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CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII CITIT – SCRISULUI LA ŞCOLARUL MIC 

DEFICIENT MINTAL - STUDIU DE CAZ 

Prof. Logoped Maxim Dennis – Ștefan 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educațională – Iaşi 

 

I. Date biografice şi de identificare a cazului  

1. Numele şi prenumele: F. M. 

2. Data şi locul naşterii: 26.X.2009, Bacău. 

3. Componenţa familiei: familia este alcătuită din 3 membri, şi anume: tatăl (F.I. - 49 de ani), mama 

(F.A. - 47 de ani) şi F. M., ea fiind singurul copil. 

II. Anamneza 

A. Date medicale semnificative 

1. Evoluţia din timpul sarcinii şi al naşterii: perioada intrauterină normală, naşterea prematură la 33 

săptămâni, hemoragie intracraniană gr. II, scor APGAR: 5, greutate 1900g. Mama nu a consumat cafea 

sau ţigări în timpul sarcinii. 

2. Bolile din timpul copilăriei: rubeolă (pojărel), scarlatină (la vârsta de 5 ani), răceli. 

3. Antecedente patologice ale familiei: nu există. 

4. Starea actuală de sănătate: în prezent, starea de sănătate a copilului este bună. 

B. Date psihologice semnificative 

- Aptitudini: îi place să asculte muzică și să danseze. 

- Comportament: este foarte uşor distrasă de reacţia colegilor, de orice zgomot care blochează canalul 

comunicării şi de incongruenţa afectivă, de starea de moment. Manifestările emotive sunt exagerat de 

puternice în raport cu cauza care le-a produs. Este o fire retrasă, instabilă emoţional, având dese 

schimbări de dispoziţie. 

- Relaționare socială și comunicare: relaţionează cu dificultate cu ceilalţi; se integrează greu în colectiv, 

nu leagă uşor prietenii. Comunică prin propoziţii dezvoltate, rar agramate. Eleva exprimă propriile opinii 

şi gânduri în legătură cu fapte, întâmplări/evenimente, exprimând trăiri şi sentimente; înţelege 

semnificaţia globală a unui enunţ/mesaj audiat, solicită ajutor atunci când are nevoie. Analizează un 

comportament/situaţie şi-şi exprimă opiniile, formulează întrebări pentru obţinerea unor informaţii utile. 

Completează mesajul verbal cu elemente mimico – gestuale. Citește și scrie cu greutate. 

- Interese și aspirații: îi place foarte mult să danseze. 

- Deficiențe: deficienţă mintală uşoară. 
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-Aspecte psihologice legate de aderența la terapia cognitiv-comportamentală: interesul ei este unul de 

moment. Dacă întâmpină dificultăți în realizarea unei sarcini, tendința este de a abandona. Dorește să 

participe singură la ședințele de terapie, ca urmare destabilizează ora. 

- Alte elemente semnificative pentru caz: manifestă abilități de autoîngrijire și autogospodărire. Vine 

însoțită la școală. 

C. Date pedagogice semnificative 

1. Ruta şcolară: a frecventat grădinița la CSEI 1 Bacău în anii şcolari 2013 - 2017. În prezent este 

înscrisă la Şcoala Gimnazială Specială Maria Montessori – Bacău, în baza Certificatului de Orientare 

Şcolara şi Profesională cu nr. 2011 din 12.06.2018, emis de CJRAE Bacău, în clasa a IV-a. 

2. Achiziţii de tip şcolar: cunoaște părțile corpului și le denumește - poate identifica elementele 

corporale principale şi secundare (cot, umăr, genunchi), iar orientarea corpului faţă de obiectele din jur 

se realizează relativ corespunzător. Arată mâna dreaptă și pe cea stângă. Identifică şi denumeşte culorile 

uzuale (alb, negru, roşu, albastru, galben, verde). Sortează corect în ordinea mărimii câteva cuburi. 

Recunoaşte şi identifică forme simple după model (pătratul, cercul). Utilizează corect cuvintele: 

“aproape-departe”, “în fața mea – în spatele meu”, “deasupra-dedesubt”.  

3. Discipline preferate: Educaţia muzicală. 

4. Rezultate şcolare: evaluarea inițială la începutul clasei a IV-a, nu indică progrese față de evaluarea 

finală de la sfârșitul clasei a III-a. Nu lipseşte de la şcoala. Rezultatele sunt satisfăcătoare. 

5. Activităţi extraşcolare: F. M. nu desfăşoară nici o activitate extraşcolară. 

D. Date socio-economice semnificative 

1. Climatul familial, relaţiile dintre membrii familiei: bune, armonioase. 

2. Relaţiile familiei cu comunitatea: bune, se înţeleg destul de bine. Participă la şedinţele cu părinţii, la 

serbări, se implică în problemele şcolii. 

3. Situaţia economică a familiei: atât situaţia economică cât şi condiţiile de locuit sunt precare. Atât 

mama, F.A. cât şi tatăl, F.I. sunt casnici. Au venituri ocazionale. 

4. Condiţii de locuit: familia deţine o locuinţă în comună Asău, sat Ciobanuș, jud. Bacău, formată din 

două camere. Condiţiile de trai ale familiei F. sunt modeste, nu tocmai favorabile creşterii şi dezvoltării 

echilibrate a copilului. 

5. Gradul de integrare şi participare socială: familia se preocupă de ea în permanenţă, de activitatea sa 

şcolară, discută cu copilul, manifestă afecţiune. Încearcă să continue actul terapeutic acasă, în limita 

posibilităţilor intelectuale. 
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III. Aspecte particulare ale cazului 

Particularităţi de vârstă şi specifice ale subiectului: partea cognitivă a lui F. M. se caracterizează 

printr-o capacitate medie de analiză şi sinteză logică, de operare cu concepte, stabileşte relaţii logice de 

tip cauză - efect. Prezintă deficiențe în realizarea operaţiilor de generalizare şi abstractizare. Memorie 

logică insuficient dezvoltată, ritm constant de însuşire a informaţiei noi, fidelitate scăzută în conservarea 

şi reproducerea acesteia. Manifestă un deficit în reţinerea notelor unor noţiuni, chiar dacă ele au fost 

percepute. Manifestă un deficit în reţinerea compunerii fonologice a cuvintelor. 

Modul de manifestare al subiectului în activitatea cotidiană: 

1. Activitatea în familie: copilul prezintă uneori accese de furie cu crize de țipăt și loviri, intoleranță la 

frustrare. Dorește susținerea permanentă a adultului. Părinții doresc foarte mult ca copilul lor să scrie și 

să citească şi au o atitudine implicată și cooperantă. 

2. Grupul de prieteni: relaţionează cu dificultate cu ceilalţi. În acest cadru, relațiile nu sunt atât de bune 

din cauza subiectului, copilul prezentând uneori accese de furie față de prieteni/colegi. 

3. Implicarea în diverse tipuri de sarcini: este generată de interesul de moment. Nu se implică în sarcini 

decât dacă i se par foarte atractive.  

IV. Diagnosticul 

F. M. prezintă o deficiență mintală uşoară şi dislexo-disgrafie, cu un QI = 65, aşa cum rezultă din 

raportul de evaluare complexă, eliberat de Comisia de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională 

(C.O.S.P.). 

Identificarea problemelor, nevoilor şi dificultăţilor cu care se confruntă subiectul 

Având în vedere retardul psihic uşor, integrarea în colectiv este una deficitară datoria în special 

acceselor de furie prezente. Este evitată de colegi, participă de cele mai multe ori ca spectator, fără să se 

implice. Dezvoltarea socială nu este corespunzătoare. De cele mai multe ori este necooperantă, prezintă 

chiar şi agresivitate verbală și fizică faţă de colegi, participă extrem de selectiv la activități, cu refuz 

vehement manifestat. 

Prognosticul 

Prognosticul este rezervat. 

Identificarea şi precizarea direcţiilor principale de intervenţie sau a tipurilor de servicii 

specializate 

F. M. necesită acordarea unei atenţii mai deosebite. Începerea activităţii terapeutice cât mai curând, 

formarea unui program strict şi disciplinat este imperios necesar pentru dezvoltarea exprimării corecte şi 

a abilităţilor lexico-grafice. Colaborarea cu părinţii logopatului şi cu cadrul didactic al acestuia, este 

extrem de importantă. Terapeutul are îndatorirea de a menţine un contact strâns cu ambele părţi, întrucât 

tehnicile practicate acasă şi la şcoală trebuie să fie consecvente. Pe lângă programul de terapie 
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logopedică, pentru a putea interacţiona cât mai mult cu cei din jur şi a crea relaţii cât mai bune cu ei, F. 

M. are nevoie şi de terapie cognitiv comportamentală atât individuală cât şi de de grup. Se recomandă şi 

aplicarea Testului Filho, test care verifică maturitatea psihomotorie a copilului, ca suport pentru 

învăţarea citit – scrisului.  

Evoluţia pe parcursul terapiei 

F.M. urmează programul de terapie logopedică care se desfăşoară de două ori pe săptămână şi cuprinde: 

antrenarea copilului în diverse activităţi educative (sortarea pe culori, mărimi, texturi, învăţarea schemei 

corporale, modelaj, activităţi de colorare, jocuri de construcţie, jocuri cu imagini în pereche, etc), 

dezvoltarea aparatului fonoarticulator, dezvoltarea auzului fonematic, precum şi activităţi de consiliere 

a familiei, pentru antrenarea părinţilor în activităţi educative cu copilul, stabilirea unui program de 

socializare. De asemenea, potenţialul de învăţare poate fi activizat printr–un program de terapie a 

tulburărilor scris–cititului, individualizat şi personalizat. 

Are o teamă patologică că va comite greşeli şi în acest context în programul individual de terapie 

cognitiv-comportamentală a câte două şedinţe pe săptămână, se va urmări în primul rând înlăturarea 

acestei temeri, precum şi a sentimentului de inferioritate instalat. Terapia are ca scop, pe lângă 

dezvoltarea și întărirea comportamentelor pozitive, creșterea stimei de sine.  

Incă de la începutul intervenției, s-a pus accentul pe educarea personalităţii copilului, cu scopul de a-i 

reda încrederea în el, de a-l face să aibă încredere în terapeut. S-a creat un climat relaxant, securizant și 

plăcut pentru a-i oferi copilului o stare de bine. Astfel că, s-au efectuat deseori exerciții de mișcare, de 

dans (ceea ce lui îi place cel mai mult). Încurajarea şi consolidarea activităţilor cu caracter artistic, 

cântatul, dansul, desenatul, contribuie la desfăşurarea cu plăcere a terapiei. 

Rezultate şi concluzii 

În urma aplicării Testului Filho, test care verifică maturitatea psihomotorie a copilului ca suport pentru 

învăţarea citit – scrisului, a obţinut un scor de 11 puncte, ceea ce reflectă un nivel mediu, în care 

învățarea va avea loc în mod normal într-un an. 

Pe parcursul intervenţiei, la nivel comportamental se constată o ameliorare a tulburărilor de tip 

opoziţional. A început să interacționeze cu copiii din clasă, participă uneori la jocuri de interacțiune, la 

jocurile în echipă. 

Cu privire la dereglările limbajului achiziţiile sunt minime, realizându-se cu mare dificultate datorită 

participării selective a copilului la activităţile ce implică exprimarea verbală. Totuşi s-a evidenţiat un 

progres pe parcursul celor trei luni de terapie. Este capabilă să urmărească în oglindă modalitatea de 

articulare a sunetelor, să repete câteva cuvinte pe silabe şi să facă diferenţieri de mărime între diverse 

obiecte, construcţii sau lucruri din natura înconjurătoare. 

Prin urmare, pentru a ajunge la un progres, părinții trebuie să continue muncă terapeutului, ajutând 

elevul să-și însușească tot ceea ce dobândește pe parcursul unei zile. 
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Se recomandă menţinerea atât în terapia logopedică cât şi în terapia cognitiv – comportamentală pentru 

o eventuală recuperare a tulburărilor scris-citit, astfel încât F.M să poată face faţă cerinţelor şcolare la 

cotă maximă, în limita potenţialului restant. 
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Studiu de caz pentru un elev care prezintă comportamentul tipic  

al individului cu antipatie faţă de şcoală 

Prof. Răzvana Nistor 

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 

 

Nume: G.J. 

Gen: feminin 

Vârsta: 16 ani 

  

PREZENTAREA CAZULUI : Inadaptarea şcolară 

➢ elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de 

performanţă; 

➢ lipsa de respect faţă de mama sau de colegi, dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, 

agitaţie, tulburări de comportament, tulburare depresivă. 

  

ISTORICUL EVOLUŢIEI  PROBLEMEI 

• Situaţia materiala este bună 

• Condiţii foarte bune de locuit  

G.J. se află în grija mamei deoarece tatăl său a decedat. G. J. locuieşte într-un apartament decomandat cu 

2 camere din oraşul Bacău, împreună cu mama şi fratele ei mai mare. Mama sa nu lucreaza, dar are o 

pensie de urmas de la tatal copiilor (de nationalitate germana). 

 

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

➢ G.J. este tot timpul deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă; 

➢ are numeroase absenţe nemotivate. 

Comportamentul:  

➢ nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

➢  răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în ochi  

când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor; 

➢ când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea; 

➢ are capacităţi intelectuale de nivel mediu; 

➢ are puţini prieteni şi începe foarte rar o conversaţie; 

➢ rămâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că are de multe ori, un 

comportament opozant; 

Dialog cu elevul:  

G.J. pare la prima vedere un copil liniştit. 

Ea declară că acasă face numai ceea ce vrea ea. 

“Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de mine dacă voi 

greşi.” Dacă cineva îi zice cevat, în pauză, intră în panică, părăseşte sala de clasă. 
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Dialog cu mama: 

➢ G.J. este un alt copil acasă; 

➢ mama ne spune că îi este greu de când a decedat tatăl, că lui G.J. îi este dor de tatăl lui, că îi 

simte lipsa. De la moartea tatălui  are din ce în ce mai multe probleme cu ceilalţi şi de multe ori 

refuză să meargă la şcoală. 

➢ are un comportament ostil faţă de fratele ei; îl evită, nu petrec timp împreună, nu desfăşoară 

activităţi comune. 

  

ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

➢ Inadaptarea lui G.J.  la şcoală este expresia certitudinii că nu este capabilă să reuşească; 

➢ Problemele copilului în legătură cu terminarea activităţilor la şcoală pun în lumină aspecte ce ţin 

de motivaţie, de gestionarea emoţiilor şi de abilităţile de comunicare; 

➢  Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în timp util, el va 

constata că va reuşi să le rezolve. 

 

CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE: 

Fixarea obiectivelor 

Obiective pe termen lung 

1.      G.J.  va frecventa regulat toate orele.  

2.      La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii. 

3.      Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

Obiective pe termen scurt 

 1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi. 

 2. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi responsabilizat. 

 

Metode şi strategii 

➢ Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el. 

➢ O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%. 

➢ Ajutarea lui G.J. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa colegilor săi, 

printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea profesorilor. 

➢  Mai puţină exigenţă din partea profesorilor în materie de teme scrise. 

➢  I se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în 

situaţiile în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în 

competiţii, cocursuri. 

➢  Se va cere ajutorul consilierului scolar, data fiind natura cronica a problemelor lui G.J. 

 

APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

                  În timpul unei întâlniri la care au participat mama și doamna dirigintă, V.  a acceptat să 

încerce să atingă obiectivele pe termen scurt. 
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Responsabilităţi 

                    I se cere lui G.J. să răspundă zilnic de markere şi buretele pentru tablă, de curăţenia clasei, 

explicându-i cât de importantă este sarcina sa. Va lucra o dată pe saptamană cu consilierul şcolii. 

Participarea în clasă  

  Profesorii îl vor ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi pusă în ziua 

următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, micşorându-i teama de a răspunde în 

faţa colegilor. 

 Rolul jucat de profesor va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt să-i 

permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă.  

 Participarea lui G.J. la discuţiile din clasă nu va lasa loc unei intensificări speciale. Ea va fi 

conştient că răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensă “Ceilalţi vor vedea că 

nu sunt aşa de incapabila.” 

Teme scrise: 

               Se va reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă. 

               Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învăţare, inaintea unei evaluări 

sumative.  

Aptitudini sociale 

În timpul activităţilor de grup, G.J. va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze planul de acţiune 

după o consultare cu dirigintele care trebuie să spună ce să spună şi ce să facă în rolul respectiv. 

Şedinte de consiliere 

➢ O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. 

➢ O dată pe lună va participa  mama lui G.J. 

 

EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE 

Evaluarea 

➢ La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu G.J., 

mama şi consilierul şcolar. 

➢ Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane şi 

convenabile lui G.J.. cu alte persoane. 

➢ Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această temă. 

➢ Numărul mărit de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa elevei. Spre 

exemplu,după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să 

participe în clasă din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ.  

 

REZOLVAREA PROBLEMEI 

➢ Diriginta a hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv şi să aibă o atitudine cât mai 

flexibilă. 

➢ La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite  în clasă. 
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➢ Randamentul lui G.J. la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul dirigintei, 

prin program de lucru   suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe săptamână în afara orelor de 

clasă.  

➢ Mama continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte că G.J. 

depune mai mult efort pentru a colabora. 

 

CONCLUZII 

Teama pe care o manifestă G.J. de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de a epata 

prin stilul vestimentar se datorează lipsei de comunicare cu mama sa. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să 

se ataşeze emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea lui de a relaţiona cu colegii. 

În continuare consilierul şcolar, dirigintele şi ceilalti profesori  vor aplica tehnici experimentale 

pentru a ameliora starea de teamă şi de inadaptare şcolară  pentru G.J. 
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ – FILIERA REACŢIILOR CU ÎNŢELEPCIUNE 

 
Maxim Lorena  

Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău, judeţul Bacău, România 

 

 

Primul cuvânt pe care ar trebui să-l scriu înainte de orice justificare sau explicaţie este 

provocare, deoarece această este sintagma pentru activitatea zilnică pe care un specialist o desfăşoară 

în cadrul unei şcoli speciale. Cheia acestui  articol este reprezentată de  copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale, iar poarta de acces în care cheia trebuie să se potrivească o reprezintă familiile acestora. 

Pentru a folosi cheia trebuie să-i găsim cifrul, ori cifrul îl reprezintă alcătuirea spre plus infinit a ceea 

ce copiii cu CES o reprezintă ca persoană şi a modalităţilor în care familiile acestora decid să 

abordeze problema. 

Motivaţia alegerii temei derivă din interacțiunea zilnică cu părinții copiilor cu CES, care  au 

multe dileme şi întrebări la care, în cele mai multe cazuri, nu găsesc răspunsuri sau soluţii. 

Articolul de faţă îşi propune să abordeze o temă mai puţin studiată atunci când facem referire 

la copiii cu CES, şi anume calitatea vieţii în familiile acestora raportată la modul în care familia 

copilului cu CES  funcţionează, adaptându-se la situaţia impusă.  

Acesta este tablolul clinic care creionează problemele cu care se confruntă copiii cu CES şi 

totodată provocările cărora trebuie să le facă faţă membrii familiilor acestora, având în vedere faptul 

că intervenţia presupune un proces de recuperare care durează în marea majoritate a cazurilor toată 

viaţa.  

Criza generată de diagnosticul care arată că ceva nu este în regulă cu copilul lor, este probabil 

experiența cea mai dificilă și paralizantă pentru părinți. În cele mai multe cazuri, reacțiile părinților 

sunt negative, similare reacțiilor în urma unei pierderi ireparabile. Familiile fie se adaptează în mod 

flexibil și se mobilizează într-o acțiune eficientă, fie se blochează în reacții de diferite grade de 

rigiditate și ineficiență. Există şi situaţii în care părinţii tind să opună rezistență sau chiar să nege 

diagnosticul. Schimbările în rutină sunt necesare în vederea asigurării unei bune îngrijiri a copilului, 

având efecte semnificative în funcționarea familiei, deoarece viaţa într-o familie unde există un copil 

cu CES suportă o serie de modificări, stresul amplificat de oboseala resimţită fiind asociat cu moralul 

scăzut al membrilor adulţi din familie raportat la progresele copilului, care în cazul disfuncţiilor sunt 

de cele mai multe ori mai mici, dacă ne raportăm la aşteptările părinţilor (Heiman, 2002). 

Ideea care se desprinde este aceea că existenţa unui copil cu CES generează stres continuu, 

ceea ce poate determina apariţia de probleme în toate sferele: socială (relaţii intra-familiale/extra-

familiale, reţea de suport, relaţii de prietenie, educaţie, acces la servicii, angajabilitate etc.), 

economică (venituri reduse în raport cu cheltuielile necesare etc.), medicală (apariţia unor boli 

somatice sau de natură psihiatrică cu precădere la mame), psihologică (emoţională), 

comportamentală (modificări în comportamentul părinţilor), atât în cazul copilului, cât şi a 

anturajului acestuia. 

Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii copilului cu cerinţe educaţionale speciale 

       Familia deţine rolul cel mai important în educaţia copilului iar lipsa de îngrijire, de bucurii, 

amărăciunile, influenţează nefast dezvoltatrea armonioasă a copilului. De asemenea, erorile de 

educaţie familială (severitate, autoritate excesivă, părinte posesiv) inhibă voinţă şi dezvoltatea 
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afectivă a copilului. Apar tulburări ale caracterului şi spiritului sau, este tulburta judecată, capacitatea 

de decizie, conduită.  

„Cook observă că, de regulă, cu cât handicapul este mai grav, cu atât mama este mai autoritară, 

înclinată să ia cu totul în sarcina să activitatea copilului şi, prin această, să stânjenească posibilitatea 

dezvoltării sale; mamele mongoloizilor şi ale infirmior motori cerebrali, par, în special, reci şi 

autoritatre” (Perron Roger 1979, pag. 410).  

Noi credem că este vorba de o supracompensare din partea mamei, deoarece intervine 

sentimentul de vinovăţie şi deci responsabilitatea creşte faţă de copil. Considerându-se vinovată 

pentru starea copilului, prin autoritate şi prin deţinerea totală a controlului asupra existenţei copilului, 

poate controla acum evenimentele care ar putea duce la o nouă infirmitate, evită şi încearcă să 

stăpânească şi să controleze orice factor care ar putea dauna copilului, dar prin această nu face 

altceva decât să accentueze starea copilului şi să-i diminueze şi mai mult şansele. 

Nu se poate generaliza, deoarece este foarte evident şi nimeni nu o contesta, tipul relaţiilor 

părinţi-copii se dezvoltă, în mod difert, în funcţie de personalitatea părinţilor, precum şi de 

particularităţile copilului însuşi. „Capacitatea de adaptare a părinţilor la apariţia unui copil în viaţă 

lor este mult condiţionată de calitatea relaţiilor existente între ei, în perioada premergătoare 

evenimentului.” (Munteanu Anca 2004, pag. 63). 

Părinţii trebuie să înţeleagă că măsurile fundamentale sunt cele educative, prin care 

potenţialităţile copilului sunt dezvoltate la maximum. Este nevoie însă de mult calm şi răbdare, 

deoarece efectele subtile ale educaţiei nu se pot obţine de la o zi la altă. 

Existenţa unui copil cu deficienţe, are repercursiuni majore asupra întregii familii. Nu de puţine 

ori, părinţii îşi instituţionalizează copiii, chiar dacă ei nu necesită internare permanentă în centre de 

recuperare. 

În obiectivele centrelor de plasament şi ale instituţiilor de profil, aceşti părinţi au ocupat un loc 

mărginaş, de multe ori lovindu-se de acuzaţiile personalului, aceştia fiind consideraţi vinovaţi pentru 

situaţia copilului lor. Afectivitatea părinţilor nu poate fi substituită de către personalul din centrele de 

plasament şi de aceea dorim să venim în ajutorul lor, deoarece ajutându-i pe ei, îi ajutăm pe copii. 

Articolul de faţă a fost gândit din perspectiva asistentului social dintr-o instituţie de învăţământ 

special în lucrul cu copiii şi familiile lor, care se confruntă zilnic cu mentalităţile rigide ale acestora, 

iar uneori şi ale celor care se ocupă de educaţia şi îngrijirea lor. 

În orice etapă a dezvoltării copilului, familia constituie partea cea mai importantă a lumii lui 

interioare şi exterioare. Experiențele copilăriei sunt cele care se conturează în reprezentarea copilului 

despre lume şi viață, printr-o atitudine de încredere sau o stare de anxietate, care pe termen lung pot 

avea ca şi consecințe, sentimente de anxietate, dificultăți de relaționare, blocaj emoțional-afectiv, etc. 

Studiile de specialitate demonstrează că sentimentele care s-au format în copilărie, îl însoţesc pe 

om pe tot parcursul vieţii, imprimându-i un anumit tonus emoţional şi un stil propriu în relaţiile cu 

alţi oameni. 

Atitudinea părinților față de copilul cu cerinţe educaţionale speciale 

Se întâlnesc părinţi care trăiesc un profund sentiment de culpabilitate faţă de copil, se simt, fără 

să ştie, într-un mod foarte desluşit, răspunzători că au dat naştere unui copil cu deficienţe şi faţă de 

situaţia lui. Sunt cazuri în care în relaţia dintre părinţi planează o suspiciune, o tensiune, fiecare 

considerând că în familia celuilalt a existat o situaţie a cărei efect a apărut la copil. 
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   O altă atitudine a părinţilor este reliefată în cazurile când părinţii mai au copii care sunt normal 

dezvoltaţi din punct de vedere psihic şi fizic. Pot apărea situaţii în care copiii tipici să nu se simtă 

suficient de mult valorizaţi deoarece polul atenţiei părinţilor este îndreptat spre copilul cu nevoi 

speciale.  

    Mulţi părinţi trăiesc o stare de jenă atunci când ies cu copilul în societate. Multora le este greu 

şi jenă să audă vorbindu-se în spatele lor de faptul ca au un copil cu handicap. Se simt stânjeniţi de 

faptul că sunt priviţi sau chiar ocoliţi. Atitudinea mediului înconjurător, uneori ostilă, crează un 

sentiment de disconfort şi de jenă la aceşti părinţi care au ieşit cu copilul lor la o plimbare prin parc, 

la cumpărături sau se îndreaptă spre casă, într-un mijloc de transport în comun. 

Se pot distinge, în linii mari, patru comportamente ale părinţilor faţă de copilul cu CES: 

- părinţi care alintă copilul prea mult, în mod excesiv şi din această cauză apar o serie de 

aspecte negative în procesul educaţional al minorului care vor duce la unele carenţe în 

dezvoltarea personalităţii copilulului şi la dezvoltarea unor trăsături negative ale caracterului; 

- părinţi, care spre deosebire de prima situaţie, îşi izolează copilul atât din pricina atitudinii de 

respingere pe care o are mediul din jurul familiei, precum şi din pricina dificultăţilor de 

adaptare şi de acceptare a situţiei în care se află.  Este o situaţie care trebuie înlăturată sau 

diminuată, pe cît posibil, deoarece copilul cu nevoi speciale are nevoie de compania şi de 

societatea celor tipici. Chiar dacă părinţii sunt expuşi privirilor neînţelegătoare şi netolerante 

ale celor din jur, trebuie să meargă cu copilul lor în locuri publice pentru că acesta are nevoie 

de societatea adulţilor; 

- există cazuri în care, din cauza gravităţii deficienţelor, copiii necesită instituţionalizare într-o 

instituţie specializată în care să beneficieze de o îngrijire adecvată. Unii dintre părinţi acceptă 

cu greu despărţirea de copilul lor.  

- situaţia cea mai gravă este aceea în care părinţii îşi abandonează copilul într-o instituţie de 

ocrotire a minorilor. În ţara noastră, nu puţine sunt cazurile în care copiii sunt abandonaţi încă 

de la naştere în maternităţi. Dar, deloc de neglijat este numărul mare de copii care ajung în 

centre de plasament după ce au trăit un timp lângă părinţi şi care din vari motive ajung într-o 

astfel de instituţie. 

În activitatea de zi cu zi ne propunem să oferim elevilor şi părinţilor acestora modalităţi 

practice în vederea dezvoltării valenţelor ascunse, începând prin a le propune sǎ intre în contact cu 

propriile emoţii, deoarece emoţiile constituie factorii care influenţeazǎ cel mai mult modul în care 

reacţionează, iau decizii, se raportează la propriul sistem de valori şi, nu în ultimul rând, comunică cu 

ceilalţi. Astfel, dacǎ reuşesc sǎ-şi controleze emoţiile, pot avea lucrurile sub control, indiferent de 

context.  

Pornind de la acest aspect, tindem să folosim termenul de ,,inteligenţă emoţională”, care se 

referă la: competenţa emoţională interpersonală şi competenţa emoţională  intrapersonală. 

Competenţa interpersonală înseamnă a fi inteligent emoţional în raport cu emoţiile altora, iar 

competenţa emoţională  intrapersonală înseamnă a fi inteligent emoţional în raport cu propriile 

noastre emoţii. Ambele sunt importante pentru părinţi. 

Inteligenţa emoţională reprezintă abilitatea unei persoane de a conştientiza, a accesa şi genera 

emoţii şi de a-şi asista propriile gânduri, de a înţelege emoţiile şi cunoştinţele emoţionale şi de a-şi 

controla reflexiv propriile emoţii precum şi de a promova dezvoltarea intelectuală şi emoţională. 

(Mayer & Salovey, 1997). 
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Teoriile moderne despre inteligenţă s-au dezvoltat prin observarea faptului că persoana, de-a 

lungul vieţii, este într-o permanentă dezvoltare. Pentru a avea succes trebuie să îndeplinească 

anumite condiţii. Aceste condiţii de obţinere a succesului în viaţă depind de abilităţi care se formează 

pe tot parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de 

discipline. 

Prin dezvoltarea inteligenţei emoţionale a părinţilor, ei învaţă cum să descifreze mai exact 

emoţiile copiilor lor, să vorbească cu copiii despre emoţii şi despre importanţa gestionării acestora. 

Nici o schimbare nu este posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a părinţilor ţi 

cadrelor didactice. 

Sugestii pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale: 

      Pentru părinţi...  

- Începeţi educaţia emoţională a copilului încă de la naştere. Manifestaţi atenţie faţă de nevoile 

sociale şi emoţionale ale copiilor dumneavoastră, astfel încât tranziţia către adolescenţă să se 

facă mult mai uşor;  

- Fiţi un model pentru copilul dumneavoastră din punct de vedere al manifestării abilităţilor 

emoţionale şi sociale, care să-i stimuleze comportamentul socio-emoţional;  

- Folosiţi un limbaj cu copilul dumneavoastră care să implice: discuţii despre emoţii, descrierea 

emoţiilor. Întrebaţi-l cum se simte, învăţaţi-l că poate avea mai multe sentimente în acelaşi 

timp; 

- Încurajaţi efortul copilului pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale; 

- Folosiţi momentele naturale care se întâmplă zilnic, ca „momente de învăţare“, în care puteţi 

discuta despre diferite stări, dispoziţii, despre rezolvarea conflictelor sau managementul 

emoţiilor; 

- Fiţi conştienţi că abilităţile emoţionale pot fi învăţate prin povestiri personale, evenimente 

zilnice, curente, discuţii despre filme, etc. 

- Achiziţionaţi jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor 

emoţionale şi sociale.  

     Pentru cadrele didactice...  

- Integraţi activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic 

şcolar; 

- Demonstraţi elevilor dumneavoastră un comportament inteligent social şi emoţional;  

- Valorizaţi inteligenţa emoţională a elevilor dumneavoastră ca fiind mult mai importantă decât 

dezvoltarea lor cognitivă;  

- Încurajaţi exprimarea impresiilor despre abilităţile emoţionale şi sociale dezvoltate în clasa 

dumneavoastră; 

- Verificaţi împreună cu alte cadre didactice din şcoală strategiile folosite la clasă în lucrul cu 

elevii pentru susţinerea competenţelor sociale şi emoţionale.  

- Oferiţi ajutor elevilor în evaluarea emoţiilor şi sentimentelor: învăţaţi-i să clasifice cuvintele 

care denumesc emoţii, învăţaţi-i să găsească cuvinte pentru emoţii;   

- Respectaţi sentimentele lor: întreabaţi-i cum se simt, ce îşi doresc înainte de a acţiona, 

gândiţi-vă ce vă propuneţi să simtă elevii prin activităţile de învăţare, ce sentimente creează 

un mediu pozitiv de învăţare; 

- Validaţi sentimentele: acceptaţi sentimentele lor, arătaţi înţelegere, empatie, grijă şi respect; 
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- Întreabaţi-i cum se simt şi ce ar fi necesar pentru a se simţi mai bine, învăţaţi-i să rezolve 

singuri problemele folosind empatia, compasiunea şi respectul mutual pentru sentimentele 

altora; 

- Discutaţi cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele 

emoţiilor. 
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„Impreuna, suntem egali!” 

 
Mirea Cioroianu Simona 

G.P.N.NR.4, Caracal 
 

 

Frumusețea existențială ne este dată de celălalt, de miracolul ieșirii din sine, de proiectarea în altul, 

de iubirea celui apropiat – ca și a celui îndepărtat!” (Constantin Cucoş) 

Conceptul de diversitate culturală face referire la un proces dinamic de schimburi, de dialog, de 

negociere între grupuri, precum şi de identificare a unui limbaj comun şi a unui spaţiu  

Acceptarea diversităţii 

Convieţuirea împreuna cu „alţii” ne dă posibilitatea să ne cunoaştem să luăm ce e mai bun de la 

fiecare si să ne ajutăm  recoproc. Nevoia de interculturalitate înseamnă lărgirea perspectivei  spre  

modelele culturale si valorile proprii altei culturi. Cunoaşterea şi acceptarea diversităţii culturale 

pregătesc indivizii şi societăţile pentru o mai atentă deschidere spre dimensiunea culturală a 

existenţei lor, educă respectul de sine si al altora, creează condiţii pentru dezvoltarea sociabilităţii, a 

prieteniei, a cooperării cu ceilalţi. Obiectivul general al educaţiei interculturale este acela de a facilita 

deprinderea acestor abilităţi de convieţuire în societatea plurală a zilelor noastre. 

. 

Factorii educaţiei interculturale 

Un prim factor al educaţiei interculturale il reprezintă politica educaţională. Măsurile din domeniul 

educaţiei, menite să pună în aplicare educaţia interculturală, trebuie să promoveze echitatea şi 

respectul diversităţii, principiile drepturilor omului, educaţia în scopul prevenirii şi combaterii 

rasismului, a xenofobiei, a discriminării de orice tip, a marginalizării şi excluziunii sociale. 

La graniţa dintre nivelul mediu al instituţiei şcolare şi cel micro, al gândirii elevului, se află unul din 

factorii cheie din aplicarea educaţiei interculturale, şi anume cadrul didactic. Rolul profesorului în 

internalizarea principiilor educaţiei interculturale de către elevi este crucial. 

Profesorul competent din punct de vedere intercultural, cel care pregăteşte elevii pentru ziua de 

mâine, nu poate lucra cu pedagogii ale „zilei de ieri”. profesorul este mai degrabă un „facilitator” al 

învăţării, un „mediator cultural”, un „moderator al dialogurilor”. Sarcina este să stimuleze dialogul 

între elevi, să încurajeze autonomia elevului. Este esential să creeze relaţii pozitive în interacţiunea 

dintre semeni, să favorizeze relaţiile constructive în grup, pentru da posibilitatea tuturor de a trăi 

sentimentul propriei identităţi. 

Profesorul trebuie sa fie “intercultural”. Acest lucru presupune ca el să aibă experiente interculturale, 

să înveţe  conştient sau întâmplător, să aplice ulterior activităţile cu elevii şi îi ajuta si pe alţii în 

procesul de învăţare. În plus, este fundamental necesar ca profesorul să fie conştient de propria sa 

cultură şi să-şi perceapă mecanismele preconcepţiilor sale, credinţei, principiilor morale şi valorilor.. 

Vârsta unui copil este unul dintre cei mai importanți factori de laut în considerare pentru a începe o 

discuție cu privire la orice subiect care scoate în evidenţă faptul că oamenii sunt diferiţi. Cel mai 

important lucru de a păstra în minte este că niciodată nu este prea devreme sau prea târziu, pentru a 

vorbi cu copiii despre respectarea diversității. 

In învăţământul preşcolar este esențial să se cunoască următoarele stadii de dezvoltare atunci când 

abordează problema de diversităţii cu copiii. 

Aproape de vărsta de 2 ani, copiii încep să observe aspectele fizice ale identității. Pe la vârsta de 2, 

copiii devin tot mai conștienți de sex. Aceasta este urmată de curiozitate cu privire la culoarea pielii, 
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culoarea părului si textura, forma ochilor si culoarea, precum și alte atribute fizice. Conștientizarea 

de handicap tinde să vină mai târziu. 

Incepând cu vârsta de 3 ani ei încep să recunoască diferențele etnice, observând că copiii manâncă 

alimente diferite și sărbătorile sunt diferite sau, invers, nu sărbătoresc.  Pe măsură ce începe să 

observe diferențele, copiii pot da semne de frică sau disconfort. Ei nu au instrumentele necesare să-şi 

exprime trăirile lor, ei pot evita sau ignora un copil pe care îl percep a fi diferit. 

După  4-ani începe să extindă observațiile și să caute explicații pentru aceste diferențe. El pune 

întrebări despre cum au ajuns anumite persoane să fie altfel decât ei sau de ce ei sunt altfel decât 

ceilalţi. E.Cory, în studiul,,Talking about differences children noticesugerează: 

– răspundeţi prompt întrebărilor copiilor , dacă ocolim răspunsurile , aceştia vor deduce că ceva nu 

este bine în ceea ce priveşte întrebarea sau persoana la care se referă aceasta; 

– răspunsurile să fie simple, legate de experienţa copiilor şi nivelul lor de cunoaştere; 

Incepând cu vârsta de 5 ani încep să-şi construiască o identitate de grup etnic, precum și o identitate 

individuală. Ei pot explora mai mult gama de diferențe în cadrul și între grupuri rasiale și etnice, 

precum și gama de similitudini între grupuri. Ei pot începe acum să înțeleagă explicații științifice 

pentru diferențele de culoare a pielii, textura parului, si forma ochilor. Ei acceptă utilizarea de 

categorii și caută să știe unde se potrivesc. 

Mediul de dezvoltare al unui copil (precum și ceea ce este absent) oferă informații importante despre 

cine și cum este (nu este) el. Prin urmare, ar trebui să se facă toate eforturile pentru a crea un cadru 

bogat în posibilități pentru explorarea diversității culturale. Pentru aceasta se recomandă decorarea 

spaţiilor cu obiecte realizate dintr-o varietate de materiale aparţinând unor culturi diferite, redarea 

muzicii cu texte din limbi diferite și relizarea de jocuri din întreaga lume. Pot fi demarate proiecte de 

artă care introduc diverse tradiții culturale. Dansuri populare și povestiri sunt două modalități 

eficiente mai ales de a introduce copiii în tainele altor culturi. Crearea unui mediu bogat în 

posibilități pentru explorarea diversității, încurajarea copiilor în dezvoltarea ideilor despre ei înșiși și 

despre alții creează condițiile în care copiii inițiază conversații despre diferențele existente şi oferă 

adulţilor cadrul pentru introducerea activităților cu privire la diversitate. 

Un ultim factor care poate interveni în mod crucial în educaţia interculturală sunt părinţii. Aceştia 

joacă un rol determinant în generarea credinţelor şi a atitudinilor copiilor, şi ca atare pot influenţa – 

pozitiv sau negativ – deprinderile pe care elevul şi le însuşeşte în cursurile de educaţie interculturală. 

Stereotipurile părinţilor sunt transmisibile la copii, şi se pot dovedi greu de înlăturat atunci când, 

odată dărâmate în cadrul cursurilor de educaţie interculturală, sunt reinstaurate în mediul familial. 

Poate apărea atunci conflictul intern al elevului care primeşte acasă un set de orientări şi de criterii de 

evaluare a realităţii înconjurătoare, iar şcoala şi cursurile de educaţie interculturală încearcă să 

dezrădăcineze tocmai aceste imagini şi stereotipuri primite. 

Toţi factorii trecuţi în revistă sunt supuşi influenţelor din mediul social din care fac parte. 

Este greşit sa credem ca formarea cadrelor didactice în legătură cu discriminarea, segregarea, 

şi alte tematici conexe este necesara numai în instituţiile în care învaţă copii de etnii 

diferite. Este bine ca toţi copiii să vină în contact şi să cunoască şi aspecte legate de alte culturi, În 

acest context sunt tot mai numeroase ocaziile de implementare şi derulare a proiectelor, prin care 

grupuri de copii, dar şi educatori se implică în acţiuni specifice, bine structurate, bazate pe principii 

pedagogice, temeinic studiate, elaborate şi îndeajuns experimentate şi aplicate în timp. Respectarea 

principiilor interculturalităţii în grupa de copii ne va ajuta să răspundem nevoilor fiecărui copil, să le 

recunoaştem aptitudinile, să le asigurăm medierea de care aceştia au nevoie şi să veghem ca fiecare 
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să fie recunoscut în cadrul grupului. Necesitatea unei abilitări adecvate în rândul educatoarelor în 

sensul preţuirii şi valorificării diversităţii culturale este evidentă. 

Dezvoltarea abilităţilor interculturale ale cadrelor didactice trebuie sa fie în vizorul oricărei instituţii 

de învăţământ. Diversitatea culturală este o realitate care trebuie fructificată în mediul şcolar. 

 Absenţa unei reale abordări interculturale poate fi interpretată ca uniformizare potrivit căreia „toţi 

copiii sunt la fel”. Din negarea diversităţii în favoarea principiului echităţii, se poate deduce tratarea 

nediferenţiat al elevilor atât în timpul unei zile obişnuite de şcoală, cât şi cu prilejul unor evenimente. 

Diversitatea culturală în grădiniţa noastră 

Societatea noastră devine din ce în ce mai complexă. Explozia circulaţiei oamenilor şi a ideilor, 

multiplicarea contactelor, dispariţia frontierelor sunt realităţi evidente. Trebuie să învăţăm modalităţi 

de convieţuire în această pluralitate a culturilor. Trebuie să acceptăm interacţiunea  

În realitatea zilnică din grădiniţă, se poate porni de la o afirmaţie de bază: diferenţele dintre copii, 

culturi şi comportamentele lor sunt fireşti. Copiii sunt egali nu pentru că ar fi toţi la fel, ci pentru că 

sunt diferiţi. De aceea, ei nu trebuie să fie forţaţi să devină copii ale unui model predefinit din 

perspectiva unei optici dominate de stereotipuri şi prejudecăţi culturale, purtate de adulţi. 

Stiind că grădiniţa este terenul unei învăţări timpurii a regulilor sociale cadrele didactice au luat 

cunoştinţa de programe proiectate şi planificate la acest nivel pentru integrarea educaţională, socială 

şi culturală a copiilor şi au derulat activităţi în acest sens chiar dacă, la noi, nu s-au semnalat grupuri 

de copii din culturi diferite. Copilul se descoperă pe sine cu adevărat, nu atât în microuniversul 

familiei, în desfăşurările sale solitare, cât în universul real al copilăriei, în cadrul colectivităţii. 

Năzuinţa şi bucuria lui reală de a se afla în mijlocul grupurilor de copii pot constitui simptom al 

faptului că unele din valorile de preţ în universul copilăriei le constituie comunicarea interumană. 

Pentru a şti cine este, copilul trebuie să ştie cine i-au fost strămoşii, să-şi cunoască portul, obiceiurile 

tradiţiile, muzica populară şi dansul. Cunoscându-le, va înţelege că prezentul este valoros împreună 

cu trecutul, toate acestea nu trebuie să dispară, iar noi, dascălii şi copiii trebuie să fim păstrătorii şi 

continuatorii acestora, purtând un contact direct, permanent cu izvoarele folclorului şi mai mult, să 

trăim în prietenie şi armonie alături de conaţionalii nostrii dar şi sa avem conştiinţa existenţei altor 

naţii. 

Sentimentul apartenentei la o comunitate multiculturala se formează din primii ani ai vieţii, altfel 

spus, în cei “şapte ani de-acasă”, care includ, firesc, anii  petrecuţi în grădiniţă. Planificările din 

grădiniţa noastră au o abordare interculturală, bazată pe valori ca solidaritatea, egalitatea şi respectul 

faţă de diversitate. Interculturalitatea este considerata o parte componentă  a realităţii zilnice din 

grădiniţă si nu o tema sau o activitate adăugată. 

Copilul este sprijinit să-şi formeze deprinderea de a comunica (a asculta şi a vorbi), de a lua decizii 

în mod democratic în cadrul grupului, de a se implica în rezolvarea problemelor interpersonale. 

Educatoarele acordă o atenţie deosebită educării copiilor pentru a-şi stăpâni emoţiile primare şi  a 

evita altercaţiile, educării respectului de sine şi al altora, toleranţa faţă de opiniile diferite. Toleranţa  

înseamnă cunoaşterea, recunoaşterea şi acceptarea modului de a fi al persoanelor şi grupurilor. 

Aceasta presupune alegerea deliberată de a nu interzice, a nu împiedica, a nu interveni în 

comportamentul unei persoane sau al unui grup chiar dacă noi dezaprobăm acea purtare şi avem şi 

cunoştinţe şi puterea de a interzice sau împiedica. 

Este cunoscut faptul că  toleranţa cere să acceptăm diferenţele individuale, oricât de diferite ar fi, de 

valorile noastre. Să nu considerăm că cei care au opinii diferite sunt duşmanii noştri, să ne susţinem 

propriile opinii cu argumente solide, să acceptăm că şi opiniile altora pot fi valoroase. Încă de mici, 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

22 
 

copiii sunt „antrenaţi” să asculte „povestea” altui copil fără să emită judecăţi, să-şi prezinte propria 

„poveste” nealterată şi fără frica de a fi judecat de ceilalţi. Copiii sunt  sprijiniţi să adreseze întrebări, 

să compare propriile convingeri cu ale colegilor, să identifice similitudinile şi diferenţele între 

acestea. 

Munca cu preşcolarii se continuă şi în rândul părinţilor, subliniind faptul că grădiniţa, şcoala în 

general, se călăuzeşte pe principii precum egalitatea sau complementaritatea valorilor, exploatează 

diferenţele spirituale şi valorile locale. 

Deschiderea spaţiului grădiniţei către comunitate şi specificul ei se face prin organizarea unor 

întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural în scopul egalizării şanselor de afirmare. 

În grădiniţa noastră, familiarizarea copiilor cu elemente din alte culturi decât cea în care s-au născut, 

se face prin multiple tipuri de activităţi: 

Ateliere de lucru cu tema culturală, 

Invătare de cântece şi jocuri din diferite culturi, 

Activităţi artistico-plastice  (decorarea unor obiecte aparţinând anumitor culturi sau cu decoraţiuni 

specifice unei culturi), 

Memorizări şi invăţare de cântece, 

Observări. 

Pentru a le face cunoscută copiilor existenţa altor ţări cu secificul lor, eu am derulat activităţi de 

convorbiri sprijinite de imagini şi filmuleţe, reviste, planşe, albume, emisiuni T.V, copiii cunoscând 

diversitatea oamenilor (de culoare, aspect). Prin intermediul povestilor şi povestirilor cu întâmplări, 

preocupări ale copiilor şi adulţilor din ţara noastră şi din alte ţări, au concluzionar că în fiecare ţară 

copiii au aceleaşi preocupări : se joacă, dansează, cântă, desenează, chiar dacă după aspectul fizic, ei 

par diferiţi. 

Activităţile pe care ni le planificăm în preajma unor evenimente internaţionale cum ar fi :1 Iunie, 

Spring Day în Europa, 8 Martie, 21 mai Ziua mondială a diversităţii culturale,  etc. au rolul de a-i 

sensibiliza pe copii asupra îndemnurilor la prietenie, ajutor, toleranţă. Integrarea României în U.E. 

face ca unul dintre obiectivele majore la preşcolari să fie « a învăţa să trăim împreună, a învăţa să 

trăim cu ceilalţi ». Evenimentele şi acţiunile ce au avut loc şi continuăm să le desfăşurăm cu copiii 

au menirea de a-i familiariza pe aceştia cu U.E. şi cu ceea ce înseamnă sau reprezintă această uniune. 

Cu ocazia Zilei Europei – 9 mai –am organizat un « Colţ al Europei » în care au fost expuse 

materiale (imagini, pliante, postere, lucrări ale copiilor) prin intermediul cărora copiii să cunoască 

aspecte legate de tradiţii, obiceiuri, port, artă culinară, religie, preocupări şi evenimente ale unor 

popoare europene. 

Prin intermediul Internetului am vizionat cu copiii filme ce reliefau aspecte din activitatea copiilor 

din diferite grădiniţe ale Europei. Am observat care sunt preocupările acestora, activităţile pe care le 

desfăşoară, cum arată grădiniţele din alte ţări, etc. Astfel au putut ajunge la concluzia că toţi copiii 

Europei ca şi ai lumii întregi au aceleaşi vise : prietenie, pace, iubire, înţelegere, speranţă într-o viaţă 

mai bună, mai frumoasă. 

Dispunând şi de alte căi de exprimare, cum sunt : desenul, jocul, dansul, cântecele, copiii au făcut 

dovada unor multitudini de idei pe care adulţii le-ar putea invidia. Concursurile internaţinale (cum 

este Europreşcolarul) au  ajutat copiii să înţeleagă faptul că în lume sunt alţi copii cu preocupări la fel 

ca ale lor. 

Educatia interculturală se poate realiza atăt in cadrul activităţilor curriculare obligatorii cât si în 

cadrul activitatilor extracurriculare. Activitatile alese si jocurile liber creative desfasurate pe arii de 
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stimulare ( joc de rol, biblioteca, jocuri de constructii, arta si jocuri de masa), cu o diversitate de 

materiale dau posibilitatea copiilor sa-şi promoveze diversitatea culturala pregatind mâncăruri 

specifice, colectând obiecte de artizanat etc. In cadrul activitatilor de educarea limbajului copiii au 

prilejul sa înveţe versuri populare întelegând graiul zonei respective, să-şi povesteasca întâmplări. 

Activităţile extracurriculare dau posibilitatea să se manifeste liber si să se cunoască între ei prin 

organizarea de vizite, excursii, intâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii si să organizeze jocuri 

distractive. 

A învăţa de la alţii care sunt altfel decât tine nu înseamna decat să înveţi să fii om. 
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Stimularea si integrarea copiilor cu CES la orele de limbi străine 

 

 

                                                                                                         Văduva Luiza Adela 

                                                                                                          Școala Gimnazială Padeș                                                                                                                      

                                                                                                 

 “Nimeni nu i perfect, doar dragostea e perfectă” 

         Școala românească actuală resimte,  in contextul  european de Școală incluzivă –Școala 

integrativa,  necesitatea integrării copiilor cu CES. Această acțiune nu este deloc ușoară, mai ales în 

lipsa unei tradiții în acest fel, căci pînă de curând, într-un sistem educațional de tip elitist, copiii 

considerați “ handicapați “ erau trimiși în Școli speciale, responsabilitatea educării lor revenind 

pedagogilor din învățământul special  Mai mult, existența la clasa a unui astfel de copil aducea cu sine o 

ușoară jenă din partea cadrului didactic, împovorat cu un presupus  copil ne-educabil. 

         În școala românească modernă europeană, se caută soluții în a integra copiii cu CES, eforturile 

fiind susținute pe două căi: formarea cadrelor didactice pentru a putea lucra eficient cu asfel de copii 

precum și demersurile în a realiza diverse tipuri de documente reglatoare și cu caracter practic care să 

delimiteze clar: ce poate să învețe elevul cu CES, ce are nevoie, metodele didactice ce trebuiesc 

abordate, mijloacele, resursele necesare și mai ales evaluarea acesuti tip de elev. 

        Profesorul de limbi moderne este pus in fața unei dileme majore, poate mai mult decît alte cadre 

didcatice: Ce poate învăța un elev cu CES în altă limbă decât cea maternă, el având dificultăți majore, 

cîteodată, în a înțelege și a-și însuși noțiuni de bază în limba maternă. La acestă întrebare, pedagogii dau 

ca exemplu un tip de demers diferențiat pe tipul de deficiență avut de copilul în cauză, care urmărește 

pași anumiți incluși în așa numitul PEI( Plan educțional de intervenție) 

        În întocmirea PEI, profesorul de limbi străine trebuie să plece atît de la studierea   concluziilor 

comisiei de profesioniști ce a stbilit diagnosticul de CES pentru a vedea în ce domeniu se desfășoară 

dizabilitatea copilului cât și de la analiza primelor rezultate ale copilului în contact cu limba străină 

(testul inițial, verificările orale,etc). Pornind din acest punct, profesorul trebuie sa delimiteze de la bun 

început: „CE trebuie predat copilului, CUM, CÂND sau la ce interval trebuie introduse cunoștințe 

particulare, elemente de înțelegere și deprinderi, prin activități suplimentare sau diferențiate pentru toți 

copiii, printr-o programă diferențiată.”( Pedagogia diversității și dificultățile de învățare, pag.235, coord. 

Elena Hussar și Gabriel Stan). 

       În general, PEI trebuie să aibă un format simplu, să ofere detalii suplimentare sau diferite de cele 

puse la dispoziție pentru toți copiii, să-și impună obiective de tip SMART : specifice, măsurabile, 

realizabile, relevante, cu termene clare. 

       S-a observat, că în cadrul orelor de limbă străină, metodele participative sunt cele menite să 

realizeze nu numai asimilarea unor cunoștințe ci și integrarea elevilor dintr-o anumită clasă, căci 

activitățile cu specific practic, de tip TPR ajută foarte mult chiar și pe copiii cu CES. 

       Comenzile gen: „Ne bougez pas!”, „Levez les mains!” ,”Fermer/Ouvre la porte!” fiind printre cele 

mai eficace în reținerea unor acțiuni elementare de către toți copiii. 

      Un rol important în integrarea copiilor cu CES îl are includerea lor în activitățile pe perechi sau în 

grup unde e foarte important atribuirea unui rol ușor de îndeplinit cum ar fi de cel care ține evidența 

timpului, sau cel care are gijă să se vorbească în limba-țintă. Desigur, aceste activități nu pot fi 

fructuoase decât daca întreg colectivul  este mobilizat în acceptarea  și includerea colegului lor cu CES. 

De multe ori, acest lucru este cel mai greu de realizat de către profesor, căci multi copii vin din cadrul 

familial cu preconcepții față de persoanele cu dizabilități. 
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      Profesorul de limbi străine trebuie să aiba multă imagine în a activa copiii cu CES și a convinge 

clasa să interacționeze. Probabil, cel mai eficace mijloc este utilizarea jocurilor, mai ales la clasele mici 

dar și ca activitate de menținere a atenției la clasele mari. Un exemplu de joc ar fi Telefonul fără fir unde 

informația sub forma unei propoziții  relativ simple în limba franceză, trebuie trimisă de la un elev la 

celalat penru a vedea cum ajunge aceasta în forma finală. Aceast tip de activitate permite și realizarea de 

concursuri , echipa câștigătoare fiind cea care reușește să transmită mesajul original cât mai aproape de 

cel transmis inițial de profesor. 

      Ca un principiu de lucru, profesorul de limbi străine trebuie să facă apel, mai mereu  la cât mai mulți 

analizatori de simț, ex. văz, auz, pipăit, mirosit, pe cât posibil. Mai ales în cazul claselor mici, predarea 

unor cunoștințe elementare, ex. Pluralul substantivelor, se poate face făcând apel la realitatea 

înconjurătoare . Copilul cu CES poate înțelege diferența dintre arbre-arbres , dacă în predare se face 

apel, fie la natura înconjurătoare, fie la cât mai multe desene, machete, imagini pe calculator, etc. 

Tehnologia poate fi/ și este de un mare ajutor în asimilarea cunoștințelor de bază. 

      Personal, consider că  profesorul de limbi străine trebuie să vadă în elevul cu CES, care poate nu va 

reuși să acumuleze cunoștiințele superioare lingvistice, dar care are nevoie sa fie integrat și educat, 

posibilitatea de a  i se preda limba străină ca o limbă maternă, bazîndu-se mai mult pe activități ludice, 

intuitive, decât pe explicațiile științifice, exacte, pe care le simte uneori atât de necesare în predare, și 

care pot fi date copiilor fără CES. 

      Indiscutabil, integrarea copiilor cu CES rămâne o problemă de actualitate  spinoasă pentru orice 

profesor și ține foarte mult de efortul personal al fiecărui cadru didactic în parte. Experiența personală 

joacă un mare rol în realizarea acestui deziderat și societatea româneasca, în ansamblul ei, abia începe 

să-și pună întrebările necesare și să fixeze obiectivele de parcurs în acest demers.     Cu cât studiile 

specialiștilor vor aprofunda acest teren- copiii cu CES, cu atît și practicianului îi va fi mai ușor în 

demersul său pedagogic. Până atunci, depinde de fiecare cadru didactic în parte să reușească în măsura 

posibilităților acestă dorită întegrare. 
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Importanta  Terapiei Ocupationale in Sindromul Down 

 

Prof.înv. preșc. Lostun-Ciobotă Adela-Maria 

Grădinița cu P.N Saru Dornei 

 

 

        Primii ani de viata  reprezinta, pentru copil, timpul cel mai valoros din punct de vedere al 

dezvoltarii globale. Fiecare copil este unic, avand propriul sau ritm de dezvoltare, iar atunci cand exista 

dificultati in acest proces, este se impune interventia timpurie. 

Interventia timpurie presupune depistarea intarzierilor in dezvoltare, actionarea profesionista asupra 

palierului deficitar pentru ca fiecare copil sa se dezvolte la potentialul maxim sis a poata fi integrat in 

societate. 

        Se considera ca interventia timpurie se desfasoara de la 0 la 6 ani. Cu cat intarzierile in dezvoltare 

sunt depistate mai devreme, cu atat sansele de recuperare sau diminuare a acestora cresc. 

In functie de carentele in dezvoltare, se poate intervene prin: stimulare senzoriala, stimulare cognitive, 

terapie ocupationala, logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologica familiala etc. 

            

         Terapia ocupaţională este arta şi ştiinţa direcţionării individului cu anumite deficiente spre 

participarea la anumite activităţi pentru a-şi reface, întări sau îmbunãtãţi performanţele, spre a facilita 

însuşirea acelor abilităţi şi funcţii care sunt necesare pentru diminuarea sau corectarea patologiei, pentru 

menţinerea stãrii de sănătate, un tratament ce se concentreaza in a ajuta oamenii pentru a dobandi 

independenta in toate zonele de activitate pe care le desfasoara. 

Cu ajutorul terapiei ocupationale, un copil cu Sindrom Down va invata sa interactioneze cu membrii 

familiei si sa dezvolte relatii sociale cu alti copii si parteneri de joc. 

          Copii cu Sindrom Down sunt afectati pe mai multe arii de dezvoltare, unde performanta lor este 

foarte scazuta de aceea Terapia ocupationala este atat de necesara acestor copii pentru a imbunatati 

abilitati ca : 

✓ -motricitate fina: miscarea si dexteritatea muschilor mici din maini si degete; 

✓ motricitate grosiera: miscarea muschilor mari din brate si picioare; 

✓ oral-motorii: miscarea muschilor din gura, buze, limba si maxilar, incluzand suptul, muscatul, 

mestecatul si linsul; 

✓ auto-ingrijire: imbracat, hranit si mersul la toaleta; 

✓ integrare senzoriala: abilitatea de a primi, sorta si raspunde la informatiile primite din mediu; 

✓ planificare motorie: abilitatea de a planifica, implementa si imparti secventele sarcinilor motorii; 

Astfel, prin intermediul acestei terapii inceputa de la varste fragede, 2 ani, o mare parte din actualii 

copii  vor devenii adultii de maine capabili  sa se bucure de o viata aproape normala, sa munceasca si sa 

poata avea grija de ei insisi. 

      Kinetoterapia si Sindromul Down 

Copiii cu sindrom down au un profil ce evidentiaza un nivel particular al dezvoltarii motorii: laxitate 

articulara, hipotonia musculara. 
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Kinetoterapia are un rol important in dezvoltarea copilului cu sindrom down, mai ales in dezvoltarea 

mersului. In urma evaluarii musculo-articulara care urmareste bilantul articular, bilantul muscular, 

evaluarea aliniamentului si posturii corecte a corpului, evaluarea mersului etc. se stabileste programul de 

kinetoterapie. 

Recuperarea trebuie facuta inca din primele luni de viata pentru a inlesni aparitia mersului, corectare 

posturii, dobandirea unei vieti cat mai aproape de normal. 

     Intervenţia timpurie a logopediei in Sindromul Down 

     Cu toate ca logopedia se orientează predominant spre vârsta preşcolară şi  şcolară mică, vârste la 

care dezvoltarea  şi perfecţionarea limbajului au cea mai mare plasticitate  şi susceptibilitate, in cazul 

copiilor cu Sindrom Down, interventia timpurie este foarte importantă, asigurând eficienţa sporită a 

recuperarii, întrucât la copiii mici automatismele psiholingvistice nu sunt consolidate  şi pot fi uşor 

înlocuite cu deprinderi corecte de vorbire. Astfel este recomandata inceperea terapiei logopedice in jurul 

varstei de 2-3 ani. La aceasta varsta, cei mai multi copii cu Sindrom Down emit vocalele, însă 

consoanele dificile sunt omise sau înlocuite, grupurile de consoane fiind înlocuite cu altele mai uşor de 

pronunţat, diftongii sunt reduşi la o vocală, silabele reducându-se spre sfârşitul cuvântului. Apariţia 

cuvintelor are loc după 2 ani şi jumătate-3 ani, vocabularul fiind format din cel mult 20 de cuvinte 

(uneori şi aceatea pronunţate incorect şi neinteligibil). Copilul nu formează propoziţii, nu diferenţiază 

sunetele în cuvinte, are dificultăţi la trecerea limbajului intern spre cel extern, nu cunoaşte semnificaţia 

multiplă a cuvintelor. 

     Interventia logopedica timpurie este centrată pregnant în direcţia dezvoltării motricitaţii aparatului 

fono-articulator (musculatura obrajilor, buzelor, limbii), restabilirea echilibrului inspir-expir, dezvoltarea 

percepţiei auditive şi auzului fonematic si stimularea si promovarea limbajului. Este foarte important ca 

fiecare exercitiu sa fie individualizat in functie de particularităţile fiecărui copil. Urmărirea obiectivelor 

intervenţiei logopedice timpurii îl va ajuta pe copil sa emită unele sunete şi să articuleze cuvinte pe care 

insuficienta dezvoltare a musculaturii şi deficitul de auz fonematic le impiedicau. 

       De asemenea, intervenţia timpurie este crucială în abordarea corecta a cazurilor de bâlbâiala 

primară,  care apar deseori la copiii cu Sindrom Down pe fondul motricitaţii deficitare, respiraţiei 

incorecte (bucala) şi a discrepanţei între gândire şi posibilitaea organelor fonatoare de a articula şi fără 

de care aceasta tulburare s-ar agrava. 

 

Sursa: https://www.updown.ro/despre-sindromul-down/interventia-timpurie/ 
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Integrarea copiilor cu CES în grădiniță 

Prof. Andone Valentina Camelia 

Școala Gimnazială nr. 308, București 

 

Integrarea presupune egalitatea de participare socială si egalitatea de şanse în realizarea 

accesului la educaţie. Printre  valorile actuale și de perspectivă ale integrării societății demoratice din 

lume le consider dominante pe următoarele: 

-acceptarea tuturor diferențelor; 

-respectul diversității; 

-solidaritatea umană și mai ales cu persoane diferite ; 

-lupta împotriva excluderii și marginalizării; 

-lupta împotriva inegalității sociale. 

            Integrarea este un proces complex care presupune: 

- a educa acei copii cu cerințe speciale în școli obișnuite alături de ceilalți copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență 

medicală și socială) în școala respectivă; 

- a acorda sprijin personalului didactic  în procesul de proiectare și aplicare a programelor de 

integrare ; 

-  a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe speciale la programul și resursele școlii 

obișnuite (săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă, terenuri de sport etc.); 

- a încuraja relaţii  de prietenie și comunicare între toți copiii din clasa/școală; 

- a educa și ajuta toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei; 

- a ține cont de problemele  și opiniile părinților, încurajându-i să se implice în viața școlii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES; 

- a accepta schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative din 

școală. 

La copiii cu CES se întâlnesc frecvent următoarele caracteristici: evaluări negative a schemei 

corporale și a imaginii de sine, sentimente de inferioritate, neîncredere în forțele proprii, atitudini pasive, 

de evitare și izolare, interiorizarea emoțiilor, nervozitate exagerată, impulsivitate și agresivitate, 

anxietate și depresie, sentimente negative. Toate acestea afectează procesul de adaptare și integrare în 

mediul educațional și în comunitate. Încurajarea autocunoașterii și dezvoltării personale duce la 
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modificarea modului de structurare a atitudinii copilului cu CES față de sine și la stimularea dreptului lui 

de a se afirma și a lucra pentru ameliorarea imaginii sale. 

Consider că o bună cunoaștere a propriilor forțe de către copiii cu CES determină formarea unei 

imagini de sine obiective și clare, oferă posibilitatea realizării unui echilibru emoțional, facilitează 

dezvoltarea unor atitudini favorabile despre sine, favorizează exersarea unor abilități de autoprezentare 

și înlesnește reușita adaptării la mediu. După cunoașterea propriilor calități, defecte, următorul pas îl văd 

ca fiind acela în care copiii cu CES își acceptă aceste trăsături, dar nu printr-o acceptare prin indulgență, 

ci prin integrare. Integrarea constă în considerarea defectelor ca făcând parte din identitatea proprie la fel 

de mult ca și calitățile, întrucât aceste deficiențe intră în componența emoțiilor, deciziilor, acțiunilor și 

relațiilor interumane a copilului cu CES. De aceea, părerea mea, ca și cadru didactic, este că anturajul 

apropiat și cadrele didactice să ajute copilul cu CES să învețe că a se accepta și a se iubi înseamnă a se 

considera o ființă independentă, egală cu ceilalți, demnă de dragoste, înzestrată cu un anumit număr de 

calități care îi sunt proprii și dintre care unele constituie un adevărat talent și liberă să-și dezvolte 

capacitățile și să-și realizeze țelul în viață. 

În lucrul cu copiii, la grupă, am încercat să integrez diversitatea în întreaga activitate didactică. 

Am integrat mesaje pozitive despre diversitate în toate aspectele muncii mele, nu numai la o activitate 

specială. Conceptul de a aprecia şi valoriza diversitatea este atât de important, încât trebuie să fie parte 

integrală a tot ceea ce intervine în instituţia preşcolară.  

La grădiniță, metoda cea mai des folosită pentru a integra un copil cu CES, este jocul. 

 Astfel, copilul, capătă prin joc informații despre lumea în care trăiește, intră în contact cu 

oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și învață să se orienteze în spațiu și timp. 

Jocul de rol plasează copiii în ipostaze noi, tocmai pentru a-i ajuta să înţeleagă unele situaţii 

diferite, să se adapteze, să accepte şi să înţeleagă diferenţele de opinii dintre persoane. Interpretînd 

rolurile unor personaje comune (părinţi, copiii aflaţi în anumite situaţii) sau mai puţin obişnuite, 

conform experienţei lor, copiii vor înţelege mai bine propriul rol şi rolul celor din jur şi îşi vor putea 

dezvolta capacităţile empatice, gîndirea critică şi puterea de decizie. Jocul de rol evidenţiază modul 

corect sau incorect de comportare al unui sau altui copil. Astfel de jocuri pot fi: „De-a familia”, „La 

spital”, „La grădiniţă”, „Eu stabilesc reguli”, „În vizită la…”, ş.a. 

Datorită faptului că se desfășoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale 

sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă șansa de a se juca cu alți copii, orice joc 

având nevoie de minim două persoane pentru a se desfășura. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie în permanent sub observație, iar la cei cu 

ADHD, jocurile trebuie să fie cât mai variate. 

Unii copii au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire și de limbaj și de psihoterapie 

individual și de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 
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  De asemenea, copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor și a colegilor, fiind 

nevoie să primească în activitatea școlară, conținuturi și sarcini simplificate. 

   Preșcolarii cu CES au nevoie de un curriculum planificat diferențiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învățare și evaluare  

specializate , adaptate abilităților lor. De asemenea vor beneficia de consiliere școlară și părinții, 

copilului. 

 Într-o abordare incluzivă, toti elevii trebuie considerați la fel de importanți, fiecăruia să îi fie 

valorificate calitățile, pornind de la premiza că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

În strânsă legătură cu expresia “copii cu nevoi speciale” se află principiul egalizării șanselor 

care se referă la procesul prin care diversele sisteme ale societății și mediului, ca, de pildă, serviciile, 

activitățile, informațiile, documentarea sunt puse la dispoziția tuturor și, în particular, a persoanelor cu 

nevoi speciale. Egalizarea șanselor trebuie înțeleasă ca drept al persoanelor și copiilor cu nevoi speciale 

de a rămâne în comunitate și de a primi sprijinul necesar în cadrul structurilor obișnuite de educație. 

Ca și concluzie, pentru a putea crea o lume mai bună, în care toți oamenii să fie și să se simtă 

egali, este necesar ca fiecare să fie dornic de a primi cu brațele deschise orice persoană, indiferent de cât 

de diferită este, iar pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe comunicare și o dorință de a 

acumula cât mai multe metode pentru a integra persoanele cu CES. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

 
Prof. Comănescu Alexandra Elena 

Şcoala Gimnazială Produlești Judetul Dâmboviţa 

 

         Copii cu deficienţe au și ei aceleași trebuinţe în creștere și dezvoltare. Acești copii au în aceleasi 

timp și anumite necesităti, particulare, specifice, individualizate. Educaţia sau școala inclusivă implică 

cu necesitate pregătirea de ansamblu a școlii și societăţii, pentru a primi și satisface participarea 

persoanelor cu handicap la medii școlare și sociale obișnuite, ca elemente componente naturale ale 

diversităţii umane, cu diferenţele ei specifice. 

          Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activităţile 

educative formale și nonformale, a copiilor considerați că având cerinţe educative speciale. Integrarea 

scolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare sociala a acestei categorii de copii, proces 

care are o importanţa fundamentala în facilitatea integrării ulterioare în viață comunitara prin formarea 

unor conduite și atitudini, a unor aptitudini și capacitaţi favorabile acestui proces. Integrarea copiilor cu 

CES permite, sub îndrumarea atenta a cadrelor didactice, perceperea și înţelegerea corectă de către elevii 

normali a problematicii și potenţialului de relaţionare și participarea lor la serviciile oferite în cadrul 

comunității.  

          Educația specială se referă la adoptarea, completarea și flexibilitatea educației în vederea 

egalizării șanselor de participare la educație în medii de învățare obișnuite. Centrele educative speciale 

se axează pe particularitățile individuale de dezvoltare, de învățare, de relație cu mediul și necesită o 

evaluare și o abordare personalizată a necesităților copilului. Cerințele educative speciale sunt 

interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului, stilul unic de adoptare, de învățare, de integrare, în 

nivelul individual de dezvoltare fizică și psihică cu caracteristici biologice, fizice, psihice și sociale. 

          Educația integrată se referă la integrarea în structurile învățământului general cu CES pentru a 

oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate acestor categorii de copii. Educația 

integrată a copiilor cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice și psihice a acestora care să-i 

apropie cât mai mult de copii normali, a implementării unor programe cu caracter corectiv-recuperator; 

stimularea potențialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcții menite să le 

suplinească pe cele deficitare; crearea climatului afectiv în vederea formării motivației pentru activitate, 

în general și pentru învățare, în special asigurarea unui progres continuu în achiziția comunicării; 

formarea unor abilitați de socializare și relaționare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter 

profesional și de exercitare a unor activități cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative și a 

însușirilor pozitive ale personalității, care să faciliteze normalizarea deplină. 

          Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat de recuperare, care 

să dezvolte maximal potențialul fizic și psihic pe care îl are. Integrarea urmărește valorificarea la 

maximum a disponibilităților subiectului deficient și antrenarea în mod compensatoriu a palierelor 

psiho-fizice care nu sunt afectate în așa fel încât să preia activitatea funcțiilor deficitare și să permită 

însușirea de abilitați care să înlesnească integrarea eficienta în comunitatea normala. Prin integrare, se 

realizează și o pregătire psihologica a copilului, care să contribuie la crearea unor stări efectiv 

emoționale corespunzătoare, în care confortul psihic este menținut de satisfacțiile în raport cu activitățile 
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desfășurate. Raportul relației socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicațiile practice și 

teoretice ce privesc evoluția sistemului de organizare a educației speciale și a pregătirii copiilor pentru 

integrarea și incluziunea în activitățile profesionale și în colectivitățile sociale. 

          Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES acționează în 

urma unei reflecții îndelungate. Un lucru important pentru cadrele care lucrează cu acești copii îl 

reprezintă colaborarea cu părinții și consilierea acestora, implicarea lor directa în lucrul efectiv cu copii, 

nu în calitate de observator ci și de participanți activi. Părinții copiilor cu CES trebuie să înțeleagă că au 

multe idei ru a relaționă cu copii lor în mod pozitiv și că pot să-i aprecieze mai mult. Ei sunt modele 

pentru copii lor și prin ei învață să trăiască în armonie cu lumea. Sarcina părinților și a cadrelor didactice 

este să-i ajute pe copii să învețe despre sentimentele lor și să le arate relația dintre sentimentele și 

comportamentul lor. 

          Părinții și copii trebuie să fie realiști în așteptări. Copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și 

trebuie alese situațiile la care poate să participe. Trebuie oferite copilului o alegere de 2 opțiuni, pe care 

cei mai mari le acceptă. Problemele trebuie discutate până când se ajunge la o concluzie acceptabilă, 

chiar dacă nu se ia o hotărâre. Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns intre părinții copiilor cu 

CES și cadrele didactice bine pregătite și informate în legătură cu felul în care pot interbeni pentru 

consilierea acestora. Trebuie susținut că nu există un singur model de părinte și numai prin unirea 

forțelor părinților, cadrelor didactice și a școlii se poate face o mai buna integrare a copiilor cu CES. 

          Educația specială este o formă de educație adoptată și destinată tuturor copiilor cu CES care nu 

reușesc singuri să atingă, în cadrul învățământului obișnuit-temporar sau pe țoață durata școlarității, un 

nivel de educație corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru un om activ, autonom și 

independent. Un obiectiv important al scolii inclusive îl reprezintă sprijinul acordat pentru menținerea în 

familie a copiilor cu CES. De aceea, se pune problema respectării principiului normalizării ce se referă 

la condițiile de mediu și viață, la eliminarea separării copiilor cu CES și la acceptarea lor alături de 

ceilalți copii. Principiul normalizării presupune luarea în seamă nu doar a modului în care persoana cu 

deficiente se adaptează la cerințele vieții sociale, dar în același timp, la felul în care comunitatea înțelege 

să se conformeze nevoilor și posibilităților persoanei în dificultate. Normalizarea implică includerea 

într-un mediu școlar și de viață cotidiană nediscriminatoriu și asigurarea unei multitudini de servicii care 

să reducă pe cât posibil starea de handicap, chiar dacă deficiențele sau afecțiunile propriu-zise nu pot fi 

încă depășite. 
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Egalitatea de șanse 

 
Dumbravă Vasile 

 Colegiul Național Pedagogic”Ștefan Odobleja”, Drobeta-Turnu-Severin 

 

  „Incluziunea” se referă la faptul că oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care 

le întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care 

are nevoie, trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse 

la dispoziţia tuturor membrilor societăţii” (ap. Popovici D., 1999). 

Educaţia incluzivă a apărut ca răspuns la neajunsurile educaţiei integrate, care nu a reuşit să împiedice 

marginalizarea copiilor care prezentau diferenţe faţă de “norma” generală a populaţiei şcolare. 

 La Conferinţa Mondială “Educaţia pentru toţi; satisfacerea nevoilor de bază ale învăţării”, de la 

Jomtiem – Thailanda, 1990,  s-a elaborat o nouă strategie a educaţiei,  fundamentată pe paradigma 

“educaţia pentru toţi”, iar „educaţia incluzivă” a devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi. 

„Educaţia incluzivă”, ca sintagmă, apare prin 1990, bazându-se pe principiul incluziunii care este mai 

cuprinzător decât cel al integrării. 

 Astfel, incluziunea şi “educaţia incluzivă” pun accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi 

şcolile/grădiniţele să se schimbe şi să se adapteze continuu pentru a răspunde diversităţii copiilor şi 

nevoilor ce decurg din acestea. 

  În Declaraţia de la Salamanca (1994) se stipulează:”Principiul fundamental al şcolii incluzive 

este că toţi copiii trebuie să înveţe împreună , oricând acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile 

pe care aceştia le pot avea sau de diferenţele care pot exista între ei”. 

 Educaţia incluzivă se defineşte prin următoarele particularităţi: 

• susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare;  

• urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării;  

• este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, 

pentru comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii 

• presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea 

copiilor, inclusiv a celor cu c.e.s;  

• este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context 

• este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive 

 Deci, în contextul actual naţional, educaţia incluzivă devine tipul de educaţie responsabil de 

asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, fără nici o discriminare şi, mai ales,  de asigurarea  

unei educaţii de calitate. 
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Realizarea educaţiei incluzive presupune: 

• existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul 

nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul 

intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asigurării 

serviciilor de sprijin, principiul cooperării şi parteneriatului.  

• punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în esenţa 

ei atributele de a fi: pedocentristă, progresistă, personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a 

iubirii. 

• elaborarea unui curriculum “incluziv “, care să se definească prin flexibilitate şi diversitate: 

curriculum-ul adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor 

suport; metodologie didactică diversificată, interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare 

diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente.  

• crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: 

asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare 

(învăţător/profesor de sprijin). 

În concluzie: 

• Şcoala Incluzivă exprimă extinderea scopului şcolii obişnuite, în mare măsură, transformarea 

acesteia pentru a putea răspunde unei diversităţi mai mari de copii, în speţă copiilor 

marginalizaţi, defavorizaţi şi/sau excluşi de la educaţie. 

• Educaţia Incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare având ca 

scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a menţine participarea 

la procesul de învăţare a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi  

• Educaţia / Şcoala Incluzivă accentuează necesitatea dezvoltării şcolii, pentru a oferi acces 

necondiţionat şi a răspunde adecvat nevoilor educaţionale diferite ale tuturor copiilor, astfel încât 

să armonizeze diferenţele de învăţare, diferenţele între grade de reuşită şcolară, să asigure o 

educaţie eficientă pentru toţi. (Vrăşmaş, T., 2001). 
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O clasa incluzivă 

                                                                                    Pelmuș Elisabeta Cristina 

                                                                             Școala Gimnaziala Theodor Aman 

 

 Iniţierea şi sprijinirea proceselor de învăţare ale copiilor este una dintre cele mai fascinante 

sarcini pe care profesia noastră o are de oferit – dar este şi una dintre cele mai solicitante! 

 Gândurile şi ideile tale privind procesele de învăţare formează, ca să spunem aşa, baza întregului 

efort de proiectare. Dacă nu ai o idee suficient de clară despre procesele de învăţare în care elevii se 

angajează în realizarea obiectivelor de învăţare pe care tu (şi/sau ei) le-aţi decis, nu te vei afla în poziţia 

de a proiecta în mod adecvat modul de realizare a activităţilor de predare şi învăţare, a sarcinilor şi a 

metodelor de lucru. 

 Confruntarea cu întrebarea cum învaţă elevii ceva, cel mai bine, este o sarcină care necesită timp 

şi care adesea este dificilă. Dar oricine îşi dedică timp şi efort acestei întrebări, discută cu elevii săi şi, în 

final, evaluează şi reflectează asupra experienţei acumulate, în timp, va deveni un expert în învăţare. 

Procesele de învăţare sunt complexe, iar succesul şi perfecţiunea lor depind de mai mulţi factori. 

       Ce schimbări pot să introduc pentru a face ca clasa mea să fie mai incluzivă și mai prietenoasă 

cu învățarea? 

   În vederea pregătirii copiilor pentru societatea din ce în ce mai mult bazată pe cunoaştere este 

necesar să le dezvoltăm o serie de abilităţi, ceea ce necesită adesea noi metode de predare. Toate cadrele 

didactice trebuie să aibă o înţelegere minimă a practicilor incluzive în grădiniţe  şi şcoli, să fie formate 

din perspectiva  abordării  incluzive, prin programe de instruire speciale şi întemeiate pe un set de 

principii şi valori ,dar şi pe cunostinţe şi abilităţi pedagogice. 

 Clasa incluzivă le creează o gama întinsă de relaţii noi cu copiii de aceeaşi vârstă şi cu adulţii, 

toţi necunoscuţi. Ea îi aşează într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul ei: le propune activităţi pe 

care ei şi le adaptează cât mai bine nevoilor lor. 

           Incluziunea nu este un simplu concept care să poată fi redus la plasarea, respectiv la integrarea 

copilului cu cerinţe speciale în şcoală. Definiţia are în vedere atât noţiunea de acces educaţional cât şi 

recunoaşterea importanţei acoperirii adecvate a nevoilor individuale ale copiilor. Totuşi acest scop nu 

reprezintă totul şi nu se obţine spontan. Este nevoie de planificare activă şi de promovare a unei abordări 

mai deschise şi mai flexibile asupra educaţiei. 
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 Temele pot fi grozave, îi pot atrage pe elevi într-un mod fascinant, dar lucrurile acestea se 

întâmplă dacă cei care oferă temele știu cine sunt cei care le vor rezolva și măcar în parte îi lasă să 

decidă asupra conținutului (câte pagini, care pagini sau exerciții) sau abordării (pe mail sau Whatsapp, 

video sau text). Ne naștem mașinării de învățare și totuși școala (inclusiv temele) ne inhibă apetitul spre 

cunoaștere, explorare și creativitate.  Totul pornește de la faptul că multe școli din lume (și din 

România) profesorii și părinții nu-și ascultă copilul și ajung să nu-l cunoască, iar programa și examenele 

devin mai importante decât copilul însuși. Dacă dorim adulți capabili să ia decizii, creativi și capabili să 

rezolve problemele moștenite de la generațiile anterioare, ar fi cu adevărat util ca atunci când le oferim 

teme să le dăm șansa de a exersa aceste soft skills. Dacă școala nu face altceva decât să-i pregătească pe 

copii pentru examene, atunci face prea puțin! 

 Profesorul joacă un rol crucial: el facilitează învățarea. Și face acest lucru atât la școală, cât și în 

afara ei, prin teme. Dacă un profesor dă teme la presiunea părinților, înseamnă că nu e stăpân pe ce face.  

Iar dacă nu e stăpân pe ce face, atunci înseamnă că nu a fost pregătit corespunzător. A ști cum să predai, 

ce metode să folosești, câte și ce tip de teme să dai, cum să evaluezi, toate acestea se învață la 

universitate, în timpul studiilor pe care toți viitorii profesori le parcurg – din teorie și practica 

pedagogică deopotrivă. Acolo trebuie să ne uitam, căci de acolo pornește de fapt discuția despre teme. 

 Amenajarea sălii de clasă joacă un rol elementar în succesul actului pedagogic. 

 Am ținut cont de câteva repere esențiale, respectiv: 

• Crearea unui mediu bogat din punct de vedere vizual, distractiv şi surprinzător; 

• Asigurarea spaţiilor şi a suprafeţelor în care să fie expuse lucrările copiilor; 

• Săli de clasă spaţioase (45 – 55 mp) şi luminoase, care reflectă vieţile elevilor şi includ spaţiu de 

afişare pentru proiecte, lucrări de artă şi obiecte din natură; 

• Spații comune pentru arte vizuale, educație tehnologică, teatru și muzică, dar și pentru întâlnirile 

zilnice și lunare la care participă toți copiii din școală; 

• Atenţie specială acordată proporţiei şi înălţimii diferitelor elemente, pentru a asigura un spaţiu 

echipat şi decorat de manieră ergonomică. 

 Locul în care învață copiii trebuie să fie la fel de frumos ca ei! 
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Dizabilitatea și implicațiile asupra învățării 

Prof. Înv. Primar Maricica Vasiloiu 

Școala Gimnazială ,,Scarlat Longhin” Dofteana 

 

Dizabilitatea de învățare afectează capacitatea creierului de a accepta, procesa, analiza sau 

acumula informații, de aceea este posibil ca persoanele afectate să nu poată acumula cunoștinte la fel de 

repede și de usor ca celelalte. Există foarte multe tipuri de dizabilitati de învățare. Unele din acestea pot 

afecta capacitatea de concentrare, în alte situații poate fi afectată capacitatea de a scrie, citi sau rezolva 

probleme de matematică. 

Tipuri frecvente de deficiente de învățare: dislexia, discalculia, disgrafia, dispraxia. 

Prin conceperea unui curriculum adaptat, cadrul didactic va urmări construirea şi sprijinirea unor 

comportamente deziderabile. Cadrul didactic, prin atitudinile sale (atitudinea faţă de cerinţele educative 

speciale, atitudinea faţă de dificultăţile de învăţare, atitudinea faţă de curriculum) reprezintă principalul 

mediator între cerinţele sociale şi potenţialul de dezvoltare al elevilor. Modul în care cadrul didactic 

realizează sprijinirea elevilor cu dizabilităţi depinde, în mare măsură, de atitudinea lui faţă de copiii cu 

cerinţe educative speciale şi de resursele disponibile necesare asigurării procesului instructiv-educativ. 

Aceste resurse sunt considerate a fi metodele de predare-învăţare, materialele utilizate, timpul disponibil 

pentru instruire, cunoştinţele şi deprinderile cadrului didactic dobândite prin educaţia şi instruirea 

personală. Spre deosebire de ceilalţi elevi, cei cu dizabilităţi au nevoie de timp de instruire mai mare, 

folosirea unor metode de predare adaptate nevoilor lor şi cunoştinţe profesionale din partea cadrului 

didactic. 

Un proces educativ devine eficient atunci când fiecare copil poate învăţa dacă i se creează 

condiţiile necesare, dacă e încurajat şi dacă i se facilitează participarea la activităţi care au sens pentru 

el. Curriculum-ul şi activităţile de învăţare zilnică se bazează pe toate cunoştinţele legate de un proces 

bun de predare-învăţare. Din experienţa la clasă, am constatat că învăţarea este susţinută atunci când 

cadrul didactic se concentrează pe unul sau două subiecte; când apar mai multe activităţi, atenţia 

cadrului didactic se divizează şi se implică mai mult în organizarea clasei, decât în activitatea în sine. Pe 

baza unui curriculum adaptat, cadrul didactic asigură elevului cu dizabilităţi un program de lucru într-o 

clasă obişnuită pe baza unor variabile care influenţează procesul instructiv-educativ:construirea noilor 

lecţii se va face pe baza cunoştinţelor anterioare ale elevilor, astfel încât cadrul didactic să poată folosi 

experienţa acumulată de elevi în trecut pentru achiziţionarea unor noi informaţii raportarea învăţării la 

alte discipline, asigurându-se astfel o predare integrată a cunoştinţelor asigurarea unei funcţionalităţi a 

învăţării, realizându-se astfel transferul cunoştinţelor dobândite în viaţa zilnică iniţierea unei game 

variate de jocuri care să stimuleze învăţarea, dar şi recompensarea acesteia. 

Un rol important în realizarea unui proces instructiv-educativ eficient îl deţin mijloacele de 

învăţământ: aparatură audio şi video, material didactic existent în unitate, dar şi cel sugestiv 

confecţionat. Un material didactic atractiv şi prezentat la momentul potrivit trezeşte interesul elevilor şi-l 
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provoacă la discuţii care, desfăşurate cu mult tact, contribuie la realizarea obiectivelor propuse. 

Strategiile utilizate în activitate trebuie să conducă şi la formarea unor abilităţi de socializare şi 

relaţionare cu cei din jur, să le formeze copiilor capacitatea de cooperare în cadrul colectivului, de a 

oferi şi primi sprijin, de a le insufla sentimentul de utilitate în cadrul societăţii. 

Nu trebuie uitat însă faptul că elevii cu dizabilităţi au multă nevoie de afectivitate. Participarea 

lor la lecţie este condiţionată permanent de o stare afectivă propice bunei desfăşurări a acesteia. Copilul 

cu dizabilităţi trebuie implicat în toate activităţile care au loc şi încurajat să exploreze împrejurimile.Prin 

activităţile specifice învăţării, cadrul didactic trebuie să preţuiască, să încurajeze şi să valorizeze mereu 

elevul, chiar dacă rezultatele obţinute sunt foarte mici. Se va urmări de asemenea diminuarea 

sentimentului de inferioritate, de respingere şi evitare resimţit la copiii cu dizabilităţi, prin realizarea 

unui climat socio-afectiv pozitiv, constructiv, favorabil în motivarea acestora pentru activităţile de 

învăţare. 

În calitatea lui de responsabil al actului pedagogic, cadrul didactic, prin valorificarea experienţei 

dobândite, va urmări optimizarea procesului instructiv-educativ. Fără a primi suportul adecvat, copiii cu 

dizabilități de învățare pot avea probleme cu păstrarea încrederii în sine, mai ales dacă copilul este foarte 

inteligent. Chiar dacă e vorba de un copil cu un coeficient ridicat de inteligență sau nu, toți au nevoie să 

fie încurajați și înconjurați cu multă dragoste. 

Programare online 

 

 

 

 

 

https://www.medlife.ro/programare-online
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STRATEGII ȘI FORME DE INTEGRARE A COPIILOR CU CERINȚE SPECIALE 

Prof. înv. preșc. Lupu Ionela 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Grădinița cu PP nr 4 Roșiorii de Vede/Teleorman 

 

Cerintele educative speciale desemneaza acele cerinte ori nevoi speciale fata de educatie care sunt 

suplimentare dar si complementare obiectivelor generale ale educatei pentru copil. Fara abordarea 

adecvata a acestor cerinte speciale nu se poate vorbi de egalizarea sanselor de acces, participarea si 

integrarea scolara si sociala. Fiecare copil prezinta particularitati individuale si de relatie cu mediul, 

trasaturi care necesita o evaluare si o abordare personalizata. Copii cu deficiente au si ei aceleasi 

trebuinte in crestere si dezvoltare. Acesti copii au in aceleasi timp si anumite necesitati, particulare, 

specifice, individualizate. 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu 

deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la 

fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl 

consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 

exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, 

paralizia cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, 

supra-alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul 

Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

 Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 
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înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având 

nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de 

deficienţa copilului. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. 

Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

        Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea 

individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi 

considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 

învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la 

cerinţele şcolare. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

        Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane 

sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care 

nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

         Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare 

de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut 

stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă 

copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

              Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

41 
 

De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind 

nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

         Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi 

de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

        Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

        Strategii şi intervenţii utile din partea cadrului didactic: 

 -Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 -Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 -Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a 

colegilor; 

 -Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 -Încurajarea eforturilor; 

 -Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 -Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât 

să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

-Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

-Centrarea învăţării pe activitatea practică; 

-Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

-Folosirea învăţării afective; 

-Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare,etc. 

          Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare 

pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de 

strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu 

care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de 

colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

        Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor. 

        Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii care 

ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate. De cele mai 

multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem puşi în dificultate de 

complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă copiii cu cerinţe educative speciale. 

        Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce 

priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor. 

Educaţia incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi individualizat 

în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se 

regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. Prin educaţia incluzivă este 

oferit suport - în cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale - copiilor cu dificultăţi de învăţare, 

indiferent de originea lor socială sau de tulburările pe care le prezintă, acceptaţi alături de colegii lor 

"normali". 

        Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a 

capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la 

dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei 

la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi nu justifică 

excluderea din şcoala de masă. Al doilea argument care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este 

acela că şcoala de masă este cea care asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice 

învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de 

asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai 

primitoare şi de acceptare. 

        Datorită unui nivel mai redus al cerinţelor, de cinci ori mai mulţi copii cu nivel socio-economic 

redus faţă de cei cu nivel socio-economic crescut sunt înscrişi în şcolile ajutătoare speciale, în loc de 

şcolile generale. Astfel se creează un cerc vicios : performanţe şcolare slabe - loc de muncă cu salarizare 

scăzută - perspective sociale slabe - nivel de viaţă scăzut - tensiuni în viaţa personală. Si totul se repetă 

în generaţia următoare. Tuturor acestor copii le-ar asigura posibilităţi mai bune şcoala generală unde un 

sistem educaţional mai atent, le-ar putea schimba soarta în bine. Dar pentru ca aceşti copii dezavantajaţi 

să aibă loc în şcolile generale, trebuie să se producă schimbări majore atât la nivelul atitudinii corpului 

profesoral, cât şi al sistemului educaţional, respectiv a metodelor de stimulare a dezvoltării şi al 

psihodiagnozei. 

        Pentru prevenirea declinului social ulterior nu este suficient ca aceşti copii să fie menţinuţi în 

sistemul educaţional tradiţional pentru că există pericolul dificultăţilor de adaptare la standardele ridicate 

şi deci pericolul de eşec sau abandon şcolar. Pe lângă acceptarea copilului în şcoala de masă, trebuie 

asigurat un mediu educaţional corespunzător, suport şi experienţe pozitive copilului cu dificultăţi de 

învăţare. 

          O caracteristica speciala a acestor copii "în pericol de excludere" o constituie faptul că 

posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se 

adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu reuşesc la 

examenele de capacitate sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În spatele acestor probleme, stă 
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desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul 

familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv 

apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul 

unor tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate 

aceste corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de 

dezvoltare cognitivă. 

        Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale ar 

trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa 

economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe de 

readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i permită 

să ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit.  

            Este important să se determine participarea, în măsura posibilului, a persoanelor cu cerinţe 

educative speciale şi a organizaţiilor care-i reprezintă la toate nivelele de elaborare a acestor politici. 

Legislaţia trebuie să ţină cont de drepturile persoanelor cu deficienţe şi să favorizeze, pe cât posibil, 

participarea lor la viaţa civilă. În cazul în care persoanele cu cerinţe educative speciale nu sunt în măsură 

să-şi exercite în mod deplin drepturile lor de cetăţeni, trebuie să fie ajutate să participe cât mai mult 

posibil la viaţa civilă, asigurându-le ajutorul adecvat şi luând măsurile necesare. Profesioniştii trebuie să 

informeze asupra tuturor aspectelor vieţii, iar persoanele cu deficienţe trebuie să aibă posibilitatea de a-şi 

procura informaţia ele însele. Dacă natura, gravitatea deficienţei sau vârsta persoanei nu permit 

reconversia sa personală, chiar în atelier protejat, la domiciliu sau în centre de ajutor pentru muncă, 

ocupaţiile cu caracter social sau cultural trebuie să fie prevăzute. Măsuri potrivite trebuie avute în vedere 

pentru a asigura persoanelor cu cerinţe educative speciale şi în special persoanelor cu deficienţe mentale 

condiţii de viaţă care să le asigure dezvoltarea normală a vieţii lor psihice. 

       Copilul cu deficienţe se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii trebuie să joace 

rolul de mediator între copil şi persoanele străine. Uneori părinţii pot dramatiza excesiv reacţiile 

inadecvate venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă rea intenţie într-un gest oricât de 

neutru. Pe de altă parte, unii părinţi refuză să ţină cont de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. 

În acest fel, ei îi împiedică pe copii să înţeleagă şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă. 

Datorită acestui rol suplimentar de mediator, reacţiile părinţilor în faţa unui copil cu deficienţă capătă o 

importanţă majoră. Părinţii reacţionează prin supraprotecţie, acceptare, negare sau respingere. 

        Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, si-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru 

copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea în 

care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în 

spaţiu şi timp. În timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un 

caracter social. 

Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. 

În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, 

domino, table, cuburi, cărţi de joc etc.). 
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       În perioada de preşcolar se desfăşoară mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. Din acest 

motiv, copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, alături de copiii sănătoşi. Copiii sunt curioşi, 

dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică, care se deplasează în scaun cu 

rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de 

sănătate. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu deficienţe. 

La această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. 

Totuşi, trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. 

         Unii copii cu deficienţe au avut experienţa neplăcută a spitalizării şi a separării de părinţi. De aceea, 

pot apărea reacţii intense, mai ales în primele zile de grădiniţă. În alte cazuri, copilul are probleme legate 

de utilizarea toaletei şi de deplasare. În aceste situaţii, este de preferat să se solicite prezenţa mamei până 

la acomodarea copilului în colectivitate şi acomodarea personalului cu problemele copilului. Jocurile 

trebuie să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să 

fie permanent sub observaţie. 

Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe feluri: 

prin integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi în 

clasele obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor copii 

în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea de învăţământ 

şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul copilului în 

activitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan comportamental. 

        Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de 

societate este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, 

trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la 

rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a 

mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. 

 Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de 

educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 
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Mărturii ale trecutului 

Prof. Dinoiu Elena 

Școala Gimnaziala ,,Andrei Nicolescu,, - Păcureți - Prahova 

 

        Elevul cu CES trebuie imlicat in istoriie prin poveste ,astfel încat trecutul trebuie cunoscut ! Sunt 

un om norocos și privilegiat pentru că am avut in familia mea un om in adevăratul sens al cuvântului, un  

,,om intre oameni ", cum frumos a numit Nicolae Balcescu una dintre operele sale, un  om care și-a făcut 

datoria față de țară, un luptător, un supraviețuitor .Un om din spatele timpului , cum imi place să-l 

numesc și despre care povestesc elevilor mei la orele de istorie incercând să-i fac cunoscut aportul pe 

care l-a avut alături de camarazii săi atunci când țara i-a chemat la datorie. Datoria fața de țară, un lucru 

sfânt pentru acea generație! Bunicul meu, ca mulți alți bunici, și-a închinat anii tinereții in slujba Țării 

sub drapelul tricolor, incercând să apere frontierele țării cu spirit de jertfa și fără condiții. Mă întreb 

astăzi, cîți dintre noi ar mai putea duce povara unei asemenea vieți? 

         Ca mărturii din al doilea război balcanic și  prinul razboi mondial imi sunt câteva documente care 

s-au păstrat dar și dovezile lăsate pe care le-am aflat de la mama mea. Bunicul îi povestea în copilărie 

despre cum a fost luat prizonier la Turtucaia, despre cum a venit pe jos din prizonierat și a ajuns acasă 

dupa un drum lung , atunci când nimeni din familie nu îl mai credea in viață , despre faptul că odată 

ajuns acasă,  cei 5 copii pe care îi avea nu l-au mai recunoscut.... era flămând, murdar, cu barba și 

plete...dar fericit că a reușit să-și revadă familia! A avut 6 copii, al șaselea s-a născut in 1927,acesta fiind 

tatăl mamei mele de la care am aflat multe din experiențele de viața ale bunicului .Cu regret îmi aduc 

aminte, copil fiind , uneori neascultator, cum mă jucam cu medaliile bunicului pe care le știam păstrate  

in lada de zestre a bunicii.......multe dintre ele le-am rătacit....dacă aș fi știut cât de prețioase 

erau.....astăzi aș fi avut mai multe materiale autentice pe care să le folosesc la orele mele de istorie 

încercand să–i motivez pe elevi să prețuiască istoria.  Un document autentic din care reiese participarea 

bunicului meu, Negrea Ion la campania din anul 1913 este Brevetul din 7 noiembrie 1913, acordat de 

Ministerul de Resboi, din ordinul Majestății sale,  Regele Carol I, prin care se conferă soldatului Negrea 

Ion din Contingentul 1907, Regimentul M. Basarab, medalia ,, Avântul Tării”. Anul 1913 este un reper 

pentru istoria Armatei Române, fiind anul in care ostașii români au adus pacea in Balcani, chiar dacă a 

fost una de scurtă durată, fără să tragă prea multe gloanțe... .Consecințele au fost pozitive si negative 

deopotriva pentru România.Am obținut Cadrilaterul, prestigiul țării a crescut dar au murit oameni din 

cauza epidemiei de holera. Decizia de mobilizare generală a forțelor armate a fost primită cu entuziasm 

de majoritatea opiniei publice din țara. Soldații români spuneau că trec în Bulgaria pentru a ajunge în 

Transilvania, după cum nota Take Ionescu in Amintirile sale, era practic primul pas in emanciparea 

nației noastre de sub jugul austro- ungar iar creșterea prestigiului țării avea să întărească marele ideal al 

unirii. 

            Ca probă a participării la primul război mondial a bunicului din partea mamei mai este azi doar o 

medalie dar și amintirile mamei care îmi povestea despre perioada în care bunicul a fost luat prizonier la 

Turtucaia alături de alți 28000 de soldați români și 480 de ofițeri, după cum menționeaza unele surse. 

Dezastrul de la Turtucaia din toamna lui 1916  a fost lung dezbătut de catre istorici dar ramâne o pagina 

dureroasă din istoria noastra. România nu a fost scutită de drama prizonierilor de război. Aceștia au fost 

duși pe jos in lagăre, au avut parte de un tratament dur, umilințe, muncă forțată, fără mâcare, fără 

asistența medicală corespunzătoare, fără căldură, Bunicul povestea cum a îndurat foamea, frigul, cum 

bea apa din șanț sau topeau zăpada iarna, erau îmbrăcați în zdrențe iar in piciare aveau cârpe legate cu 

sfoară pentru că hainele bune și încalțarile dar și toate bunurile pe care le aveau le-au fost confiscate. 

Prizonierii au fost ținuți până în iunie 1918, deși pacea cu Puterile Centrale se încheiase în martie 1918. 

Situația prizonierilor români de la Turtucaia era cunoscută de autorități, care probabil îi transformaseră 
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în niște cifre, în numere, în statistici. In schimb, interesul familiilor față de soarta celor căzuți prizonieri 

sau însemnările, scrisorile și memoriile captivilor au contribuit la redarea dramelor din spatele 

anunțurilor oficiale sau ale listelor nominale, ale numerelor statistice, la umanizarea experiențelor,, 

limita în care s-au aflat acești oameni ajunși în mâinile inamicului. Repatrierea lor trebuia făcută în cel 

mai scurt timp posibil după cum prevedeau convențiile internaționale, lucru care nu s-a întamplat, 

bunicul ajungând acasă dupa mult timp, pe jos . 

            Bunicul era tânăr, puternic, gospodar, avea car cu boi și căra boloboace cu vin la București. La 

un moment dat a fost numit pentru o perioadă de timp și primar al comunei din care făcea parte. Când s-

a întors din prizonierat a cumpărat pământ si loc de casă și câte 2 hectare teren arabil pentru fiecare 

copil. La 80 de ani era încă atât de sprinten încât se suia în salcâm să adune fruze pentru rațe iar pe 

mama, nepoata lui nu o lăsa să facă nimic în gospodărie, se ocupa el de toate, spunându-i că mai bine să 

învețe carte să ajunga om mare! 

            Întoarecerea acasă a însemnat înfruntarea vicisitudinilor  vieții printre care cea mai intolerantă a 

fost schimbarea de regim în urma căreia mulți dintre cei care și-au făcut datoria față de țară au fost 

marginalizati.Pentru unii nu a mai însemnat nimic faptul că și-au sacrificat anii frumoși ai tinereții 

pentru prestigiul țării lor. Mă bucur să găsesc un interes deosebit și la copiii mei, elevi în clasele a VII-a  

și a VIII-a la Școala gimnazială  H.M.Berthelot , Ploiești. Povestindu-le despre bunicul lor, am încercat 

să le ofer o pagină autentica de istorie și să-i fac să înțeleagă că țara asta s-a clădit cu multă suferință și 

patriotism. Poate astăzi, noua generație va înțelege și va aprecia adevărata valoarea a acestor 

oameni.....oameni între oameni,....oameni din spatele timpului. 
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O ȘANSĂ PENTRU COPIII  CU C.E.S. 

                                                                            Prof.Vele Claudia 

                                                       Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.26,Timişoara 

                                                

      Legea Învăţământului oferă posibilitatea copiilor cu C.E.S.,să fie integraţi în grădiniţe 

obişnuite.Integrarea trebuie orientată pe 2 componente fundamentale: asigurarea condiţiilor de ordin 

financiar-administrativ; problematica generală individuală şi particulară a copiilor cu C.E.S. 

      Această integrare se prezintă ca o alternativă, devenind benefică în aplicarea de la o vârstă  cât mai 

mică,deoarece prin participarea continuă la regimul instituţional special se realizează o adecvare a 

integrării în limitele acestui mediu şi în mai mică măsură o integrare la comunitate. 

     Pe lângă criteriul vârstei trebuie avut în vedere tipul şi nivelul deficienţei precum şi o evaluare 

psihologică adecvată.Nu trebuie uitat nici al treilea element fundamental reprezentat de modul practic de 

integrare,unul sau mai mulţi copii cu C.E.S.,integrali la o grupă sau grupa care să funcţioneze ca unitate 

structurată în cadrul instituţiei. 

     Participarea copiilor cu C.E.S., în cadrul învăţământului de masă,presupune în primul rând acces şi 

apoi identificarea căilor prin care fiecare să fie integrat, în structurile ce facilitează învăţarea 

socială,individuală să contribuie şi să simtă parte activă a procesului. 

     Un lucru foarte important în procesul de educaţie îl reprezintă şi calitatea educaţiei care se referă la 

identificarea unor dimensiuni ale procesului didactic a conţinutului învăşării şi a calităţii agenţilor 

educaţionali. Cercetările ştiinţifice au arătat că şcoala specială nu are efecte spectaculoase,persoanele 

instruite în şcoala specială nu realizează performanţele intelectuale foarte mari în comparaţie cu cei din 

aceeaşi categorie care frecventează şcolile obişnuite.Având în vedere aceste premise ideea integrării 

copiilor cu C.E.S. în şcoala publică a apărut ca o reacţie necesară şi firească a societăţii la obligaţia 

acesteia de a asigura normalizarea şi reformarea condiţiilor de educaţie pentru persoanele cu C.E.S. 

     Educaţia integrată presupune ca relaţiile dintre indivizi să se bazeze pe o recunoştere a integrităţii lor, 

a valorilor şi drepturilor comune pe care le posedă,având ca obiective: a educa acei copiii cu cerinţe 

educative speciale în şcolile obişnuite alături de cveilalţi copiii normali; a asigura servicii de specialitate 

(recuperare,terapie educaţională,consiliere şcolară,asistenţă medicală) în şcoala respectivă; a acorda 

sprijin personalului didactic al managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a programelor de 

integrare. 

Formele integrării copiilor cu C.E.S. se bazează  pe următoarele modele: 

1.Modelul cooperării şcolii obişnuite cu şcoala specială,în acest caz şcoala obişnuită cooperează 

procesul întegrării şi stabileşte un parteneriat activ între cadrele didactice şi cele două şcoli care vor 

experimenta şi susţine un nou mod de desfăşurare al activităţilor. Există alternativa înfiinţării unor 

centre de zi sau centre de recuperare pentru copiii deficienţi care să includă un număr mic de copil şi în 
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care programul de activitate să fie destinat activităţilor recuperatorii şi de consolidare cunoştinţelor 

primite la şcoală, iar regimul de viaţă să fie cât mai aproape de normalitate. 

2.Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în şcoala obişnuită, acest mod presupune integrarea 

copiilor deficienţi în şcoli de masă unde şă intre în relaţie cu elevii normali facilitându-se, cu sprijinul 

cadrelor didactice şi specialiştilor din şcoală, o mai bună intercunoaştere şi relaţionare între cele două 

categorii de copii. Modelul este criticat de unii specialişti care nu consideră o integrare reală,constituirea 

unei clase speciale într-o şcoală obişnuită,practica demonstrând dificultatea aplicării unui program de 

integrare după acest model. 

3.Modelul bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unui spaţiu sau a unei săli de instruire a 

resurselor pentru copiii deficienţi, integraţi individual în clase obişnuite din şcoala respectivă, în acest 

caz,profesorul care se ocupă cu elevii deficienţi este şi profesorul de sprijin care desfăşoara activităţi cu 

aceşti copii, atât în spaţiul special amenajat în şcoală,cât şi la orele de clasă,colaborând direct cu 

educatorii din clasele unde sunt integraţi copiii. 

4.Modelul comun, favorizează integrarea într-o şcoală de masă a unui numaăr mare de copii cu cerinţe 

speciale,domiciliaţi la mică distanţă de şcoală şi sprijiniţi de un profesor itinerant. 

     Procesul de integrare a copiilor în dificultate presupune din partea profesionaliştilor antrenaţi doar 

interes,cunoştinţe şi competenţe. 
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Modalități de integrare a calculatorului în procesul de  

predare – învățare – evaluarea elevilor cu CES 

Profesor Radu Ana-Maria 

Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

Roberta Wiener afirma că: ,,Utilizarea calculatoarelor în educaţia specială este nelimitată. 

Instruirea asistată de calculator îi poate ajuta pe elevii cu tulburări ale limbajului oral, pe cei care 

întâmpină dificultăţi în scrierea cu ajutorul unui creion, le permite elevilor cu deficienţe de vedere să 

descifreze un text scris, celor cu deficit de auz să comunice cu colegii lor din învăţământul de masă, iar 

elevilor cu dizabilităţi fizice le oferă posibilitatea de a controla mediul de învăţare”. 

Școala încearcă tot mai mult să includă în procesul de învățământ toate categoriile de copii, 

inclusiv copiii cu diverse grade de deficiențe, prin promovarea și susținerea educației incluzive. Elevii 

cu deficiențe trebuie să se adapteze la cerințele școlii pe care o urmează, stabilirea unor raporturi 

afective pozitive cu membrii clasei din care face parte și îndeplinirea cu succes a tuturor obligațiilor 

școlare.  

Adaptarea materialeleor și mijloacelor didactice conform cerințelor copiilor este un aspect 

esențial pentru integrarea copiilor cu CES, sa le fie oferite programe flexibile, iar traseele educaționale 

să fie concepute în mod individualizat. 

Este necesar să intervenim cu noi tehnici de predare pe baza utilizării noilor tehnologii și a 

calculatorului, pentru a crește eficiența procesului instructiv și a câștiga și a mări interesul elevilor 

pentru școală. 

Unii profesori realizează necesitatea de a varia, de a schimba modurile de predare – învățare, 

devenind mai eficienți decât cei care predau tot timpuil în același fel. 

În învăţământul cu cerinţe educative speciale, utilizarea calculatorului şi a soft-ului educaţional 

se face în funcţie de posibilităţile de învăţare a fiecărui copil, de interesul pe care acesta îl are pentru 

munca la calculator şi nu în ultimul rând, se ţine cont de vârsta pe care o are copilul cu CES. Pentru a 

utiliza eficient soft-urile educaţionale în primul rând trebuie să existe în instituţia de învăţământ 

echipamente hard şi soft necesare, apoi cadrele didactice trebuie să cunoască metoda instruirii asistate de 

calculator, să o accepte şi să o folosească ca pe o alternativă la metodele tradiţionale şi nu în cele din 

urmă să cunoască bine avantajele şi limitele utilizării acestei metode didactice. 

 Utilizarea calculatorului a devenit tot mai frecventă în cadrul activităților de instruie a copiiilor 

cu cerințe educative speciale, rezolvând două probleme: 

- Copiii își devoltă o motivație bună pentru activități de învățare 

- Copiii învață să lucreze la un calculator, ceea ce ulterior le va facilita integrarea social 

Prin integrarea calculatorului și a lecțiilor pe calculator în procesul educativ, elevul trebuie să se 

schimbe din acela de participant pasiv într-unul de creator activ al propriilor experiențe. Aceasta implică 

o regăsire a activităților de învățare, o explorare a modului în care interacțiunea este facilitată și o 

alegere corectă a instrumentelor pentru fiecare lecție. 

Calculatorul poate fi folosit în cadrul activităților de instruie a copiiilor cu cerințe educative 

special prin: 
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- utilizarea unor soft-uri educaționale specializate în învățare și terapii specifice 

- jocuri educative și didactice pentru dezvoltatea competențelor și a abilităților de bază 

- utilizarea Microsof Word, Microsoft PowerPoint 

- utilizarea informațiilor din surse online implicând elevii în interacțiunea cu lumi virtuale 

- prezentări, simulări, experimente interactive, mijloace multimedia 

 Calculatorul (în legătură cu Internetul) reprezintă o enciclopedie universală în care putem găsi 

toate cunoștințele, este un mediu de experimentare, este reglator al activității de învățare. 

 Folosirea calculatorului în educația incluzivă poate facilita actul educațional prin: 

- Adaptabilitatea la nevoile și particularitățile psiho-fizice ale copiilor 

- Materia pe care o studiază are o abordare interactivă 

- Oferirea sentimentului de confort (ameliorarea imaginii de sine) copiilor cu CES 

- Învățarea individualizată 

- Învățarea activă, eficiență 

- Asigură accesul pentru toți la noile tehnologii 

☺ Softuri educaţionale cu specific de învăţare și terapii specifice pentru copiii cu CES – 

Deficienţa vizuală 

- ZoomLinux: 35 de programe didactice organizate într-o bază de date,destinate utilizării de către 

persoanele cu deficienţe de vedere;  

- Wordstar: deşi nu este simplu şi nici perfect adaptat mediului didactic, este în general folosit de 

nevăzători (chiar şi în cazul copiilor nevăzători din naştere).  

- Programe de sinteză vocală: cel mai utilizat mod de interacţiune a nevăzătorilor cu aplicaţiile 

informatice este prin cititorul de ecran şi sinteză vocală.  

- Magnifier (lupa) este un utilitar de afişare care face ecranul calculatorului mai uşor de citit 

pentru persoanele cu deficienţe de vedere, prin crearea unei ferestre separate care afişează o 

porţiune mărită a ecranului.  

- Balabolka - soft de convertire a unui text în format audio 

☺ Softuri educaţionale cu specific de învăţare și terapii specifice pentru copiii cu CES  

- Deficienţa auditivă 

- Soft educational TARA - program educaţional destinat copiilor cu cerinţe educaţionale speciale  

- DFB (Dattilologia Fonologica Bimanuale) - software-ul propus a fost conceput şi proiectat 

pentru nevoile persoanelor surde, în scopul de a îmbunătăţi dobândirea de competenţe lingvistice 

în ambele sensuri (înţelegere a mesajului emis şi ca emitent). 

☺ Softuri educaţionale cu specific de învăţare și terapii specifice pentru copiii cu CES 

 - Deficienţa psihomotorie 

- Viacam sau eViacam, este un program care înlocuieşte funcţionalitatea locomotorie permiţând 

utilizatorului să mişte cursorul mouse-ului prin mişcarea capului. Programul funcţionează pe 

orice calculator echipat cu o cameră web, fără accesorii suplimentare.  

- Simon listens este un soft pentru persoanele cu handicap fizic, creat pentru a le da posibilitatea 

de a utiliza chat-ul, pentru a scrie e-mail-uri, pentru a naviga pe internet, pentru a face internet-

banking şi multe altele. Este un program open-source de recunoaştere a vorbirii ce permite 
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înlocuirea mouse-ul şi a tastaturii. Este proiectat să fie foarte flexibil şi să permită personalizarea 

pentru orice aplicaţie în cazul în care este nevoie de recunoaşterea vorbirii. 

☺ Softuri educaţionale cu specific de învăţare i terapii specifice pentru copiii cu CES  

-Tulburări de limbaj 

- LOGOPEDIX şi Evalogos sunt soft-uri specializate în logopedie, destinate tuturor copiilor cu 

dislexie, dislalie şi întârzieri de limbaj, fiind adaptabile atât pentru copiii preşcolari cât şi pentru 

învăţământul primar şi permiţând dezvoltarea conţinutului prin adăugarea de noi cuvinte, sunete, 

imagini, filme. 

- Minighidul logopedic „Şi eu vreau să vorbesc corect” elaborat de Gherle Şoimiţa Anca;  

- Sebran's ABC conţine imagini în culori, o muzică plăcută şi jocuri captivante, cu ajutorul 

cărora copiii pot învăţa să scrie şi să citească. Programul este disponibil în diferite limbi, inclusiv 

română, engleză, franceză, spaniolă şi germană. 

☺ Dificultăţi de învăţare / tulburări de comportament / tulburări socio – affective 

- FacilitOffice este un produs propus elevilor cu dizabilităţi cognitive, senzoriale, neuromotorii, 

dificultăţi de învăţare şi reprezintă un set de programe de procesare de text şi prezentări dintre 

cele mai comune, ce au ca scop ameliorarea autonomiei în adaptarea şcolară şi, de asemenea, 

vine în ajutorul profesorilor făcând mai eficientă predarea 

„ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, 

te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”. (Child’s Appeal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:   

1) Domilescu G.&Co., „Profesorul facilitator sau cum să fii cu adevărat un profesor mai bun pentru 

elevii tăi”, Eikon, Timişoara, 2012 

2) Adăscăliţei, A. (2007). “Instruirea asistată de calculator”, Iaşi, Editura Polirom.



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

52 
 

STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES 

Prof.înv.primar KYSILKA ILEANA 

Colegiul Național Bănățean Timișoara   

 
,,Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi" 

 

           Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor 

copiilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate şi este strâns 

legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane. 

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să 

înveţe împreună în instituţiile de învăţământ, având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în 

grupuri de joacă sau medii şcolare obişnuite este cea mai buă pregătire pentru o viaţă integrată. 
Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. Toţi copiii 

au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. 

Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi 

discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii 

sunt reciproce, dar majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea 

reciprocă. Familiaritatea şi toleranţa reduc frica şi respingerea, favorizầnd relaţii de comunicare şi 

colaborare în beneficiul tuturor. 

Câţi suntem pregătiţi (părinţi, cadrele didactice, copii) pentru diversitatea existentă în fiecare 

grupă şi cầt de bine sunem antrenați să o acceptăm ? 

Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect, deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea 

strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, 

unde procesul de învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur. 

În ultimii ani au fost înregistrate tendinţe de a descoperi modalităţi de reacţie noi faţă de copiii 

care întâmpină dificultăţi în clasele obişnuite. Aceste tendinţe pornesc de la premisa că dificultăţile apar 

datorită interacţiunii unei întregi game de factori, dintre care unii sunt inerenţi copiilor, alţii privesc 

deciziile luate de profesori. Recunoaşterea acestui fapt duce la un punct de vedere optimist. Noul mod 

de gândire ia în considerare pericolele asociate cu ideea etichetării. În loc de a grupa copiii consideraţi 

“speciali” sau “care pot fi recuperaţi”, se admite că toţi copiii sunt speciali. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi a colectivităţilor la viaţa publică , elaborarea şi 

luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare 

de oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc.  

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea, vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare, pentru ca un volum mai mare 

de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut 

stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă 

copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

Actul educativ in şcoala incluzivă are şanse de reuşită dacă cei trei factori implicaţi (elevul cu 

deficienţe, familia, echipa de specialişti) cooperează, sunt parteneri care conlucrează in aceeaşi direcţie: 

dezvoltarea copilului cu cerințe educative special. Integrarea individuală a copilului cu nevoi speciale în 

clasa obişnuită persupune următoarele implicaţii: 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

53 
 

➢ se oferă sprijin educaţional după nevoile copiilor, aceştia nu sunt excluşi; 

➢ se asigură dezvoltarea personală a fiecăruia; 

➢ adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; 

➢ învaţă în clase omogene; 

➢ creşte motivaţia pentru învăţare, fiindcă este stimulat de mediul competiţional şi de 

performanţele şcolare ale colegilor valizi; 

➢ scade nivelul de izolare al copilului cu deficienţă şi creşte nivelul de contact cu copiii 

obişnuiţi,sporind nivelul de socializare; 

➢ copiii valizi, ca urmare a contactului cu copiii/elevii cu nevoi speciale, îi vor                 înţelege, 

îi vor accepta şi îşi vor forma chiar atitudini de protejare a acestora în grupurile obişnuite. 

               Pornim de la constatarea că părinţii sunt cei mai importanţi factori de sprijin în viaţa copilului cu 

deficienţe sau a copilului sănătos. Viaţa familiei ( sau cel puţin a unuia dintre părinţi) se va adapta, se va 

plia după programul copilului cu deficienţe profunde sau medii. Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în 

dificultate, părinţii trebuie să participe la următoarele acţiuni, asigurate de echipa de intervenţie: 

➢ informare asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze 

dezvoltarea; 

➢ informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea 

copilului cu nevoi speciale; 

➢ convingerea părinţilor că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu copilul deficient; 

➢ învăţarea familiei să traiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale; 

➢ însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului cu deficienţe, conlucrând 

adecvat cu profesioniştii; 

➢ elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu membrii echipei transdisciplinare. 

       În activitatea la clasă, cu elevii cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu 

adevărat potenţialul fiecărui copil cu cerinte educative speciale., trebuie să reformulăm toate 

componentele educaţiei: obiective/scopuri, curriculum, resurse procedurale, materiale, organizatorice, 

evaluare, relaţiile între partenerii educaţiei, resursele umane. 

            Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregrării copiilor cu cerinte 

educative speciale în viaţa şcolară şi socială.  

 

Educaţia incluzivă va permite copilului cu CES să trăiască în familie, să înveţe într-o clasă cu 

copii valizi, să dobândească abilităţi indispensabile unei vieţi normale, cu posibilităţile pe care le are şi 

cu potenţialul pe care-l dezvoltă într-o ambianţă echilibrată. Psihopedagogia şi psihosociologia, dar mai 

ales cercetările-acţiune, vor permite aplicarea principiului normalizării, dacă aplicăm eficient intervenţia 

timpurie şi principiul educaţiei incluzive. Integrarea şcolară ca situaţie particulară a socializării, se poate 

defini, de asemenea, în două feluri: 

➢ Într-un sens larg, care se referă la adaptarea oricărui copil la cerinţele şcolare. 

➢ În sens restrâns, legat de problematica unor copii cu cerinţe speciale, în contextul normalizării, 

cuprinderea acestora în instituţii şcolare obişnuite, sau în moduri de organizare cât mai 

apropiate de acestea. 

Şcoala şi familia, ca agenţi ai socializării, au un rol foarte important în integrarea copiilor cu 

dizabilităţi în învăţământul de masă. Aşadar, în urma deciziei că acel copil se va înscrie în învăţământul 

obişnuit, se iau măsuri pentru integrarea lui reală. 

 Este foarte important ca un copil cu dizabilităţi să fie ajutat să devină cât mai independent 

posibil în toate acţiunile pe care le întreprinde. Însă, orice demers în abordarea strategiilor de 
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implementare a învăţământului integrativ, sistemul de învăţământ actual trebuie să pornească atât de la 

analiză la nivelul macro-social, cât şi de la analiza la nivelul micro-social a acestei problematici. 

Analiza micro-socială are în vedere: 

➢ Disponibilitatea şi interesul cadrelor didactice de a susţine învăţământul integrat prin 

activităţile desfăşurate cu colectivul claselor pe care le au în primire. 

➢ Acceptul părinţilor care au copii în clasele unde se practică integrarea- acest fapt evită posibile 

stări de tensiune sau conflict care se pot ivi pe parcurs. 

➢ Actuala structură numerică a claselor din învăţământul de masă permite integrarea ? 

➢ Poate cadrul didactic să facă faţă unei abordări diferenţiate a categoriilor de copii din clasă? 

Însă, orice educator care-şi centrează activitatea pe copil, nu trebuie să uite că: 

➢ Fiecare copil este important pentru societate. 

➢ Fiecare copil are nevoi speciale. 

➢ Fiecare copil are particularităţi specifice. 

➢ Fiecare copil este unic. 

➢ Cu toate că sunt diferiţi , toţi copiii sunt egali în drepturi.. 

 

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia permanentă 

de a comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi 

diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, 

furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe 

faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie, însă, să înţelegem 

că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 
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DREPTURILE COPIILOR LA EDUCAȚIE 

 

Prof. Roman Andreea 

 Școala Gimnazială Mihai Drăgan, Bacău 

 

 

În practica educaţională ne punem deseori întrebarea: „Ce aşteaptă elevul de la învăţătorul său?” 

Aşteaptă foarte multe! Aşteaptă să fie bun şi blând în relaţiile cu ei, să fie drept, să-i trateze ca pe nişte 

oameni mari, să-i facă să fie apropiaţi de el, să le fie cel mai apropiat prieten, căruia să-i poată destăinui 

toate secretele, şi bune, şi rele, fără reţineri. În relaţia învăţător / diriginte – elev, esenţială a fost şi 

rămâne însă şi problema prestanţei, a autorităţii sale. Această relaţie stabilă în cadrul cuplului educativ 

se deosebeşte de orice tip de relaţie, prin poziţia specifică a celor doi membri ai săi. 

Avem o mare răspundere morală faţă de copiii care ne sunt încredinţaţi ca elevi. Atitudinea şi 

strădaniile noastre vor avea efecte deosebit de importante asupra procesului maturizării copilului. Unul 

dintre principalii factori care contribuie la angajarea copilului în activitatea de învăţare este exemplul pe 

care îl poate desprinde din însăşi viaţa şi comportarea învăţătorului său. Învăţătorul este pentru elev 

modelul pe care îl imită. Nu există elev care să nu caute să îşi imite învăţătorul în atitudini, gesturi, 

ticuri, îmbrăcăminte, etc.  

Se spune că meseria de învăţător este dificilă nu din cauza laturii ştiinţifice, ci din cauza celei 

metodice. Nu e greu să ştii operaţiile matematice, ci să îi faci pe elevii de vârstă şcolară mică să opereze 

cu ele. Se pune foarte serios problema alegerii celor mai eficiente modalităţi de lucru pentru a obţine 

performanţe, competenţe, atât în domeniul cunoaşterii, cât şi cel raţional-comportamental. Pentru a avea 

succes în această activitate privind protecția drepturilor copilului, învăţătorul trebuie să aibă atât 

competenţe cognitive, relaţionale, cât şi comportamental-atitudinale. El trebuie să îndeplinească 

standardele de performanţă ce se fundamentează pe un sistem de principii care exprimă concepţia 

actuală asupra conţinutului specific al profesiei didactice, asupra calităţilor unui bun pedagog, dar şi 

privind sistemul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. 

Mai precis, respectarea dreptului copilului la educaţie se realizează de care învățător prin următoarele 

direcții de acţiune: 

- cunoaşterea convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi Legea 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare, adaptându-şi acţiunile şi 

atitudinea la spiritul legislaţiei româneşti existentă la ora actuală în vigoare; 

- asigurarea unei implicări active a fiecărui copil în procesul de instruire şi crearea unui mediu stimulant 

de învăţare la şcoală, prevenindu-se astfel abandonul şcolar; 

- adaptarea programei, metodelor de predare şi a modalităţilor în care este condusa clasa, la diversitatea 

de copii, respectându-se principiul nondiscriminării; 

- organizarea unor activităţi remediale sau de sprijin, pentru elevii care nu pot răspunde cerinţelor 

programei, sprijinindu-i să progreseze potrivit nivelului, ritmului, intereselor şi nevoilor sale din punct 

de vedere intelectual şi psihocomportamental; 
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- conştientizarea faptului că disciplina şcolara trebuie să fie administrată într-o modalitate conformă cu 

demnitatea umană a copilului şi în conformitate cu drepturile copilului, nefiind permise pedepsele fizice 

sau cele care afectează dezvoltarea fizică, psihică sau emoţională a elevilor; 

- evitarea impunerii măsurilor care ar putea împiedica micii şcolari să participe la activităţile legate de 

cultura sa, ori să utilizeze limba sa maternă, măsuri care ar putea împiedică exercitarea drepturilor de 

participare şi exercitarea dreptului la odihna sau timp liber. 

Când vine în clasa I elevul ia contact cu lucruri noi. El vede că în loc de jucării trebuie să aibă 

cărţi, că doamna educatoare e înlocuită cu doamna învăţătoare, că orele de curs sunt mai lungi şi că 

activitatea zilnică este alta şi decurge în alt fel. Acest moment de trecere poate avea urmări nedorite 

asupra aşteptărilor copilului, dacă învăţătorul nu-l pregăteşte cu tact pentru ceea ce va urma. Această 

trecere nu lasă urme în atitudinea copiilor dacă învăţătorul are un suflet cald, dacă se apropie cu drag de 

ei, dacă are un spirit ludic şi îmbină echilibrat exigenţa cu destinderea. 

Prin urmare, dreptul la educaţie-un drept fundamental al copilului, ca să fie respectat, trebuie ca 

învăţătorul să cunoască foarte bine realitatea clasei sale, problemele cu care se confruntă fiecare şcolar, 

modul în care părinţii se implică activ în asigurarea protecţiei sale sociale şi educaţionale. 

Învăţătorul trebuie să-i sprijine pe părinţi şi să-i informeze în permanenţă cu privire la dezvoltarea 

copilului lor, îndrumând familiile aflate în dificultate către Serviciul Public de Asistenta Sociala (SPAS), 

existent în fiecare oraş, reşedinţă de judeţ sau comună, în calitatea acesteia de instituţie care 

monitorizează situaţia socială a copiilor de pe raza teritorial-administrativă de referinţă. Acesta trebuie 

să faciliteze respectarea dreptului la odihnă şi vacanţă, asigurându-se că aceştia dispun de suficient timp 

liber prin: 

- organizarea activităţilor de învăţare şi a temelor pentru acasă, în aşa fel încât acestea să nu solicite un 

volum de muncă excesiv; 

- includerea unui număr suficient de recreaţii şi activităţi extracurriculare; 

- încurajarea elevilor să participe la activităţi culturale, cum ar fi lectura, vizitarea muzeelor sau a 

monumentelor istorice, activităţi şi întreceri sportive etc; 

- organizarea activităţilor extraşcolare: tabere, proiecte, excursii tematice, serbări.  

Desigur, inteligenţa, afectivitatea, atitudinea copilului de vârstă mică, se formează treptat, ca 

urmare a realizării posibilităţilor native, sub influenţa mediului socio-cultural.  

Elevul este considerat sub aspectul caracteristicilor sale de personalitate, ea fiind rezultatul interacţiunii 

dintre fondul ereditar, condiţiile de mediu în care se dezvoltă si acţiunile educative exercitate asupra sa. 

Cercetările psihologice evidenţiază necesitatea de a cerceta copilul în dependenţă cu condiţiile în 

interiorul cărora se desăvârşeşte procesul de maturizare. Școlarul mic si mediul său de viața alcătuiesc o 

unitate dinamică în interiorul cărora se desăvârşeşte procesul de maturizare, pe doua linii de evoluţie: 

procesul de individualizare - structurare specifică a caracteristicilor de personalitate;    

procesul de socializare-prin care mica fiinţă asimilează experienţa social-istorică. 

Dreptul la educație este un drept fundamental susținut de Legea 272/2004. În ciclul primar acesta 

se extinde în perioada preabecedară, când învăţătorul reuşeşte să-i câştige sufleteşte pe copii, urmează 

perioada când copiii trec la un alt program de învăţare, când apar şi aprecierile cu calificativ în catalog, 

când randamentul lor trebuie să crească prin învăţarea alfabetului şi a primelor operaţii matematice. Este 
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perioada când se reduce ponderea învăţării prin joc, când trebuie să li se stabilească un program zilnic de 

învăţare, când fiecare trebuie să devină conştient de sarcinile pe care le are. Este momentul când începe 

cu adevărat viaţa de şcolar, când aprecierile verbale şi calificativele pot influenţa în bine sau în rău 

relaţia dintre învăţător şi elev, precum şi relaţia dintre învăţător şi părinţi. 

Învăţătorul trebuie să stabilească de la început cu elevii un set de reguli, ce asigura protecţia 

dreptului la educaţie, al căror rost trebuie înţeles şi acceptat de elevi. Dacă acest lucru se pune în aplicare 

se va reuşi ceea ce se cheamă disciplină şi învăţare liber consimţite, eliminându-se din start 

neînţelegerile, supărările şi nedoritele tulburări de comportament. Elevii trebuie învăţaţi de pe acum că 

hotărârile adoptate trebuie respectate, dimensiune ce-i pregătește pentru viaţă.  

Un învăţător ştie multe despre fiecare dintre elevii săi, dar descoperă adevărata lor personalitate numai 

atunci când îşi propune să se ocupe de fiecare, organizat şi sistematizat. Limitarea şanselor la experienţe 

de învăţare variate pot duce la reducerea inteligenţei, ştiut fiind că acele zone ale creierului uman care nu 

sunt folosite se dezactivează, ducând în mod evident la reducerea potenţialului de învăţare. Este 

important ca persoanele implicate în orice fel de învăţare să poată şi să vrea să devină participanţi activi 

ai procesului de învăţare, respectându-se dreptul la educaţie. 

În concluzie, responsabilităţile şi direcţiile de acţiune ale învăţătorului privind exercitarea 

drepturilor la educaţie sunt determinate de modul în care învăţătorul se implică activ şi responsabil în 

cunoaşterea fiecărui elev, printr-o cooperare permanentă cu familia, cu specialiştii şi reprezentanţii 

comunităţii sociale de referinţă, cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. 
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GRĂDINIŢA, O ŞANSĂ PENTRU FIECARE 

Ghenţ Ioana Florina 

 Grădiniţa Pp1, Arad 

 

 Grădiniţa de copii îşi propunerea formarea preşcolarilor, ca oameni activi pentru societate. 

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale, este un subiect tot mai des abordat la nivel preşcolar.  

Succesul integrării copiilor cu CES, este determinat cel factorul esenţial, adică educatoarea. 

Deoarece aceasta trebuie să considere că toţi copiii sunt capabili să înveţe şi să execute orice sarcină, iar 

şansele de succes ale acestor copii speciali nu trebuie să fie minimalizate de la început. 

Pentru integrarea copiilor cu CES e nevoie de: 

• un efort mai mare din partea factorilor implicaţi în recuperarea lui pluridisciplinară 

• asigurarea unui suport, sprijin în învăţare-recuperare prin convergenţa eforturilor 

factorilor implicaţi intr-o echipă interdisciplinară 

• programe terapeutice adaptate particularităţilor lor de dezvoltare şi diagnostic 

• instrumente de lucru şi materiale specifice  

• uneori şi ambianţa de lucru diferită, adaptată posibilităţilor lor de acces şi învăţare-

recuperare.   

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã 

cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã 

dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei 

din care face parte şi astfel sã devinã independent.  O problema  cu totul specialã apare în cazul 

integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, 

atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul 

unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare la activitãţile productive , depaseşte ãlimitele 

ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala formã de pregãtire profesionalã pentru aceastã 

categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar fi integrarea acestor copii în şcolile 

obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa muncii, urmatã de angajarea şi 

integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, fãrã experienţã şi fãrã abilitate 

în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau 

altor persoane calificate. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele 

şcolii. Din această categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 
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- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurator şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale 

sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc 

având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în 

funcţie de deficienţa copilului. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. 

Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane 

sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care 

nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

Integrarea scolara reprezinta o particularizare a procesului de integrare sociala a acestei categorii 

de copii, proces care are o importanta fundamentala in facilitatea integrarii ulterioare in viata comunitara 

prin formarea unor conduite si atitudini, a unor aptitudini si capacitati favorabile acestui proces. 

Integrarea copiilor cu CES permite, sub indrumarea atenta a cadrelor didactice, perceperea si intelegerea 

corecta de catre elevii normali a problematicii si potentialului de relationare si participarea lor la 

serviciile oferite in cadrul comunitatii. 
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ELEVII CU CERINȚE SPECIALE ÎN CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DE MASĂ 

Prof. Toth Daniel 

Liceul Teoretic ,,Gheorghe Lazăr” Pecica jud. Arad   

 

                Educația speciala are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor care nu 

reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale corespunzătoare vârstei. 

Cerințe educative speciale este o sintagma, care se referă la cerințele în plan educativ ale unor categorii 

de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, 

psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socioeconomice sau de alta natură; 

aceste cerințe plasează elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilalți din jur, stare care nu-i 

permite o existență sau o valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care 

acesta dispune și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe 

speciale.         

           Utilizată, preponderent, în raport cu copiii cu dizabilități, sintagma cerințe educaționale speciale a 

fost lansată la momentul publicării Raportului Warnock (Marea Britanie, 1978) .  Conform prevederilor 

Legii Învățământului, integrarea școlară a copiilor cu nevoi educaționale speciale este asigurată prin 

următoarele forme: a)în unități de învățământ dedicate integral educației și formării profesionale a 

copiilor cu nevoi educaționale speciale (învățământ special separat); b) în grupe sau clase pentru copii 

cu nevoi educaționale speciale organizate în unități ale învățământului de masă (învățământ special 

parțial integrat); c) în grupe și clase organizate în unitățile învățământului de masă (învățământ special 

total integrat). 

             Noul tip de școală, cea incluzivă, trebuie să recunoască diferite cerințe educaționale ale copiilor, 

să reacționeze adecvat la acestea, să asigure o educație de calitate pentru toți. Este vorba de o altă 

opțiune de politică a educației, pentru ca școlile să poată oferi răspunsuri adecvate cerințelor educației 

diferite ale copiilor 

         O școală incluzivă înseamnă că toți elevii sunt întâmpinați pozitiv și fără discriminare - indiferent 

de sex, etnie, mediul socioeconomic etc.. Ei învață, contribuie și participă la toate aspectele vieții 

școlare. 

           În cadrul școlii incluzive profesorii trebuie să colaboreze cu diferiți specialiști în domeniul 

educației, cum ar fi psihologi, consilieri, terapeuți și alți specialiști pentru că doar împreună vor reuși să 

obțină cele mai bune rezultate. Profesorul consultant pentru CES este probabil cel care va lucra cel mai 

mult cu fiecare profesor în parte, el fiind și cel care va participa în cea mai mare măsură la orele de curs. 

Școala incluzivă presupune îmbunătățirea sistemului educațional pentru toți elevii. Implică schimbări în 

curriculum, în modul de predare al profesorilor, în modul de învățare al elevilor, precum și schimbări în 

modul cum interacționează copiii cu CES cu colegii lor și viceversa. 
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               Ideea este ca școlile, centre de învățare și educație, să se schimbe astfel încât să devină 

comunități educaționale în care nevoile tuturor elevilor și profesorilor să fie îndeplinite. Cu alte cuvinte, 

acest tip de școală este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toți elevii să participe și să învețe. Pentru ca 

acest lucru să se întâmple, profesorii și școlile, în general, au nevoie de o schimbare, pentru a întâmpina 

cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. Educația incluzivă este un proces de facilitare a 

procesului de învățare pentru toți elevii, chiar și pentru cei ce au fost anterior excluși. 

          Elevii cu CES își petrec cea mai mare parte sau tot timpul învățând cu colegii lor, iar școala 

trebuie să încurajeze conștientizarea beneficiilor reciproce ale incluziunii. 

            Incluziunea școlară reprezintă primul pas spre incluziunea socială, dezideratul oricărei societăți 

moderne și presupune existența unui sistem educațional în care orice copil, indiferent de particularitățile 

sale de dezvoltare și învățare, trebuie să aibă dreptul la educație fără a fi marginalizat sau exclus, dar și 

relații și asumări conștiente ale responsabilităților în familie și comunitate. 

             În cazul în care integrarea devine o practică educațională regulată, aceasta atinge un nivel 

diferit, care include nu numai elevii  cu nevoi educaționale speciale, ci și profesorii, colegii, precum și 

activitățile desfășurate în acea clasă. 

        Diferitele activități educaționale integrate au ca scop final includerea tuturor copiilor, indiferent de 

sex, statut social, etnie și niveluri de capacitate. 

          Educația incluzivă implică pe deplin toți elevii, inclusiv cei  cu dizabilități fizice sau alte 

provocări de învățare, în educația de calitate. Sa dovedit că este cea mai eficientă metodă în a ajuta toți 

elevii să învețe, chiar dacă rămân provocările legate de implementarea sistemelor de educație incluzivă. 

         Din perspectiva pragmatică, practicile de integrare variază de la o clasă la alta în funcție de 

dinamica clasei, de cerințele curriculumului național pentru diferite niveluri de studiu, de caracteristicile 

pe care le posedă copiii cu nevoi speciale, de stilul de predare a profesorului, precum și de personalitatea 

profesorului. 

         Educația integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalți copii, să desfășoare 

activități comune, dobândind abilități în vederea adaptării, integrării și devenirii lor ca și ceilalți. 
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STUDIU DE CAZ 

Muscari Daniela Silvia 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița 

 

 

1. Date de identificare 

 

B.C.B.  -  M.,  15 ani, elev cls. a VIII-a, CŞEI BISTRIŢA 

 

       Face parte dintr-o familie disociată prin divorţ, compusă din 4 persoane: mama, doi fraţi mai mari, 

cu vârste de 16 şi 17 ani şi elevul în cauză. Locuieşte într-un sat din judeţ, împreună  cu mama sa şi cu 

unul dintre cei doi fraţi, elev şi el la o şcoală profesională specială din oraş. Fratele mai mare a 

abandonat şcoala şi se află în prezent în penitenciar, urmare a comiterii mai multor fapte de tâlhărie şi 

furt. De menţionat faptul că tatăl a fost întemniţat în urmă cu 9 ani pentru crimă şi se află în detenţie şi 

în prezent. 

      B.C.B. frecventează această instituţie şcolară din cls. a VI-a, preluat prin  transfer de la o şcoală cu 

acelaşi profil, dintr-un judeţ limitrof, urmare a schimbării domiciliului. Documentele  din dosarul 

elevului descriu un istoric şcolar marcat de manifestări de violenţă. Urmează şcoala în regim de internat 

săptămânal, fiind învoit în familie pentru week-end. Mama nu are loc de muncă şi părăseşte frecvent 

domiciliul, astfel încât, elevul se întoarce în instituţie sau pleacă la bunicii materni. 

 

2. Profilul 

        Normal dezvoltat somatic, chiar uşor atletic, B.C.B. se remarcă în grupul de adolescenţi printr-o 

prezenţă excentrică sub aspect igienic, vestimentar, atitudinal, comportamental. Este foarte curat dar 

poartă, aproape indiferent de anotimp, aceeaşi ţinută vestimentară, pe care o consideră modernă. Ţine 

foarte mult la freza extravagantă şi la diverse accesorii (cercel, lanţuri, inele). Îşi face adesea tatuaje, pe 

care le afişează cu ostentaţie. Întregul său limbaj corporal pare a transmite mesaje de genul      

,,Fraierilor, eu sunt  şmecherul aici!” Faciesul încruntat, privirea dispreţuitoare şi ostilă. Ticuri şi 

manierisme, mers afectat care încearcă să transmită fortă şi originalitate cu orice preţ.  Comunicare 

verbală este marcată de locvacitate intensă şi fugă de idei; vocabular restrâns , predilecţie spre 

exprimarea bombastică, utilizare nesigură a structurilor lingvistice elaborate, agresivitate verbală şi 

pornologie. Refuză adesea contactul verbal şi dialogul cu egalii, îi face plăcere să fie ironic, răutăcios şi 

brutal, în mod frecvent şi gratuit. Intimidează şi ameninţă, este temut şi dominant.  Manifestă adesea o 

insolenţă revendicativă, este negativist, suspicios şi adesea ostil în comunicarea cu adultul. Este 

noncompliant la reguli, atacă verbal adultul când acesta este ferm în impunerea disciplinei. 

 

a1. Funcţionarea/ dezvoltarea cognitivă 

         Examenul psihologic indică prezenţa unui intelect de limită şi tulburări cantitative şi calitative în 

plan cognitiv.  Se consemnează: alterări semnificative şi întârziere în funcţionarea proceselor gândirii; 

stadiu operaţional concret relativ funcţional, elemente slab afirmate din stadiul logico-formal ; 
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deteriorare calitativă a gândirii – distorsiuni în raţionamente, fugă de idei, fixaţii, discernământ diminuat 

, evaluări adesea eronate ale situaţiilor şi problemelor care  presupun decizii şi alegeri în plan moral. În 

activităţile de învăţare şcolară, funcţiile de execuţie sunt deficitare. Este capabil de concentrare sau efort 

mnezic doar când sarcinile propuse îi aduc un beneficiu imediat.  

 

      a2. Starea emoţională 

          Dispoziţia afectivă de bază este negativă- indispoziţie persistentă, nelinişte, iritabilitate, 

impulsivitate, ostilitate, absenţa autocontrolului emoţional şi a capacităţii empatice, frecvente accese de 

furie, reacţii de scurtcircuit la contrariere sau frustrare, cruzime şi conflictualitate. Ambivalenţă în relaţia 

cu mama, indiferenţă şi ură explicit exprimate faţă de tată şi unul dintre fraţi. Egolatru, cu imagine de 

sine hipertrofică, patologic fixat pe nevoile sale. Adesea inafectiv sau crud în raport cu alţii. 

 

    a3. Abilităţile sociale 

           Are relaţii intrafamiliale profund alterate, marcate de frustrări şi conflicte, rezultat al unui istoric 

personal de maltratare şi abuz din partea părinţilor. Revendică imperios autonomia socială, se declară 

independent faţă de familie. Afirmă că munceşte în vacanţe şi că nu are nevoie se suportul financiar al 

mamei. Totuşi o acuză că este nedreaptă faţă de el şi-i favorizează pe fraţii lui. Transferă acest mod 

patologic de relaţionare în relaţiile cu egalii şi cu adulţii din instituţie. Pretinde obedienţa congenerilor, 

îşi impune autoritatea prin forţa fizică. Este temut şi obţine bunuri şi servicii prin ameninţare. 
 

 

b.Predispoziţia la factorii de risc  

         B.C.B. s-a dezvoltat până la vârsta de 8 ani într-un mediu familial disfuncţional şi intens 

patologizat, prin prezenţa unui tată violent, atât în relaţia cu soţia cât şi cu fiii săi. Presupunem existenţa 

unei tulburări de personalitate de tip antisocial în cazul tatălui, cel mai bun argument în acest sens  fiind 

faptul că a pus în pericol de nenumărate ori atât viaţa mamei cât şi a copiilor ( din relatările mamei, ale 

copiilor şi ale vecinilor). Crima pentru care este în detenţie a fost comisă în casă, în prezenţa copiilor. 

         Faptul că cel mai mare dintre băieţii familiei, minor fiind, a dezvoltat acelaşi tip de comportament 

antisocial, fiind în detenţie pentru delicte grave, este relevant pentru toxicitatea antecedentelor familiale 

în cazul analizat, familia B. înregistrând  un nefast istoric al actelor delincvenţiale. 

 

 
 

3. Înregistrarea datelor referitoare la comportament 

              În cazul B.C.B., următoarele manifestări comportamentale dezadaptative sunt considerate, prin 

persistenţa şi stabilitatea lor, ca fiind caracteristice:  

- adesea intimidează, ameninţă şi tiranizează pe alţii 

- iniţiază adesea conflicte şi bătăi 

- a furat fără să se confrunte cu victima, a abţinut bunuri şi servicii prin ameninţare 

- a distrus deliberat bunuri ale şcolii 
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- a fugit de acasă de mai multe ori, a vagabondat prin ţară, a fost recuperat cu ajutorul instituţiilor 

statului 

-este sfidător, vindicativ, se ceartă cu adultul, adresează injurii cadrelor didactice şi altor angajaţi ai 

şcolii, nu respectă autoritatea. 

            Toate aceste comportamente se dovedesc a fi extrem de rezistente influenţelor educative şi 

terapiilor comportamentale, astfel încât, un diagnostic de ,,tulburare de conduită socială”pare a fi 

justificat. 
 

 

Factorii declanşatori (antecedente)  

        Mediul familial disfuncţional, prin tulburarea de personalitate de tip antisocial în cazul tatălui şi 

tulburarea de conduită socială în cazul unui frate, a fost  hotărâtor în  declanşarea timpurie a  tulburării 

comportamentale la B.C.B.. În plus, abandonul emoţional şi moral practicate de o mamă incompetentă 

educativ, aflată în imposibilitatea de a asigura cele mai elementare nevoi ale copiilor, au adăugat factori 

de risc suplimentari. Neglijarea gravă şi abuzul asupra copiilor, practicarea unor comportamente violente 

în familie de către tată, conturează un pattern familial cu rol declanşator în cazul manifestărilor 

comportamentale de tip antisocial, caracteristice tulburării de conduită  la elevul în cauză. Expus în 

copilăria mică la acest model comportamental cotidian violent, ca unică modalitate de relaţionare şi de 

rezolvare a problemelor, B.C.B. a preluat şi practicat comportamentul agresiv în relaţia cu ceilalţi fraţi, 

în  grupul de copii, apoi în cel de adolescenţi. 
          

  

Factori de menţinere 

             Beneficiile imediate, rezultate din practicarea acestui tip de comportament, au constat în 

satisfacerea trebuinţelor de bază (hrană, îmbrăcăminte, apartenenţă) pe care părinţii nu i le asigurau, el 

fiind nevoit să le caute în afara mediului familial. În repetatele fugi de acasă, asociindu-se adesea cu alţi 

copii aflaţi în situaţie similară, vagabonda prin ţară, cerşea sau fura. Integrat într-o colectivitate şcolară 

mai târziu, după consolidarea acestui mod de a funcţiona în plan social, B.C.B. refuză învăţarea unor 

comportamente adaptative, dezirabile social. Intrat în adolescenţă, descoperă grupul delincvenţial prin 

intermediul fratelui mai mare şi îşi diminuează drastic şansele de recuperare.  
 

 

Funcţionarea simptomelor 

       Manifestările comportamentale amintite îi asigură lui B.C.B. obţinerea de bunuri şi servicii în mod 

gratuit, de la copiii şi adolescenţii  din şcoală. Cel mai adesea victimele nu raportează ce li se întâmplă, 

sub teroarea ameninţărilor. Adesea îi oferă din proprie iniţiativă mici cadouri pentru a câştiga  

bunăvoinţa şi protecţia celui pe care îl investesc cu un  mare prestigiu şi, mai ales, cu o autoritate de 

temut. 

 

4. Formularea ipotezei cazului 

           Elevul B.C.B. prezintă tabloul aproape complet al unui pattern comportamental încadrabil în 

tulburarea de conduită în formă severă, cu debut în copilărie. 
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             Tulburările de comportament determină dificultăţi majore de integrare şi adaptare la mediul 

şcolar, constituindu-se în redutabili factori de blocaj în valorificarea potenţialului de învăţare/dezvoltare 

pentru elevul în cauză. Totodată se periclitează în mod nepermis   evoluţia şcolară a  colegilor săi. 

             

5. Programul de intervenţie 

           Se va realiza un  nou program de intervenţie educaţional-terapeutică , care să adune principalii 

factori de educaţie cu atribuţii în recuperarea elevului. Alături de diriginta elevului, în echipa de 

intervenţie vor avea atribuţii specifice ; mama, asistentul social, psihologul, medicul neuropsihiatru. 

 

            Obiectivele educaţional-terapeutice: 

1. Responsabilizarea mamei pentru a se achita de atribuţiile ce-i sunt specifice; întocmirea unui raport 

adresat serviciului de protecţie a copilului. 

2. Asigurarea tratamentului medical adecvat cazului; reevaluarea tratamentului, obţinerea complianţei la 

tratament. 

3. Monitorizarea atentă a comportamentului elevului la clasă şi, mai ales, în activităţile de timp liber.  

4. Identificarea factorilor contextuali care cresc riscul declanşării comportamentelor indezirabile. 

5. Includerea elevului într-un program de abilitare în gestionarea furiei. 

6. Participarea elevului la unul dintre cercurile pe grupe de interese organizate în şcoală (recomandare 

pentru teatrul de păpuşi). 
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ADAPTAREA ȘI INTEGRAREA ȘCOLARĂ ȘI SOCIALĂ 

Prof. Știr Sorina Iuliana  

Grădinița cu P.P. „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi 

 

În interiorul societății actuale anumite fenomene capătă amploare de la un an la altul. Printre 

acestea se numără și inadaptarea școlară, fenomen ce se manifestă din ce în ce mai mult. Copilul 

timpurilor moderne se pare că trăiește înconjurat de modele de acest fel, iar puterea  sa de reacție 

împotriva acestui fenomen este una destul de limitată, în condițiile în care acesta nu are un fundament 

educațional și spiritual solid. De aceea mi-am propus să tratez această problemă, mereu în actualitate. 

Am ales cazul prezentat mai jos deoarece consider că pot preveni inadaptarea școlară a copilului 

prin încercarea de a-l determina  să-și facă prieteni și să socializeze cu colegii de grupă. Sprijinirea și 

conștientizarea familiei în ceea ce privește rolul acesteia în creșterea și educarea copilului a fost, de 

asemenea, unul dintre scopurile propuse.  

Descrierea succintă a cazului 

Nume și prenume: Ș.A. 

Sexul: masculin 

Vârsta: 4 ani 

Preșcolarul provine dintr-o familie cu ambii părinți dar tatăl nu este la fel de prezent în viața 

copilului. Consumă alcool, petrece puțin timp cu A. și nu are o influență bună asupra acestuia. 

Grădinița noastră fiind una cu program prelungit, A. își petrece majoritatea timpului aici. Acasă 

petrece timp mai mult cu bunicii și cu sora mai mică deoarece ambii părinți lucrează. 

Condițiile materiale ale familiei sunt bune. 

Identificarea și descrierea problemei 

Problema pe care o investigăm este inadaptarea. Copilul este sănătos, are o evoluție normală, nu 

suferă de nicio boală cronică sau transmisibilă. 

Preșcolarul este înscris la grupa mijlocie. Nu dorește să participe la activitățile de grup. Duce o 

sarcină la sfârșit doar dacă este încurajat de către educatoare și dacă i se oferă, chiar dacă pentru un timp 

limitat, atenție exclusivă. 

Ș. A. nu are prieteni și nu socializează cu colegii de grupă. Nu vorbește decât atunci când i se 

adresează în mod direct o întrebare. Răspunde ezitant, cu o voce nesigură, se înroșește la față și evită 

contactul vizual. Dacă este încurajat, cooperează, dar dacă nu i se acordă atenție, își schimbă atitudinea. 
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Colegii nu doresc să se joace cu el deoarece lovește cu pumnii, picioarele, ia jucăriile copiilor, 

rechizitele și le ascunde pentru a atrage atenția asupra sa. 

Componența echipei care poate contribui la rezolvarea (ameliorarea) problemei 

Intervenția asupra acestui caz va fi realizată de echipa formată din educatoare și consilier școlar 

cu implicarea familiei ca partener cu sarcini precise. 

Se va elabora, în urma consultării părinților, un plan de activități privind ameliorarea 

comportamentului emoțional și afectiv. 

Stabilirea obiectivelor 

• Obiective pe termen lung: 

✓ Dezvoltarea abilităților cognitive specifice vârstei preșcolare; 

✓ Dezvoltarea abilităților de comunicare, socializare și relaționare; 

• Obiective pe termen scurt: 

✓ Dezvoltarea responsabilității prin implicarea în diverse acțiuni și oferirea de 

sarcini precise; 

✓ Dezvoltarea încrederii de sine prin încurajarea participării la toate discuțiile 

structurate sau nestructurate, din grupa de preșcolari. 

Strategii și metode 

✓ Ș. A. va lucra o dată pe săptămână cu consilierul școlar. 

✓ Valorificarea jocurilor pentru dezvoltarea socială a preșcolarului.  

✓ Conceperea și punerea în practică a unor metode coerente pentru rezolvarea sau 

ameliorarea problemei aduse în discuție.  

✓ Conceperea de către cadrul didactic a unui sistem de sprijin și încurajare pentru a 

ajuta copilul să depășească teama de a participa la activitățile de grup și de a-și expune părerea în 

fața colegilor.  

✓ Încurajarea preșcolarului de a participa la competiții, concursuri pentru a-și putea 

mări stima de sine și pentru a-și putea îmbunătăți aptitudinile în situațiile în care interacționează 

cu grupul de copii.  

I se vor atribui sarcini simple cum ar fi să fie responsabil pentru curățenia în grupă și i se va 

explica cât de importantă este această sarcină. Acest lucru îl va ajuta să-și crească stima de sine. Cadrul 

didactic îl va ajuta zilnic să găsească răspunsul unei întrebări care va fi adresată, în cadrul activității de 

grup, în ziua următoare. Acest lucru îl va ajuta să scape de teama de a vorbi în fața colegilor săi. Rolul 

educatoarei în rezolvarea acestei sarcini va scădea în funcție de progresul înregistrat de către preșcolar, 

astfel încât să-i permită să răspundă spontan la discuțiile din grupă. 

Odată cu depășirea acestei bariere, de a vorbi în fața colegilor săi, băiatul va realiza că discuțiile 

purtate cu ceilalți copii nu fac altceva decât să-i mărească încrederea în sine și să-i determine pe ceilalți 

de a nu-l mai privi ca pe „bătăușul clasei” sau ca pe cel care nu are niciun prieten. 
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Se observă progrese rapide în relațiile cu ceilalți, obiectivele pe termen scurt fiind atinse. 

Participă activ la majoritatea activităților de grup.. 

Concluzii  

Lipsa de comunicare atât cu mama cât și tata a dus la teama pe care o manifestă preșcolarul de a 

nu se face de râs în fața colegilor atunci când dorește să-și expună punctul de vedere. Tot din cauza 

lipsei de comunicare se manifestă și comportamentul agresiv atât verbal cât și fizic. 

O altă teamă pe care a dezvoltat-o Ș.A. este teama de a se atașa de o altă persoană, de a-și face 

prieteni. De aici a rezultat dificultatea lui de a relaționa cu ceilalți preșcolari. 

Lipsa implicării în creșterea și educarea sa a unei persoane de gen masculin, respectiv tatăl, a dus 

la comportamente agresive față de mama și sora sa. Momentan, copilul se simte abandonat de tată, chiar 

dacă acesta locuiește cu ei nu se implică deloc în educarea copiilor. 

Atât consilierul cât și cadrul didactic vor aplica în continuare strategii și metode specifice pentru 

a ameliora starea de agresivitate și inadaptare școlară a lui Ș.A. 
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 INCLUZIUNEA COPIILOR CU CES ÎN ŞCOLILE PUBLICE 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR CERGĂ IONELA-ANGELA,ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂRNA 

PROF.ÎNV.PRIMAR PÎRVAN ALINA-ANCUŢA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂRNA 

 

 

           Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească informaţii, ci un loc 

unde trebuie să înveţe toţi cei care lucrează. Până acum, profesorul era considerat principala sursă de 

informaţii pentru o anumită disciplină, într-un anumit domeniu, o autoritate de necontestat. Datorită 

democratizării accesului la cunoştinţe, acest rol al profesorului se reduce dramatic, el devenind un 

organizator, o călăuză a învăţării, oferind elevilor, în locul tradiţionalei “transmiteri a cunoştinţelor”, 

veritabile “experienţe de învăţare”, provocând elevii să descopere şi să aplice în practică noile cunoştinţe 

dobândite. Acest lucru se poate realiza însă doar într-o şcoală incluzivă, cea care poate răspunde unei 

diversităţi mari de copii, o şcoală în care toţi participă şi sunt trataţi ca fiind la fel de importanţi. 

           Realităţile vieţii sociale, economice, culturale, precum şi noile schimbări ale lumii contemporane 

au impus, la rândul lor, ample schimbări în proiectarea şi implementarea politicilor şi strategiilor 

educaţionale din majoritatea statelor lumii. În aceste condiţii problematica incluziunii/integrării şcolare a 

copiilor cu cerinţe educative speciale sau provenind din medii socioculturale precare (cazul rromilor) a 

devenit un domeniu prioritar de acţiune şi pentru specialiştii din sistemul nostru de învăţământ, în 

contextul promovării principiilor educaţiei pentru toţi şi al normalizării vieţii persoanelor cu cerinţe 

speciale. 

           Principiul şcolii incluzive, susţinut atât de legislaţia naţională, cât şi de cea internaţională, conferă 

dreptul tuturor copiilor la învăţătură împreună oriunde este posibil, indiferent de starea lor fizică, 

intelectuală, emoţională sau de diferenţele de origine etnică, religioasă, culturală. Incluziunea este 

adeseori asociată cu elevi care au dizabilităţi, sau care au „nevoi educaţionale speciale” (CES). De fapt, 

incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi tinerilor, conform conceptului „şcolii pentru 

toţi”. În Declaraţia Conferinţei UNESCO de la Salamanca din 1994 se spune că: “Şcolile obişnuite cu o 

orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, care 

crează comunităţi prioritoare, construiesc o societate incluzivă şi oferă forme de educaţie pentru toţi; 

mai mult, ele asigură o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi îmbunătăţesc eficienţa şi 

rentabilitatea întregului sistem de învăţământ”. Altfel spus, şcolile incluzive sunt acele şcoli deschise, 

prietenoase în care se urmăreşte flexibilizarea curriculumului, ameliorarea calităţii procesului de predare 

– învăţare, evaluarea permanentă şi formativă a elevilor, precum şi parteneriatul educaţional, iar educaţia 

incluzivă se referă în esenţă la înlăturarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării 

tuturor celor aflaţi în situaţii de risc sau vulnerabili la excludere şi marginalizare la activitatea de 

învăţare. 

            „Şcoala pentru toţi” reprezintă dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în ceea ce priveşte 

diferenţele fizice, socioculturale, lingvistice, religioase şi psihologice existente între copii/elevi, 

misiunea şcolii fiind aceea de a le oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile 

şi nevoile proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate. În acest sens 
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educaţia pentru toţi a fost definită ca un proces ce presupune accesul la educaţie şi la calitatea acesteia  

pentru toţi copiii, fiind identificate două obiective generale: 

 -asigurarea posibilităţilor participării la educaţie a tuturor copiilor, indiferent de câ de diferiti sunt ei şi 

cât se abat, prin modelul personal de dezvoltare, de la ceea ce societatea devenind normal.  

           Noţiunea de incluziune este foarte complexă,  mai largă decât cea de adaptare şi integrare socială. 

Aceasta presupune toţi copiii care au nevoie de o pedagogie specială - aceia care au dificultăţi şcolare, 

un handicap, o boală, tulburări de limbaj, copii precoce, copii de rromi, copii cu performanţe intelectuale 

deosebite, copii aparţinând altor naţii… să fie incluşi în cadrul şcolii. Cum şcoala este o societate în 

miniatură, problemele sociale există şi se manifestă şi în cadrul ei: rasismul, sărăcia, inacceptarea, 

violenţa. Societatea noastră începe să fie pluriculturală. Migrarea populaţiilor începe să fie un aspect 

întâlnit şi în cadrul şcolii româneşti. Nouă, dascălilor, ne revine rolul de a înfrunta aceste probleme, de a 

le combate, de a le rezista. La şcoală este spaţiu pentru toţi şi fiecare elev trebuie să aibă dreptul la 

învăţământ. 

            Principiile de funcţionare ale unei şcoli sunt gratuitate, obligativitate, libertate, neutralitate. 

Aceasta presupune că şcoala să fie deschisă tuturor, fără discriminare în ceea ce priveşte clasa socială, 

originea, naţionalitatea, religia, nivelul de inteligenţă. Ca urmare în scopul unei reuşite depline în 

includerea copiilor într-o şcoală de masă, copii ce aparţin uneia din situaţiile descrise mai sus, este 

nevoie de parcurgerea în timp a unor etape distincte prin care se urmăreşte crearea unor condiţii optime 

procesului integrării (includerii). Cele mai importante etape, în sinteză, sunt următoarele: 

Sensibilizarea – etapă în care se urmăreşte transformarea mediului şcolar într-un mediu favorabil 

incluziunii (sunt întreprinse acţiuni de informare a tuturor factorilor implicaţi – conducere, colectiv de 

cadre didactice, personal administrativ, elevi, părinţii elevilor – în vederea modificării/ameliorării unor 

concepţii greşit formate faţă de aceşti copii ce urmează a fi incluşi în şcoala respectivă);  

Trainigul – etapă în care cadrele didactice din şcoală, deschise ideii de incluziune, sunt incluse în 

programe de formare în care învaţă principii, metode şi tehnici de învăţare specifice lucrului cu elevii 

incluzivi, modalităţile în care aceste tehnici, metode pot fi adaptate în timpul orelor la clasă, astfel încât 

actul didactic să nu facă rabat de la calitate; este o etapă deosebit de importantă deoarece profesorul îşi 

schimbă modalitatea de predare-învăţare-evaluare; 

Luarea deciziei – reprezintă etapa decisivă, care prin implicaţiile sale, va conduce la schimbări majore în 

cadrul vieţii sociale; 

Tranziţia – este o etapă dificilă, conducerea şcolii, cadrele didactice participante la cursuri de formare în 

direcţia incluziunii, adoptă noile metode şi tehnici de învăţare în plan didactic; în paralel are loc o 

modificare a dotărilor din clase, şcoală, a curriculumului care să devină flexibil şi accesibil fiecărui elev; 

Evaluarea procesului – etapă fundamentală care garantează reuşita procesului; este organizată periodic şi 

sunt implicaţi toate părţile: profesori, elevi, părinţii elevilor, unii experţi – rezultatele obţinute 

reprezentând puncte de plecare în consolidarea realizărilor sau pentru noi direcţii în care să fie 

concentrate eforturile părţilor implicate în proces. 

            Atât în şcoala românească cât şi în societate există persoane care critică şi resping pe aceia care 

sunt diferiţi - romii, străinii, persoanele cu convingeri religioase diferite, persoanele cu cerinţe educative 

speciale. Cred că această atitudine reiese din teama pentru ceea ce este diferit: culoarea părului, a pielii, 
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religia, caracterul, nivelul de dezvoltare psihologică. Intoleranţa de fapt creează rasismul,si nu 

diferentele.           

Pentru a nu încuraja astfel de practici în şcoli dascălii învaţă copiii să se informeze despre persoanele pe 

care nu le cunosc, care nu au aceeaşi origine, care nu le seamănă, să vorbească cu ei pentru a vedea cine 

sunt cu adevărat, să nu aibă prejudecăţi, şi să se gândească că toţi aparţinem aceleaşi rase. 

 

 

INCLUZIUNEA COPIILOR CU CES ÎN ŞCOLILE PUBLICE 

-REZUMAT- 

     Şcoala nu reprezintă doar o instituţie unde copiii şi tinerii vin să primească informaţii, ci un loc unde 

trebuie să înveţe toţi cei care lucrează. Până acum, profesorul era considerat principala sursă de 

informaţii pentru o anumită disciplină, într-un anumit domeniu, o autoritate de necontestat. Datorită 

democratizării accesului la cunoştinţe, acest rol al profesorului se reduce dramatic, el devenind un 

organizator, o călăuză a învăţării, oferind elevilor, în locul tradiţionalei “transmiteri a cunoştinţelor”, 

veritabile “experienţe de învăţare”, provocând elevii să descopere şi să aplice în practică noile cunoştinţe 

dobândite. Acest lucru se poate realiza însă doar într-o şcoală incluzivă, cea care poate răspunde unei 

diversităţi mari de copii, o şcoală în care toţi participă şi sunt trataţi ca fiind la fel de importanţi. 

     Principiul şcolii incluzive, susţinut atât de legislaţia naţională, cât şi de cea internaţională, conferă 

dreptul tuturor copiilor la învăţătură împreună oriunde este posibil, indiferent de starea lor fizică, 

intelectuală, emoţională sau de diferenţele de origine etnică, religioasă, culturală. 

    Nouă, dascălilor, ne revine rolul de a înfrunta aceste probleme, de a le combate, de a le rezista. La 

şcoală este spaţiu pentru toţi şi fiecare elev trebuie să aibă dreptul la învăţământ. 
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Integrarea copiilor cu tulburări de comunicare şi limbaj 

 
Prof. Ecaterina Patrichi 

Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanţa 

 

Integrarea copiilor cu CES este, cu siguranţă, una dintre cele mai mari provocări pentru orice 

cadru didactic din sistemul de învăţământ românesc, indiferent de nivelul la care acesta predă. Integrarea 

trebuie realizată treptat, cu răbdare şi cu implicarea întregului colectiv de elevi, al corpului profesoral şi 

a părinţilor. În acest articol, am ales să abordez tulburarea de comunicare şi limbaj, o tulburare foarte des 

întâlnită în rândul copiilor cu CES. Conform studiilor, tulburarea de comunicare şi limbaj presupune un 

vocabular redus în raport cu vârsta şi nivelul de dezvoltare, dificultăţi de comunicare prin intermediul 

cuvintelor, incapacitate de exprimare prin cuvinte, care variază de la imposibilitatea totală de pronunţie a 

unui cuvânt până la pronunţia de cuvinte sau sunete izolate, propoziţii scurte şi incomplete. De cele mai 

multe ori, aceşti copii prezintă şi alte tipuri de tulburări de învăţare (achiziţie a scrisului şi cititului, 

tulburări de dezvoltare a coordonării motorii, etc), care devin evidente, în cele mai dese cazuri, la 

intrarea elevilor în colectivitate.         

Prin urmare, unul dintre cele mai importante lucruri este ca, indiferent de materie, activităţile din 

cadrul orelor de curs să se axeze pe promovarea acceptării.  Fiecare elev din colectiv trebuie să aiba un 

rol. De exemplu, o activitate în care ar putea fi incluşi toţi elevii clasei ar fi  un concurs de tipul „Clasa 

mea, cea mai unită echipa”, o competiţie în care fiecare clasă participă cu câte o înregistrare a unei probe 

sportive. O altă activitate ar putea fi un workshop în care elevul cu CES să realizeze, împreună cu alţi 

colegi, un proiect despre şcoala lor până la sfârşitul semestrului.      

 Este foarte important ca profesorul dirginte să pregătească sala de clasă astfel încât să răspundă 

nevoilor elevilor cu tulburări de comunicare şi limbaj. Dotarea sălii de clasă cu multe semne vizuale şi 

obiecte pentru a preda concepte diferite şi cuvinte este extrem de folositoare. Cadrele didactice care 

predau la clasă trebuie să dezvolte practici incluzive încă de la începerea procesului de planificare a 

lecţiilor. De asemenea, este necesară reducerea, pe cât posibil, a zgomotul de distragere din clasă şi 

asigurarea unui contact vizual cât mai lung cu elevii cu CES. Discursul trebuie să fie lent, pentru a 

facilita procesarea informaţiilor.       

Pentru elevii cu CES, împărţirea informaţiilor trebuie să se facă în părţi mai mici. Dacă nu a 

înţeles un elev cu TLC, profesorul ar putea să ceară elevului să arate sau să spună același lucru în alt 

mod; de exemplu, elevii pot scrie cuvântul. În cazul în care răspunsul elevului conține o eroare de sunet 

cunoscută, este important ca profesorul să repete ce a spus copilul într-un mod adecvat. De exemplu, în 

cazul în care copilul manifestă dislalie şi spune „cară” în loc de „scară”, profesorul ar putea spune, „Da, 

copilul urcă scara!”. În acest fel, nu ne concentrăm pe eroare și nu atragem atenţia în mod negativ 

copilului, ci oferim un model adecvat. Evident, consultarea logopedului pentru a oferi elevilor mai multe 

oportunităţi de utilizare a terapiei de vorbire este mereu utilă. De asemenea, lauda şi oferirea altor forme 

de încurajare pentru eforturile de vorbire ale elevilor contribuie la o mai buna integrare a acestora. 

  In ceea ce ii priveşte pe părinţi, profesorii dirginţi pot organiza întâlniri speciale pentru a 
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prezenta cazul şi a le explica ce înseamnă tulburările de comunicare şi limbaj prin discuţii, exemple 

şi/sau participarea părintelui elevului cu CES pentru a împărtăşi din experienţa sa. Invitarea profesorului 

de sprijin la aceste intalniri este extrem de utilă. Acesta le poate propune părinţilor o situaţie concretă 

pentru a ajuta copilul cu CES iar părinţii să rezolve sarcina. Tot în vederea unei mai bune înţelegeri a 

tulburării, se pot invita la lectoratele cu părinţii asociaţii cu specific, care să descrie tulburarea pe 

înţelesul tuturor părinţilor. Participarea unui adult cu aceeaşi tulburare, care să împărtăşească din 

experienţele de învăţare avute în anii de şcoală, la lectoratele cu părinţii. 
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EXEMPLU DE PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU CES 

 

Profesor Radu Mihaela-Denisia 

Școala Gimnazială Nr. 3, Mangalia 

 

CADRU GENERAL 

Integrarea unui copil cu CES nu presupune doar că el este prezent în şcoală, ci și că el este 

acceptat de ceilalți copii cu care are raporturi corecte de socializare, iar procesul de învățământ 

presupune că el învață și se dezvoltă în condițiile potențialului său, simultan cu colegii săi. Școlile 

integratoare eficiente prezintă anumite caracteristici specifice: 

• reprezintă un mediu deschis, în care nu există discriminare; 

• sunt deschise permanent spre schimbare și adaptare, în funcție de nevoile copiilor; 

• valorizează egal toți actorii care își desfășoară activitatea între porțile sale: elevi, părinți, 

personal; 

• promovează interculturalitatea. 

Un copil nu este integrat atât timp cât: 

• el este marginalizat sau neacceptat de colectivul de elevi; 

• nu beneficiază de curriculum adaptat și de metode de învățământ și evaluare specifice; 

• rezultatele sale sunt apreciate în funcție de programa școlară generală și indicatorii generali 

de performanță. 

Dacă integrarea presupune atingerea unor obiective legate de școlarizare și progres în condiții 

comune tuturor elevilor, incluziunea este un proces mai amplu, care trebuie să producă schimbare 

inclusiv la nivelul societății. 

Incluziunea școlară este un prim pas spre incluziunea la nivelul societății. Incluziunea școlară 

este definită ca fiind „procesul permanent de îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile de învăţământ 

pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membrii comunităţii, indiferent de caracteristicile, 

dezavantajele sau dificultăţile acestora.” 

Pentru a realiza o incluziune reală este nevoie de crearea unei echipe pluridisciplinare din care să 

facă parte învățătorul / profesorul, profesorul de sprijin, specialiști (psiholog / consilier, logoped), 

medicul școlar, părinții etc. (configurația echipei se stabilește în funcție de particularitățile cazului).  

A. Gherguț în „Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale” semnalează două tipuri de 

bariere atunci când în discuție se află pregătirea copiilor cu CES: în participare și legate de curriculum. 

Barierele în participare presupun accesul limitat al elevilor la educație din diferite motive: 

• în zonele de proveniență ale unor elevi nu există școli incluzive; 

• în școlile din zonă, chiar dacă sunt acceptați, nu există personal calificat (profesori de 

sprijin, psiholog, logoped, asistent social, kinetoterapeut). 
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Barierele de curriculum sunt cele mai frecvente şi depind aproape în exclusivitate de 

disponibilitatea cadrului didactic de a adapta sau nu predarea. Printre barierele generate de curriculum se 

numără: 

• menținerea curriculum-ului de bază, nediferențiat, indiferent de stilul de învățare al 

elevilor; 

• metode, mijloace și procedee necorespunzătoare; 

• evaluarea nu se face în concordanță cu capacitatea de învățare a elevului, ci la nivelul 

întregii clase, iar metodele de evaluare folosite nu sunt adecvate. 

În elaborarea unui plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, dincolo de 

acțiunile sistemice (alocare profesori de sprijin, specialiști, stabilirea unor norme specific de încadrare a 

claselor / unităților de învățământ ș.a.m.d.) trebuie avute în vedere și desfășurarea unor activități 

specifice cu elevii, părinții, cadrele didactice etc. 
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ACTIVITĂȚI SPECIFICE CU ELEVII 

 Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea – învăţarea – 

evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: 

• adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, 

planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului; 

• selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară; 

• adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, 

metodele de predare, materialul didactic, timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin 

suplimentar prin cadre didactice de sprijin; 

• adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale 

ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

Pentru adaptările curriculare există mai multe opțiuni. Învățătorul poate să opteze pentru: 

• un curriculum obișnuit, atunci când copilul cu dizabilități reușește să îl achiziționeze cu 

ajutor specializat; 

• un curriculum-ului parțial adaptat, acesta presupunând necesitatea adaptării doar la unele 

discipline, la care copilul este ajutat de profesorul de sprijin; 

• un curriculum-ul total adaptat presupune că elevul cu CES necesită suport la toate 

disciplinele de studiu (în acest caz, metodologia trebuie și ea ajustată în funcție de 

particularitățile elevului); 

Curriculum-ul special este derivat din curriculum-ul obișnuit și este conceput pentru copii cu 

dizabilități severe și profunde, ori asociate. 

 

Idei de activități • jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia 

(„Floarea și bobocii”, „Turnul”, „Sfoara”, „Tehnica grupurilor 

persoanelor semnificative – ceremonii de definire” etc.) 

• activități de dezvoltare a capacităţii de anticipare a formelor 

nereuşitelor şcolare şi iniţierea unui plan de acţiune protector 

(„Adăpostul pentru tornade”, „Mandala tipului de cer” etc.) 

• jocuri de stimulare a cunoașterii interactive (marionete, „Facem 

față împreună”, „În vacanță”, „Statuile” etc.); 

• jocuri senzoriale (auditive, vizuale, motorii, tactile), jocuri de 

observare, jocuri de dezvoltare a limbajului, jocuri matematice 

ș.a.m.d. 

• jocuri de imaginaţie, jocuri de atenţie, jocuri de memorie, jocuri 

de gândire, jocuri de limbaj, jocuri de creaţie. 

Strategii de 

învățare 

• combinarea formelor de organizare a activităților: frontal, grupuri 

/ microgrupuri, în perechi, pe echipe;  

• învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de 

învățare – obiectivele activităților școlare sunt stabilite în funcție 
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de diagnosticul elevului, de potențialul și abilitățile sale. Setarea 

obiectivelor nu se face după criteriul promovabilității și nu se 

raportează la standardele curriculare de performanță, ci sunt 

individualizate; 

• tratarea diferențiată; 

• metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic 

etc.); 

• învățarea prin cooperare – pentru formarea grupurilor de lucru, 

mobilierul clasei se rearanjează, creându-se spații de lucru 

potrivite fiecărei echipe. Distribuirea sarcinilor în cadrul grupului 

se poate face cu diferențierea în funcție de nivelul de cunoștințe și 

potențial individual; 

• ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile 

extraşcolare, pentru motivare; 

• grupurile de predare-învăţare se organizează astfel încât toţi elevii 

să se simtă valorizaţi. 

Resurse • echipamente și mijloace de învățământ specifice: cărți în limbajul 

Braille, materiale vizuale, softuri educaționale adaptate; 

• utilizarea de softuri educaţionale şi aplicaţii; 

• mijloace intuitive pentru înțelegerea noțiunilor în clasă (imagini, 

jetoane, cuburi, plastilină etc.); 

• mijloace IT (calculator, videoproiector, tablă inteligentă etc.); 

• fișe cu scheme de fixare; 

• planșe tematice afișate permanent în clasă; 

• spațiu special amenajat în clasă pentru „refugiul” copilului cu CES 

în momentul în care a obosit; 

• videoclipuri / filme / melodii educative; 

• https://www.rei.plus  

• activități extracurriculare – excursii, drumeții ș.a.m.d. 

Evaluare Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de 

potenţialul individual.  Evaluarea trebuie să vizeze identificarea 

progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele 

evaluării iniţiale.  

Acolo unde este necesar, evaluarea și notarea se realizează 

raportat la obiectivele propuse prin Curriculum-ul adaptat și Planul de 

Intervenție Personalizat. Se impune asigurarea unor condiții speciale 

de evaluare pentru copiii cu dizabilități, în funcție de particularitățile 

acestora (teste adaptate, evaluare în funcție de modalitățile de 

exprimare proprii, spații adaptate nevoilor copilului). 

https://www.rei.plus/
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Prin joc evaluarea este mai eficientă și totodată antrenantă. 

Exemple: 

• CLR - „Trenul literelor”, „Trenul silabelor”, „Jocul 

silabelor”. 

• MEM - „Unește cifrele și spune ce obții!”, „Calculăm 

și colorăm!” 

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE CU PĂRINȚII 

Şcoala incluzivă şi cadrele didactice trebuie să creeze un mediu primitor pentru implicarea 

familiei în recuperare , adaptarea şi integrarea propriului copil cu CES, prin: 

• solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezintă CES să participe la aplicarea 

programului educaţional propus; 

• includerea familiilor, consecvent, în schimbul de informaţii despre copil; 

• identificarea resurselor din cadrul programului educaţional al elevilor cu CES prin care se 

pot sprijini activităţile părinţilor; 

• anunţarea familiei în legătură cu activităţile propuse în programul educaţional şi 

completarea  acestuia la solicitările părinţilor; 

• informarea familiilor despre schimbările survenite în cadrul programului; 

• acceptarea feed-backului primit de la familie ca informaţii utile în ameliorarea programelor 

destinate educării şi recuperării elevilor cu CES. 

În primă instanță este necesară cunoașterea părinților elevului cu CES. Un instrument (complex) 

și util în acest sens poate fi genograma.  Genograma este o tehnică  utilizată (de către consilierii școlari, 

dar nu numai) în evaluarea situaţiei problematice cu care un copil / adult sau familie se confruntă. Ea 

poate fi utilizată în scopul creării unei scheme a structurii şi relaţiilor din familia implicată în rezolvarea 

situaţiei problematice, astfel încât să poată fi evaluate posibilele surse de sprijin din familie sau 

posibilele cauze ce au determinat sau menţinut simptomul. Imaginea unei genograme concludente se 

realizează uzual la nivelul a trei generaţii. Astfel vom putea identifica următoarele informații relevante 

pentru contextual școlar:   

• adaptabilitatea la mediul nou;  

• atitudinile faţă de autoritate;   

• stilul de comunicare şi vocabularul;    

• situaţii problematice de viaţă;  

• relaţii de supraimplicare / neglijare emoţională;  

• priorităţile adulţilor în anumite etape de vârstă cu copii şcolarizaţi;  

• relaţiile conflictuale dintre adulţi;  

• disponibilitatea părintelui de a se implica într-o echipă multidisciplinară; 

• accesul / interesul adulţilor la / pentru informaţie de specialitate atunci când situaţia o 

impune;  

• percepţia față de solicitarea serviciilor de specialitate atunci când situaţia o impune;  
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• deprinderi de negociere, renegociere în situaţii conflictuale (părinte-cadru didactic, părinte-

copil etc). 

 

Idei de activități • campanii de informare (inclusiv de aducere la cunoștință a PIP, planuri 

remediale etc.); 

• evenimente speciale promovate împreună / pentru părinți; 

• consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan 

comun de acțiune și a cunoașterii mai bine a elevului ; 

• activități comune cu invitați de specialitate și activități comune părinţii – 

elevi - învățător; 

• lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament 

etc. 

• participarea părinților în procesul de învățământ în care aceștia să ofere 

elevilor exemple de bune practici; 

• participarea la activitățile extrașcolare; 

• participarea la programe de consiliere. 

Strategii de 

învățare 

• lectorate; 

• dezbateri; 

• mese rotunde; 

• workshop-uri; 

• tehnici dramatice; 

• expoziții. 

Resurse • fișă de evaluare a comportamentului  elevului la clasă; 

• pliante / reviste / afișe informative; 

• prezentări / filme tematice;  

• tehnologii informatizate; 

• umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de 

sprijin etc. 

Evaluare • observarea sistematică; 

• portofolii cu produsele activităților; 

• expoziții; 

• chestionare de satisfacție. 

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE CU CADRELE DIDACTICE 

Este foarte important pentru copiii cu CES să beneficieze de empatia profesorului şi de suportul 

oferit de acesta. Aceşti copii observă că între performanţele lor şi ale celorlalţi copii există discrepanţe, 

iar autopercepţia lor are de suferit. Factorul de echilibru pentru acesti copii este profesorul, cel care îi 

poate ajuta să îşi atingă potenţialul maxim. 
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Un rol deosebit, îi revine profesorului în ceea ce privește modelarea comportamentală a elevilor 

față de un coleg cu tulburări de învățare. Cerem elevilor să  manifeste suport și compasiune, altruism, 

exersarea acestor calități fiind condiții importante pentru profilul personalității adultului de mâine. Dar 

dacă aceste cerințe rămân doar la nivel declarativ, ele nu vor fi niciodată interiorizate pe deplin, ci vor fi, 

în cel mai bun caz, comportamente condiționate. 

Este foarte important ca progresul elevilor să fie încurajat încă din primele etape ale intervenției 

și această atitudine să fie una constantă, generalizată la întreg grupul de profesori cu care elevul intră în 

contact în mod curent. 

Alte activități care ar putea contribui cu succes la progresul școlar al copiilor cu dizabilități: 

• comunicarea între profesorii aceleiași clase în ceea ce privește comportamentul elevului; 

• solicitarea ajutorului echipei de intervenție atunci când alte intervenții s-au dovedit fără 

succes; 

• să contribuie la realizarea și implementarea intervențiilor educaționale și de management al 

comportamentului; 

• să se consulte cu părinții și profesorii clasei în ceea ce privește rezultatele școlare, relațiile 

cu colegii și comportamentul elevilor cu nevoi speciale; 

• să faciliteze instruirea și supravegherea măsurilor de mediere a conflictelor, să aplice 

procedurile de intervenție existente în aceste cazuri; 

• să supravegheze elevii cu potențial de risc. 

 

Idei de activități • colaborarea (eventual predarea în echipă) cu profesorul de sprijin/consilierul 

școlar;  

• plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;  

• consultarea cu alte cadre didactice;  

• colaborarea  cadrelor didactice pe discipline școlare în vederea identificării 

celor mai adecvate strategii / tehnologii de lucru cu copiii cu CES; 

• examinarea, împreună cu profesorii la clasă, a eficienței strategiilor / 

tehnologiilor didactice (activităților de învățare) individualizate; 

• participarea la simpoziane /conferințe /cursuri de formare ș.a.m.d. vizând 

integrarea copiilor cu CES; 

• organizarea de ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul catedrelor;  

• organizarea de activități comune părinți-profesori-elevi. 

Strategii de 

învățare 

• lucru în echipă (profesorii planifică, predau şi evaluează în parteneriat); 

• profesorii de sprijin susţin învăţarea şi participarea tuturor elevilor; 

• promovarea documentelor internaţionale şi româneşti în domeniu (de ex. 

documentele Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminării); 

• analiza bazelor de date publicate cuprinzând cazurile individuale, temele 

specifice şi criteriile de discriminare percepute; 

• dezbateri / mese rotunde / workshop-uri etc. 
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• interasistențe. 

Resurse • pliante / reviste / afișe informative; 

• tehnologii informatizate; 

• materiale didactice adecvate; 

• rapoarte ştiinţifice specifice domeniului; 

• lucrări de specialitate; 

• cadru legislativ; 

• site-uri de specialitate; 

• umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari etc. 

• resursele comunităţii (sunt cunoscute şi se recurge la ele). 

Evaluare • caietul învățătorului; 

• portofolii cu produsele activităților; 

• interviuri tematice cu experţi în domeniu; 

• organizarea de focus-grup cu categorii de persoane, cu reprezentanţi ai 

organizaţiilor neguvernamentale pe teme din domeniul de preocupare a 

instituţiei; 

• chestionare. 
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Copil ca tine sunt și eu! 

Scarlat Aurelia 

    Liceul Teoretic ,,Ion Ghica" Răcari 

 Copilăria-puritate și inocență, o stare fără vârstă ce ține de infinit.În ea se împletesc toate 

celelalte elemente esențiale: familie, școală și iubire. Copiii ,,speciali" (cu CES) necesită o atenție 

deosebită, înțelegere și acceptare în societate.Un cadru didactic responsabil, pentru a-i înțelege și a se 

face înțeles, trebuie să devină parte din lumea lor. Incluziunea acestor copii în interiorul școlii normale 

este un subiect controversat și de actualitate. 

 Cuvinte cheie: copilărie, familie, școală, iubire, acceptare,societate, înțelegere, prietenie, 

compasiune  

 ,,Dacă un copil trăiește într-un spirit de acceptare și prietenie, el învață să găsescă iubirea 

pretutindeni"(Dorothy Law Neițe) 

 Educația specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiv-educativ al 

copiilor cu deficiențe și care se desprinde tot mai mult de conținutul învățământului special. 

 Principiile care stau la baza educației speciale: 

1. Toți copiii trebuie să învețe împreună indiferent de dificultățile pe care le întâmpină aceștia sau 

diferențele dintre ei; 

2. Societatea și școala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-și realiza 

educația în școala publică; 

3. Formarea și dezvoltarea școlilor incluzive atât în mediul urban cât și în cel rural prin asigurarea 

resurselor umane cât și acelor materiale; 

4.Educația egală se realizează prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficiențe în 

funcție de cerința individuală.  

 Incluziunea copiilor cu CES, integrarea socială și integrarea acestora necesită solidaritate între 

instituții și oameni, compasiune, respectul acordat necondiționat persoanei umane și nediscriminare. 

 Problematica incluziunii, a diversității, este o sursă complexă de politici, dezbateri și acțiuni 

sociale. Unul dintre dezideratele acestor politici este acela de a asigura o schimbare durabilă de 

mentalitate la nivel de societate față de persoanele cu dizabilităti, schimbare care să se integreze în mai 

larga cerință a acceptării și promovării diversității. Fiecare copil prezintă particularități individuale și de 

relație cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o abordare personalizate. Copiii cu deficiențe au și 

ei aceleași trebuințe de bază în creștere și dezvoltare ca toți copiii: nevoia de afectivitate și securitate, de 

apreciere și întărire pozitivă, de încredere de sine, de responsabilitate și independență. 
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 Școala, prin misiunea ei de instituție formatoare de personalități, alături de misiunea de a 

transmite elevilor informații și un bagaj solid de cunoștințe reprezintă un mediu prioritar pentru 

începerea și implementarea politicii incluzive. Să ne gândim doar la perioada pe care un copil o petrece 

în școală. Aceste ore și ani pot fi marcați de segregare, de excluziune sau pot fi marcați de efortul de a 

adapta metodele, tehnicile și instrumentele de care dispune profesorul pentru a facilita integrarea 

copiilor cu cerințe educaționale speciale în mijlocul copiilor fără CES. 

 Educația incluzivă este aceea care: susține și cofirmă că toți copiii pot învăța și au nevoie de o 

formă de sprijin pentru învățare; urmărește să idenfice și să minimizeze barierele învățării; e mai 

cuprinzătoare decât educația formală obișnuită cuprinzând: educația pentru familie, pentru comunitate, 

alte oportunități de educație în afara școlii; presupune schimbare de atitudini, comportamente, 

curriculum care să satisfacă diversitatea copiilor, inclusiv a celor cu nevoi educative speciale; este un 

proces dinamic, care se dezvoltă  continuu în funcție de cultură și context; este parte a strategiei de 

dezvoltare a unei societăți incluzive, bazată pe munca în echipă. 

 Munca în echipă implică un schimb permanent de informații de încredere și respect reciproc între 

specialiști, dar ascunde și o ,,muncă de culise"(Goffman, 2007: 137), astfel încât toți specialiștii să 

înțeleagă nevoile acestor copii și să-și împartă responsabilitățile. Sunt situații în care specialiștii care 

funcționează în școli formează o echipă dar, din păcate, noi încă suntem la început de drum. 

 Copiii cu dizabilități au reprezentat, în România, ,,cea mai controversată categorie de copii 

ocrotită conform ,, Legii 3/1970"(Zamfir, 1995:140). În ultimele decenii se acordă o importanță din ce în 

ce mai mare copiilor cu dizabilități în școlile de masă. Fiind un fenomen complex, constituie o 

provocare pentru instituțiile implicate și pentru societatea în ansamblu și are drept consecință nevoia de 

schimbare atât a mentalităților cât și a politicilor educațiomale. 

 Este recunoscut faptul că în ultimii ani, s-au făcut progrese simțitoare în ceea ce privește 

incluziunea elevilor cu dizabilități în școlile de masă, atât din punct de vedere legislativ, cât și prin 

angajarea mai multor instituții și introducerea unor noi profesii. 

  Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional individual(PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalităților de evaluare care 

trebuie să se plieze pe necesitățile și dificultățile fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite de 

restul clasei. Obiectivele propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt stabilite, de 

comun acord de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: 

profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinți. 

  Pentru învățământul primar, învățătorul clasei, deține rolul principal de acțiune și de coordonare 

a realizării programului educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie 

preocupat de propria pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze 

includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. 

Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie'', deoarece aceștia se pot implică activ, sprijinând 

foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 
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 În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar pe de altă parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să compenseze și să recupereze starea de deficiență. 

 Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora ajută la reducerea stresului 

pe care îl resimt familiile și micșorează riscul ca părinții să-ți manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și nici un specialist sau cadru didactic nu-

și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut" pentru copilul lor. Programele de 

interveníe ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele trebuie să fie construite astfel încât să satisfacă 

nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părinții trebuie să aibă acces total la toate 

informațiile educaționale și la ,,diagnosticele''  copilului. Părinții pot juca rolul de profesori acasă și pot 

supraveghea studiul suplimentar al copilului. 

 Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, flexibilă, o școală care abordează 

procesul de predare-învățare-evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul pe 

care îl oferă tuturor copiilor, se constitue într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 

eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente  

între diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 

 ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societății.''(Nicolae Iorga) 

              Jurământul cadrelor didactice din întreaga lume 

 ,,Îmi voi exercita misiunea cu conștiință și demnitate. Voi vedea în elevii mei nu atât școala, cât 

copiii, și nu voi uita niciodată că, pentru partea care-mi revine sunt răspunzător de destinul lor. Voi 

menține prin toate mijloacele de care dispun onoarea profesiei didactice. Colegii mei vor fi prietenii mei. 

Fac aceste promisiuni în mod solemn, liber pe onoare!(R. Dottrens) 
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 Educația trebuie să ne ajute să ne descoperim! 

Prof. Cirimpei Olimpia, Uscatu Maria Alexia 

Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” 

 

Vorbind despre educație trebuie să înțelegem, în primul rând, scopul pe care ni l-am propus în 

calitate de educatori. Dacă acesta este acela de a-i face pe copii să se dezvolte armonios, să-și descopere 

abilitățile, pasiunile și starea de bine existențial, atunci vei fi aproape de ei, un adevărat mentor spiritual 

și cultural. Adică, un părinte! Cu cât dragostea, încurajarea, susţinerea morală sunt mai mari, cu atât 

încrederea copilului creşte, indiferent dacă copilul are sau nu un diagnostic din spectrul CES. 

 Scriitorul român Ion Codru Drăgușianu a spus: “Învățătorul și profesorul sunt locțiitorii statului; 

au deci o responsabilitate în fața societății; ca locțiitori ai părinților au o responasabilitate și mai grea, în 

fața lui Dumnezeu”. Ca atare, munca dascălului nu se rezumă doar la a transmite informații și a dezvolta 

competențe, acesta cultivă suflete...Dascalul trebuie să transmită copilului valori morale, spirituale, 

culturale, să-l încurajeze să se descopere pe sine și pe ceilalți, să relaționeze, să respecte și să iubească. 

Considerăm benefică integrarea în învăţământul de masă a elevilor cu CES, atât pentru aceştia deoarece 

le permite o integrare reală în societate prin formarea competenţelor de relaţionare, cât şi pentru ceilalţi, 

care, în felul acesta, învaţă să respecte, să ajute, să fie empatici şi toleranţi.  

 Clasa de gimnaziu B, care a început clasa a V-a în anul 2016, a Colegiului Național Pedagogic 

Carmen Sylva Timișoara, s-a remarcat nu doar prin rezultatele excelente la învățătură și purtare, precum 

și la olimpiadele și concursurile școlare, ci și prin dragoste față de lectură, dans, joc. În clasa noastră 

învaţă şi un coleg, diagnosticat cu CES, însă acest lucru nu l-a împiedicat să participe la toate activităţile 

şcolare şi extraşcolare. Am descoperit împreună librăria timișoreană ”La două bufnițe”, un loc care a 

devenit,  pentru clasa noastră, a două casă, un loc de învățare, de întâlnire cu scriitori, cu editori de carte 

și cu marea literatură! 

 Am primit cu mare bucurie invitația de a citi și, ulterior, de a scrie despre cărți și a le prezenta 

publicului. An de an am descoperit cărți minunate, am învățat responsabilitatea celui care vorbește în 

public și curajul de a avea o opinie! Aceste prezentări de carte au fost adevărate spectacole: ne-am 

costumat, în funţie de subiectul cărţii, am dansat, am cântat, unele colege au interpretat piese la pian şi la 

chitară, am colorat şi am făcut daruri părinţilor şi invitaţilor. Astfel, am aflat cine vrem să fim! 

 Ne-am bucurat când scriitoarea Veronica D. Niculescu a acceptat invitația nostră de a veni acasă 

la noi, adică la școală. S-a vorbit despre romanul dumneaei: O vară cu Isidor şi am lucrat pe atelire: 

grupa care a făcut afişe pentru lansarea romanului în Timişoara; grupa celor care au făcut ilustraţii ale 

cărţii şi, interesant, o grupă a dorit să realizeze machete ale celor două personaje, care au ieşit minunatat. 

Am lucrat toţi cu mare bucurie. Am fost bucuroși că doamna Veronica D. Niculescu a fost impresionată 

atăt de farmecul architectural al școlii, cât și de noi, de creaţiile noastre și de dascălii noștri! 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

86 
 

 Am fost onorați când am fost invitați de către Fundația “Povestașii” să participăm la proiectul lor 

” Cartea cu cei mai mulți autori”, doi ani la rând, rezultând două cărți,  una fiind dedicată centenarului 

României mari, țara noastră dragă! Proiectul a fost deosebit de interesant, fiecare judeţ, reprezentat de 

către o şcoală, trebuia să continue o poveste, se primeau foi tipizate, iar, noi, elevii, scriam cu mâna pe 

acestea, dând foaia de la unul la altul. Atenţia şi responsabilitatea erau foarte mari, dar am reuşit! 

Anii de gimnaziu au reprezentat pentru clasa B, nu doar autocunoaștere ci și cunoașterea istoriei 

orașului nostru,  înseamă și respectul pentru cei care au construit o clădire atât de frumoasă, înseamnă 

respectare tradițiilor religioase ale poporului nostru, înseamnă ajutarea aproapelui și cultivarea binelui! 
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Copil ca tine sunt și eu! 

Stancu Constanța 

Liceul Teoretic ,,Ion Ghica" Răcari 

 Copilăria-puritate și inocență, o stare fără vârstă ce ține de infinit.În ea se împletesc toate 

celelalte elemente esențiale: familie, școală și iubire. Copiii ,,speciali" (cu CES) necesită o atenție 

deosebită, înțelegere și acceptare în societate.Un cadru didactic responsabil, pentru a-i înțelege și a se 

face înțeles, trebuie să devină parte din lumea lor. Incluziunea acestor copii în interiorul școlii normale 

este un subiect controversat și de actualitate. 

 Cuvinte cheie: copilărie, familie, școală, iubire, acceptare,societate, înțelegere, prietenie, 

compasiune  

 ,,Dacă un copil trăiește într-un spirit de acceptare și prietenie, el învață să găsescă iubirea 

pretutindeni"(Dorothy Law Neițe) 

 Educația specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiv-educativ al 

copiilor cu deficiențe și care se desprinde tot mai mult de conținutul învățământului special. 

 Principiile care stau la baza educației speciale: 

1. Toți copiii trebuie să învețe împreună indiferent de dificultățile pe care le întâmpină aceștia sau 

diferențele dintre ei; 

2. Societatea și școala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-și realiza 

educația în școala publică; 

3. Formarea și dezvoltarea școlilor incluzive atât în mediul urban cât și în cel rural prin asigurarea 

resurselor umane cât și acelor materiale; 

4.Educația egală se realizează prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficiențe în 

funcție de cerința individuală.  

 Incluziunea copiilor cu CES, integrarea socială și integrarea acestora necesită solidaritate între 

instituții și oameni, compasiune, respectul acordat necondiționat persoanei umane și nediscriminare. 

 Problematica incluziunii, a diversității, este o sursă complexă de politici, dezbateri și acțiuni 

sociale. Unul dintre dezideratele acestor politici este acela de a asigura o schimbare durabilă de 

mentalitate la nivel de societate față de persoanele cu dizabilităti, schimbare care să se integreze în mai 

larga cerință a acceptării și promovării diversității. Fiecare copil prezintă particularități individuale și de 

relație cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o abordare personalizate. Copiii cu deficiențe au și 

ei aceleași trebuințe de bază în creștere și dezvoltare ca toți copiii: nevoia de afectivitate și securitate, de 

apreciere și întărire pozitivă, de încredere de sine, de responsabilitate și independență. 
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 Școala, prin misiunea ei de instituție formatoare de personalități, alături de misiunea de a 

transmite elevilor informații și un bagaj solid de cunoștințe reprezintă un mediu prioritar pentru 

începerea și implementarea politicii incluzive. Să ne gândim doar la perioada pe care un copil o petrece 

în școală. Aceste ore și ani pot fi marcați de segregare, de excluziune sau pot fi marcați de efortul de a 

adapta metodele, tehnicile și instrumentele de care dispune profesorul pentru a facilita integrarea 

copiilor cu cerințe educaționale speciale în mijlocul copiilor fără CES. 

 Educația incluzivă este aceea care: susține și cofirmă că toți copiii pot învăța și au nevoie de o 

formă de sprijin pentru învățare; urmărește să idenfice și să minimizeze barierele învățării; e mai 

cuprinzătoare decât educația formală obișnuită cuprinzând: educația pentru familie, pentru comunitate, 

alte oportunități de educație în afara școlii; presupune schimbare de atitudini, comportamente, 

curriculum care să satisfacă diversitatea copiilor, inclusiv a celor cu nevoi educative speciale; este un 

proces dinamic, care se dezvoltă  continuu în funcție de cultură și context; este parte a strategiei de 

dezvoltare a unei societăți incluzive, bazată pe munca în echipă. 

 Munca în echipă implică un schimb permanent de informații de încredere și respect reciproc între 

specialiști, dar ascunde și o ,,muncă de culise"(Goffman, 2007: 137), astfel încât toți specialiștii să 

înțeleagă nevoile acestor copii și să-și împartă responsabilitățile. Sunt situații în care specialiștii care 

funcționează în școli formează o echipă dar, din păcate, noi încă suntem la început de drum. 

 Copiii cu dizabilități au reprezentat, în România, ,,cea mai controversată categorie de copii 

ocrotită conform ,, Legii 3/1970"(Zamfir, 1995:140). În ultimele decenii se acordă o importanță din ce în 

ce mai mare copiilor cu dizabilități în școlile de masă. Fiind un fenomen complex, constituie o 

provocare pentru instituțiile implicate și pentru societatea în ansamblu și are drept consecință nevoia de 

schimbare atât a mentalităților cât și a politicilor educațiomale. 

 Este recunoscut faptul că în ultimii ani, s-au făcut progrese simțitoare în ceea ce privește 

incluziunea elevilor cu dizabilități în școlile de masă, atât din punct de vedere legislativ, cât și prin 

angajarea mai multor instituții și introducerea unor noi profesii. 

  Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional individual(PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalităților de evaluare care 

trebuie să se plieze pe necesitățile și dificultățile fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite de 

restul clasei. Obiectivele propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt stabilite, de 

comun acord de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: 

profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinți. 

  Pentru învățământul primar, învățătorul clasei, deține rolul principal de acțiune și de coordonare 

a realizării programului educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie 

preocupat de propria pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze 

includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. 

Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie'', deoarece aceștia se pot implică activ, sprijinând 

foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 
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 În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar pe de altă parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să compenseze și să recupereze starea de deficiență. 

 Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora ajută la reducerea stresului 

pe care îl resimt familiile și micșorează riscul ca părinții să-ți manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și nici un specialist sau cadru didactic nu-

și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut" pentru copilul lor. Programele de 

interveníe ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele trebuie să fie construite astfel încât să satisfacă 

nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părinții trebuie să aibă acces total la toate 

informațiile educaționale și la ,,diagnosticele''  copilului. Părinții pot juca rolul de profesori acasă și pot 

supraveghea studiul suplimentar al copilului. 

 Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, flexibilă, o școală care abordează 

procesul de predare-învățare-evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul pe 

care îl oferă tuturor copiilor, se constitue într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 

eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente  

între diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 

 ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societății.''(Nicolae Iorga) 

              Jurământul cadrelor didactice din întreaga lume 

 ,,Îmi voi exercita misiunea cu conștiință și demnitate. Voi vedea în elevii mei nu atât școala, cât 

copiii, și nu voi uita niciodată că, pentru partea care-mi revine sunt răspunzător de destinul lor. Voi 

menține prin toate mijloacele de care dispun onoarea profesiei didactice. Colegii mei vor fi prietenii mei. 

Fac aceste promisiuni în mod solemn, liber pe onoare!(R. Dottrens) 
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 Bariere în calea învățării 

Prof. Tinică Maricela – Paula 

Școala Gimnazială ,,Ion Murgeanu”, sat Zorleni 

 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu 

deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la 

fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl 

consideră dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

Există mai multe perspective de abordare a handicapului ce se concretizează în diferite definiţii 

sau modele ale acestuia: 

• Modelul medical - defineşte handicapul ca o boală cronică; 

• Modelul economic - consideră că persoanele cu handicap sunt incapabile de a munci sau de a se 

deplasa, deci sunt neproductive sau mai puţin productive, fiind deci o boală economică; 

• Modelul limitării funcţionale - defineşte handicapul ca o deficienţă severă, cronică, proprie persoanei 

care îndeplineşte următoarele condiţii: manifestă o deficienţă mentală sau fizică (sau o combinaţie de 

deficienţe mentale şi fizice), se manifestă înaintea vârstei de 22 de ani, se continuă fără a preciza o 

limită, reflectă nevoia persoanei de îngrijire, tratament sau alte forme de servicii pentru o perioadă 

îndelungată sau pentru toată viaţa, concepute şi aplicate în mod individual; 

• Modelul psiho-social - raportează handicapul de societate, plasând problema handicapului la 

interacţiunea dintre persoane şi diferitele segmente ale sistemului social, astfel că societatea este cea 

care trebuie să se adapteze la persoanele care o compun, nu numai persoana să se adapteze societăţii. 

Din categoria copiilor cu C.E.S. (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu-zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele 

şcolii. Din această categorie fac parte: copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări 

de auz, dizabilităţi mintale, paralizie cerebrală); copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări 

de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); copiii cu 

tulburări afective, emoţionale (anxietate, depresie, mutism selectiv, atac de panică, tulburări de stres 

posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexie nervoasă, bulimie nervoasă, supra-alimentare); copiii cu 

handicap asociat; copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindrom Down, 

dislexie, discalculie, dispraxie); copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul 

autistic, sindrom Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului). 
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Copiii cu C.E.S. pot să-şi exprime prin joc propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, 

jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă 

şansa de a juca cu alţi copii orice joc, având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. 

Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de 

comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai 

variate. 

Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. Formele de integrare a copiilor cu 

C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-

trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase 

obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei 

motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul 

poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 

învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la 

cerinţele şcolare. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori Regulamentul Intern şcolar. Din asemenea motive, copilul cu 

tulburări de comportament se simte respins de către mediul şcolar (profesori, colegi). Ca urmare, acest 

tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în 

cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. Datorită comportamentului lor discordant în raport cu 

normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, 

respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu 

instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare-evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. Stilul de 

predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să 

fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al 

copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce şi 

cum este necesar să fie învăţat. Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi 

de psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. De asemenea copiii au 

nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea 

şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi 
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fizice, necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, 

rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. Elevii ce 

prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea psihologului, a 

medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor 

educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

Profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare-evaluare diverse strategii şi intervenţii 

utile: 

- Crearea unui climat afectiv pozitiv, confortabil; 

- Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

- Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

- Încurajarea independenţei, eforturilor, creşterea autonomiei personale; 

- Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărire pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

- Centrarea învăţării pe activitatea practică, folosirea învățării afective; 

- Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

- Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare şi evaluare; 

- Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, 

excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

- Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

- Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătăţirea calităţii iluminării, adecvarea 

materialelor didactice; 

- Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev 

profesorul să vorbească stând numai cu faţa spre elevi; 

- Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă; 

- Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele bănci, astfel încât să nu le distragă 

atenţia restul colectivului şi să fie aşezaţi în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele 

pozitive; 

- Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

- Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a 

manifestării agresive a elevului și să dea dovadă de corectitudine în evaluare; 
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- Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

- Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i 

ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale 

pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în 

calea participării lor la educaţie. Se pot stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, 

părinţii şi reprezentanţii comunităţii. Astfel poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să 

poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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Integrarea copiilor cu CES în şcoală – studiu de caz 

 
                                                    Profesor învățământ primar Lungu Lucica Elena 

                                      Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan”, Pârteştii de Jos / Suceava 

 

 

Tendinţa crescândă de integrare şcolară în unităţile obişnuite de învăţământ a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale este bine cunoscută. Astăzi este aproape un consens că în traseul educaţional al 

unui copil pot apărea dificultăţi de învăţare determinate de o multitudine de factori care ţin de : ereditate. 

mediul familial, social, de programa şcolară, adesea prea stufoasă, de stilul de lucru al dascălului etc. 

Copiii care se află în această situaţie nu mai sunt îndrumaţi spre şcolile speciale, nu sunt etichetaşi drept 

“handicapaţi sau “deficienţi” încă din start. Lor li se acordă posibilitatea de începe studiul în şcolile de 

masă, alături de copiii fără probleme, ajutaţi de aceştia şi de învăţători. 

 De asemenea, strategiile educaţionale sunt reconsiderate, adaptate la nevoile şi posibilităţile 

copiilor, dându-li-se şansa şi celor cu ritm lent de învăţare să progreseze după puterile lor.  

Cum putem ajuta elevul cu cerințe educaționale speciale?  

Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea 

elevului. Din moment ce profesorul/învăţătorul devine competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de 

învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat învăţarea/educarea acestui elev. 

Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu 

dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor 

individuale.  

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu: 

- având un caracter corectiv - formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor 

intervenite în dezvoltare; 

- prin întreţinerea şi stimularea factorilor non - intelectuali ai personalităţii cum ar fi: motivaţia 

de învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală. 

Voi prezenta în continuare situaţia unui copil din clasa I, care a întâmpinat  dificultăţi mari în 

învăţarea literelor, în scrierea şi citirea cuvintelor. 

 

DEFINIREA PROBLEMEI 

Elevul A.A. întâmpină probleme foarte mari la învăţarea literelor, la scrierea şi citirea  

cuvintelor, deşi comunică oral foarte uşor, are un vocabular dezvoltat raportat la vârstă – dat fiind faptul 

că atât părinţii cât şi bunicii stau foarte mult în preajma lui, comunicând cu acesta -, socoteşte relativ 

bine în limitele impuse. Elevul face parte dintr-o familie de intelectuali, mai are un frate şi beneficiază 

de tot sprijinul în efectuarea temelor şi în pregătirea suplimentară de care are nevoie în mod special. 

Părinţii ţin legătura foarte mult cu şcoala, cerând în permanenţă sfaturi despre cum să procedeze în 

ajutarea copilului pentru ca acesta să ajungă să recunoască literele învăţate şi , mai mult, să le lege în 

silabe – cuvinte. Se lucrează suplimentar cu el, în afara orelor de curs, se lucrează diferenţiat în cadrul 

orelor de limba română, dar fără efecte imediate vizibile.  

Inteligenţa: nivel normal 
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Gândirea: concret-intuitivă; 

Memoria: - în general mecanică, de scurtă durată; 

- reţine noţiuni predate după multe explicaţii şi asociaţii, în schimb reproduce 

                    cu uşurinţă discuţii, fragmente din poveşti, scene din desene animate; 

Imaginaţia: - de tip reproductiv; 

- creativitate scăzută, observată atât în orele de limba română cât şi în cele de  educaţie 

plastică sau educaţie tehnologică. 

Limbajul:  

Comunică oral  bine: povesteşte întâmplări, discută cu uşurinţă cu ceilalţi elevi, are o exprimare 

foarte corectă, fără regionalisme şi arhaisme, dat fiind vocabularul folosit în familie, răspunde la 

întrebări corect, în propoziţie. 

 Problema este la exprimarea scrisă: nu reuşeşte să însuşească literele decât după foarte multe 

repetări şi exerciţii variate de recunoaştere şi scriere. Asimilează 2-3 litere, dar rămâne în urmă deoarece 

colegii săi au învăţat deja altele – fiind ştiut ritmul alert în care se învaţă litere la clasa I. 

Latura afectiv – motivaţională: 

Conduita emoţională: 

 Este foarte politicos cu persoanele adulte, este în relaţii bune cu toţi colegii, deşi unii încearcă 

să-l marginalizeze din cauza lacunelor de la limba română. Este timid, fricos chiar. Îi este frică să nu fie 

certat, mai ales de faţă cu colegii. Trebuie mereu apreciat, încurajat. Face cu plăcere unele sarcini care 

nu implică numaidecât o situaţie de învăţare. Simte de multe ori nevoia să povestească un lucru ce i s-a 

întâmplat. Se bucură când este ascultat, când se empatizează cu el. 

Volitiv:  

- este nehotărât când este pus să ia decizii, fiindcă până acum în familie alţii au hotărât 

pentru el. 

Temperament: melancolic 

Caracter:  

- uşor influenţabil de alţi colegi; 

- muncitor, în condiţii de supraveghere; 

- altruist : împarte de multe ori din lucrurile sale în cadrul muncii în echipă; 

- politicos, respectuos; 

- nu are încredere în forţele proprii;               

Aptitudini:  

- nu are aptitudini speciale; 

Comportament: 

- civilizat, normal pentru această vârstă, fără abateri disciplinare grave, se încadrează în 

disciplina lecţiei; 

Date pedagogice: 

- golurile asimilate la limba română fac să fie speriat un pic de şcoală; 

- ajutorul dat de părinţi este benefic în această situaţie; 

- se încearcă stimularea şi aprecierea lui la alte materii; 
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Obiective şi măsuri ameliorative 

1. Depăşirea lacunelor de la limba română 

- însuşirea pas cu pas a literelor, aplicând cu insistenţă metoda fonetică –analitico - sintetică; 

- efectuarea de ore suplimentare la şcoală cu program special de recuperare: 2-3 litere 

învăţate recent - aplicaţii în silabe foarte multe, apoi în cuvinte; 

- program diferenţiat la orele de limba română – reactualizarea în permanenţă şi cu mai 

multă insistenţă a literelor şi silabelor, dictări separate, copieri, transcrieri; 

- oferirea de idei părinţilor pentru un ajutor eficient; 

2. Creşterea încrederii în forţele proprii 

- oferirea de sarcini personalizate pe măsura capacităţii sale / ex. dictare selectivă la tablă; 

- orientarea criticii pe sarcina de lucru, nu pe elev; 

- atragerea atenţiei mai mult asupra succesului, asupra unui progres, cât de mic; 

- încurajarea în permanenţă a elevului că este capabil de reuşită; 

3. Favorizarea integrării în grup 

- aplicarea de tehnici de învăţare prin colaborare, învăţare-evaluare reciprocă; 

- solicitarea pentru participarea la unele jocuri sportive; 

- organizarea de jocuri în timpul pauzelor la cere să participe şi el. 

CONCLUZII 

În prezent elevul este în clasa a II-a, iar progresul înregistrat este vizibil. Elevul cunoaşte toate 

literele, citeşte cuvinte şi propoziţii – în ritm propriu. Se lucrează în continuare separat cu el, pentru a-i 

dezvolta un ritm de citire şi scriere mai alert.. Părinţii sunt foarte mulţumiţi de succesul său.  

Integrarea copiilor cu dificultăţi de învăţare conferă instituţiei şcolare rolul de componentă 

fundamentală a sistemului social, aptă să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de 

acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o 

societate aflată în continuă transformare .  
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De ce incluziune? 

 Prof. Căpriță Paraschiva 

Colegiul Economic Buzău 

 

Ofertă educaţională segregată separă copiii de semenii lor. Stabilirea sau extinderea ofertei 

educaţionale separate nu ajută la identificarea şi înlăturarea barierelor care împiedică copiii să înveţe în 

şcoli normale. Educaţia incluzivă ajută şcolile normale să depăşească aceste bariere pentru a putea veni 

în întâmpinarea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor. Educaţia incluzivă încurajează persoanele 

responsabile cu elaborarea politicilor şi pe manageri să identifice în cadrul sistemului de educaţie 

barierele educaţionale care exclud anumite grupuri de copii, modul lor de apariţie şi metoda de 

eliminare. De obicei, aceste bariere includ: 

• Un curriculumul proiectat ineficient şi neadecvat  

• Profesori care nu au fost formaţi pentru a lucra cu copii care au diverse nevoi  

• Materiale media inadecvate de predare  

• Clădiri inaccesibile     

 

Educaţia incluzivă este un drept al omului, este un tip de educaţie de calitate sporită şi are sens 

social. 

• Toţi copiii au dreptul la educaţie de masă. 

• Nici un copil nu trebuie subestimat sau discriminat prin excluderea dintr-o clasă sau şcoală din 

cauza etniei, nevoilor speciale sau din cauza unor alte aspecte care îl deosebesc de majoritate. 

• Peste tot în lume, persoanele care au fost incluse într-un proces de segregare sau într-un sistem 

educaţional “special” sunt primele care solicită eliminarea segregării – ele vorbesc din proprie 

experienţă atunci când afirmă că pentru ele oferta educaţională segregată însemna o ofertă 

educaţională sub-standard.  

• Perpetuarea segregării reprezintă utilizarea inechitabilă şi deseori insuficientă a resurselor.  

• Cercetările arată că elevii tind să se descurce mai bine din punct de vedere academic şi social în 

structurile incluzive.  

• Segregarea îi învaţă pe copii să fie temători şi ignoranţi şi determină apariţia prejudecăţilor. De 

asemenea segregarea nu dezvoltă tinerilor calităţile de care aceştia au nevoie pentru   a-şi 

dezvolta abilităţile personale, sociale şi profesionale necesare unei persoane adulte. 

• Toţi copiii au nevoie de o educaţie care să îi ajute să dezvolte relaţii cu diferite categorii de 

persoane ce provin din diverse medii şi care au diferite abilităţi .Educaţia trebuie să îi 

pregătească pentru a trăi şi munci într-o societate diversificată.   

• Numai incluziunea poate reduce temerea şi poate construi relaţii de prietenie bazate pe respect şi 

înţelegere.  

 

Care sunt efectele incluziunii în cadrul educaţiei?1 

 
1 REF Index pentru incluziune  
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Incluziunea în educaţie implică: 

• Aprecierea tuturor cursanţilor şi a personalului în mod egal  

• Creşterea gradului de participare a cursanţilor şi reducerea excluderii lor din culturile, 

curriculumul şi comunităţilor şcolilor  

• Restructurarea culturilor, politicilor şi practicilor în şcoli încât acestea să răspundă diversităţii 

vârstelor populaţiei şcolare  

• Reducerea barierelor de învăţare şi participare a tuturor cursanţilor  

• Învăţarea din încercările de a depăşi barierele care împiedică anumiţi cursanţi să aibă acces şi să 

participare la procesul de luare a deciziilor  

• Utilizarea diferenţelor dintre cursanţi drept resurse de sprijinirea a procesului de învăţare şi nu 

transformarea acestor diferenţe în probleme ce trebuie depăşite    

• Recunoaşterea dreptului studenţilor la o educaţie de bună calitate în localitatea lor  

• Îmbunătăţirea şcolilor atât pentru personal cât şi pentru cursanţi  

• Sublinierea rolului şcolilor atât în cadrul procesului de construirea a comunităţii şi de dezvoltare 

cât şi în procesul de îmbunătăţire a rezultatelor  

• Încurajarea relaţiilor de ajutorare reciprocă dintre şcoli şi comunităţi  

• Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie reprezintă un aspect al incluziunii în societate  

 

Care elemente asigură o practică eficientă ? 

• Asumarea principiului de incluziune  

• Înţelegerea educaţiei incluzive în contextul drepturilor universale ale omului  

• Asigurarea că resursele şi fondurile sunt alocate astfel încât să sprijine procesul de incluziune a 

copiilor  

• Comunicarea cu părinţii astfel încât aceştia să poată lua decizii bazate pe informaţii ţinând cont, 

mai mult decât situaţia din prezent, de opiniile părinţilor copiilor marginalizaţi, în mod 

tradiţional,  

• Aflarea părerilor copiilor prin discuţii adecvate vârstei acestora  

• Asigurarea că directorii de şcoli, profesorii şi autorităţile din domeniul învăţământului sunt 

conştiente de aceste probleme   

• Asigurarea că educaţia anumitor grupuri de copii este considerată o prioritate la fel ca educaţia 

altor grupuri de copii  

Educaţia incluzivă înseamnă că toţi copiii şi tinerii învaţă împreună în structuri obişnuite ale 

învăţământului preşcolar, şcolar şi superior.  Incluziunea implică ca toţi copiii să participe în viaţa şi 

activităţile şcolii indiferent de nevoile pe care le au. Incluziunea este văzută ca un proces continuu de 

depăşire a barierelor de învăţare şi participare pentru toţi copiii şi tinerii. Pe de altă parte, segregarea 

atrage bariere care pot fi utilizate pentru a avansa motive de excludere a copiilor şi tinerilor din şcolile  

sau clasele “obişnuite”.     

Educaţia incluzivă se referă la sprijinirea şcolilor în depăşirea obstacolelor pentru ca acestea să 

poată progresa şi să poate veni în întâmpinarea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor. 
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Dezvoltarea capacitatii de invatare a copiilor cu CES, în funcție de stilurile de învățare 

                                                                                                 Prof. Ardeleanu Maria  

Liceul Teoretic Mircea Eliade          

Școala 22 Dimitrie Cantemir, Galați 

 

 

Putem integra în cadrul orelor de fizică, RED (Resurse Educaționale Deschise), cu 

ajutorul cărora am stabilit stilurile de învațare la dirigenție, astfel: 

                         Domeniul de conținut: managementul învățării; 

                         Competența specifică 3.1.identificarea factorilor personali și de context care facilitează 

/blochează învățarea; 

                         Activitatea de învățare-analizarea unor experiențe de învățare din viața elevilor (reușite 

sau nereușite) și identificarea factorilor care au sprijinit învățarea, precum și a contextelor în care 

greșeala a făcut parte din procesul de învățare prin discuții de grup și realizarea unor postere; 

                          Sursa educationala online este filmulețul: 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=o+simpla+poveste#id=1&vid=395e96f35b1

ccc229fa0a07e890c00d7&action=click 

                          În activitatea de consiliere și dezvoltare personală, la clasa V, domeniul Managementul 

învățării,  R.E.D. poate fi  utilizată astfel: 

în funcție de stilurile de învățare dominante, care au fost date anterior  elevilor 

(https://www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/ ) 

aceștia vor fi împărțiți în 4 echipe și vor primi sarcini diferențiate după vizionarea filmului: 

                          Grupa  elevilor cu stil de învățare dominant   auditiv vor  avea de elaborat un slogan 

motivațional, care să-i motiveze să învețe, pentru a parcurge mai departe un traseu educațional; 

                          Grupa elevilor cu stil de învățare dominant vizual   vor avea de realizat un poster despre 

mesajul transmis; 

                          Grupa  elevilor cu stil de învățare dominant  tactil  vor avea de notat punctele slabe și 

punctele tari  ale personajului din film; 

                          Grupa elevilor cu stil de învățare dominant kinestezic vor avea de realizat o scenetă,  

astfel încât să transmită  mesajul motivațional. 

                          Grupurile își vor prezenta creațiile în fața colegilor, care le vor oferi feed-back 

constructiv (prin autoevaluare și interevaluare). 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=o+simpla+poveste#id=1&vid=395e96f35b1ccc229fa0a07e890c00d7&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=o+simpla+poveste#id=1&vid=395e96f35b1ccc229fa0a07e890c00d7&action=click
https://www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/
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                           Filmul poate fi utilizat și în etapa de evaluare, la finalul lecției de însușire a stilurile de 

învățare. Vor viziona filmul și vor prezenta cat mai multe informații reținute, în urma vizionării filmului 

(informații, imagini, povestea, mesajul textului). Astfel, elevii devin conștienți de metodele de învățare, 

specifice fiecarui stil. 
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O șansă pentru copiii cu CES 

Profesor, Grădinariu Gabriela 

Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamț  

 

,Mai presus de neştiutori sunt cei care citesc; mai presus de cei care citesc sunt cei care reţin; mai  

presus de cei care reţin sunt cei care înţeleg; mai presus de cei care înţeleg sunt cei activi”(Bohtlingk) 

           Având în vedere că existența copiilor cu CES este o realitate permanentă, școala trebuie să se 

adapteze și să ofere un mediu de învățare incluziv în care toți copiii să aibă posibilitatea să se dezvolte. 

Pentru aceasta este necesar ca școala să creeze parteneriate educaționale cu personal specializat, cu 

centrele de resurse și asistență educațională, ca profesorii din școli să devină ei înșiși agenți ai educației 

incluzive și nu în ultimul rând o colaborare mai strânsă cu părinții. 

          Strategiile didactice trebuie adaptate la particularitățile individuale, elevul trebuind să fie motivat 

prin utilizarea fișelor de lucru, a jocurilor didactice, exerciții de trasare a grafemelor, de ordonare a 

obiectelor, strategii de exersare și studiere a literelor și cuvintelor: asocierea unor litere cu culori, să 

decupeze litere, exerciții de copiere și dictare etc.  

Ca resurse se pot folosi obiecte, plastilina, litere, planșe, fișe de lucru, imagini, filme didactice, 

computer etc. Ca forme de evaluare se urmărește progresia prin dictări, teste, dar și evaluări ale 

componentei socio-emoționale, fișe de observare etc. 

Pentru elevi 

Idei de activități 

- așezarea optimă a copilului în clasă: 

- să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie; 

- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

- tabla este recomandat să fie albă; 

- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia(Pânza încrederii, Schimbă locul!, 

Ghici cine e? etc.) 
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- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate 

(Rățușca cea urâtă,Puiul, Frumoasa și Bestia etc.); 

- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională); 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități; 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare. 

Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic,Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, 

Turul galeriei etc. - adaptate);  

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- valorizarea activității în fiecare oră; 

- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare. 

Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, 

jetoane etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 
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- cărți/reviste cu imagini; 

- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului; 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

Pentru părinți 

Idei de activități 

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă)); 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari (Împreună 

vom reuși) 

- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite, serbări etc.); 

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?); 

- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying);  

- activități de genul Schimb de mameetc. 

Strategii de învățare 

- lectorate  

- dezbateri 
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- mese rotunde 

- workshop-uri 

- tehnici dramatice 

- expoziții 

Resurse 

- ppt-uri tematice 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

Evaluare 

- observarea sistematică 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

Cadre didactice  

Idei de activități 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu 

CES); 

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice 

- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru)  

- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlaretc. 
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Strategii de învățare 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- dezbateri 

- interasistențe 

- lucru în echipă 

Resurse 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- listă cu lucrări de specialitate 

 Evaluare 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

- caietul învățătorului 
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O ȘANSĂ PENTRU COPIII CU CES  -  TRATAREA DIFERENȚIATĂ 

 

                                                              Prof. Învățământ Primar Preutescu Gabriela 

                                                  Școala Gimnazială Iorgu G. Toma Vama 

 

Tratarea diferenţiată rămâne o necesitate de necontestat. Cauzele ce susţin tratarea diferenţiată, 

cauze atât generale, cât şi situaţionale, se leagă de particularităţile individuale ale elevilor, de care nu 

putem să nu ţinem seama, dar şi de mediul socio-familial din care provin elevii.  

Fiecare copil e unic în felul lui, este «o minune irepetabilă » şi ar fi păcat ca prin acţiunea noastră 

să uniformizăm aceste individualităţi.Aşadar tratarea diferenţiată a elevilor trebuie să capete o 

accepţiune mai generoasă, ea devenind o abilitate a profesorului în dezvoltarea personalităţii fiecărui 

copil. 

Instruirea diferenţiată este apreciată ca una dintre strategiile pedagogice moderne.Experienţa 

mondială pune în evidenţă faptul că prin diferenţierea învăţământului trebuie să înţelegem ansamblul 

modalităţilor folosite pentru a asigura atât prin măsuri organizatorice –diferenţiere externă, cât şi prin 

metode şi mijloace didactice – diferenţiere internă, adaptarea învăţământului la particularităţile 

individuale ale elevilor. 

Cercetarea pedagogică a pus în evidenţă, iar  practica pedagogică a demonstrat că organizarea 

activităţii cu elevii în mod diferenţiat asigură atât obţinerea unor  performanţe înalte de către elevii 

dotaţi, cît şi accelerarea ritmului de învăţare al elevilor lenţi, înlăturând eşecul şcolar. Având la bază 

aceste considerente şi situaţia concretă existentă la nivelul clasei, am aplicat instruirea diferenţiată a 

elevilor în cadrul lecţiilor  prin îmbinarea activităţii frontale cu cea pe grupuri mici şi cea individuală. 

Activităţile diferenţiate permit desfăşurarea mai suplă, mai nuanţată a procesului didactic, o stimulare 

mai eficientă a dezvoltării aptitudinilor individuale ale elevilor. 

Cadrul didactic nu este doar o persoană investită cu transmiterea informaţiilor, cu 

formarea priceperilor şi abilităţilor pentru anumite sarcini, el nu este persoana care se gândeşte numai la 

lecţiile sale, ci trebuie să aibă în vedere, în special copilul, formarea personalităţii acestuia, progresul lui, 

precum şi formarea încrederii în sine. Aşadar, o mare parte a activităţii dascălului se referă la conceperea 

şi realizarea unor activităţidi didactice astfel încât să poată determina toţi copiii să înveţe temeinic, după 

posibilităţile fiecăruia, în scopul realizării succesului şcolar. 

Educatoarea este astfel ,,arhitect al sufletului de copil”. Educatoarea oferă dragoste, fără de care 

nu poate exista nici o legătură de viitor, nici colaborare, nici învăţare cu copiii. Educatoarea, prin tot ce 

întreprinde , prin exemplul personal, prin căutare şi dăruire contribuie la modelarea personalităţii 

copilului, în stadiul cel mai hotărâtor al devenirii sale - preşcolaritatea. 

Abordarea şi tratarea acestei teme m-au condus spre anumite concluzii. În primul rând putem 

spune că dacă educatorul va reuşi să cunoască bine individualitatea fiecărui copil, atunci va putea alege 

metodele şi procedeele cele mai adecvate în vederea obţinerii succesului şcolar al tuturor elevilor. 

  Educatorul nu va reuşi să acţioneze asupra elevilor decât dacă va începe prin  a-i înţelege; 

a le înţelege interesele, aspiraţiile, ce anume le împiedică şi ce înlesneşte dezvoltarea personalităţii 

lor.Copiii trebuie trataţi diferenţiat şi cu căldură, mergându-se până la individualizare; trebuie să pornim 

de la ideea că fiecare are ceva bun în el şi acel „ceva” trebuie să fie bine valorificat. 
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 Nu există soluţie ideală pentru ca un copil să se dezvolte, dar unele atitudini sunt mai potrivite 

decât altele . Educatoarele , pregătite să lucreze cu cei mici, par să suporte mai bine decât invăţătorii tot 

ceea ce este specific copiilor : dorinta de a vorbi , de a se mişca , stângăcia, capriciile lor , energia 

excesivă . Fiind mai puţin constrânşi de un program rigid , educatorii işi permit mai des să aplice metode 

pedagogice moderne , active , respectând fiecare copil şi fiecare individualitate in parte . Intrati in sala 

de grupă în cursul unei zile copiii sunt activi sau atenţi , concentraţi asupra unui proiect comun sau 

impărţiţi în grupuri mici , liniştiti sau zgomotoşi – ei se comportă aşa cum sunt in viaţa de toate zilele , 

ca niste copii care se joacă  şi invată jucandu-se , doar jucandu-se . 

           Caracteristica acţiunii de diferentiere in planul organizării si desfşurării activităţii didactice o 

constituie nuanţarea modalitaţilor de lucru , evitandu-se separarea permanentă a copiilor capabili  de un 

randament ridicat , de copii lenţi , implicându-se imbinarea raţionala , echilibrată a activităţilor frontale  

cu intreaga grupă şi a activitaţilor pe grupuri  sau individuale , adaptate particularitătilor acestora  . 

          Pentru ca fiecare copil să-şi atingă potenţialul maxim in dezvoltarea psihofizică si intelectuală , 

educatoarele recurg la tehnici de adaptare individuala . In contextul activităţilor zilnice  , se pune 

intrebarea ,,Cum satisface echipa de educatori necesităţile individuale si solicitările din partea fiecărui 

copil ?” 

         O sala de grupă dotată cu materiale stimulative , folosite in mod creativ , face ca fiecare copil sa-şi 

iniţieze un process de invăţare propriu , in ritm propriu .Opţiunile exprimate de copii in mod individual 

sunt adecvate nivelului lor de dezvoltare . Pe măsură ce educatoarele observă comportamentele copiilor , 

ele evaluează ariile de interes sau preocupările speciale si formulează obiective individuale pentru 

fiecare copil , bazandu-se pe cunoaşterea psihologică  si pe observaţiile efectuate . Obiectivele astfel 

conturate pot fi atinse prin adaptarea mediului de invatare si prin facilitarea unor oportunitaţi pentru 

procesul educaţional . 

            Fiecare copil trebuie tratat diferit , astfel incât să-l determinăm să participle la jocuri si activităăi 

cu placere , in ritmul său propriu , in măsura in care se simte atras ; nu trebuie foţtat si nici lasat sa se 

plictisească  . Instruirea diferentiată vizează adaptarea activităţii de invăţare , indeosebi sub raportul 

conţinutului , al formelor de organizare si al metodologiei didactice , la posibilitaţile diferite ale copiilor 

, la capacitatea de inţelegere  , la ritmul propriu de lucru al fiecărui copil in parte .  

           Este important ca in diferentierea si individualizarea invăţării să se tină seama de cerinta ca 

permanent sarcinile de lucru repartizate copiilor să sporeasca in gradul de dificultate , solicitându-i pe 

copii câte puţin peste posibilităţile dovedite anterior . 

          În ceea ce priveste proiectarea , se poate concepe tratarea diferenţiată într-unul sau mai multe 

momente ale activitatii didactice .Astfel se pot distinge cu mai mare claritate acele moment din activitate 

care necesită această abordare , fiind evidenţiate toate aspectele proiectarii ( obiective, conţinut tiintific , 

strategie didactică ,evaluare). Indiferent din ce motiv trebuie realizată o tratare diferenţiat a copiilor din 

grupă , educatoarea trebuie să dea dovadă mereu de spirit empatic , să promoveze politici de incluziune , 

să practice atitudini pozitive , să elimine eventualele surse de discriminare , să asigure un spatiu si o 

atmosferă de lucru adecvată , să comunice in permanentă cu familia si echipa managerial a scolii , să 

asigure o evaluare continuă . 
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          Utilizarea fişelor este un alt procedeu care poate fi aplicat pentru a integra activitatea individuală a 

preşcolarilor cu cea frontală sau colectivă .Consider ca aceasta metoda a fiselor de invaţare se adaptează 

foarte bine  in activitătile de consolidare a cunoştintelor  .Se alcătuiesc fişele  , după ce se stabileşte ce 

cunoştinte au dobândit copiii in activităţile anterioare si care sunt mai dificile si trebuie abordate cu 

insistentă . 

          Proiectarea si desfaşurarea unor activitaţi pe baza acestor tehnici de invătare cu ajutorul fişelor 

contribuie la obţinerea unor rezultate mai bune in pregatirea copiilor  , respectă particularităţile 

individuale si ritmul de lucru al fiecaruia , contribuie la ridicarea nivelului general al performanţelor 

preşcolare , la egalizarea sau apropoierea sanselor de reusită . In cadrul unui invăţământ preponderent 

colectiv , activitatea  diferenţiată si individualizată are rolul de a contribui la optimizarea celor trei verigi 

ale actului didactic , predare-invaţare-evaluare , şi la evitarea sau reducerea eşecului scolar . 

 Obiectivitatea, tratarea cu respect a copiilor,  iubirea responsabilă, seninătatea sufletească, 

încrederea în devenirea copilului, optimismul pedagogic în relaţia educatoare-copii, sunt câteva din  

ingredientele reţetei care contribuie la optimizarea strategiilor psihopedagogice de tratare diferenţiată, 

care asigură un climat tonic, încurajator,  de bună dispoziţie, având ca efecte menţinerea tonusului 

motivaţional-afectiv al copiilor din grupă şi dorinţa lor de participare la activităţi şi la propria formare.  
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ȘI EI SUNT AI NOȘTRI... 

Profesor învățământ preșcolar Nistoroiu Cristina 

                                                                       Școala Gimnazială Nr.2 Mărășești / G.P.N. Haret 

 

 

      „Recunoașterea și respectarea diferențelor celorlalți,precum și tratarea după cum am vrea noi 

să fim tratați,ne va ajuta să transformăm lumea în care trăim într-una mai bună.Să vă pese...fiți 

cei mai buni.Nu trebuie să fiți handicapați ca să fiți diferiți.Cu toții suntem diferiți!” - Kim Peek. 

 

Autism-Generalități 

         Autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată de scăderea capacității de a 

interacționa pe plan social și de a comunica,comportament stereotip și repetitiv,cu simptome ce se 

manifestă de obicei înaintea vârstei de 3 ani. 

Cuvântul AUTISM-provine din grecescul „autos”-care înseamnă „însuși” sau „EUL propriu”. 

           Cum este diagnosticat autismul? 

           Părinții sunt de obicei,primii care observă comportamentul diferit al copilului lor.De multe 

ori,copilul pare a fi diferit încă de la naștere:nu reacționează la persoane sau jucării,își fixează privirea 

pe un obiect,o lungă perioadă de timp.Dar comportamentul diferit al copilului poate apărea și după o 

perioadă de dezvoltare normală,când părinții realizează că ceva nu este în regulă,”ceva nu merge”. 

La naștere copilul este aparent normal,fără anomalii fizice sau neurologice. 

Antecedentele lui sunt nesemnificative.Dacă debutul este precoce,spre luna a4-a-a8-a de viață se 

remarcă la acești copii,lipsa mișcărilor anticipatorii atunci când sunt luați în brațe,precum și lipsa 

zâmbetului ca răspuns la zâmbetul mamei. 

            Progresiv devine evidentă apatia,dezinteresul pentru cei din jur,copilul retrăgându-se parcă într-o 

lume interioară în care jocul ritualizat ocupă un loc important.În primul rând se semnalează perturbarea 

comunicării interumane 

(singurătate autistă).Aceasta se manifestă printr-o totală indiferență față de persoanele din jur. Copilul 

privește în depărtare,parcă dincolo oameni,aruncându-și doar fugitiv privirea asupra examinatorului,fără 

a avea contactul din privire(ochi în ochi).Față de persoane,copilul autist manifestă dezinteres 

cvasitotală,nereacționând la prezența sau absența părinților,ca și când el ar fi singur.Deși,în 

general,autistul nu comunică verbal cu personajele din jur,el își exprimă câte o dorință și nevoile,prin 

gesturi,dând dovadă în acest sens de o deosebită abilitate.În contrast cu incapacitatea de a stabili relații 

sociale,copilul este mai îndemânatic în manipularea mediului neînsuflețit.Poate manifesta un interes 

deosebit pentru anumite obiecte,deoarece el manifestă o „nevoie obsedantă” pentru identic.Astfel poate 

intra într-o criză de mânie și panică drept răspuns la schimbarea mediului sau la schimbarea secvențelor 

de timp din rutina zilnică.Afectivitatea copilului cu autism este modificată:lipsit de atașament față de 

părinți,el este legat de un obiect ciudat;pericolele reale nu-i provoacă frică,în schimb se sperie de stimuli 

obișnuiți. 

                Altă trăsură importantă și costantă a autismului infantil este tulburarea limbajului 

vorbit.Acesta poate lipsi uneori,copilul emițând sunete ciudate,fără semnificație.Dacă limbajul este 

dezvoltat,se observă o discrepanță între posedarea vocabularului și abilitatea de a-l folosi ca mijloc de 

comunicare socială.Astfel un copil de 3 ani pronunță streotip cuvinte grele ca „maimuțoi”, „greață”,fără 

a le insera însă într-o conversație utilă.Structura gramaticală este imatură,ecolalia imediată sau 

întârziată,stereotipiile,neologismele și utilizarea neadecvată a pronumelui personal,este 

frecventă.Copilul vorbește despre el la persoana aII-a sau aIII-a,nefolosind persoana I decât eventual 
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după vârsta de 5-7 ani,sau chiar deloc.Autistul spune ”vrei apă” sau „băiatul vrea apă”.Vorbirea este 

monotonă,stereotipă,lipsită de intonație,iar melodia frazei neadecvată. 

                 Stereotipiile-sunt alte elemente la copiii cu autism.Ele pot fi gestulate ca:repetiții ale 

mișcării,mâinelor,degetelor,brațelor,rotirea corpului în jurul axei proprii,mersul pe vârful 

picioarelor.Uneori copilul cu autism preferă activități repetitive ca:dechiderea și închiderea 

ușilor,stingerea sau aprinderea becului,lovirea sau zgârierea unei jucării,ritualizarea activităților 

alimentare,activități de îmbrăcat sau de joc.De altfel jocul,activitate importantă la această vârstă,prezintă 

câteva particularități:este marcat de același caracter stereotip,copilul folosește obiecte puțin complicate 

ca:sfoara,hârtie,butoane, 

robinete,rotițe,etc.Jocul colectiv este evitat și lipsit de caracterul său creativ și imaginativ. 

             Dezvoltarea copilului în perioada preșcolară constituie o preocupare nu numai a familiei,ci și a 

sistemului general de învățământ,prin programele elaborate și derulate în grădinițe.Ele au o influență 

determinată asupra formării inteligenței,personalității și a comportamentelor sociale. 

             Ținând cont de introducerea și aplicarea acestui concept de largă rezonanță asupra modului cum 

este organizată și funcționează școala,există mai multe dimensiuni și provocări contemporane cum ar fi: 

 -centrarea pe copil,pe unicitatea acestuia; 

 -o școală deschisă,prietenoasă; 

 -democrașie și solidaritate umană; 

 -o școală echitabilă,mai naturală; 

 -o școală flexibilă,care se adaptează; 

 Reușita programului de incluziune,depinde în mod semnificativ de personalitatea 

educatoarei,de faptul că familiile participante au o sensibilitate crescută,manifestă neîncredere în 

egalitatea de șanse,vin cu zestre cultural-intelectuală mai redusă,au potențial financiar extrem de 

scăzut,ceea ce face colaborarea și parteneriatul cu grădinița să ajungă de multe ori în impas. 

                De aici numai structura personalității educatoarei,poate umple și nivela ca un liant legăturile 

fragile ale acestor părinți cu unitatea preșcolară. 

                 Copilul devine un greu autonom,șchioapătă din punct de vedere afectiv,ori are prea multe 

emoții,ori nu are destule.Inteligența nu este afectată,dar nu se poate servi de ea din cauza închiderii sale 

față de lumea exterioară.Poate deveni competent în domeniile în care este dotat. 

                  Crește în mod dizarmonic,unele sectoare ale personalității sale rămânând foarte puțin 

dezvoltate,în timp ce altele depășesc adesea normalul.Se poate spune că păstrează aproape toată viața o 

anumită fragilitate a caracterului și că are nevoie să fie susținut de un mediu care să-l înțeleagă și să-l 

accepte. 

                    Familia cu un copil cu nevoi speciale se confruntă cu o situație nefamiliară și foarte dificilă 

care provoacă anxietate membrilor ei.Când copilul cu autism începe grădinița situația devine mai 

dificilă.Comparația dintre copilul cu autism și ceilalți copii de vârsta lui scoate în evidență 

caracteristicile neobișnuite ale copilului cu autism. 

                       Părinții se confruntă cu decizii care trebuie luate în situații critice de viață,cum ar fi 

alegerea unei grădinițe potrivite care să țină seama de nevoile copilului,integrarea copilului cu autism 

într-un program social și alegerea unei școli cu învățământ integrat. 

                        Conceptul de integrare socială este parte integrată a intervenției terapeutice asupra 

copilului diagnosticat cu autism.În mod obișnuit,integrarea în învățământul de masă a copilului cu 

autism presupune integrarea lui parțială în colectiv. 

                         Pentru a profita de această oportunitate,copilul trebuie integrat regulat într-o clasă de 

copii normali,pentru a se putea adapta la un grup și pentru a câștiga încredere în sine. 
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Metode didactice utilizate pentru integrarea copiilor cu CES 

 

Prof. Urcan Ioana-Cristina 

Colegiul Tehnic ”Victor Ungureanu”, Câmpia Turzii 

 

Educaţia incluzivă înseamnă faptul că toţi copiii au acces la educaţie de calitate într-un mediu 

incluziv.  Astfel educaţia reprezintă crearea de oportunităţi reale de obţinere a succesului în experienţa 

de învăţare. Calitatea educaţiei nu se măsoară în termeni de performanţă, promovabilitate, infrastructură, 

tehnologie şi confort, ci în capacitatea sistemului, a şcolii şi a dascălului de a crea oportunităţi de 

învăţare pentru orice copil/elev.   

Pentru copiii cu tulburări specifice de învăţare este foarte important să beneficieze de empatia 

profesorului şi de suportul oferit de acesta. Aceşti copii observă că între performanţele lor şi ale 

celorlalţi copii există discrepanţe, iar autopercepţia lor are de suferit. Factorul de echilibru pentru ei este 

profesorul, cel care îi poate ajuta să îşi atingă potenţialul maxim. De aceea, comportamentul profesorului 

este unul dintre factorii care contribuie decisiv la reuşita elevului sau, dimpotrivă, la eșecul lui. 

Strategiile didactice diferă în funcţie de particularitătile identificate prin diagnosticul specializat, ceea ce 

obligă demersul didactic la adaptare particularizată şi la alegerea materialelor didactice de suport care se 

mulează pe nevoile copilului şi care îşi probează eficacitatea. 

Cea mai recomandată abordare de predare pentru elevii cu dizabilități intelectuale este aceea de a 

folosi prompteri vizuali. Elevii manifestă adesea puncte forte în gândirea concretă, memoria repetitivă și 

înțelegerea aspectelor vizual-spațiale și o serie de dificultăți în gândirea abstractă, cunoașterea socială, 

comunicare și atenție. Indicațiile pictografice și scrise pot deseori ajuta elevul să învețe, să comunice și 

să își dezvolte autocontrolul. Întrebarea cheie care trebuie pusă atunci când planificăm o activitate de 

instruire este: cum poate fi prezentată această informație în format vizual simplu? Alegem prompterii 

vizuali pornind de la nivelul de înțelegere al elevului, a abilităților acestuia și de la răspunsurile pe care 

le oferă. Instruirea orală cu indicii și reprezentările vizuale îi vor ajuta pe elevi să înțeleagă. 

În lecţiile de limba franceză am utilizat la tema Activităţi în timpul liber secvenţele video 

disponibile pe site-ul https://apprendre.tv5monde , însoţite de fişe de lucru bazate tot pe suport vizual. 

După parcurgerea fişelor, elevii şi-au însuşit noţiunile de vocabular corespunzătoare temei studiate. 

Există şi posibilitatea afişării scrise a textului audiat, precum şi audierea cuvintelor noi. Secvenţa se 

adresează tuturor elevilor, însă secvenţele video şi imaginile oferă elevilor cu disgrafie posibilitatea de a 

înţelege noţiunile studiate şi de a realiza sarcinile de lucru propuse. Prin integrarea acestei activităţi în 

lecţie, elevul cu disgrafie îşi va însuşi noţiunile noi şi va parcurge etapele cu uşurinţă, la fel ca ceilalţi 

elevi. 

  Elevii cu deficienţă mintală uşoară îşi vor dezvolta competenţele prin utilizarea metodei « clasa 

răsturnată »  prin care  li se indică elevilor să vizioneze acasă clipul video En ville, sur la route, 

vocabulaire  accesând linkul de pe youtube. Astfel ei se familiarizează cu vocabularul specific temei şi 

cu expresiile de orientare în oraş. Fiecare elev studiază în ritmul propriu, reluând clipul ori de câte ori 

este necesar. La şcoală se consolidează cunoştinţele cu ajutorul exerciţiilor de pe 

https://apprendre.tv5monde/
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 https://www.francaisfacile.com : imagini, document video, evidenţierea prin culori diferite a acţiunilor 

şi a vocabularului specific temei, exerciţii de completare a propoziţiilor, cu posibilitatea de autoevaluare. 

Copiii cu Sindrom Down prezintă dificultăți de achiziție a sintaxei și topicii, astfel încât trebuie 

să dispună de modele concrete în permanență. În cadrul școlii, accentul se va pune pe învățarea unui 

vocabular de bază, de la care va porni diversificarea și însușirea structurii gramaticale. Copilul trebuie să 

aibă posibilitatea de a se exprima în manieră și ritm propriu, folosind achizițiile de limbaj curente, pe 

care se vor construi apoi progresele. Astfel am folosit pentru descrierea unei persoane, un set de imagini 

sub formă de benzi desenate de pe site-ul https://ideesdeclassefle.blogspot.com. Elevii au reuşit să facă 

asocierea descrierilor de persoane cu imaginile corespunzătoare, să recunoască personajele și activitățile 

acestora şi să descrie o persoană cunoscută prin expresii specifice. 

 Învăţarea structurată va oferi posibilităţi simplificate şi repetate de a învăţa anumite lucruri, care 

pot fi apoi exersate şi stăpânite atunci când apar în contexte zilnice. Atunci când sarcina de învăţare este 

divizată în paşi mici şi copilul este ajutat la fiecare pas atât cât este necesar, el va rezolva sarcina cu 

succes.  
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EGALITĂȚI DE ȘANSE 

 

                Înv.Sandu Ana-Maria 

 Șc.Gim,,Anton Pann,, , Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 

 

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa 

economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dezabilităţi sau orientare 

sexuală. Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa 

economică şi socială, indiferent de criteriile enunţate mai sus. Uniunea Europeană promovează 

drepturile fundamentale, nediscriminarea şi egalitatea de şanse pentru toţi. Conform Regulamentului 

1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de şanse constituie unul dintre principiile de 

intervenţie ale Fondurilor Structurale. Pentru Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi au fost 

stabilite patru obiective, care sunt urmărite prin acţiunile şi programele care se vor desfăşura în acest 

cadru, şi anume: drepturi (creşterea gradului de conştientizare asupra dreptului la egalitate şi 

nediscriminare, precum şi asupra problemei discriminării multiple), reprezentativitate (stimularea 

dezbaterilor asupra mijloacelor de creştere a participării în societate a grupurilor care sunt victime ale 

discriminării şi a participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor), recunoaştere (facilitarea şi celebrarea 

diversităţii şi egalităţii) şi respect (promovarea unei societăţi bazate pe o mai mare coeziune). Anul 

European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi vizează combaterea stereotipurilor şi rolurilor atribuite 

femeilor şi bărbaţilor indiferent de etnie, religie, dizabilităţi, vârstă şi orientare sexuală, precum şi 

necesitatea modificării comportamentelor, atitudinilor, normelor şi valorilor care aduc atingere 

demnităţii umane. Acţiunile prevăzute în această direcţie se referă la înlocuirea modelelor culturale, care 

reflectă stereotipurile de la nivelul societăţii şi la integrarea principiului egalităţii şi diversităţii mai ales 

în educaţie, cultură şi mass–media. Valorificarea diversităţii culturale, etnice şi a diferenţelor de gen, de 

vârstă constituie premise pentru dezvoltarea societăţii şi, totodată, asigură un cadru în care relaţiile 

sociale au la bază valori ca toleranţa şi egalitatea. Valorificarea diversităţii culturale, etnice şi a 

diferenţierilor de gen, de vârstă constituie premisele pentru dezvoltarea societăţii şi, totodată, asigură un 

cadru în care relaţiile sociale au la bază valori ca toleranţa şi egalitatea. Anul European al Egalităţii de 

Şanse pentru Toţi îşi propune să lanseze campanii de creştere a gradului de conştientizare privind 

dreptul la tratament egal şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fiecărui cetăţean. Ideea de egalitate de 

șanse prezintă totodată și o serie întreagă de dificultăți și limitări. Astfel, aplicabilitatea sa este limitată 

la sfera vieții publice, și nu o include pe aceea a vieții private, iar o dificultate majoră vine din faptul că 

limita dintre public și privat este o chestiune controversată. Este evident că deciziile private (alegerea 

prietenilor, ori a partenerului de viață) nu se fac după principiul egalității de șanse și se bazează adesea 

pe prejudecăți. Deși acest lucru este discutabil din punct de vedere moral, se admite că ideea egalității de 

șanse reglementează doar acea parte a vieții individului pe care el o împărtășește cu toți membrii 

societății, și nu fiecare aspect al comportamentului său privat. În aceste condiții, au fost neglijate în 

practică o serie de surse ale inegalității, identificate cu domenii ale vieții private: familia, căsătoria, 

religia. O altă limitare privește faptul că principiul egalității de șanse se oprește adesea la granițele 

unităților politice, cum ar fi statele naționale sau diferitele asocieri dintre acestea (cum ar fi Uniunea 
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Europeană ori Spațiul Schengen), care tind să își favorizeze proprii cetățeni în dauna celorlalți. Anumite 

drepturi și oportunități, cum ar fi dreptul la muncă, ori la liberă circulație, sunt rezervate cetățenilor 

acestor state sau uniuni. Spre exemplu, accesul la sistemul public de educație poate fi gratuit pentru 

cetățenii unui stat, dar poate fi limitat ori lipsit de gratuitate pentru cei care nu sunt cetățenii acelui stat. 

O altă dificultate vine din faptul că respectarea principiului egalității de șanse introduce restricții de 

natură morală în luarea deciziilor economice în contextul pieței. Deciziile privind angajările, investițiile, 

achizițiile ori vânzările nu trebuie să fie influențate de prejudecăți religioase, rasiale, sexuale, ori de altă 

natură, care ar putea dezavantaja pe unii din agenții economici. Dacă, spre exemplu, patronul unui mic 

restaurant angajează preferențial pe membrii familiei sale, acest lucru este considerat mai degrabă o 

chestiune privată, decât un caz de încălcare a principiului egalității de șanse. Dacă însă el refuză să 

servească anumiți clienți, în funcție de criterii rasiale, de exemplu, ori de alte criterii, reale ori fanteziste 

(cum ar fi lungimea părului, ori culoare ochilor) atunci chestiunea devine publică și e considerată o 

încălcare a principiului menționat. Principiul egalității de șanse trebuie, de asemenea, să facă față unei 

alte provocări serioase, care vine din faptul că în general el nu ține seamă de modul în care 

circumstanțele care se află în afara controlului unui individ îi influențează acestuia abilitatea de a intra în 

competiție pentru accesul la anumite resurse limitate. De exemplu, atunci când se insistă că pentru 

ocuparea unui post sau a unei poziții sociale dezirabile trebuie ca toți candidații să participe la o testare a 

aptitudinilor în condiții riguros egale, care să le evalueze cât mai corect performanțele, nu se ține cont de 

faptul că situația socio-economică diferită a candidaților le-a creat unora condiții de a fi mai bine 

pregătiți pentru testare, astfel că în realitate șansele nu sunt niciodată riguros egale, ci doar se 

accentuează niște inegalități sociale preexistente. Dacă într-o societate în care accesul la pozițiile 

privilegiate este rezervat unei categorii ereditare de tehnocrați cum ar fi preoții, se introduce principiul 

egalității formale de șanse, aceasta nu înseamnă automat egalizarea reală a oportunităților. Prin reformă, 

se permite accesul oricui în categoria preoților și apoi în pozițiile privilegiate, cu condiția susținerii unui 

examen care să evalueze competențele necesare, însă este evident că nu toți au competențe egale pentru 

a intra în această categorie, adică nu toți candidații dispun de șanse egale în competiție. Unii dintre ei, 

care provin din categoria socială superioară, au beneficiat de o educație mai elevată și de un antrenament 

adecvat pentru competiția în care urmează să intre, în timp ce aceia care provin din categorii sociale 

defavorizate nu au acest avantaj. Din acest motiv, este foarte posibil ca numai cei care provin din 

categoria privilegiată să îndeplinească toate condițiile prevăzute de examenul de competențe, și astfel să 

acceadă în clasa preoților, deși formal vorbind toată lumea are aceleași șanse. În consecință, chiar dacă 

toți indivizii sunt candidați eligibili pentru o poziție superioară, iar meritele lor sunt evaluate corect, 

egalitatea substanțială sau reală de șanse pretinde ca toți să aibă aceleași oportunități de a deveni 

calificați pentru ocuparea prin, concurs a poziției respective. 

Bibliografie: 
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SYSTÈMES ÉDUCATIFS ET INÉGALITÉS SCOLAIRES: UNE PERSPECTIVE 

INTERNATIONALE 

Prof. Dăncău Monica-Adriana 

 Șc.Gim.,,Anton Pann,, Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 

 

La sociologie des inégalités sociales à l’école s’est enrichie ces dernières années des résultats des 

grandes enquêtes internationales sur l’éducation. Pour les enquêtes de l’IEA (2007) et de l’OCDE 

(2004), il s’agit de comparer des systèmes éducatifs en fonction de ce qu’ils « produisent » en termes de 

compétences des élèves. On peut ainsi penser les processus éducatifs en relation avec les politiques 

scolaires de chaque pays en considérant toute une série d’indicateurs comme l’âge de la première 

orientation, le nombre de filières, les modes de regroupement des élèves, la part du privé et du public 

dans les systèmes éducatifs, etc. (Demeuse, Baye et al, 2005). Quelle organisation éducative, quel 

système d’enseignement produit quels types d’inégalités ? L’apport d’une perspective internationale est 

ici de permettre une comparaison terme à terme des structures éducatives (Mons, 2007) et de leurs effets 

qui ne pouvait précédemment être réalisée que par une approche diachronique au sein d’un seul et même 

pays ou par des comparaisons trop générales pour être véritablement opératoires (Castel & Passeron, 

1967). L’objet de cet article est d’avancer dans la connaissance des mécanismes de production des 

inégalités scolaires en comparant les 41 pays de l’enquête Pisa 2003 du point de vue de la répartition des 

élèves dans différentes unités d’enseignement (filières et établissements) et de celui de l’ampleur des 

inégalités sociales qui prévalent dans chacun de ces systèmes. La façon dont chaque système éducatif se 

propose de rassembler ou de séparer les élèves de niveaux scolaires et sociaux différents est au cœur de 

l’interrogation sur la production des inégalités à l’École. Ce que l’on peut appeler les « effets de 

système », liés à l’orientation précoce des élèves dans des filières différenciées et hiérarchisées, ont très 

tôt été repérés comme facteurs de production des inégalités sociales dans l’enseignement. Sur ce point, 

les premières analyses en France de René Girard et Roger Bastide (INED, 1966) du Panel d’élèves 

entrés en sixième en 1960, ainsi que les travaux de Christian Baudelot et Roger Establet (1971) 

sur L’école capitalisteont démontré que la séparation précoce des élèves dans des parcours inégaux 

renforce et produit les inégalités sociales à l’école. Que ces parcours inégaux soient le fruit 

d’orientations précoces ou du redoublement, la scolarisation des élèves dans des filières différenciées et 

hiérarchisées renforce et produit des inégalités de réussite en fonction de l’origine sociale. Les travaux 

d’Adam Gamoran et Robert D. Mare (1989) ne montrent pas autre chose dans le cas des États-Unis par 

exemple. On pourrait bien entendu multiplier les exemples. L’important ici est de rappeler que chaque 

système éducatif national constitue une réponse au problème universel et récurrent des inégalités inter 

individuelles liées à la stratification sociale : les élèves certes égaux en droit arrivent à l’école inégaux 

de fait. Comment, dans ces conditions, les systèmes éducatifs transforment-ils ces inégalités sociales en 

inégalités scolaires ? Dès lors que plusieurs systèmes éducatifs très contrastés sont comparés, il devient 

possible de mesurer leurs effets sur les parcours scolaires, les compétences acquises et les voies par 

lesquelles passent les inégalités d’acquisition. Les rapports Pisa de l’OCDE abordent cette question en 
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se questionnant sur le rôle respectif du milieu socioéconomique et des établissements dans la production 

des performances. Cette question se traduit, en termes de raisonnement statistique, de la façon suivante : 

« Quelle est la part de la variation (des scores) intra- et inter-établissements qui est imputable au milieu 

socioéconomique ? » (OCDE, 2006, p. 207). En accord avec les travaux de la school effectiveness, ils 

montrent que la composition sociale des établissements est un puissant facteur de différenciation des 

performances des élèves : « dans tous les pays ou presque, il est manifestement bénéfique de fréquenter 

un établissement dont les élèves sont plutôt issus de milieux privilégiés » (OCDE, 2006, p. 210). Ces 

résultats sont intéressants, mais ils signifient seulement que toutes choses égales par ailleurs, un élève 

scolarisé dans un établissement à recrutement socioéconomique élevé aura de meilleures performances 

que dans un établissement dont le recrutement est moins favorisé. En l’absence de donnée longitudinale, 

il reste difficile de savoir si ce résultat est imputable aux caractéristiques de l’établissement en lui-même 

(les effets de school mix, le climat des classes, etc.), à l’efficacité des enseignants (leur formation, leur 

mobilisation autour des questions pédagogiques) (Bressoux, 1996 ; Felouzis, 1997) ou encore à des 

caractéristiques non observées des élèves lors de leur entrée dans l’établissement, comme leur niveau de 

performance. Il en est des résultats Pisa comme des indicateurs de performance des lycées en France 

(Felouzis, 2005) : le marché scolaire fait des différences et seul le niveau académique de départ des 

élèves permet – en toute logique – de mesurer l’effet propre de l’établissement sur les performances des 

élèves. 
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Educația incluzivă 

 

Prof. Modan Violeta 

 Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Dolj 

 

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor 

elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi 

celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative 

speciale şi  necesită un program individualizat de învăţare. 

În calitate de profesor, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative 

speciale şi, în astfel de situaţii, am încercat să găsesc cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a-

i determina pe toţi participanţii la actul educaţional să se implice conştient în activităţile derulate. 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către 

factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare 

de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de 

capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 

conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se 

facă diferenţiat. 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din 

perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi 

pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se 

poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe 

tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea 

obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi 

întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, 

evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: 

- adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, 

planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin 

extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere 

şcolară; 

- adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, 

metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul 

didactic), materialul didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin 

suplimentar prin cadre didactice de sprijin); 

- adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

- adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale 

ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să 

vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. 
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Tratarea individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele procesului 

instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile copiilor. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj 

adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să 

fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze elevii prin întrebări de 

control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi 

explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă 

a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, 

elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce 

ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare 

activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 
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MODALITĂȚI DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES, 

 ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 

Prof. în înv. Preșcolar Boca Alexandra – Florina 

Grădinița cu Program Normal Sucutard 

 

,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii”  (N. Iorga) 

 

Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa afirmată de N. Iorga “Fiecare copil pe care îl instruim este 

un om dăruit societăţii”, astfel spus fiecare copil este capabil să realizeze ceva bun. 

Grădinița oferă sprijin tuturor copiilor, constituindu-se într-un factor de bază al incluziunii 

sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la 

distrugerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități. Astfel, grădinița 

incluzivă devine astfel o instituție deschisă tuturor, o grădiniță prietenoasă, flexibilă, care abordează 

procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv.  

Din perspectiva practicilor educaționale, educația incluzivă pornește de la următoarele ipoteze 

validate de argumentele legislației, cercetărilor și practicii internaționale: fiecare copil are trăsături, 

particularități și ritmuri unice de învățare și dezvoltare; fiecare copil, indiferent de ritmul și modul lui de 

învățare și dezvoltare, este important și valoros pentru educație; orice copil poate învăța și se poate 

dezvolta sub influența factorilor educaționali adecvați. 

Educația integrată se referă la integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate.  

De asemenea, educația integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor 

copii de cei normali, prin dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin implementarea unor programe 

cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie 

a unor funcții care să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se 

realiza un climat afectiv propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru 

învațare în special. 

Copiii cu CES, trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită însușirea de abilitati propice integrării eficiente în comunitatea de 

masă. 

Fiecare copil este diferit, prezintă particularități individuale și de relație cu mediul, trasături care 

necesită o evaluare și o abordare personalizată. Copiii cu deficiențe au aceleasi trebuinte în crestere și 

dezvoltare. Acesti copii au în aceleași timp și anumite necesități, particulare, specifice, individualizate. 
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Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora ajută la reducerea stresului 

pe care îl resimt familiile si micșorează riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului. 

Copiii cu CES au nevoie de atenție special și necesită sprijin pe parcursul dezvoltării lor, altfel 

spus gradinița este primul mediu de socializare care oferă un curriculum fexibil și totodată deschis 

nevilor copiilor. 
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STUDIU DE CAZ PENTRU UN ELEV  

CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

 

Prof. Pană Rodica Daniela 

Liceul Tehnologic Special Pentru Copii Cu Deficienţe Auditive Buzău 

Şcoala Gimnazială Smeeni Buzău 

 

Numele şi prenumele: M. P. 

Vârsta: 12 ani  

Clasa: a VI-a  

Motivul întocmirii studiului de caz: Eleva are probleme de învăţare la multe discipline, iar în ultima 

vreme a înregistrat rezultate scăzute la învăţătură. Există riscul ca eleva să repete anul şcolar sau să 

abandoneze şcoala. Este apatică, uşor iritabilă şi nu este interesată de nici un fel de activitate la şcoală 

sau acasă. 

Date familiare: Eleva provine dintr-o familie cu probleme, cu o stare materială precară. Părinţii sunt 

fără educaţie, cu un potenţial intelectual redus. Mama este casnică iar tatăl este muncitor sezonier, 

neavând nici o calificare. Eleva are un frate, M. P., elev în clasa a VII-a, cu rezultate destul de bune la 

învăţătură şi purtare. Climatul în cadrul familiei este unul stresant, de lipsă de comunicare şi de afecţiune 

între membrii familiei. Tatăl este mai mult plecat de acasă, iar mama nu are autoritate şi manifestă un 

interes minim în creşterea şi educarea elevei. Fratele nu îşi ajută sora decât la rugăminţile mamei. Eleva 

petrece mult timp la televizor, are o alimentaţie defectuoasă, mănâncă multe dulciuri, nu respectă 

programul orelor de masă. Eleva locuieşte împreună cu părinţii şi fratele într-un apartament de două 

camere. Dezvoltă relaţii sporadice de prietenie cu copii de vârstă apropiată. 

Date medicale: În afară de bolile specifice copilăriei, eleva nu este în evidenţă cu afecţiuni clinice sau 

cronice. Dezvoltarea fizică este una normală vârstei iar starea de sănătate este bună. 

Experienţe relevante: Pe parcursul anilor şcolari precedenţi eleva a învăţat în aceiaşi clasă, cu rezultate 

satisfăcătoare. A dovedit abilităţi pentru desen, muzică şi cunoştinţe PC. Încă de la debutul clasei a VI-a 

eleva M. P. a manifestat lipsă de interes şi deficit de atenţie.  

Rezultatele obţinute în activităţile elevului: La sfârşitul clasei a V-a a avut rezultate satisfăcătoare. 

Activitatea/Munca independentă desfăşurată de elev: Este foarte puţin interesată de activităţile 

desfăşurate atât la şcoală, cât şi acasă. Nu respectă regulile clasei şi ale şcolii. Renunţă uşor la sarcinile 

în care se implică. 

Procesele intelectuale şi stilul de muncă: Are dificultăţi de concentrare a atenţiei. Este nesigură şi 

uneori comunică greu, monosilabic, numai când doreşte ea. Are nevoie de atenţie şi de sprijin, din partea 

părinţilor, colegilor, a cadrelor didactice. Gândirea este concretă, conformistă, dispune de o slabă 

capacitate de analiză şi sinteză. Înţelege noţiuni simple şi întâmpină dificultăţi privind abstractizarea şi 

generalizarea. Predomină memoria de scurtă durată. Foloseşte uneori minciuna pentru a atrage atenţia 

celor din jur. Deşi este acceptată de colegi, eleva evită să se implice în activităţile întreprinse de aceştia. 

Comportarea generală a elevului: Uneori, dă dovadă de teribilism vestimentar şi comportamental. 
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Trăsături de personalitate: Este o persoană emotivă, timidă, anxioasă, nu are încredere în ea. Are o 

atitudine de indiferenţă şi de negare faţă de activitatea şcolară. Are aptitudini artistice (îi place mult să 

deseneze) şi gospodăreşti.  

Analiza cazului: 

Puncte tari: 

• Dezvoltare fizică bună; 

• Îi place să scrie şi să deseneze; 

• Sociabilitate relativ bună; 

• Are capacitate bună de învăţare comportamentală. 

Puncte slabe: 

• Întâmpină greutăţi la citit; 

• Nu are formate deprinderi de comunicare; 

• Nu îşi rezolvă temele şi sarcinile de lucru; 

• Vorbeşte neîntrebată şi îşi deranjează colegii în timpul orei. 

• Este neatentă şi nu ascultă sarcinile date de profesor în timpul activităţilor de muncă independentă; 

• Motivaţie slabă la învăţătură; 

• Lipsa unor modele parentale în familie. 

Oportunităţi: 

• Existenţa unor programe de remediere; 

• Utilizarea de strategii de dezvoltare diferenţiată; 

• Existenţa unui profesor psiholog în şcoală; 

• Oferirea de modele de comportare civilizată.  

Ameninţări: 

• Eleva să nu fie atrasă de activităţile desfăşurate; 

• Să abandoneze şcoala; 

• Familia să nu o susţină, 

Relaţia cu colegii/cu profesorii/cu familia: Eleva este acceptată de colectivul clasei, însă colegii săi nu 

o atrag în activităţile lor. Părinţii nu se interesează de situaţia elevei, nu-i acordă sprijin şi nu 

colaborează cu şcoala. Atitudinea acestora este de nepăsare, nepricepere şi neimplicare. Totuşi, au însă 

grijă ca ea să vină zilnic la şcoală împreună cu fratele mai mare. 

Părinţii elevei trebuie să comunice sincer şi deschis cu aceasta, să o înţeleagă şi să-i ofere ajutorul pentru 

a depăşi dificultăţile. De asemenea, trebuie să fie conştienţi asupra scopului comun al familiei şi al şcolii 

în ceea ce priveşte formarea copilului şi asupra faptului că şcoala continuă şi completează educaţia 

copilului, dar nu este în măsură să preia sarcinile familiei. Este necesară o bună colaborare între şcoală şi 

familie. 

La rândul său, şcoala trebuie să găsească calea cea mai eficientă şi constructivă pentru a proiecta, realiza 

şi evalua propriile activităţi didactice, prin adecvarea stilurilor pedagogice la stilurile proprii de învăţare 

ale elevilor. 
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Propuneri şi strategii de ameliorare ale eşecului: 

• Discuţii cu părinţii elevei în care să se clarifice importanţa implicării şi a sprijinului afectiv oferit 

acesteia; 

• Realizarea unor activităţi şcolare sau extraşcolare la care să participe şi părinţii (serbări, expoziţii, 

concursuri sportive etc); 

• Discuţii cu profesorii disciplinelor problematice pentru eleva M. P., în vederea adoptării unor planuri 

de intervenţie recuperativ-ameliorativă; 

• Sprijinirea elevei în deprinderea modalităţilor de învăţare eficientă şi adaptarea acestora stilului său 

personal, astfel încât disciplinele de studiu dificile pentru aceasta să nu mai fie percepute drept 

inaccesibile, rigide sau ca un factor de stres; 

• Încurajarea permanentă a elevei că este capabil de succes; 

• Aprecierea pozitivă a elevei în faţa clasei şi a familiei; 

• Utilizarea de material didactic şi fişe de lucru adaptate posibilităţilor elevei; 

• Stabilirea împreună cu părinţii a unui program bine organizat de muncă şi de odihnă; 

• Limitarea numărului de ore petrecute în faţa televizorului/telefonului/calculatorului; 

• Discuţii cu psihologul şcolii; 

• Stabilirea unor sarcini precise în cadrul colectivului de elevi, pentru a simţi că are o anumită 

responsabilitate cât şi sancţiunile în cazul încălcării acestora; 

• Implicarea elevei într-o serie de activităţi extraşcolare în cadrul cărora are iniţiativa, îşi manifestă 

creativitatea şi îşi pune în valoare aptitudile sale speciale. 
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Studiu de specilailtate 

Rolul evaluării multidisciplinare în cazul copiilor cu cerințe educative speciale 

Prof.Crișan Daniela Elena 

Școala Gimnazială Ibănești,jud.Mureș 

 

    Fiecare om vine în această lume cu un scop bine definit.Din păcate ,unii dintre noi vin cu scopul de ai 

conștientiza pe cei din jur că nu toată lumea este la fel.Din cauza problemelor cu care unii copii se 

confruntă,noi trebuie să-i ajutăm să se integreze și să muncim alături de ei. 

   Evaluarea multidiscilinară a cerințelor educative speciale este un proces complex,cu caracter 

unitar,dinamic și de durată,a cărui finalitate constă în facilitatea elaborării și aplicării demersului 

terapeutic-recuperator.Evaluarea multidisciplinară presupune corelarea strânsă a datelor prin anamneză 

medicală și investigații de laborator cu datele obținute prin examinare psihologică(observație,probe 

experimentale,convorbire,teste)și pedagogică(probe de cunoștințe)și cu datele evaluării sociale(date 

despre factori socio-culturali și familiali). 

    Evaluarea este focalizată pe următoarele aspecteş: 

-nivelul motricității grosiere și fine-se referă la caracteristicile mișcărilor corpului în ansamblu,precum 

și la caracteristicile unor mișcări specifice,cum ar fi de exemplu mișcările de prehensiune și manipulare 

implicate în acțiunile de scriere ,tăiat,colorat; 

-nivelul de dezvoltare a percepției mișcărilor-se referă în principiu la recepția și decodificarea stimulilor 

prin toate categoriile de analizatori(vizual,auditiv,olfactiv,gustativ,proprioceptiv)și la coordonarea 

mișcărilor; 

-nivelul de dezvoltare intelectual; 

-nivelulde dezvoltare a aptitudinilor sociale și de comunicare-se referă la caracteristicile interacțiunilor 

subiectului cu persoanele din jur în diferite situații,modul de înțelegere a mesajului verbal; 

-caracteristicile activităților de viață cotidiană-se referă la studierea deprinderilor implicate în igiena și 

autonomia personală; 

-caracteristicile de personalitate. 

      Informațiile necesare evaluării trebuie completate cu date oferite de cadre didactice,asistenți 

sociali,medici.Deosebit de utilă este și angajarea familiei subiectului în vederea culegerii de date și 

informații. 

       Conceptul de „diagnostic”are trei sensuri:general,medical şi psihologic. 
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        Diagnosticul general-este o recunoaștere,o identificare a unui proces,a unui fenomen sau a unei 

individualități,pornind de la detalii caracteristice. 

   Diagnosticul medical-are menirea de a recunoaște,în cazul concret,o anumită boală. 

   Diagnosticul psihologic,sens ce ne interesează pe noi,își propune să identifice semnele unui proces sau 

însușirile unui fenomen psihic,pentru a preciza apartenența la un anumit tip de personalitate. 

   Complexitatea activităților de evaluare și de cunoaștere a stărilor de handicap mintal și de diferențiere 

a acestora în raport cu alte stări,care implică fenomene de ineficiență adaptivă,rezultă din caracterul 

complex al etimologiei deficiențelor mintale,precum și din varietatea cazuisticii concrete sub care ele se 

manifestă.În practică,evaluarea stărilor de handicap mintal se bazează pe un proces format din cel puțin 

patru comportamente fundamentale:diagnoza medicală,diagnoza psihologică sau 

psihodiagnoza,evaluarea pedagogică și evaluarea situației sociale,în  care se află cel investigat.Un astfel 

de proces se realizează cu ajutorul unei echipe interdisciplinare,iar activitățile de diagnoză/evaluare se 

vor petrece într-o perioadă mai îndelungată de timp și în strânsă legătură cu procesul învățării. 

   În psihopedagogia specială se înregistrează,o preocupare deosebită pentru optimizarea activităților de 

evaluare a dezvoltării psihice la persoanele cu deficiențe,preocuparea decurgând din nevoile actuale de 

ameliorare aprocesului orientării lor spre forme și măsuri adecvate de recuperare și integrare 

socială,inclusiv școlară. 

   Evaluarea copiilor cu cerințe speciale în educație,inclusiv în diferite programe de integrare va fi 

focalizată pe comportamente,aptitudini,atitudini,trăiri psihice,domenii de interes,gradul de acceptare-

integrare.Informațiile cu privire la aspectele menționate,vor fi incluse într-o grilă de observație care va 

face obiectul unei grile de analiză a procesului de integrare școlară ce va fi completată de 

profesori,învățători,educatori,părinți,aceștia având responsabilități egale în acest sens 
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Inadaptarea şcolară  

( studiu de caz) 

Prof.Înv.Primar Roșu Ioana Carmen 

Școala Gimnazială Nr. 1 Avram Iancu, Jud. Bihor 

 

Subiectul:  I.A., 8 ani, clasa a II-a 

Prezentarea cazului : - Inadaptarea şcolară 

- eleva înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de performanţă; 

- lipsa de respect faţă de tată, dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, tulburări de 

comportament. 

Istoricul evoluţiei problemei 

Datorită faptului că mama este plecată în Italia, ea rămânând în grija tatălui, aceasta având un 

program de lucru prelungit , aceasta a profitat de lipsa de interes a acestuia pentru evoluţia sa şcolară şi 

ca urmare au început să se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură. 

Descoperirea cauzelor generatoare: 

- A. este tot timpul deprimată, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă; 

- are numeroase absenţe nemotivate. 

Comportamentul: 

- nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în ochi 

învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor; 

- când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne liniştită şi 

îşi deranjează colegii; 

- A. are capacităţi intelectuale de nivel mediu; 

- are puţini prieteni şi începe foarte rar o conversaţie; 

- rămâne singură în timpul recreaţiilor, ceilalţi o ocolesc, pentru că are de multe ori, un 

comportament violent; 

- A. spune că, acasă nimeni nu o bruschează, dacă este liniştiă. 

Dialog cu eleva: 

A. pare la prima vedere o fetiţă liniştită care evită să vorbească. 

Ea declară că acasă face numai ceea ce vrea ea. Dacă tatălui ei nu-i place ce face ea la un moment 

dat, ea se supară, iar acesta o lasă în pace. 

“Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de mine dacă 

voi greşi.” Dacă cineva îi zice ceva, imediat, în pauză, devine violentă  verbal si în comportament. 

 

Dialog cu tatăl: 

- A. este un alt copil acasă; 

- tatăl spune că îi este greu de când a plecat mama în Italia, că A.îi este dor de mama ei, că fetiţa îi simte 

lipsa. De la plecarea mamei are din ce în ce mai multe probleme cu ceilalţi şi de multe ori refuză să 

meargă la şcoală, dacă nu vorbeşte cu mama ei la telefon, dimineaţa, înainte de a pleca; 
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- are un comportament ostil şi agresiv  faţă de sora ei. Vorbeşte urât, de multe ori sare la bătaie, dacă 

sora lui îi atrage atenţia că nu vorbeşte frumos; 

- tatăl nu o pedepseşte, pentru ceea ce face, considerând că va veni vremea când A. îşi va da seama că 

greşeşte şi nu va mai fi violentă, iar când mama se va întoarce, totul va intra în normal. 

Analiza datelor şi stabilirea ipotezelor: 

- Inadaptarea A. la şcoală este atat expresia certitudinii că ea nu este capabil să reuşească, cât şi expresia 

adevărului conform căruia ”Cine sunt ei să râdă de mine?” 

- Problemele fetiţei în legătură cu terminarea activităţilor la şcoală pun în lumină problema de 

motricitate fină şi de motivaţie 

- Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajată să le rezolve în timp util, ea constată 

că va reuşi în ciuda problemelor sale motorii. 

- Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul fetiţei de acasă (închis în sine şi ostil) şi de 

la şcoală (agresiv şi ostil) aceste comportamente îi permit să stăpânească ambele situaţii. 

Crearea unui program de schimbare: 

Fixarea obiectivelor: 

Obiective pe termen lung: 

1.     A.  va frecventa regulat toate orele. 

2.     La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii. 

3.     Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

Obiective pe termen scurt: 

1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi. 

2. I se vor da sarcini precise, fiind implicată în diverse acţiuni, pentru a fi resposbilizată. 

Metode şi strategii: 

- Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu ea. 

- O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%. 

- Ajutarea lui A. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa colegilor săi, printr-

un sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei. 

- Mai puţină exigenţă din partea învăţătoarei în materie de teme scrise. 

- I se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile în 

care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în competiţii, cocursuri. 

-  Se va cere ajutorul consilierului şcolar, dată fiind natura cronică a problemelor A. 
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SPRIJINIREA ȘI INTEGRAREA ÎN VIAȚA ȘCOLARĂ A COPIILOR 

CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

-STUDIU DE SPECIALITATE- 

 

                                               Bădulescu Angela, profesor învățământ primar 

                                               Școala Primară,,Ioan Rizescu’’ - Cerșani, comuna Suseni, Argeș 

                                                             

                                                        

       Trecerea la societatea contemporană a fost caracterizată de schimbări în atitudinea comunității față 

de persoanele cu probleme specifice. În cadrul grupurilor și categoriilor de persoane cu nevoi speciale, 

cei marcați de handicapuri fizice și psihice reprezintă o entitate aparte care necesită servicii 

sociopsihopedagogice complexe. Din aceste considerente, asistența persoanelor cu cerințe speciale 

constituie o activitate complexă ce include: prevenția, depistarea, diagnosticul, terapia, recuperarea, 

educarea, orientarea școlară și profesională, integrarea socială și monitorizarea evoluției ulterioare a 

persoanei aflate în dificultate.  Pentru realizarea acestor scopuri este necesară formarea psihologică, 

pedagogică, medicală, juridică și socială a profesorilor angajați în educarea copiilor cu nevoi speciale. 

       Termenul de ,,cerințe educative speciale’’ - (C.E.S.) s-a încetățenit și a dobândit o largă circulație, 

îndeosebi după publicarea documentelor rezultate în urma Conferinței mondiale în problemele educației 

speciale, desfășurată în anul 1994 în orașul Salamanca, Spania, cu genericul ,,Acces și calitate’’. 

       Exigențele educației incluzive nu pot fi tratate izolat. Ele trebuie să facă parte dintr-o strategie 

educativă globală. Asigurarea respectării dreptului la educație pentru toți copiii și egalizarea șanselor de 

succes ale acestora au reprezentat și continuă să reprezinte obiectivele esențiale. Una dintre aceste 

provocări este și necesitatea schimbării viziunii asupra copiilor cu C.E.S. și încercarea de a le oferi o 

viață normală prin transformarea reprezentărilor sociale și renunțarea la etichetări și stigmatizări. 

       Trebuie să se facă distincția între noțiunea de deficiență/handicap și cea de cerințe educative 

speciale, acestea din urmă având o sferă de cuprindere mai largă. Ele revendică o reformă majoră a 

școlii obișnuite și vizează elevii care întâmpină dificultăți în școală, nu numai pe cei cu handicap. 

        Printre drepturile fundamentale ale copilului este acela de a fi susținut în valorificarea maximală a 

propriilor capacități, ceea ce reprezintă criteriul șanselor egale în educație ce nu poate fi realizat decât în 

condițiile unei abordări diferențiate, nu izolate sau segregate. În fond C.E.S. se raportează la sprijinul 

necesar acordat copilului, pentru a putea depăși dificultățile cu care se confruntă și care reprezintă 

obstacole în procesul adaptării sociale. 

       Din categoria copiilor cu C.E.S. fac parte atât copiii cu deficiențe propriu-zise, la care cerințele 

speciale sunt multiple, inclusiv educative, cât și copiii fără deficiențe, dar care prezintă manifestări 

stabile de inadaptare la exigențele școlii.  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

130 
 

     Din această categorie fac parte: 

• Copii/elevi cu deficiențe mintale; 

• Copii/elevi cu deficiențe senzoriale (auditive și vizuale); 

• Copii/elevi cu deficiențe fizice; 

• Copii/elevi cu deficiențe sau tulburări de limbaj; 

• Copii/elevi sau tulburări de învățare; 

• Copii/elevi cu deficiențe socio-afective și de comportament (inclusiv copiii cu autism); 

• Copii/elevi cu deficiențe asociate; 

• Copii și tineri cu handicap, nedeplasabili, în vârstă de până la 30 de ani, care nu se pot integra în 

structurile învățământului obișnuit. 

      Din punct de vedere educațional fiecare stat este responsabil de asigurarea șanselor egale la educație 

primară, secundară, pregătire profesională sau educație superioară a copiilor, tinerilor și adulților cu 

handicap, facilitarea învățământului integrat, flexibilizarea, îmbogățirea și adaptarea curriculum-ului 

școlar, pregătirea continuă a personalului didactic și de specialitate, încurajarea comunităților să 

folosească și să dezvolte propriile resurse pentru a asigura educația la nivel local a persoanelor cu cerințe 

speciale. 

      Din perspectiva noilor reglementări adoptate de  statul român, copiii cu cerințe educative speciale 

pot fi integrați, fie în unități distincte de învățământ special, fie în grupe și clase speciale din unități 

preșcolare și școlare obișnuite, fie în mod individual, în unități de învățământ obișnuite. 

       La nivelul învățământului preșcolar, primar și gimnazial, pe lângă unele unități de învățământ 

reprezentative dintr-o zonă sau localitate se organizează centre logopedice interșcolare, coordonate de 

inspectoratele școlare, ca structuri de învățământ special integrat. 

       Caracterul integrat al învățământului ne pune în fața situației în care un copil cu handicap este 

integrat într-o clasă obișnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situația copilului respectiv, iar pe de 

altă parte, de situația clasei în care este integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună 

înțelegere reciprocă, o existență socială normală a copiilor, în ciuda diferențelor existente. Pentru copilul 

cu cerințe speciale aceasta înseamnă a fi înțeles și acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce 

vieții de grup. Această normalizare a relațiilor este benefică și pentru ceilalți elevi, care învață să 

respecte dreptul la diferență, să fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăți în viață. 

      Experiența altor țări ne arată că integrarea fiecărui copil cu handicap este o problemă care trebuie 

serios studiată, alcătuindu-se un proiect individual de integrare, care să prevadă toate măsurile pentru 

reușita acestei acțiuni. În vederea alcătuirii proiectului individual de integrare cadrul didactic trebuie să 

fie sprijinit atât de medic, psiholog și logoped cât și de cadrul didactic itinerant și de sprijin. 
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           Rolul esențial în educația integrată îl deține învățătorul clasei, care devine principalul factor de 

acțiune și de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu C.E.S.  Acesta 

trebuie: 

 -să-și îmbogățească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în clasă a 

elevilor cu C.E.S. și asigurarea de șanse egale pentru aceștia în educație; 

- să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea și reprogramarea periodică a 

conținuturilor învățării pentru fiecare elev; 

- să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin și cu ceilalți membri ai echipei educaționale, dar și 

cu familia elevului; 

- să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu C.E.S. și să țină 

evidența rutei curriculare a acestuia. 

         Procesul de integrare educațională a elevilor cu C.E.S. include elaborarea unui plan de intervenție 

individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalități  eficiente de adaptare curriculară joacă rolul 

esențial. În planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu deficiență, are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general pentru ceilalți elevi. Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar 

pe de altă parte se amplifică prin introducerea unor activități suplimentare, individualizate, destinate 

compensării și recuperării stării de deficiență. 

        Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că 

este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învățământ după posibilitățile 

fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-și adapteze metodele pedagogice în consecință. 

        De multe ori se folosește și lucrul în grup care oferă posibilitatea elevilor cu dificultăți de învățare 

să colaboreze cu alții prin discuții, lucrări de cercetare și jocul de rol. Tipurile de grupuri pot fi: 

✓ Grup de opinii: acest tip de activitate se desfășoară prin dicuții libere, însă asupra unui 

anume subiect; 

✓ Grup de simulare:  această formă este utilă pentru studierea situațiilor reale, din viață, 

elevii trebuind să se pună în pielea unui personaj; 

✓ Grupul de discuții libere: această formă este bună pentru învățarea anumitor abilități 

fundamentale; 

✓ Adunarea clasei: este utilă pentru a modifica comportamentele indizerabile și a îi induce 

simțul răspunderii. 

      Pornind de la premiza că diferențele dintre oameni sunt normale și ele trebuie acceptate, este de 

datoria noastră, a cadrelor didactice, să creăm un cadru prielnic învățării pentru toți copiii și să găsim 

soluții pentru a asigura o educație incluzivă. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

Prof. Alexandru Mihaela  

Grădinița Pn ,,Pinocchio” 

Lic. Teh. ,,M.Eminescu”-Slobozia –Ialomița 

 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, 

sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau 

talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii 

aparţinând minorităţilor lingvistice şi entice…” 

Declaraţia de la  Salamanca -  Spania, 1994 

 

Copii cu cerințe educative speciale/cu risc sporit de vulnerabilitate: 

✓ copiii migranţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească; 

✓ copiii din familii numeroase şi/sau monoparentale; 

✓ copiii din familii cu nivel de trai scăzut; 

✓ copiii care au fost/sunt supuşi abuzurilor şi exploatării; 

✓ copiii cu dizabilităţi; 

✓ copiii contaminaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA; 

✓ copiii cu comportament deviant şi/sau in conflict cu legea. 

Educația incluzivă: 

• susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 

• urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

• este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, 

pentru comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii; 

• presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea 

copiilor, inclusiv a celor cu c.e.s; 

• este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context; 

• este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive. (Vaida, T.) 

 

Cum se realizează educația incluzivă? 

• Existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul 

nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul 

intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asigurării 

serviciilor de sprijin, principiul cooperării şi parteneriatului. 

• Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în 

esenţa ei atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o 

pedagogie a iubirii.  

• Elaborarea unui curriculum „incluziv“, care să se definească prin flexibilitate şi diversitate:  

curriculum-ul  adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor 
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suportive;  metodologie didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de 

învăţare diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente. 

• Crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: 

asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare 

(învăţător/profesor de sprijin). 

 

Forme ale integrării copiilor cu c.e.s. în școala românească 

▪ Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și 

stabilește un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta și 

susține un nou mod de desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul 

activităților școlare, adaptând materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și 

oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă. 

▪ Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli de 

masă unde să intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice și al 

specialiștilor din școală, o mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii de 

copii.  

▪ Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru 

copiii deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul care 

se ocupă cu elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii, 

atât în spațiul special amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile permit 

acest lucru, colaborând direct cu educatorii din clasele unde sunt integrați copiii. 

▪ Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu 

cerințe speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant 

(specializat in munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa 

la activitatile scolii respective. 

▪ Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul 

itinerant este responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de 

sprijinire a copilului și familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește 

evoluția școlară a copilului, colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul 

și intervine atunci când apar probleme de învățare sau de adaptare a copiilor la anumite cerințe 

școlare. 

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

1. Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 

- hiperactivitate; 

- slabă capacitate de a fi atent; 

- orientare confuză în spațiu și timp; 

- incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

- poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

- este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 
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- inversează literele sau cuvintele; 

- face frecvent greșeli de ortografie; 

- prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

- nu poate sări coarda; 

- dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

- mod defectuos de a ține creionul în mână; 

- caligrafie mediocră; 

- incapacitate de a sări; 

- stângăcie; 

- ezitări la coborârea scărilor; 

- dificultăți de sta într-un picior. 

 

2. Documente necesare 

• Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o 

cerere prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către Comisia 

de Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept subiect 

copilul. Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va întocmi pentru 

Comisia de Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi orientare a copilului. 

 Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de sprijin 

pentru copilul în cauză. 

• Planul de servicii personalizate (PSP) 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri şi 

obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea locală etc. 

• Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 

• Derularea planului de intervenţie 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 

unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, metode 

şi mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 

• Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice la 

nivelul şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere o 

evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. 

Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de expertiză şi 
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orientare şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un plan de 

intervenţie personalizată în cazul copilului evaluat. 

3. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 

1) accent pe ideile fundamentale; 

2) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

3) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

4) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

5) recapitularea obiectivă a acestora; 

6) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre didactice 

care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, prin: 

recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, atunci 

predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi de 

2-3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în 

detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu c.e.s. 

din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de a 

socializa, este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu c.e.s., 

cât progresul la nivel social şi aptitudinal al acestuia. 

 În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor 

diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 
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învăţământul de masă”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, Bucureşti, 2009, 

www.unicef.ro 

3. Coord. din partea UNICEF Moldova Tomșa, S. și colab. – „Înțelege-mă, ascultă-mă... Ghid 

pentru specialiștii din domeniul îngrijirii și protecției copilului” în cadrul proiectului 

„Consolidarea sistemului local de referire şi dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale”, 

implementat de Asociaţia SOMATO, în parteneriat cu Primăria Bălţi şi Institutul de Reforme 

Penale, cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova, Bălți, 2011 

4. www.copil-speranta.ro 

 

 

 

http://profesoriitineranti.files.wordpress.com/2013/01/ghid.pdf
http://www.unicef.ro/
http://www.copil-speranta.ro/
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES) 

 ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

Prof. Nicula Ionela Florentina 

Grădinița Pp Voinicelul- Slobozia/Ialomița 

  

„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, 

emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copii cu dizabilități, și copiii talentați, și 

copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice sau 

culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele 

educative speciale, UNESCO/ Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 

  

Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor 

persoane, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-

economic, cultural. 

Conform  MECTS - Ordinul 5574/ 2011 (Ordinul care reglementează organizarea serviciilor de 

sprijin educaţional pentru elevii cu CES): 

•        Cerinţele educative speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă 

natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).” 

•        Deficiență – absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (anatomice, fizice sau 

psihice) a individului rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi împiedică 

participarea normală la activitate în societate; 

•        Dizabilitate – rezultatul sau efectul unor relații complexe existente / stabilite între starea de 

sănătate a individului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale 

acestui individ. Ca urmare a acestei relații, impactul diverselor medii asupra aceluiași individ, având 

o anumită stare de sănătate, poate fi extrem de diferit. „Dizabilitatea” este termenul generic ce 

desemnează afectări, limitări ale activității și restricții de participare. 

•        Educatie incluzivă – proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea în 

procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități. 

•        Școala incluzivă – unitate de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii si 

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste 

unități de învățământ beneficiază de toate drepturile si serviciile sociale și educaționale conform 

principiului „resursa urmează copilul”. 
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•        Integrarea școlară - proces de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de 

stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă), de desfășurare cu 

succes a prestațiilor școlare. Asimilarea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor 

modificări interne în echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecințe în planul 

acțiunii sale. 

•        Educația școlară a copiilor cu CES – trebuie sa corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor, 

presupune evaluarea adecvată a potențialului lor de învățare/ dezvoltare și implică asigurarea 

reabilitării – recuperării – compensării deficiențelor / tulburărilor, dificultăților de învățare. 

•        Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile 

educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. Educația 

integrată are rolul de a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a 

copiilor cu CES. 

•        Educația specială este o forma de educație adoptată și destinată copiilor cu CES care nu reușesc 

singuri să atingă, în cadrul învățământului obișnuit, în mod temporar sau pe toată durata școlarității, 

un nivel de educație corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru un om activ, autonom și 

independent. 

Conceptul de CES corespunde unei abordări care: 

▪  postulează ideea că fiecare copil este unic; 

▪  admite / demonstrează faptul că orice copil poate învăța; 

▪  valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale; 

▪  cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este 

folosită adecvat; 

▪  consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile / 

cerințele elevilor; 

Numai plecând de la acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; participarea 

și integrarea școlară și socială. 

Condițiile de care are nevoie copilul cu CES: 

           condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

           flexibilitate didactică; 

           adaptarea curriculum-ului la posibilitățile individuale; 

           individualizarea educației; 

           protecție socială; 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

139 
 

           programe individualizate de intervenție; 

           integrare școlară și socială. 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 

a.     integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu excepția programelor 

terapeutice care se pot desfășura in spații speciale, destinate acestui scop; 

b.     integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obișnuință, sau la anumite 

discipline școlare unde pot face față; 

c.      integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, întreceri 

sportive, spectacole etc. 

          Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția 

acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant 

activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 

          Relația dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru 

este nevoie de respectarea următoarelor reguli: 

         Părinții si copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie 

alese situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care 

cei mai mari le acceptă; problemele trebuie discutate până când se ajunge la o concluzie acceptabilă, 

chiar dacă nu se ia o decizie; 

         să existe un parteneriat cât mai strâns între părinți copiilor cu CES și cadrele didactice bine 

pregătite și informate în legătură cu modul in care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie 

redusă izolarea părinților, punându-i în legătură cu alți părinți aflați în situații similare, promovând o 

abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; 

         trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor 

părinților, a cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 

 

Referințe bibliografice: 

Verza, E., & Paun, E. (1998). Educatia integrată a copiilor cu handicap. Unicef. 

Popescu, G., & Pleșa, O. (coord). (1998). Handicap, readaptare, integrare. București: Pro Humanitate. 

Vrăjmaș, T. (2001). Învăţământul integrat şi/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale. București: Aramis. 
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Integrarea copilului ce prezintă dizabilitate mintală-dificultăți de învățare (dislexie/disgrafie) în 

școala de masă 

STUDIU DE CAZ 

Prof. de sprijin Dancu Maria Adriana 

Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Tiur-Blaj 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

1. Nume și prenume: L.A. R. 

2. Vârsta: 10 ani 

3. Sex: masculin 

4. Naționalitate: română 

5. Integrat la: Șc Gimn. „ Simion Bărnuțiu” Tiur-Blaj 

6. Clasa: a IV-a 

DATE FAMILIALE 

1. Numele și prenumele părinților: 

- Tata: L.V.M. 

- Mama: L. M. M. 

2. Ocupația părinților:  

- Tata: decedat 

- Mama: fără ocupație 

3. Vârsta părinților: 

- Tata: - 

- Mama: 33 ani 

4. Bugetul familiei: sărac 

5. Condiții socio-economice: 

- Nivel socio-cultural scăzut 

6. Structura familiei: 

- tatăl decedat, iar mama este recăsătorită și muncește în Polonia 

- momentan elevul, împreună cu fratele sau mai mare se află în grija bunicilor materni, 

fiindu-i încredințat bunicii prin hotărâre judecătorescă 

- relațiile intrafamiliale și climatul afectiv-satisfăcător 

- mama vizitează copiii de sărbători și contribuie foarte puțin la întreținerea acestora 

7. Elevul mai are încă 2 frați, sora acestuia rezultând dintr-o alta casatorie a mamei 

8. Date medicale: 

- sarcină normală 

- a fost un copil cu probleme medicale încă de la început 

- prezintă dificultăți de comunicare și relaționare 
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DATE PSIHOLOGICE SEMNIFICATIVE: 

- elevul suferă de retard psihic ușor; 

- QI= 77 

- Prezintă dificultăți în exprimarea orală și scrisă, tulburări socio-afective. 

Reprezentări: percepe difuz materialul de învățare, reprezentările fiind greu de actualizat. 

Gândirea: concret-intuitivă; înțelege lent noțiunile predate. 

Memoria: mecanică lentă, lacunară, de scurtă durată. 

Imaginația: săracă și lipsită de creativitate 

Limbajul și comunicarea: prezintă dislalie, vocabular redus, exprimare greoaie, răspunde numai la 

întrebări și comenzi verbale; timpul de reacție moderat; percepția auditivă și analiza fonematică este 

deficitară ( tulburare lexico-grafică în diferențierea literelor  s- z) 

Atenția: nivel de concentrare scăzut, instabil 

Voința: mobilizatoare pentru activități de scurtă durată și recompensată 

Temperament: coleric 

Schema corporală: lateralitate stângă, orientare în timp relativ bună, orientare spațială relativ bună  

Cauze care au determinat eșecul școlar: 

 Cauze interne 

- elevul suferă de retard psihic ușor; 

- prezintă dificultăți în exprimarea orală și scrisă; 

- tulburări socio-afective; 

- stima de sine scăzută. 

Cauze externe: 

- familia nu este preocupată de buna evoluție școlară a copilului; 

- clasa nu- l agreează; 

- lipsa de comunicare de la cea mai fragedă vârstă cu părinții (în cazul de față cu 

bunicii); 

- absența unui climat afectiv din partea părinților. 

 

PROGRAMUL DE CONSILIERE ȘI INTERVENȚIE PE CAZ 

           a). Acțiune asupra elevului cu CES ( a cadrului didactic/ prof. de sprijin) 

-cunoașterea elevului prin adunarea datelor care conturează profilul personalității sale; 

- prezentarea lui colectivului clasei; construirea unei imagini de sine pozitivă;  
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- antrenarea în activități de echipă; 

- responsabilități permanente la nivelul clasei; 

- integrarea în activitățile pentru care are disponibilități, 

- adaptarea vorbirii și mimicii pentru transmiterea mesajului; 

- momente în care este solocitat individual, dar și moment în care este inclus în grup; 

- construirea unei relații afective cu colegii și professor. 

  b).  Acțiune asupra colectivului clasei ( a cadrului didactic/ prof. de sprijin) 

  - discuții cu elevii și sensibilizarea asupra problemei colegului lor; 

  -cultivarea relațiilor de colaborare; 

  -includerea elevului în activități de grup, 

  -rezolvarea conflictelor pe cale pașnică, tolerantă; 

  -colaborarea și întrajutorarea la activități diverse (abilități practice, desen); 

  -învățarea în perechi; 

  -asigurarea unui climat afectiv de siguranță în vederea integrării elevului în    colectiul 

clasei. 

 c). Acțiune asupra familiei: 

  -consilierea părinților; 

  -responsabilizarea familiei în vederea optimizării evoluției elevului; 

  -să-i ofere sprijin necondiționat ori de câte ori este nevoie; 

  -conștientizarea necesității unui parteneriat familie-școală. 

d). Strategii concrete folosite de cadrul didactic/prof. de sprijin în vederea integrării 

elevului cu CES: 

Corectarea deficiențelor de limbaj se face utilizând două categorii de metode, unele de ordin 

general și altele specific fiecărei categorii de dizabilitate. Desigur cele mai multe dintre ele sunt aplicate 

numai de specialiștii logopezi, în cabinetele lor, însă exerciții de corectare, repetare, integrare în grupul 

de prieteni sau clasa de elevi reprezintă acțiuni pe care le poate face cu real succes și  profesorul de 

sprijin sau învățătorul clasei în parteneriat cu acesta. Condiții esențiale ale reușitei le reprezintă 

colaborarea strânsă cu părinții elevilor, respectarea particularităților de vârstă și individuale, efectuarea 

de exerciții de scurtă durată și , mai ales o atmosferă caldă, răsplătirea cu laude și încurajări. 

 Pentru înlăturarea dislexiei constatată la elevi trebuie utilizate exerciții de gimnastică și 

mimogimnastică a corpului și a organelor aparatului fonoarticulator, mișcări complexe ale diferitelor 

grupe de mușchi care iau parte la activitatea de respirație, la dezvoltarea mișcărilor faciale: umflarea și 

retragerea simultană a obragilor, imitarea râsului, scoaterea limbii neîncordate printre dinți și buze sau 

încordate sub forma de săgeată, mișcări antero-dorsale ale limbii, executate la început cu gura deschisă, 

apoi cu ea închisă. Nu trebuie omise exercițiile pentru dezvoltarea motricității mandibulare sau a 

buzelor, a vălului palatin sau chiar a laringelui. Exercițiile de respirație trebuie desfășurate sub formă de 

joc, însoțite de mișcări ale brațelor, șoapte sau cântare. Desigur o atenție deosebită trebuie acordată 

felului în care sunt pronunțate sunetele atât de cei cu probleme cât și de ceilalți colegi cu care comunică 

verbal în cadrul lecțiilor sau în joc. Pentru emiterea corectă a sunetului trebuie integrată în activități și 
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reproducerea onomatopeelor: locomotiva - șșșș; șarpele – ssss; vântul- jjjj; despărțirea cuvintelor în 

silabe și accentuarea celor care conțin sunetul „s”. 

  Am exersat formarea corectă a sunetului, a modalității de pronunție corectă, l-am introdus apoi 

în cuvinte, propoziții, insistând în același timp pe formarea autocontrolului auditiv: 

- Silabe directe: sa, se, si, so, su; 

- Silabe indirect: as, es, is, os, us; 

- Silabe intermediare: asa, ese, isi, oso, usu; 

- Grupe consonantice: stra, stre, spre, stri, stro, stru; 

- Cuvinte cu „s” inițial- monosilabice, bisilabice, trisilabice; 

- Cuvinte cu „s” median 

- Cuvinte cu „s” final 

- Propoziții simple sau dezvoltate 

Pentru corectarea dislexo-disgrafiei, în perioada preabecedară trebuie avut în vedere tulburarea 

de schemă corporală, de organizare și structurare spațio-temporală, recunoașterea sunetelor silabelor 

cuvintelor, pregătirea scrisului prin desene, maturizarea cognitivă prin formarea deprinderilor de formă, 

spațiale, urmată de scrierea elementelor grafice care vor compune literele, dezvoltarea interesului pentru 

scis. În perioada abecedară se va pune accent pe identificarea literei și asocierea ei cu sunetul, se va trece 

apoi la etapa silabelor scris-citite, a cuvintelor, propozițiilor. Se va continua acest mod de lucru și 

exersare pe tot parcursul anului. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Rezultate obținute: 

- progresul pe linia socializării, integrarea în colectiv; 

- participarea la activitățile extracurriculare; 

- formarea unei imagini de sine pozitivă; 

- sub aspect grafic a înregistrat progrese, reușind să ordoneze textul în pagina caietului, 

să aibă o scriere lizibilă și corectă (cu sprijin); 

- tulburările fonetice ale vorbirii orale (substituiri, schimbarea locului literelor, 

omisiuni ale cuvintelor) au scăzut simțitor; 

- are o atitudine mult mai tolerantă față de colegi, depășește mai ușor situațiile 

conflictuale; 

 

Recomandări: se recomandă sprijin și din partea familiei în depășirea problemelor, mai mult 

studiu individual și mai multă implicare și motivație din partea elevului și în afara orelor de curs. 
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Studiu De Caz/ Studiu De Specialitate  

Metodă De Cunoastere A Copiilor Cu Dificultăți  De Învațare 

 

Prof.Itinerant Diță Iris Ionelia 

                                                                                          - DOCTORAND - 

C.Ș.E.I., Or. Vălenii de Munte 

 

 

,,Nu există nici o fiinţă umană atât de solid fortificată încât să nu găseşti  un loc de pătrundere spre 

ea, dacă eşti destul de inteligent şi iscusit’’ 

                                                                                           J. Wasserman 

 

Cunoaşterea individualităţii copilului constituie o problemă atât de veche ca şi grija părintelui 

pentru buna dezvoltare a copilului său. Ea devine, aproape în acelaşi timp, o problemă a grupului social, 

exprimată prin efortul comun de integrare a tineretului în formele de viaţă socială. 

 Copilul poate fi considerat, sub aspectul caracteristicilor sale de personalitate, ca fiind rezultatul 

acţiunii dintre fondul său ereditar, condiţiile de mediu în care se dezvoltă şi acţiunile educative 

exercitate asupra sa. 

 Dascălul nu mai este doar o sursă de cunoştinţe, ci acestuia îi revine sarcina de a canaliza şi a 

orienta realizarea optimă a posibilităţilor de dezvoltare ale fiecărui elev, prin organizarea şi 

individualizarea activităţii şcolare. 

           Profesorul Itinerant realizează cel mai bine care sunt problemele elevului în raport cu felul  în 

care acesta îşi pregăteşte şi îşi realizează învăţarea. Condiţia esenţială a organizării muncii la lecţie, în 

aşa fel încât aceasta să fie adecvată posibilităţilor de a învăţa, capacităţii tuturor copiilor şi fiecăruia în 

parte, este cunoaşterea lor profundă. Se pune accent pe  munca instructiv - educativă diferenţiată,acest 

lucru impune cunoaşterea temeinică a  elevilor sub aspectul dezvoltării psihice şi fizice. 

                 Cunoaşterea personalităţii elevilor oferă profesorului o structură teoretică ce permite 

formularea propriilor ipoteze în legătură cu rezolvarea problemelor fiecărui elev. 

 Voi prezenta in continuare un STUDIU DE CAZ, subiect C.A.L., elevă cu cerinte educative 

speciale, obiectivele urmarite in activitățile desfașurate, strategiile didactice folosite in intervenție. 
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STUDIU DE CAZ 

 

I.Date personale: 

1.Numele si prenumele: C. A. L. 

2.Locul si data nasterii: localitatea Câmpina-prahova la 13.X.2005 

3.Domiciliul:jud.Prahova 

4.Scoala CSEI, orasul Vălenii de Munte 

II.Date familiale: 

1.Ocupatia si locul de munca al parintilor: 

                     Tatal: C. F. 

                     Mama: C. E. L. 

2. Structura si componenta familiei: 

                   a) familie formată din patru membrii 

                   b) frati(surori) 1 

3.Atmosfera si climatul educativ: 

- climat educativ necorespunzator din cauza : 

 

Gândirea: 

- Înţelege noţiuni: □ simple □ complexe 

- Defineşte noţiuni: □ simple □ complexe. 

- Operează cu noţiuni: □ simple □ complexe  

- Înţelege relaţiile cauză-efect: □ da □  nu  

         -  lipsa unor modele parentale familiale; 

 

III.DEZVOLTAREA FIZICA SI STAREA DE SANATATE 

Starea generală de sănătate : în general  bună 

Menţiuni medicale importante pentru procesul de învăţământ: 

• Întârziere psihică ușoară / QI 55 % 

• Tripareză spastică- nedeplasabilă 

• Dislalie,disartrie 

• Epilepsie – crize rare /pe tratament COD 375 

         – conform Certificat Medical 988 21.06.2017 medic specialist Miu Anca  

• Grad de handicap GRAV 

       – conform Certificat CEOS Nr.414/ 29.06.2017 

IV.PARTICULARITATI  ALE  DEBUTULUI  ŞCOLAR 

 Programe educaţionale la vârstă preşcolară (grădiniţă, centre de zi cu componenta educaţională): 

Denumirea instituţiei: Grădinița Micul Prinț, Com. Măgurele Perioada: de la vârsta de 4ani – 8 ani , 

Observaţii: cu perioade dese de absenteizm  
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             Pregătirea şcolară (unităţi de învăţământ de masă, unităţi de învăţământ special/special integrat): 

Denumirea instituţiei Șc. Gim. Comuna Măgurele 

Perioada: 2013 – 2014 , clasa a.I a ,cu profesor de sprijin 

Observaţii: din  cls.a IIa.,anul 2014 -2017 ,la  Șc. Gim. Specială, Orașul Vălenii de Munte   

                  – învățământ la domiciliu 

Promovat în anul anterior: □ DA □ NU 

              Activităţi de sprijin anterioare şi prezente, inclusiv extraşcolare (terapii în centre/clinici, în 

grădiniţă sau şcoală): activităţi de sprijin în anul  2013, iar  2014 -2019 învățământ la domiciliu 

 

Comportamentul în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente :  

• Anterioare – oboseală manifestată prin plâns,stare de nervozitate,țipete (la 

școala de masă), nu putea să facă față la ritmul de lucru impus de cerințele 

învățământului de masă 

• prezintă  urmatoarele incapacităţi: 

-  lipsa motivatiei,  interes inegal; 

-  imprecizie in actiunile practice si mentale; 

-  verbalizare medie a reprezentarilor si actiunilor; 

-  grad redus de independenta ; 

-  anxietate in fluxul solicitarilor scolare, oboseală permanentă 

 

V.PROCESELE COGNITIVE SI STILUL DE MUNCA INTELECTUALĂ 

Tipul de dizabilitate: Întârziere psihică ușoară, dislalie psihomotorie acută, disartrie care fac dificilă 

comunicarea  

Dizabilitati asociate: microcefalie, tripareză spastică - nedeplasabilă 

Dezvoltarea senzorial-perceptiva: 

Nivelul dezvoltarii psiho-motricitatii: 

-  reprezentari temporale reduse(încurcă momentele zilei, lunile anotimpurilor etc.); 

- slabe reprezentari spatiale (nu poate aranja corect in pagina, nu percepe detaliile, nu utilizeaza corect 

notiunile spatiale). 

Gandirea 

- Înţelege noţiuni: □ simple □ complexe 

- Defineşte noţiuni: □ simple □ complexe. 

- Operează cu noţiuni: □ simple □ complexe 

- Înţelege relaţiile cauză-efect: □ da □ nu - depinde de complexitate 

Prezintă baraje ale gândirii, lapsusuri, ritm lent de prelucrare a informaţiilor. Stabileşte cu ajutor 

asemănările şi deosebirile între două obiecte ..Nu utilizeză informația dobândită în situaţii noi.Identifică 

absurditaţi in imagini cu ajutor, imită acțiuni cu obiectele ,grupează obiecte după anumite criterii.   

        Probă folosită  - povestirea orală, observația, joc didactic 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

148 
 

-  intuitiv- concretă, la nivelul operatiilor concrete bazate pe material didactic si sprijin din partea 

adultului; 

-  analiza,compararea asigurate pe baza modelului prezentat; 

 

Memoria 

Formele memoriei: 

□ de scurtă durată □ de lungă durată 

□ vizuală □ auditivă □ mixtă 

Alte particularităţi ale memoriei:  

  Este predominant mecanică .Memoria are productivitate mai mare în ceea ce privește  recunoaşterea 

decât reproducerea . Povesteşte cu ajutor întâmplări din activitatea sa    zilnică și uneori, 

surprinzător,evenimente petrecute cu mult timp în urmă.(ocazional)   necesită mai multe repetări pentru 

a reține informații,reține poezii scurte (1-2 strofe). 

        Probă folosită  -observarea sistematică, povestirea orală, observația, joc didactic 

 

Atentia 

□ tulburări de atenţie □ nu prezintă tulburări de atenţie 

Alte particularităţi (concentrare, stabilitate, volum etc.): 

       Îşi poate menţine atenţia câteva minute  pe parcursul efectuării unei sarcini. Trece cu   

  greu de la o sarcină la alta. Are nevoie permanentă de ajutor și suțtinere din partea   

  profesorului pe parcursul unei activități.  

Probă folosită –  observația, joc didactic 

-  tulburari de atentie; 

-  fluctuanta in functie de stimul; 

 

Imaginatia –săracă, predominant reproductivă 

 

Limbajul  

Vocabular: 

□ redus □ mediu dezvoltat □ bogat 

Exprimare orală: 

□ nu comunică oral □ greoaie □ incorectă gramatical □ clară, corectă 

Tulburări de limbaj: dizlalie psihomotorie 

Alte particularităţi ale limbajului:  

    Limbajul expresiv este prezent. Vocabularul activ este slab dezvoltat, pronunția este deficitară din 

cauza dislaliei poliforme și a bălbismului.Utilizează propoziții simple dar exprimarea verbală este în 

majoritatea cazurilor greu de înţeles. Recunoaște și scrie semne grafice, cifre si litere mari de tipar - cu 

ajutor. 
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Probă folosită – povestirea orală, observația, joc didactic 

VI.  CONDUITA ELEVULUI  LA LECŢIE ŞI ÎN CLASĂ(trasaturi de personalitate) 

Afectivitatea 

-  instabilitate afectiva, stari afective puternice (prezent numai fizic), conflictuale,     

   agresive(verbale si chiar fizice); 

-  imaturitate afectiva(emotiile ii perturba activitatea); 

 

Motivatia 

-  extrinsecă 

-  lipsa increderii in forţele proprii; 

-  reacţii dezadaptative; 

-  pozitive faţă de persoane care-i acorda sprijin moral si material. 

 

Aptitudini 

-  practice –terapie ocupațională; 

-  lipsa aptitudinilor intelectuale (ritm lent, greoi, cu erori); 

-  lipsa aptitudinilor de comunicare /dislalie. 

Nivelul maturizarii psiho-sociale  

-  tulburari putrnice emotional-afective ; 

-  frustrari din cauza handicapului ; 

-  imaturitatea afectiva(dornic de afecţiune). 

Recomandari psihopedagogice 

-  curriculum scolar adaptat;programe adaptate 

-  profesori de sprijin/itinerant; 

- consiliere educaționala 

- recuperari fizice 

 

 

Eleva a beneficiat de intervenţie specializată şi strategii educaţionale diferenţiate     

care au avut la bază următoarele obiective: 

- Integrarea elevei in grupul clasei și în comunitate, valorizarea elevei, creşterea încrederii şi a 

stimei de sine prin evidenţierea punctelor forte de care dispunea, in momentele oportune în 

activităţile de învăţare.  

- Stimularea cognitivă din activitatea de sprijin s-a bazat pe strategii premergătoare intervenţiei 

pentru corectarea dislexo-disgrafiei: activităţi de stimulare senzorială, tactil- kinestezică, de 

explorare şi identificare a elementelor din mediul înconjurător.  

- Modelarea, dactilopictura, scrierea in lădiţa cu nisip,  manipularea obiectelor şi lucrul în 

echipă (elev-profesor) au fost activităţile dominante in acivitatea de sprijin, insoţite 

permanent de laude incurajări şi exemplul în faţa colegilor şi a asistentului personal. 
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Prezentarea cazului –situaţia actuală 

- participă la programul şcola – la domiciliu; 

- prezintă un tonus bun, uneori chiar vesel la prezenţa anumitor persoane de contact; 

- are prieteni in grupul de elevi ai centrului cu care se întâlnește in cadrul activităților la care participă, 

- nivelul achiziţiilor şcolare: citeşte pe litere/ silabe texte scurte, povesteşte un text audiat, identifică 

personajele unei povestiri, caracterizează oral personajele, efectuează adunări şi scăderi cu numere 

naturale de forma ZU cu suport intuitiv,  se orientează uşor in spaţiul  familial, solicită ajutor la 

activităţile mai dificile, manifestă ataşament pentru profesorul itinerant, mai prezinta uneori 

opoziţionism sau labilitate emoţională 

- are initiative de participare la activitatile scolare, efectuează parțial temele; 

Relaţionare pozitivă în cadrul familiei  dar şi în comunitate( evită persoanele vârsnice). 

 

STRATEGII DE INTERVENŢIE : 

Consilierea şi informarea tutorelui și a familiei  

- să cunoscă şi să înţeleagă nevoile copilului, fiind consecvenţi în ceea ce priveşte modul de abordare; 

- să ştie că pot influenţa, controla comportamentul copilului, însuşindu-şi abilităţile de bază în acest 

sens; 

- să se implice ajutându-l să-şi îmbunătăţească achiziţiile, încurajându-l oferindu-i spaţiu şi timp pentru 

lucru individual, întărindu-i comportamentele pozitive, monitorizând realizarile sarcinilor propuse. 

Consilierea şi informarea cadrelor didactice 

- abilităţile cognitive ale elevei  sa fie stimulate având grijă ca sarcinile solicitate să fie în concordanţă 

cu capacităţile sale; 

- comunicarea sa se faca cu răbdare, înţelegere, încurajare cu recompensarea efortului depus, cu trezirea 

dorinţei de a participa la realizarea sarcinilor. Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale, 

a încrederii în sine şi a motivaţiei pentu învăţare; 

- încurajarea sprijinului şi cooperarii din partea colegilor, atitudini pozitive; 

- centrarea invăţării pe activităţi practice; 

- sarcini impărţite în etape mici,realizabile; 

- adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare. 

 

Stabilirea modalităţilor de intervenţie în vederea socializării, încurajării încrederii în sine, 

iniţierii de activităţi, stimulării/ imbunătăţirii limbajului, imbunatăţirii nivelului de dezvoltare cognitiva, 

intervenţia s-a facut in funcţie de particularităţile  elevei, pentru a crea un mediu care să favorizeze şi să 

sprijine invăţarea şi integrarea socială. 

   Pentru reuşita programului de intervenţie se impune o permanentă colaborare între cadrele didactice de 

la clasa,  medici, profesor itinerant/sprijin. 
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PLANUL DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Având în vedere diagnosticul, în urama evaluării iniţiale complexe, acest program are ca scop un 

caracter psihoterapeutic educaţional şi are în vedere trei direcţii importante: ameliorarea, corectarea şi 

recuperarea pe cât posibil a dificultăţilor întâmpinate de eleva Coman Alexandra. 

Unul dintre principiile de bază ale educaţiei elevului cu tulburări de învățare este de a descoperi şi de a 

stimula ceea ce face el, nu ceea ce nu poate face. Un mijloc de realizare a cerinţelor acestui principiu 

este terapia prin activităţi atractive, jocuri si exerciţii, deorece acestea ofera copilului totdeauna 

posibilitatea succesului de moment, asigură încrederea în propriile forţe, creste stima de sine şi  duce la 

valorizarea pozitivă în faţa familiei.  

 

SCOPUL 

• Formarea unor deprinderi  de tip cognitiv si comportamental pentru integrarea în cadrul grupului 

de elevi ,a activităţilor de tip şcolar,a comunității. 

Specialiştii care intervin in aplicarea programului sunt: profesorul itinerant,  

familia 

 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

• imbunatăţirea nivelului de dezvoltare motrică/ perceptiv-senzorială (dezvoltarea  noţiunilor 

spaţio- temporale) 

• dezvoltarea exprimării orale prin întelegerea şi utilizarea  semnificaţiilor structurilor verbale; 

• formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

implicarea în activităţi de socializare prin integrarea în grupul de copii. 

 

 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT: 

• să se familiarizeze cu diferite materiale începand cu analiza lor  

• să selecteze materialul necesar temei propuse; 

• să foloseasca tehnici simple de lucru; 

• să indeplineasca actiuni simple; 

• să verbalizeze acţiunile întreprinse. 

 

Pe tot parcursul derularii programului de interventie am tinut cont de respectarea unor etape: 

I. Discuţii pregătitoare şi de fixarea unor reguli in cadrul activităţilor bazate pe joc. 

II. Prezentarea materialului, explicarea, demonstrarea exerciţiilor unde a fost necesar: 

III. Executarea activităţilor de către subiect şi  aprecieri, încurajări asupra modului în care le- a realizat. 

 

 

CONCLUZII: 

Programul are la baza o colaborare a tuturor celor implicaţi în activităţile desfăşurate de 

Alexandra pe parcursul unei zile, pentru a forma un cerc de susţinere, echilibrare şi integrare. 
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 Eleva a înregistrat progrese în ceea ce priveşte nivelul achizitiilor de tip scolar, cooperarea in grupul de 

lucru, integrarea în şcoală şi societate. 

        In urma  activităţilor desfasurate, am constatat că la aceşti copii cu diagnostic de deficențe asociate, 

comportamentul cognitiv se caracterizează printr-un fenomen general de perturbare a organizării 

cunoaşterii, (disfuncţii la nivelul proceselor cognitive, lipsa de motivaţie pentru cunoaştere, imaturitate 

cognitivă). 

Mama s-a implicat direct in activităţile de învăţare, ţinând cont de părerea specialiştilor, acest lucru 

având efecte pozitive pe mai multe planuri: stima de sine, comportamentul în cadrul orelor de curs, 

dorinţa de a lucra însoţite de elemente surpriză şi recompense verbale şi materiale.  

Profesorul –Itinerant  realizează cel mai bine care sunt problemele elevului în raport cu felul în 

care acesta îşi pregăteşte şi îşi realizează temele de învăţare. Informaţii despre stilul, ritmul şi gradul de 

învăţare a elevului le putem obţine însă, cel mai bine, în activitatea de învăţare . Profesorul/Itinerantul 

trebuie să-şi planifice lecţiile / activităţile, după evaluarea iniţilă a elevului, ţinând seama de obiectivele 

propuse de programa adaptată , dar şi de condiţiile concrete ale învăţării ,din  şcoala în care activează şi 

comunitatea de apartenenţă. 

 

      

RAPORT EVALUĂRI inițiale WISC 4 

EVALUATOR:  Diță  Iris Ionelia 

 

 

Nr copii evaluați: 1 

Nr ore evaluare: 5 h 

Nr. ore cotare și interpretare: 3 h 

 

Ce este Scala de Inteligență pentru Copii Wechsler – ediția a IV-a (WISC-IV)? 

Scala de Inteligență pentru Copii Wechsler – ediția a IV-a (Wechsler Intelligence Scale for 

Children – Fourth Edition) este un instrument clinic, administrat individual, care evaluează abilitatea 

cognitivă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni (6:0 – 16:11).  

Scala WISC-IV oferă un scor compozit care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului 

(Coeficientul de Inteligență Total = CIT), precum și scoruri compozite care reprezintă funcţionarea 

intelectuală în patru domenii cognitive specifice (Indicele de Înţelegere Verbală - IIV, Indicele 

Raţionamentului Perceptiv - IRP, Indicele Memoriei de Lucru - IML şi Indicele Vitezei de Procesare - 

IVP). Scala VISC-IV are la bază teorii recente din domeniul psihologiei cognitive și este susţinută de 

cercetări clinice şi rezultate ale analizelor factoriale.  

Structura WISC-IV 

WISC-IV conține 15 subteste, dintre care 10 subteste sunt obligatorii și 5 subteste sunt opționale. 
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Abrevierile şi descrierea subtestelor: 

 

Subtest Domenii cognitive 

specifice 

Descriere 

1. Cuburi (Cu) Raționament 

perceptiv 

În timp ce vede un model construit sau un desen din 

Cartea cu itemi, copilul utilizează cuburi alb cu roşu 

pentru a reconstrui modelul, într-un timp limită. 

Măsoară abilitatea de a analiza și sintetiza stimuli 

vizuali abstracți. De asemenea, implică formarea de 

concepte nonverbale, percepția și organizarea vizuală, 

procesarea simultană, coordonarea vizuo-motorie, 

învățarea și abilitatea de a separa figurile de fond, în 

cazul stimulilor vizuali. 

2. Similarităţi 

(Si) 
Înțelegere verbală Copilului i se prezintă două cuvinte care reprezintă 

obiecte sau concepte comune si acesta descrie prin ce 

sunt similare. 

Măsoară raționamentul verbal și formarea conceptelor. 

De asemenea, implică înțelegerea auditivă, memoria, 

diferența între caracteristicile importante și neesențiale 

și exprimarea verbală. 

3. Memorarea 

numerelor 

(MN) 

Memorarea 

numerelor 

Pentru memorarea numerelor în ordinea prezentată, 

copilul repetă numerele ordinea în care i-au fost 

prezentate cu voce tare, de către examinator. Pentru 

memorarea numerelor în ordine inversă, copilul repetă 

numerele în ordine inversă celei prezentate de către 

examinator. 

Măsoară memoria auditivă de scurtă durată, abilitatea de 

a respecta o ordine prestabilită, atenția și concentrarea. 

Memorarea numerelor în ordinea prezentată implică 

memorarea, atenția, codarea și procesarea auditivă. 

Memorarea numerelor în ordine inversă implică 

memoria de lucru, transformarea informațiilor, 

manipularea mentală și imaginația vizuo-spațială.  

4. Concepte 

grafice (CGr) 
Raționament 

perceptiv 

Copilului i se prezintă două sau trei şiruri de imagini şi 

alege una din fiecare şir pentru a forma un grup cu 

caracteristici comune. 
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Măsoară abilitatea de a raționa abstract, categorial. 

5. Codare (Co) 

 
Viteza de procesare Copilul copiază simboluri care formează pereche cu 

forme geometrice simple sau cu numere. Utilizând o 

cheie, copilul desenează fiecare simbol în forma 

corespunzătoare, într-un timp limită. 

Măsoară viteza de procesare, memoria de scurtă durată, 

abilitatea de a învăța, percepția vizuală, coordonarea 

vizuo-motorie, abilitatea de a scana vizual, flexibilitatea 

cognitivă, atenția și motivația; poate implica procesarea 

vizuală și secvențială. 

6. Vocabular 

(Voc) 
Înțelegere verbală Pentru itemii imagistici, copilul numeşte imaginile 

prezentate în Cartea cu itemi. Pentru itemii verbali, 

copilul oferă definiţii. 

Măsoară cunoștințele legate de cuvinte și formarea 

conceptelor la copii; fundamentul de cunoștințe, 

abilitatea de a învăța, memoria de lungă durată și gradul 

de dezvoltare al limbajului. De asemenea, implică 

percepția auditivă și înțelegerea, conceptualizarea 

verbală, gândirea abstractă și exprimarea verbală. 

7. Secvenţe de 

litere şi 

numere 

(SLN) 

Memorarea 

numerelor 

Copilului i se citeşte o secvenţă de litere şi numere, iar 

el va trebui să spună numerele în ordine crescătoare şi 

literele în ordine alfabetică. 

Implică secvențierea, manipularea mentală, atenția, 

memoria auditivă de scurtă durată, imaginația vizuo-

spațială și viteza de procesare. 

 

8. Matrici (M) Raționament 

perceptiv 

Copilul priveşte o matrice incompletă şi selectează 

partea care lipseşte din 5 opţiuni de răspuns. 

Măsoară inteligența fluidă. 

9. Înţelegere (Î) Înțelegere verbală Copilul răspunde la întrebări, bazându-se pe 

modalitatea în care el înţelege principiile generale şi 

situaţiile sociale. 

Măsoară raționamentul verbal și conceptualizarea, 

înțelegerea verbală și exprimarea, abilitatea de a evalua 

și de a utiliza experiența trecută și abilitatea de a 
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demonstra că stăpânește informațiile practice. Implică, 

de asemenea, cunoștințe despre reguli de comportament, 

judecată socială, maturitate și bun simț. 

10. Căutare de 

simboluri 

(CS) 

Viteza de procesare Copilul studiază un grup de simboluri şi indică dacă 

simbolul-ţintă/simbolurile ţintă se potrivesc sau nu cu 

cele din grupul de simboluri prezentat, într-un timp 

limită. 

11. Completare 

de imagini 

(CI) 

Raționament 

perceptiv 

Copilul vede o imagine, apoi indică sau spune partea 

importantă care lipseşte, într-un timp limită. 

Măsoară percepția și organizarea vizuală, concentrarea 

și recunoașterea vizuală a detaliilor esențiale ale 

obiectelor. 

12. Barare (B) Viteza de procesare Copilul studiază un aranjament imagistic structurat, 

apoi aleator, şi marchează imaginile-ţintă într-un timp 

limită. 

Măsoară viteza de procesare, atenția selectivă vizuală, 

vigilența și omisiunile vizuale. 

13. Informaţii 

(Inf) 
Înțelegere verbală Copilul răspunde la întrebări care se adresează unei 

largi palete de cunoştinţe generale. 

Măsoară abilitatea de a achiziționa, reține și reactualiza 

cunoștințe generale faptice. De asemenea, implică 

inteligența cristalizată, memoria de lungă durată, 

abilitatea de a reține și a reactualiza informații de la 

școală și din mediul social, percepția auditivă, 

înțelegerea, limbajul expresiv. 

14. Aritmetică 

(A) 
Memorarea 

numerelor 

Copilul rezolvă mental o serie de probleme prezentate 

oral, într-un timp limită. 

Implică manipulare mentală, concentrare, atenție, 

memoria de scurtă durată și de lungă durată, abilitatea 

de a raționa cu numere și activarea mentală, precum și 

secvențierea, flexibilitatea gândirii și gândirea logică. 

15. Raţionament 

verbal (RV) 

Înțelegere verbală Copilul identifică conceptul comun descris printr-o 

serie de indicii. 

Măsoară înțelegerea verbală, abilitatea de a judeca 

analogic și de a generaliza, abstractizarea verbală, 
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cunoștințele în domeniu, abilitatea de a integra și de a 

sintetiza diferite tipuri de informații și abilitatea de a 

genera concepte alternative. 

 

Indicele de Înțelegerea Verbală – IIV sintetizează performanța copilului la subtestele Similarități, 

Vocabular și Înțelegere, cu alternative în Informații și Raționament Verbal. 

 

Indicele Raționamentului Perceptiv – IRP sintetizează performanța copilului la subtestele Cuburi, 

Concepte grafice și Matrici, cu alternativă în Completare de Imagini. 

 

Indicele Vitezei de Procesare – IVP sintetizează performanța copilului la subtestele Codare și Căutare 

de simboluri, cu alternativa Barare. 

 

Indicele Memoriei de Lucru – IML sintetizează performanța copilului la subtestele Memorarea 

numerelor și Secvențe de litere și numere, cu alternativa Aritmetică. 

 

Viteza de Procesare și Memoria de Lucru sunt cel mai adesea corelate: o viteză de procesare scăzută 

poate afecta memoria de lucru, iar o viteză de procesare ridicată determină o încărcare mai scăzută a 

memoriei de lucru. 

 

Profilul ACID se referă la suma scorurilor pentru probele Aritmetica, Codare, Informații și Memorarea 

numerelor. Copiii care au dislexie au un scor mai mic ACID decât copiii care nu au probleme legate de 

scris-citit. 

Rezultate foarte slabe la Informații + Aritmetică + Cuburi + Completare de imagini pot indica o 

disclaculie.  

GAI = General Ability Index (Indexul de Abilități cognitive generale) ia în calcul însumarea 

scoruruilor compozite pentru înțelegere verbală și raționament perceptiv. 

CPI = Cognitive Proficiency Index se calculează pentru scorurile compozit la capitolele Memorie de 

lucru și Viteză de procesare.  

FSCIT vs. GAI = o comparație între Indexul de abilitate cognitivă generală (fără Memoria de lucru și 

Viteza de procesare și CIT general. 

GAI vs. CPI = o comparație între Indexul de abilitate cognitivă generală și Indexul de abilitate 

procesuală - Memoria de lucru și viteza de procesare. 
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Observații generale: 

● Eleva evaluată, nu cunoaște alfabetul ca înșiruire a celor 28 de litere, de la a la z. 

● A urmat cursurile unei grădinițe de stat (ocazional- cu perioade mari de absenteism, drept urmare 

are dificultăți de orientare spațio-temporală, nu are noțiuni de timp însușite, nu își știu anul sau 

data nașterii, (azi, mîine, ieri, zilele săptămânii, lunile anului, anotimupuri- cu support intuitiv). 

● Are o relativă înțelegere a lumii înconjurătoare, nu poate explica fenomene sau cauzalități 

banale, exprimă cu dificultate emoții, vocabularul activ este redus pentru vârsta ei.  Unele rateuri 

școlare se datorează, cel mai probabil, unei slabe înțelegeri a sarcinilor pe care le primește : fie 

nu decriptează în timp util ce trebuie să facă, fie  obosește repede, astfel că ajunge să nu se 

conformeze saricinii școlare. Are  capacitate redusă de aface raționamente verbale și de a utiliza 

vocabularul pentru acestea. Exemple:  

✓ "Prin ce se aseamănă fluturele și albina?" R = "fluturele e bine, albina e rău", "fluturele e 

colorat, albina înțeapă". 

 

● Probleme de morală. De pildă, Alexandra nu înțelege scuzele - nu înțelege motivul pentru care 

e bine să îți ceri scuze dacă ai greșit față de cineva. Carențele educației morale au fost evidente și 

în alte situații, de pildă eleva dorea să mă uit în altă parte, pentru a lua startul unei probe și să nu 

văd când încep, pentru a câștiga timp. 

● La întrebarea "de ce e bine să fii punctual" eleva a răspuns "scade nota la purtare doamna"etc, 

fapt care denotă o preocupare a familiei. 

● Alexandra nu a  reușit să identifice corect furia și bucuria ca emoții . Acest lucru arată 

dificultatea lor de a identifica emoțiile drept categorie conceptuală, în ciuda exemplelor date. La 

întrebarea "prin ce se aseamănă furia și bucuria?" fetița a dat răspunsuri care sugerează că asistă 

la violențe: "furia e când se ceartă/ bat părinții", "bucuria o au copiii și furia părinții", "se bate 

sau stă cuminte, asta e", "furie nu e voie, că supără tata, bucurie e voie".  

● Din discuții a reieșit că nu se simte confortabil în mediul școlar – povestește că râd alții de ea sau 

că  doamna nu o înțelege,nu are răbdare cu ea, că se face de râs, că  note ei sunt mici etc.  le e 

rușine cu cât pot face. greu  se pot identifica puncte tari. 

● Din discuții și din administrarea unor probe de cunoștințe, elevei îi lipsesc  prerechizitele 

școlarității:  

o cunoștințe de bază despre timp, natură, despre corpul lor, despre animale, despre 

fenomene banale din viața de zi cu zi; 

o înțelegerea spațialității, a temporalității; 

o obișnuința de a rezolva sarcini: în ordine de sus în jos, de la stânga la dreapta;  

o folosirea unui algoritm deja explicat, învățat pentru rezolvarea a ceva similar.  

● Eleva nu știe câți ani are fratele și părinții ei, nu știe ai cui părinți sunt bunicii și străbunicii cu 

care locuiește în curte, ale cui surori sunt mătușile și unchii, nu știe numele străzii pe care 

locuiește .  

● Nu știe în ce clasă este, nu știe cum se numea educatoarea /învățătoarea , știe prenumele 

profesorului itinerant cu care  o vizitează periodic . 
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Recomandări Generale: 

 

1. Activitățile din cadrul CESI ar trebui: 

✓ să stimuleze, sub formă de joc, dezbateri etice - copiii să discute atât despre ce trebuie, cât și 

despre motivațiile emoționale din spatele a ce trebuie, despre explicațiile logice, despre ce 

presupun regulile pentru individ și comunitate. 

✓ să se adreseze și copiilor de cls. pregătitoare, a.î. să asigure, la începerea școlii de către aceștia, a 

prerechizitelor de școlarizare și de socializare școlară. 

✓ să asigure și exerciții de psihomotricitate,  

 

2. În cadrul orelor de stimulare individuală: 

se vor aborda distinct emoțiile, se va lucra pentru recunoașterea lor și se vor stimula discuțiile despre 

emoții. 

1. C. A. L., 13 ani și 6 luni 

 

Alexandra locuiește într-o cameră  și un hol mic, cu mama ,tatăl și fratele ei mai mic. În casa în 

care stă mai locuiesc trei familI  (străbunicii tatălui, părinții tatălui, sora tatălui cu familia). 

 Fetița necesită supraveghere permanentă fiind nedeplasabilă, este dependentă de prezenșa mamei, care-i 

este asistent personal. 

Traseul şcolar 

           Forme  educaţionale  urmate:  Grădiniţa-Coada Malului. A promovat clasa a I a la Şcoala 

Gimnazială Comuna Măgurele iar clasa a II şi a III la Şcoala Gimnaziala Specială, Orasul Valenii de 

Munte - Învăţământ la domiciliu În prezent este înscrisă la CSEI , Oraşul Vălenii de Munte, clasa a VI a- 

invăţământ la domiciliu. 

Diagnostic  

        PC. Microcefalie, tetrapareză spastică,întârziere psihica uşoara QI=55, dislalie polimorfă 

accentuată, balbism tonico-clonic( Bâlbâială 

 

CIT general – 77 – nivel mediu-inferior.   

Scorul s-a reflectat în toate palierele, cel mai jos scor fiind IVP = 76, care o plasează pe Alexandra în 

percentila 5 de populație.  

  

Comportament în timpul evaluării:  

 

A fost pozitivă și curiosă, nerăbdătoare, veselă în general. Nu a putut sta pe scaun mai mult de 10-15 

minute.  

 

Puncte tari:  

Atitudinea prietenoasă, curiozitatea.  
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Puncte slabe:  

Viteza de procesare: Scor compozit 76. A lucrat foarte lent, atît proba de Codare (Co), cît și Căutarea de 

Simboluri (CS). S-a oprit de mai multe ori. La CS - deși a lucrat foarte lent (13 rînduri parcurse), doar 

10 au fost corecte, iar 7 greșite. 

 

Înțelegere Verbală: cel mai mare scor obținut (91) și este în percentila 27, sub medie.   

 

Rationamentul perceptiv - scor compozit 87, (percentila 19).  

Memoria de lucru – nivel scăzut, scor compozit IML = 88, este în percentila 21.  La proba de Aritmetică 

(A) scorul standard obținut a fost 9, în condițiile în care nu a reușit să țină minte datele problemelor.  

 

Recomandări: 

*control / evaluare neuro-psihiatrică de specialitate  

 

1. Exerciții de psihomotricitate: 

● noțiunile de stanga-dreapta; sus-jos; deasupra-dedesubt; margine, colt, miscarea de rotatie etc - 

(eg - jocul traseului - utilizarea unui traseu cu jaloane, cu scaune și mese in cameră - copilului i 

se dau instrucțiuni de la simplu la complex, pe măsură ce înțelege noțiunile - ocolește masa / 

intră pe sub ea, apoi, treci peste scaun etc; eg 2 - cu o păpusă / mașinuță - copilul primește 

indicații să așeze obiectul - sub masă, pe scaun, între două cărți, peste carte și sub caiet etc)  

● identificarea reperelor spațiale în cadrul paginii de lucru (utilizarea de repere specifice 

exercițiilor de disgrafie pentru a marca zonele paginii). 

 

2. Exerciții de orientare temporală: ieri-azi-mîine, zilele săptămânii, anotimpurile, lunile anului - cu 

desene, poezii, activități specifice (eg - ilustrare grafică pentru zilele lucrătoare si pt zilele de odihnă -  

de luat acs și lipit pe perete; ilustrare grafică anotimpuri - se tremură / ne e cald). 

 

3. Exerciții pentru dezvoltarea raționamentului perceptiv: 

● jocuri de constructie (facem un turn numai din cărți. facem o față de om numai din castane etc)  

● jocuri grafice - tangram simplu pt copii, puzzle.  

 

4. Exerciții pentru îmbunătățirea vitezei de procesare: 

● identificarea rapidă a unor elemente care nu fac parte din categorii conceptuale (gasește întrusul) 

● identificarea rapidă a diferențelor dintre 2 imagini 

 

4. Exercitii pentru mentinerea atentiei si cresterea timpului de lucru 

● cronometrarea timpului în mod vizibil și interactiv (ex: clepsidră, parcurgerea unui traseu 

reprezentat grafic).  

● amanarea progresiva a pauzei, cu recompense pentru trecerea de termenul stabilit (o bomboană / 

o biluță de 0,5 bani etc).  
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5. Exerciții pt memoria de lucru: 

- citirea de imagini - ne uităm la imagine timp de 1-2 minute, apoi o întoarcem și punem intrebari pentru 

a verifica ce informatii a retinut copilul: cîți copii ai văzut în desen? Era vreo literă? era soare sau 

înnorat?  avea cineva căciulă? ai văzut vreun pom? etc  

6. Exerciții pt pronunție : 

- Nu pronunță mai multe sunete - de refăcut evaluare logopedică 

- Nu are articulare corectă, genitiv, nu stăpânește genurile 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES 

 Veneticu Florentina 

Școala Gimnazială Comuna Vitănești 

 

 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate.  

De asemenea, educația integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor 

copii de cei normali prin  dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe 

cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permit 

dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. 

De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru activitate 

în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea 

normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra 

mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși 

indivizi. 

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul 

de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care 

necesită o evaluare şi o abordare personalizată.  

Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în acelaşi 

timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de vedere al 

temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe.  

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care 

trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite 

pentru restul clasei. 

Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de 

comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: 

profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier școlar, părinti. 

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a 

copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație.  

Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, 

sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 
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            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De 

exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, 

numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  

activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării 

acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după 

posibilitățile fiecăruia.  

Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, 

adaptându-se după fiecare  

Evaluarea elevilor cu CES se realizează diferenţiat faţă de ceilalţi participanţi la lecţie prin 

evaluări formative şi sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a 

progresului şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum.Reuşita activităţilor depinde de reuşita 

dublei abordări a instruirii în interiorul clasei si a relaţiei fundamentale dintre instruire si evaluare.  

Pentru ca activităţile să fie profitabile pentru toţi elevii, profesorul trebuie să găsească calea de 

mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la 

particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul educativ. Raporturile profesorului 

cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevii cu CES au mare nevoie de a dezvolta relaţii 

afective cu cei cu care intră în contact social, aspect care vizează calităţile etice şi morale ale 

profesorului sub al cărui control se află limita relaţionării. 

           Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o 

stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale 

acestuia.Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile 

determinând raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup.Profesorul eficient îşi sprijină elevii prin 

stabilirea clară a scopului activităţilor didactice; acceptarea şi valorizarea diversităţii şi opţiunilor 

diferite; reflectând asupra activităţilor desfăşurate şi evaluând permanent intervenţiile sale şi cele ale 

copiilor; utilizând flexibil toate resursele posibile, folosind cooperarea în clasă şi în afara ei. 

           Elevii cu CES au nevoie de profesori care înţeleg modul lor de învăţare, se pot adapta ritmului 

acestora şi îi pot orienta să-şi depăşească dificultăţile fără a-i desconsidera.Dezvoltarea acestor elevi nu 

poate să aibă loc decât într-un context de resurse ce se impun a fi abordate nediscriminativ, iar climatul 

în care acești elevi se dezvoltă trebuie să fie dominat de motivare, încredere în sine, cooperare și 

acceptare.           

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului 

pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic 

nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ” pentru copilul lor. 

Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite 

astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă 

acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de 

profesori acasă și pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 
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Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al 

incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și 

la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă  

 

Profesor învățământ primar Chivoiu Nușa Steliana  

Școala Gimnazială  George Emil Palade Buzău 

   

           Participarea la educaţie a tuturor copiilor , indiferent de cât de diferiţi sunt ei necesită accesul 

acestora şi apoi găsirea căilor ca fiecare să fie integrat în structurile care facilitează învăţarea socială şi 

individuală. A apărut astfel o activitate  care pune accentul pe cooperare, parteneriat, învăţare socială şi 

valorizare a relaţiilor pozitive, umaniste,în educaţie. 

           Apariţia conceptului de a asigura o educaţie integrată şi şcoală incluzivă a determinat modificări 

fundamentale în percepţia actului educativ. A fost elaborat  un curriculum flexibil şi uşor de adaptat 

cerinţelor educaţionale ale fiecărui elev având la  bază mai multe principii. Printre acestea sunt 

următoarele: 

         - respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura potenţialului şi capacităţilor 

sale; 

        - formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită adaptarea şi 

integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii normali; 

       - asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe privind 

activităţile de utilitate practică şi de timp liber; 

       - dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă (în limitele permise de gradul 

deficienţei) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile şi practicarea unor metode şi tehnici de 

muncă intelectuală care să asigure eficienţă în adaptarea şi integrarea şcolară şi socială. 

         Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de 

deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un 

grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie 

tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, 

stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor 

să se facă diferenţiat. 

         În scopul eficientizării procesului de învăţare pentru elevii cu CES sunt invocate câteva repere 

fundamentale. Învăţarea interactivă  presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe 

cooperarea, colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe interacţiunea 

dintre cadre didactice, cadre didactice şi elevi. Elaborarea obiectivelor învăţării se realizează în comun 

(educator – elev) deoarece fiecare participant la actul învăţării are ideile, experienţele şi interesele 

personale de care trebuie să se ţină seama în proiectarea activităţilor didactice. 

       Modalităţile de sprijin în actul învăţării  la elevii cu CES  se realizează pe tot parcursul procesului  

instructiv-educativ..Au nevoie în anumite momente de un sprijin activ de învăţare atât în timpul 

activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la activităţile din afara clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat 

educaţional cu anumite categorii de specialişti, cu familiile elevilor. 

           Şcoala incluzivă  integrează copiii indiferent de competenţele de adaptare şi învăţare, ea 

înseamnă preocuparea pentru ca fiecare copil sa fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul învăţării 
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tuturor, este o şcoală democratică , unde învăţarea este ridicată la rang de principiu general şi presupune 

înainte de toate acceptarea faptului că orice copil poate învăţa. În orice act de educaţie se întrepătrund 

trei dimensiuni importante: politicile, practicile şi cultura.  

          Școala  incluzivă se referă la includerea în mediul educaţional a tuturor copiilor, în virtutea unui 

program şi a unei strategii bine stabilite. Va fi  urmat un curriculum care să ţină seama de diversitatea 

elevilor, existenţa în instituţie a serviciilor de sprijin, cum ar fi: psihologi, logopezi, consilieri si personal 

medical. 

 În afară de folosirea unor strategii specifice, pentru a avea o şcoală incluzivă care să funcţioneze, 

este necesară pregătirea acesteia, pregătirea cadrelor, dar şi condiţii materiale care să permită un 

învăţământ cât mai diversificat, a adaptării diferitelor cerinţe speciale.  

        Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi obiectivele 

activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul dezvoltării psihice, tipul 

şi gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – analitic sau sintetic) , stilul de lucru al 

educatorului. 

 În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive, (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea) dar trebuie respectate anumite cerinţe: 

 - să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; 

 - prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 

 - ideile să fie sistematizate; 

 - să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; 

 - să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor 

de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

 Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie să fie însoţită 

de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai uşor atenţia şi este 

facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei. 

 Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce 

priveşte conţinutul unor discipline cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe 

mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi 

participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei 

din jur. 

 Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilități să înţeleagă elementele de bază ale unui 

fenomen sau proces . Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă 

aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de antrenare a 

deprinderilor. 

 În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă 

a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, 

elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce 

ştiu, se învaţă unii pe alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

167 
 

 O şcoală incluzivă este o şcoală deschisă pentru toţi, şcoala fără bariere în calea învăţării pentru 

toţi tinerii ,fără discriminări de orice natură, fără etichetări. Această şcoală are la bază o educaţie de tip 

incluziv. Educaţia incluzivă este o orientare care presupune o schimbare a modalităţilor de tratare a 

problemelor educaţionale, bazată pe considerentul că modificările de metodologie şi organizare, aduse 

pentru a răspunde elevilor cu dificultăţi de învăţare, sunt benefice pentru toţi copiii. 

 Şcoala incluzivă pune în centrul atenţiei sale persoana umană ca fiinţa originală, unică şi 

irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există personalităţi, grupuri diferite, motivaţii, 

raţiuni şi puncte de vedere diferite. 

          Educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare 

activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă  frumoasă. 
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                    O educație de calitate pentru toți într-o școală pentru toți 

 

                                                 Prof. înv.primar Boioc Lavinia 

                                             Școala Gimnazială  Broșteni Aninoasa 

   

 Integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă este esențială pentru a le oferi acestora un 

climat favorabil pentru o dezvoltare armonioasă si  echilibrată. Prin integrarea copiilor cu CES în 

învățământul de masă, se urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice. Acest lucru se realizează prin   implementarea unor programe 

cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie 

a unor funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. În acest sens, este necesar a 

se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru 

învațare în special. 

Acești copii trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi, urmărindu-

se  valorificarea  potențialului subiectului  deficient  și să se creeze oportunități care să permită  însușirea 

de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

• trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii 

•  să li se recunoască dreptul  la educație 

•  să se asigure integrarea lor în cadrul învățământului de masă.  

           Pentru copiii cu cerințe speciale trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care 

constă în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de 

evaluare. Acestea trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz și  sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  

sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o 

muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a 

copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții 

reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea 

cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De 

exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, 

numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  

activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării 

acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după 

posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele 

stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  
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            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului 

pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic 

nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele 

de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să 

satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la 

toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă 

si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

 Alois Ghergut, 2006, Psihologia persoanelor cu cerinte speciale, Editura Polirom, Iasi; 

Cretu Carmen, 1999, Curriculum diferentiat si personalizat, Editura Polirom, Iasi; 

 Vrajmas Ecaterina, 2001, Strategiile educatiei inclusive, Editura Polirom, Iasi;



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

170 
 

„EGALITATE DE ŞANSE ÎN EDUCAŢIE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ” 

 
Prof.ȋnv.preşcolar Fodor Adina Claudia 

Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr.53 Oradea, Jud.Bihor 

 

 
           Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor 

/copiilor se dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui 

elev/copil  la educaţie pe baza egalităţii şanselor;nici un elev/copil  nu poate fi exclus din educaţie sau 

supus discriminării pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează 

la nevoile elevilor/copiilor; diferenţele individuale între elevi/copii constituie o sursă de bogăţie și 

diversitate, și nu o problemă. 

          Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative 

speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea 

unor metode și procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine 

înţelegerea conţinuturilor predate la clasă.  

         Şcoala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără și 

şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale. În categoria copiilor 

defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, 

copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, copiii 

care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate și a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de 

transport şi copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi.  

        Conceptul de cerinţe educative speciale presupune necesitatea unei abordări diferenţiate şi 

specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de deficienţe 

întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe de auz sau vedere, deficienţe 

fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi relaţionare, tulburări de atenţie și 

hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care eşuează la şcoală din diferite motive 

– copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice defavorizate etc. Aceştia au dreptul 

fundamental la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini și necesităţi de învăţare proprii.  

        De aceea proiectarea sistemelor educaționale şi implementarea programelor şcolare trebuie să ţină 

seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul instructiv-

educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor cadrelor 

didactice, părinţilor și a instituţiilor locale abilitate. Şcoala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu 

familiile elevilor (pentru a discuta eventualele probleme de natură comportamentală, materială sau 

socială și pentru a se găsi soluţii care să ducă la rezolvarea acestor probleme), cu centrele de plasament 

sau cu orfelinatele, în cazul copiilor orfani (pentru a aduce la cunoştinţa acestora abaterile şcolare ale 

elevilor şi pentru a afla despre modul lor de viaţă în aceste instituţii, activităţile extraşcolare în care sunt 

implicaţi etc). 
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         Incluziunea socială se referă la asigurarea accesului persoanelor defavorizate la locuri de muncă şi 

integrarea lor în societate. Pentru a nu se ajunge în această situaţie, şcoala este cea care trebuie să aplice 

programe educaționale complexe, încă de pe băncile învăţământului primar și gimnazial, pentru a 

sprijini politicile comunităţii locale și ale statului legate de incluziunea socială. Principiile care stau la 

baza incluziunii sunt:  

▪ Principiul drepturilor egale pentru o dezvoltare conform potenţialului propriu. 

▪  Principiul unicităţii caracteristicilor, intereselor, abilităţilor, motivaţiei și nevoilor deînvăţare.  

▪  Principiul diversităţii, a respectării abaterii de la standerdele normale. 

▪  Principiul accesului şi participării tuturor conform abilităţilor şi nivelului de dezvoltare. 

▪  Integrarea reprezintă asimilarea unui elev în educaţia de masă, unde acesta se adaptează (sau nu) 

politicilor, practicilor şi curriculum-ului existent în şcoala respectivă.  

       Şcoala românească trebuie să ţină cât mai mult seama de cerinţele unui învăţământ incluziv 

acceptând diversitatea, nediscriminarea, toleranţa şi privind diversitatea drept o realitate şi o resursă 

menită să sprijine educaţia. 
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JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR CU CES (CERINȚE 

EDUCAȚIONALE SPECIALE) 

Mihaela Goșea 

Colegiul Tehnic Mătăsari, Gorj 

 

Orice cadru didactic care are în clasă un copil cu cerințe educaționale speciale (CES) are nevoie de 

cât mai multe idei de activități pentru integrarea elevilor cu CES. Printre marile provocări ale unui 

dascăl, integrarea unui elev cu cerințe educaționale speciale într-o clasă obișnuită, cu peste 20 de elevi, 

este, de departe cea mai mare dintre toate! Legislația este generoasă, însă nimeni nu s-a gândit până la 

capăt cum poate fi aplicată concret, la clasă! Cea mai bună cale rămâne, ca de fiecare dată, jocul. 

Și nu vorbim despre orice joc, nu poți începe direct cu „Rațele și vânătorii” dacă vrei să incluzi 

într-un colectiv mare un copil cu autism, ADHD sau cu tulburări de comportament, vorbim aici despre 

jocuri didactice perfect adaptate dezvoltării elevului cu CES pe cele patru mari arii: socializare, 

autonomie personală, dezvoltare cognitivă și adaptare senzorială. 

Educatorii și învățătorii trebuie să aplice zilnic strategii, jocuri, activități, care să îi  ajute pe colegii 

lor de clasă, pe părinții acestora, pe ceilalți profesori, să îi cunoască pe acești copii,  să îi accepte, să îi 

includă în mod natural în viața lor. 

Jocul de-a normalitatea (atitudinea constantă a profesorului) 

Este „jocul” pe care un cadru didactic trebuie să-l practice zi de zi, 5 ani, cât durează ciclul primar. 

De la modul în care este prezentat în prima clipă elevul cu CES, la obiectivitatea cu care predă și 

evaluează membrii colectivului de elevi, la includerea în activități a tuturor, depinde și atitudinea 

copiilor față de colegul lor special. „Doamna” este pentru copii modelul de conduită pe care îl urmează 

în primii ani de școală, ea este cheia pentru incluziune. 

Din păcate, nu toate cadrele didactice au această deschidere și de aceea auzim deseori exemple de 

segregare a copiilor cu cerințe educaționale speciale; dar apar din ce în ce mai des exemple de bune 

practici, în care școala devine a doua casă pentru astfel de elevi.  

Strategii de evaluare inițială 

Pe lângă documentele cu evaluări de la specialiști, profesorul trebuie să proiecteze și să 

implementeze diverse activități de evaluare a elevului cu CES. Până la joc, pașii metodici ar fi: 

observarea directă a copilului și interviul cu părinții și terapeuții, studierea documentelor de diagnostic și 

a recomandărilor primite de la specialiști; totul pentru cunoașterea competențelor reale ale celui mic, 

pentru a depista tipul de inteligență care primează, modul de învățare, aspecte care îl motivează în viața 

de zi cu zi. 

Adaptarea programei școlare este un document de maximă importanță, ce trebuie elaborat de 

profesorul de sprijin desemnat de CRJAE, în colaborare cu învățătorul. Ea poate suferi modificări 

constate, în funcție de evoluția copilului pe parcursul unei unități de învățare sau al unui semestru. 
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Suntem cu toții diferiți! Ce bine! 

Idealul educațional european al „societății pentru toți” este pentru România un….ideal. La noi în 

țară incluziunea este un proces nestandardizat, nu există o strategie de aplicare a legislației în vigoare, 

profesorii nu au fost suficient instruiți să lucreze cu elevi cu CES, iar adaptarea materiei și a mijloacelor 

de predare-învățare se face neprofesionist de cele mai multe ori. 

✓Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de socializare 

„Poștașul”- este un joc iubit atât la grădiniță, cât și în clasele primare. Un copil ține o scrisoare în 

mână și poartă un dialog introductiv cu întregul colectiv: 

-Cine este? 

-Poștașul! 

-Și ce ne aduce? 

-O scrisoare? 

-Pentru copiii care…(mănâncă, dansează, cântă la pian, se spală pe dinți etc). 

Copiii încearcă să gesticuleze cât mai bine provocarea lansată de către poștaș, iar acesta îl va alege 

pe următorul, în funcție de cât de bine au îndeplinit sarcina. 

Fiind un joc simplu, care implică mimica, mai mult decât comunicarea, elevul cu CES se va simți 

în largul său, va realiza că poate face aceleași lucruri cu cei din clasa lui. Starea de bine pe care o trăiește 

la școală un elev este cea mai puternică armă pentru integrare și pentru obținerea succesului școlar. 

„Deschide urechea bine!”- cred că toată lumea cunoaște regulile simple ale acestui joc. Un elev 

stă pe un scaun, în fața clasei și, după ce ascultă cântecelul („Deschide urechea bine să vedem ghicești 

ori ba, cine te-o striga pe nume, hai ghicește, nu mai sta!”) trebuie să spună numele colegului care l-a 

strigat. Jocul este extrem de util pentru toți copiii care formează un nou colectiv, este o modalitate facilă 

de a învăța numele colegilor. 

✓Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de stimulare senzorială 

Orele de muzică și mișcare; arte vizuale și abilități practice, precum și cele de joc și mișcare sunt 

cele mai generoase pentru includerea în programă a jocurilor senzoriale distractive pentru elevii cu CES. 

Iată câteva exemple care vor cuceri întregul colectiv: 

“Cursa broscuțelor”- Într-o cutie se pun două broscuțe făcute din hârtie (origami). Fiecare copil 

primește câte un pai de suc în care trebuie să sufle până când animăluțul său ajunge la linia de final. 

Activitățile care implică suflatul ajută de asemenea și la corectarea dificultăților de vorbire, pronunție a 

sunetelor. 

Modelaj din aluat – copiii amestecă făină cu apă și din aluatul rezultat pot modela animăluțe, 

figuri geometrice, oameni de zăpadă, etc. După uscare, își pot picta figurinele cu acuarele de apă. 

Împerechează obiectele după sunet- în cutiuțe mici de plastic (gen de surpriză de ou Kinder) se 

ascund diverse obiecte mici: boabe de fasole, bănuți, mărgele, bomboane etc. Copiii trebuie să agite 

fiecare recipient și să le potrivească după sunetul emis, două câte două. 
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✓Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de autonomie personală 

Numită ludoterapie, terapie ocupațională, acțiunea de stimulare a autonomiei personale se poate 

face și la școală, nu numai la ședintele de terapie individuală, doar că un pic altfel, împreună cu elevii 

tipici! 

Astăzi ne ordonăm lucrurile! Fiecare copil trebuie să își deseneze propriul simbol ori să-și scrie 

numele complet pe dulapul sau pe portofoliul personal, pe care să-l recunoască cu ușurință. Odată pe 

săptămână, profesorul îi îndrumă pe copii să-și ordoneze lucrările, proiectele, testele. Elevii cu CES pot 

învăța, prin această acțiune repetată, că toate lucrurile au locul lor la școală, că trebuie să aibă grijă de 

obiectele personale. 

Jocurile de rol– sunt ideale pentru orice arie de dezvoltare, dar, în cazul autonomiei personale, 

elevii speciali pot învăța ușor principii esențiale ale vieții de zi cu zi: „De-a magazinul”, „La spectacol”, 

„În vizită la muzeu”, „În excursie”, „Curățenie în camera mea”. Observând de fiecare dată 

comportamentul colegilor, imitându-l și generalizând fiecare noțiune dobândită într-o situație reală, 

autonomia personală va fi îmbunătățită semnificativ. 

Exerciţii perceptiv-motrice de orientare şi organizare temporală: „Mergi în ritmul dat de mine!”, 

„Baloanele cu zilele săptămânii”, „Stai pe roşu, treci pe verde!”; exerciţiu-joc de memorare a zilelor 

săptămânii; exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu activităţile corespunzătoare („Orarul în 

imagini”). 

✓Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de dezvoltare cognitivă 

Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în obținerea 

reușitei școlare. Elevul cu CES trebuie să urmeze o programă adaptată conform cu nivelul dezvoltării 

sale intelectuale. Profesorul poate folosi însă câteva trucuri, care-l vor ajuta pe cel mic să învețe cu 

ușurință: 

* folosirea în predare a mijloacelor audio-vizuale (în cazul elevilor cu ADHD si autism au un 

randament destul de bun); 

* evaluarea prin metoda proiectelor (și nu prin teste de evaluare clasice care de obicei au și limită 

de timp în rezolvarea lor); 

* jocuri de sinteză perceptuală în cadrul software-ului educativ (manuale digitale); 

 *înlocuirea scrisului de mână cu cel de tipar sau chiar folosirea calculatorului la majoritatea 

materiilor (da, legea permite asta!); 

* alegerea diverselor jocuri didactice precum: jocuri cu elemente de abstractizare și generalizare, 

jocul omisiunilor (excluderea elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu/ sesizarea elementelor lipsă 

dintr-un ansamblu); jocuri asociative („Jocul categoriilor”, „Familia de animale“; „Salata de legume”; 

„Care este casa lui?”, „La ce foloseşte …?”); – jocul ghicitorilor. 

Exemple de jocuri care pot fi folosite în procesul de integrare a elevilor cu cerințe educaționale 

speciale în învățământul de masă sunt nenumărate; ele pot fi folosite la absolut orice materie, în pauze, 

în cadrul activităților extrașcolare. 
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O șansă egală pentru copiii cu CES 

Verschiedene Kinder – Verschiedene Möglichkeiten: 

Gleiche Chancen durch eine Vielfalt schulischer Angebote 

Tătar Astrid Doris 

Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu“, Lugoj 

 

Wir treffen Menschen um uns herum mit verschiedenen Behinderungen. Sie werden unterschiedlich 

wahrgenommen, ihre soziale Wahrnehmung ist nicht immer konstant, sie variiert von Gesellschaft zu 

Gesellschaft und bietet je nach Kultur und geförderten Werten unterschiedliche Bedeutungen. Aber wir 

müssen verstehen, dass sie Menschen wie die anderen sind und das einzigartige Produkt ihres Erbes und 

der Umwelt sind. 

Die Verschiedenheit der Kinder ist groß. Einige kommen mit Besonderheiten in die Schule, die den 

Schulbesuch wesentlich beeinflussen und besondere Maßnahmen erfordern. Förderbedarf besteht, wenn 

ein Kind aufgrund seiner Beeinträchtigungen im körperlichen, kognitiven oder emotionalen/ seelischen 

Bereich zusätzliche Unterstützung für die Bewältigung seiner schulischen Aufgaben benötigt. Der 

Förderbedarf eines Kindes wird durch Maßnahmen der allgemeinen Schule gedeckt. Benötigt ein Kind 

aufgrund von Beeinträchtigungen seiner Entwicklungs-, Lern- und Bildungsmöglichkeiten eine 

spezifische Unterstützung (z.B. sonderpädagogische Beratung der Lehrkräfte, spezifische 

Fördermaßnahmen), um an Unterricht und Schulleben teilhaben und Bildungsziele erreichen zu können, 

so ist sonderpädagogischer Förderbedarf zu vermuten. Alle Kinder haben das Recht auf gleiche 

Möglichkeiten und Chancen ihre schulische Bildung und Erziehung betreffend.  

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf entwickeln Kompetenzen später als 

Schülerinnen und Schüler, die zielgleich unterrichtet werden. Die Kinder haben verschiedene 

Fähigkeiten und Begabungen. Wichtig ist, sie je nach ihren individuellen Möglichkeiten zu fordern und 

individuelle Lernangebote zu entwerfen. Alle Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf 

sollen im integrativen Unterricht die Möglichkeit haben, ihren eigenen Entwicklungspotentialen zu 

folgen. Kein Kind soll sich überfordert fühlen, es soll aber auch keine Langeweile empfinden. Für den 

Unterricht bedeutet dies, dass die Kinder innerhalb einer Klasse zur gleichen Zeit unterschiedliche 

Lernziele haben können: Sie werden „binnendifferenziert“ unterrichtet. Das kann zum Beispiel durch 

ein vielfältiges Themenangebot erreicht werden, bei dessen Auswahl auf das Vorwissen, die Interessen 

und die Besonderheiten im Lerntempo des einzelnen Kindes eingegangen wird. Aber auch das 

Verändern des Schwierigkeitsgrades einer Lernaufgabe, Überlegungen zu konkreten Hilfestellungen im 

Unterricht oder die Auswahl von zum Beispiel Partner-, Gruppen- oder Einzelarbeit in verschiedenen 

Unterrichtsphasen gehören zu den binnendifferenzierenden Maßnahmen.  

Förderziele müssen erstellt werden. Diese können verschiedene Bereiche der 

Persönlichkeitsentwicklung wie z. B. das Denken, die Sprache, die Schulung der Feinmotorik, die 

Förderung der Wahrnehmung oder die Stärkung des Selbstbewusstseins betreffen. Je nachdem, in 
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welchem Bereich das Kind sonderpädagogischen Förderbedarf hat, können unterschiedliche 

Schwerpunkte eine Rolle spielen. Ich möchte davon einige erwähnen und kurz erläutern: 

- eine Vereinfachung und Reduzierung von Lerninhalten. Damit werden komplexe Sachverhalte 

auf wesentliche Elemente reduziert. Die Reduktion kann quantitativ erfolgen, indem der Umfang 

von Inhalten reduziert wird. Sie kann aber auch qualitativ erfolgen, indem die inhaltliche 

Komplexität von Sachverhalten reduziert wird. 

- differenzierte, problemorientierte Aufgaben. Dazu eignen sich besonders Lernaufgaben, die eine 

individuelle Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand erlauben, indem sie Gelegenheit zu 

eigenen Vermutungen, Fragen und Interessen geben und damit an das Vorwissen anknüpfen. Es 

sollten problemorientierte Aufgabenstellungen sein, die nicht eine richtige Lösung verlangen, 

sondern in denen der Lösungsprozess im Mittelpunkt steht. 

- die Texte sollten vereinfacht werden, eine leichtere Sprache sollte eingesetzt werden, damit jeder 

Schüler Zugang findet und besser versteht.  Solche vereinfachte Lesetexte können Schülern 

helfen, am gleichen Thema wie die Klassenkollegen zu arbeiten, ohne durch lange und 

unverständliche Texte entmutigt zu werden.  

- das Vorwissen sollte mit dem neuen Wissen verflochten werden indem Brücken aufgebaut 

werden durch das Erstellen von Mindmaps, durch Analysieren von Zusammenhängen, durch die 

Reduktion der Komplexität der Informationen, durch Nutzen von Analogien und Beispielen, 

durch Wiederholen und Aufzählen zentraler Informationen, durch  Reimen, Sprüchen und 

Eselsbrücken usw. 

- Kinder mit sonderpädagogischen Anforderungen können ihre eigenen Fähigkeiten spielerisch 

ausdrücken. Auf diese Weise erhält das Kind Informationen über die Welt, in der es lebt, kommt 

mit Menschen und Gegenständen in der Umwelt in Kontakt und lernt, sich in Raum und Zeit zu 

orientieren. Die Schule ist somit ein wichtiges soziales Umfeld. 

Schüler mit besonderem Förderbedarf müssen verstanden und unterstützt werden. In diesem Prozess 

muss die Familie und die Schule eng zusammen arbeiten um die besten Ergebnisse in der Bildung des 

Kindes zu erzielen. Sie dürfen nicht ausgeschlossen werden sondern ständig ermutigt werden 

Selbstvertrauen zu entwickeln, nie aufzugeben obwohl der Bildungsweg für sie mühsamer ist und sich 

ständig weiter zu entwickeln. Sie sollen lernen selbstständig zu denken, zu handeln und zu wählen. Ziel 

jeder Förderung von Schülerinnen und Schülern ist, sie zu selbstständig bewältigbaren Lernhandlungen 

zu führen. 

 

„Der Schüler soll nicht Gedanken, sondern denken lernen;  

man soll ihn nicht tragen, sondern leiten,  

wenn man will,  

dass er in Zukunft von sich selbst zu gehen geschickt sein soll.” 

 

Immanuel Kant (1724–1804)
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Fără bullying în viața mea! 

 

Prof.consilier școlar Radu Mădălina 

Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională 

 

Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul XVI, când “my bully” 

însemna “dragul meu”, “iubitul meu”, venind din cuvântul danez boele. Un secol mai târziu a apărut 

pentru prima dată cu sensul actual, dar abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice 

folosite astăzi.  

Ca verb, to bully înseamnă: a intimida, a speria, a domina, printre altele. „Bully” este o persoană 

care își folosește puterea și tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe (Oxford Advanced 

Learners Dictionary, 2016). 

Prof. Dr. Dan Olweus, un profesor cercetător în psihologie din Norvegia este considerat pionier 

pe tema bullying-ului, pe baza a aproape 40 de ani de cercetare, implementare și evaluare a programelor 

de prevenire (Hazelden Foundation, 2016).  

Definiția sa afirmă: 

„Un elev este agresat atunci când el/ea este expus, în mod repetat în timp, unor acțiuni negative din 

partea unuia sau mai multor elevi.... O acțiune negativă este situația în care o persoană provoacă 

intenționat, sau intenționează să provoace, durere fizică sau discomfort unei alte persoane, prin contact 

fizic, cuvinte sau în alte moduri.” (Olweus, 1993) 

Prezint în continuare a activitate pe care am desfășurat-o cu elevii, printre ei regăsindu-se și elevi 

cu CES, și care a fost un succes! 

Metoda RAFT a dat posibilitatea implicării reale în activitate a elevilor cu CES în grupurile din 

care au făcut parte, valorificându-și la maxim abilitățile personale dar și a elevilor tipici, deoarece au 

constientizat fenomenul de bullying și implicațiile sale, asupra tuturor factorilor implicați. 

 

Tema/denumirea 

activității 
Să descoperim empatia! 

Tipul de 

activitate 
Consiliere de grup la clasă 

Grup ţintă Elevi clasa a VI-a 

Profesor Radu Mădălina 

Scop 

Dezvoltarea învățării sociale și emoționale prin promovarea 

comportamentelor care conduc la menținerea relațiilor pozitive în 

grup. 

Obiective 

1. Să analizeze modalități de prevenire a bullyingului. 

2. Să manifeste comportamente empatice pentru prevenirea 

bullyingului 
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Resurse 

procedurale 

Metode: conversația, explicația, metoda RAFT 

Material didactic: Coli A4, carioci, foarfecă, lipici, ziare, reviste 

Forme de organizare: frontal, pe grupe 

Resurse de timp 1 oră 

 

 

Descrierea activității (scenariul): 

Metoda RAFT presupune asumarea de către elevi a unor roluri din postura cărora solicit unui 

auditoriu (clasei), printr-o anumită formă o temă. Are la bază scrierea unui text utilizabil în context 

diferite.  

Metoda presupune următoarele etape: 

1. Profesorul prezintă elevilor o întâmplare, un eveniment.  

2. Elevii identifică personajele implicate.  

3. ROL: Fiecare grup de elevi și asumă un anumit rol, lucrând în grupuri mici.  

4. AUDITORIU: Fiecare grup își alege auditoriul către care vor adresa un mesaj.  

5. FORMAT: Fiecare grup va alege formatul în care va lucra: scrisoare deschisă, afiș, banner, 

poster, declarație etc. 

6. TEMA: Fiecare grup va alege tema, punctul de vedere personal, pe care o vor aborda în 

mesaj.  

 

Prezentarea cazului 

Mihnea află de la colegul său Andrei că acesta primește în fiecare zi amenințări de la vecinul său 

Ionuț, care este cu 2 ani mai mare.  

Mihnea este îngrijorat  doarece Andrei refuză să mai iasă din casă, neînsoțit, indiferent de 

motivul pe care l-ar avea. Acest lucru s-a întâmplat și ieri, când Ionuț era în fața blocului, împreună cu 

câțiva colegi de-ai lui.  

Totodată a aflat că această situație durează de câteva luni și Andrei nu a spus nimic părinților, 

deși este foarte speriat.  

Mihnea îi recomandă lui Andrei să le povestească părinților săi despre această situație.  

Identificarea personajelor 

Câte personaje sunt menționate în situația prezentată? 

Care sunt aceste personaje?  

Ce roluri au aceste personaje? (victimă, martor, agresor ) 
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Alegerea rolurilor 

Fiecare elev își alege un rol și se duce în grupul  elevilor care au același rol:   

Martor (Mihnea, colegii lui Ionuț) 

Victimă (Andrei) 

Agresor (Ionuț) 

Elaborarea mesajelor (vezi Fișa de lucru Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!) 

Prezentarea mesajelor grupelor în fața clasei 

Reflecție – Ce este empatia?  

Empatia - Capacitatea de a înțelege ce simt și ce fac ceilalți, fără a ne identifica cu ei, în vederea 

menținerii unor relații sănătoase, comunicării eficiente cu cei din jurul nostru și oferirea ajutorului celor 

care au nevoie. 

Anexe: 

Fișa de lucru  Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face! 

 

Grupa ................ 

 

1. Alegeți un auditoriu (persoanele cărora vă adresați) 

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

2. Scrieți tema mesajului vostru 

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

3. Prezentați formatul mesajului (scrisoare deschisă, afiș, banner, poster, declarație). 

 

Metoda prezentată solicită antrenarea elevilor în activități de învățare bazate pe scrierea dirijată, 

orientată spre un anumit scop.  

A scrie pentru a învăța este o modalitate de stimulare a gândirii prin exersarea ei, fapt care conduce 

la asimilarea activă și  eficientă a unor cunoștințe, la învățarea autentică.  

RAFT este o metoda de redactare a unui text și este utilizabilă în activitatea de predare-învîțare 

desfășurată la orice disciplină de învățamânt și la orice vârstă. 
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 Ea poate fi folosită atât în activitățile de predare (ca modalitate de scriere rapidă) , dar mai ales, în 

activitățile de consolidare-recapitulare când se solicită elevilor formularea în scris a unui punct de 

vedere personal referitor la o problemă. 

Bullying-ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv și violenţă. Cu toate 

acestea, nu fiecare act de violenţă este o acțiune de bullying. Conform studiului Organizației Mondiale a 

Sănătății privind comportamentul sănătos la copiii de vârstă școlară, bullying apare atunci când un elev 

este:  

„tachinat în mod repetat într-un mod care nu îi place… Dar nu este bullying atunci când doi elevi de 

putere sau autoritate similară se ceartă sau se bat. Nu este bullying nici atunci când un elev este tachinat 

într-un mod prietenos și glumeț”. (Craig et al., 2009)  

Cea mai importantă trăsătură a bullying-ului este relația de putere asimetrică și dezechilibrată dintre 

cei care agresează și cei care sunt agresați.  

În plus, nu este ocazional sau un eveniment singular, ci un tipar comportamental care se repetă în 

timp împotriva aceleași persoane cu o diferență evidentă de putere.  

Prin diverse acte de bullying, elevul mai puternic țintește în mod sistematic, intenționat și crud să 

rănească, să sperie sau să intimideze persoana mai slabă. După cum am menționat mai sus, nu este o 

simplă tachinare.  

Contrar miturilor larg răspândite despre autoapărarea victimei, victima nu se poate apăra prin 

propriile eforturi.  

Bullying-ul nu se oprește de la sine fără intervenție din exterior (Gugel, 2014).De aceea, este 

important să avem pregătite programe de prevenire a fenomenului de bullying pe care să le aplicăm la 

orice clasă și la orice vârstă. 
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O floare delicată – copilul cu CES  

Nicolaescu Victoria 

    Școala Gimnazială ,, Ioan Slavici ”, Sibiu  

 

Școlarul mic este precum o floare plăpândă și sensibilă: dacă o uzi, crește și înflorește, iar dacă o 

sprijini la timp cu un arac vântul puternic nu o poate înclina într-o parte sau în alta. Însă, dacă este 

neglijată, crește încet, este năpădită de buruieni, rămânând tot timpul în umbra acestora.  

Profesorul pentru învățământ primar are rolul grădinarului care, cu grijă și strădanie, ajută 

floarea cea mai delicată să crească și să înflorească. Așadar pentru a îndruma pe drumul cel bun conduita 

elevului, de cele mai multe ori e bine să devenim ,, copii”, să încercăm să gândim copilărește, dar prin 

prisma adulților. 

În urmă cu trei ani am primit în clasă un elev cu dificultăți de învățare. Un elev uneori violent în 

fapte și vorbe, alteori liniștit și dornic de învățare și priceput la coregrafia dansului. Am dus muncă de 

lămurire cu elevii clasei penrtu a-l accepta și ajuta pe acest elev- ghiocel puțin mai deosebit, mai delicat, 

mai firav. La fiecare reușită clasa îl aplaudă, de fiecare dată elevii clasei îi sar în ajutor și mereu au reușit 

să îl înțeleagă. Momentan are certificat Ces, însă a făcut mari progrese: reușește să urmărească și să știe 

unde este la citit, la o lectură care se poate întinde pe o coală A4. A reușit să cunoască și patru înmulțiri, 

din tabla înmulțirii. Preferă discipline ca: educația fizică și arte  plastice.  

 

 

 

Una din lucrările pe care le-a încărcat în  

Padlet în școala online. 

 

 

 

 

     

Dorește mereu să răspundă pentru că la noi în clasă nu se râde de cei care greșesc, ci se 

încurajăză și se  ajută  fiecare elev aflat în dificultate. În fiecare săptămână școlară rămâne la școală încă 

o oră pentru a exersa cititul și socotitul, iar dacă uneori e mai violent doamna cosilier școlar lucrează cu 

el pe această temă. De două ori pe săptămână un profesor de sprijin se alătură echipei noastre și lucrează 
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la disciplinele de limba și literatura română și matematică. În ceea ce privește limba română sunt sunete 

pe care le pronunță stâlcit și pentru această corectare ne susține logopedul școlar. 

Conținuturile acestui elev sunt adaptate, calculele de asemena și sunt susținute de material 

concrtet. Părțile de vorbire le identifică cu ajutorul unor întrebări de sprijin. Reușește să alcătuiască fără 

ajutor enunțuri despre diferite cuvinte sau despre diferite stări. Dacă are o problemă cere ajutor și este 

ajutat și mereu se emapatizează cu el. De fiecare dată când intrăm sau ieșim dintr-o sală el cere mereu să 

țină ușa pentru a se putea intra/ieși cu ușurință pentru că se simte util. Apoi când îl felicit este așa de 

bucuros și de satisfăcut încât i se citește mulțumirea în ochii și își îndreaptă spatele de bucurie. 

Dragostea pentru ceea ce transmit altora, atenția afectuoasă pentru cei pe care-i instruiesc, 

respectul față de personalitatea lor, ingeniozitatea pe care trebuie să o desfășor tot timpul pentru a 

comunica unor minți fragede cunoștințe și norme morale și a pentru a dezvolta aptitudini sau a le forma 

deprinderi de comportare, toate acestea cer profesorului să fie mereu un ,, inventator ”.  

Exigențele educației incluzive nu pot fi tratate izolat. Ele trebuie să facă parte dintr-o strategie 

educativă globală. În ultimul timp au devenit vizibile eforturile de angajare a învățământului într-un 

proces de restructurări profunde, menit a schimba grila de valori a educației în acord cu democratizarea 

întregii societății, unde asigurarea respectării dreptului la educație pentru toți copiii și egalizarea 

șanselor de succes ale acestora au reprezentat și continuă să reprezinte obiective esențiale, conform 

articolului 28 din Conveția Drepturilor Copilului. Finalitatea educației speciale este aceea de a crea 

condițiile unei bune integrări sociale și profesionale a persoanei cu nevoi speciale. 

CES- reprezintă acele nevoi specifice față de educație derivate sau nu dintr-o deficiență, care 

sunt suplimentare, dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru un copil. Acest 

concept determină o abordare noncategorială  a tuturor copiilor și pune problema evaluării din punct de 

vedere dominant educațional în termeni de potențial de învățare și curriculum. 

În legătură cu integrarea copiilor cu nevoi speciale apar probleme pe mai multe nivele: 

mentalitatea părinților, dezinteresul sau comoditatea familie, probleme materiale, atitudinea comunității 

care nu acceptă ca anumite grupe de copii să vină la școală, lipsa de pregătire a personalului, inexistența 

unui învățământ în concordanță cu nevoile copilului și multe altele. Aceste flori delicate din clasele 

noastre reușesc în viață dacă reușim să ne aplecăm de fiecare dată  nevoilor pe care le au, altfel se pierd, 

rătăcesc și strâng frustări multe.  Responsabilitatea  noastră de dascăl e să nu lăsăm să se ofilească  nicio 

floare din grădina  noastră, să  le asigurăm cele mai bune condiții de creștere  acestor copii delicați. 

Școala aduce formarea caracterului într-o etapă nouă. Procesul instructiv – educativ necesită o 

exigență sistematică față de elevi. Din felul cum se predau cunoștințele și din modul în care  învață 

elevul se desprind diferite modele. Elevul cu CES este un elev deosebit și dacă ajungi să obții un loc în 

inima lui el se va strădui să facă  tot ce poate pentru a învăța pentru a-și îndrepta comportamentul și 

pentru a se face util. Puterea exemplului este importantă și de cele mai multe ori se copiază. Dacă la 

întrebarea: Cine ești tu?, adresată elevului, acesta ar răspunde: Sunt ceea ce ați reușit să faceți din mine. 

Răspunsul acesta  trebuie să ne fie ghid în cariera didactică și să ne reglăm de fiecare dată procesul 
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instructiv- educativ astefl încât fiecare școlar să dobândească deprinderi de bază:  la citit, scris, socotit și 

în final să fie om. 
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI INTEGRATOARE ȘI ROLUL ACESTUIA ÎN 

CREȘTEREA EFICIENȚEI PROCESULUI DIDACTIC   

Prof. Haiaş Florica Maria 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont”, Oradea 

 Activitatea de management ( conducere ) este definită în literatura de specialitate ca ,, un 

ansamblu de acţiuni de planificare, organizare, îndrumare, control, decizie cu privire la un sistem ( 

organizaţie, instituţie, grup de oameni, proces, tehnologie ) acţiuni susceptibile de a asigura atingerea 

scopului fixat, în condiţiile în respectării legităţilor obiective generale şi speciale, ale satisfacerii 

nevoilor sociale concrete şi ale promovorii dezvoltării sociale. 

Din punct de vedere al educaţiei, managementul este un sistem de concepte, metode, instrumente 

de orientare şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei, la nivelul 

performanţelor aşteptate. 

I. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI INTEGRATOARE 

1.1. Definiție. 

Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în științele educației care studiază 

perspectivele de abordare a clasei de elevi  și structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării 

conduitelor corespunzătoare pentru desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare. (Romiță Iucu 

– „Managementul clasei de elevi”, ed. Polirom, 2006). 

Managementul clasei nu se confundă cu didactica specialității care te învață cum să predai o 

anumită disciplină de învățământ. 

Copiii cu cerințe educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru prioritatea 

strategică Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

În scopul sprijinirii procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice - incluzând 

formarea cadrelor didactice, materiale didactice de sprijin şi legislaţie specifică. Cu toate acestea, 

diverse evaluări şi studii efectuate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de alte 

organisme au condus la concluzia necesităţii extinderii în continuare a măsurilor de sprijin privind 

integrarea copiilor cu nevoi educaţionale speciale, incluzând printre altele formarea resurselor umane 

pentru a pregăti mai bine şcolile din învăţământul de masă pentru integrarea elevilor cu nevoi 

educaţionale speciale. 

 

II. Ce este  educația incluzivă? 

 Educaţia incluzivă a apărut ca răspuns la neajunsurile educaţiei integrate, care nu a reuşit să  

împiedice  marginalizarea copiilor care prezentau diferenţe faţă de “norma” generală a populaţiei 

şcolare. 

 „Școala incluzivă este unitatea  de invățământ în care se asigură o educație pentru toti  copiii  și 

în același timp reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. 

 Școala incluziva este scoala care : 
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-nu selectează și nu exclude; 

-este deschisă, tolerantă,  prietenoasă și democratică; 

-este naturală prin eterogenitatea ei; 

-valorizeaza toti elevii; 

-se adaptează la diversitatea nevoilor educaționale și la particularitățile de învățare și dezvoltare  

 EDUCAŢIA INCLUZIVĂ înseamnă faptul că TOŢI COPIII au acces la EDUCAŢIE DE 

CALITATE ÎNTR-UN MEDIU INCLUZIV.  

2.1.Aspecte ale educației incluzive în mediul școlar 

 Pornind de la mottoul  care îi aparține lui Charles-Augustin Sainte-Beuve  și anume că:,,Există 

numai un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în preajma 

lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi şi să se zugrăvească ei înşişi în ei”-majoritatea  

psihopedagogilor admit că principalii factori ai dezvoltării şi formării fiinţei umane sunt zestrea 

ereditară a individului, mediul în care trăieşte şi educaţia pe care o primeşte. 

 Această concepţie s-a format încă de la jumătatea secolului al XX-lea, sub influenţa rezultatelor 

cercetărilor psihologice şi biologice şi a anumitor concepţii filosofice. 

 Între timp, unele progrese însemnate obţinute în cercetarea problemelor evoluţiei, embriogenezei 

şi psihogenezei umane o obligă la anumite nuanţări care, fără a contrazice teza anterioară, o 

aprofundează. 

 Pentru a înţelege acest lucru, este necesar să fie trecute în revistă principalele orientări filosofice 

şi ştiinţifice în acest domeniu.  

   

2.2. Forme de realizare a educației incluzive 

  Realizată prin structuri şi modele de organizare şi cooperare, educaţia incluzivă presupune 

perfecţionarea continuă a activităţii instituţiei de învăţămînt în sensul achiziţionării următoarelor 

caracteristici: 

 - accent pe integrare şi nu pe ierarhizare şi selectare;  

- instruire individualizată a subiecţilor educaţiei, axată pe cerinţele şi capacităţile fiecăruia;  

- deschidere spre aplicarea programelor opţionale, complementare, adaptate la situaţii specifice; 

 -respectarea integrală a drepturilor copilului, în special a dreptului la învăţămîntul obligatoriu într-un 

mediu educaţional cît mai puţin restrictiv; 

 - identificarea nevoilor beneficiarilor şi referirea la alte servicii comunitare (servicii de sprijin familial, 

oportunităţi de educaţie non-formală etc.). 
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 - adecvarea raportului între dezvoltarea individuală şi integrarea socială (şcolară, comunitară, 

profesională); 

 - implicarea familiei şi comunităţii în procesul educaţional. 

  

III. CLASA DE ELEVI 

3.1. Definiție 

                      Clasa de elevi este un grup social supus in mod constant influentelor educative exercitate 

de scoala. Ansamblul de elevi ce o compune este un grup social specific, in cadrul caruia exista o 

varietate de relatii educative. Aceste relatii au ca suport raporturile interpersonale din cadrul clasei si 

relatia pedagogica educator-educat. Desi relatia profesor-elev are un pronuntat caracter didactic, ea este 

influentata de pluralitatea de relatii interindividuale pe care le are elevul in clasa si in afara ei. De aceea 

este necesar ca profesorul sa cunoasca grupul ca ansamblu dinamic de relatii interumane. 

Pentru desfășurarea procesului de educație, elevii sunt organizați pe criterii de vârstă, în funcție de 

repartizarea geografică a populației. 

Clasa de elevi poate fi abordată din punct de vedere didactic  și psihosocial. 

Din punct de vedere didactic clasa este un cadru în care se produce învățare, se formează 

priceperi  și deprinderi, competențe în diferite domenii, care asigură tânărului integrarea cu succes în 

activitatea socială. 

Din perspectivă psihosocială, clasa „nu constituie un domeniu static, ci un câmp dinamic în care 

se desfășoară jocul unor forțe multiple: atracție, respingere, afirmare de sine, ascensiune, retragere, 

suspiciune, pretenții, stimă. Clasa este un grup care are propria taină. Fiecare clasă reprezintă o 

organizare dinamică  și o structură specifică…” (Kriekomans W. ,,La Pedagogie generale”, PUF, Paris, 

1989). 

 

3.2 Caracteristici ale clasei de elevi 

 

Grupurile, clasa au următoarele caracteristici care le pot particulariza: 

➢ Coeziunea ; 

În funcție de modul în care este condusă, în clasa de elevi se pot realiza (Din Iucu B. Romiță 

– ,,Managementul clasei de elevi”, Editura Polirom, Iași, 2006) legături pozitive între membrii săi 

care să influențeze învățarea, precum și raporturi antagonice care frânează procesul învățării. 

Managerul este cel care poate asigura coeziunea grupului pentru crearea atmosferei potrivite de 

asimilare a informației  și de formare de priceperi  și deprinderi. 

➢ Autonomia sau dependența;  

Elevul se formează cu sprijinul profesorului, dar nu trebuie să rămână dependent de el și după 

încheierea procesului de formare. El continuă învățarea cu forțe proprii, dacă a fost format să devină 

autonom. 

Clasele de elevi se deosebesc între ele prin gradul mai mic sau mai mare de autonomie de care pot 

dispune: 
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➢ Conformismul sau nonconformismul membrilor; 

În funcție de felul în care managerul clasei explică normele oficiale explicite, membrii grupului le 

acceptă sau nu. Dacă managerul insistă numai pe caracterul restrictiv, fără a pune accent pe necesitatea 

respectării normelor, ele nu vor fi acceptate de o parte a membrilor grupului. Același lucru se întâmplă  

și cu normele specifice grupului, dacă ele nu sunt bine explicate. Lipsa de echitate în acest domeniu 

duce la formarea de clase întregi nonconformiste. 

➢ Permeabilitatea sau impermeabilitatea ; 

Aducerea unui membru nou în cadrul grupului nu se tratează cu superficialitate. Momentul trebuie 

bine pregătit de manager. Altfel, noul membru se va integra greu sau va fi mereu izolat; 

➢ Stabilitatea sau instabilitatea grupului; 

Clasele de elevi se „sudează” greu. Dacă organizarea deja acceptată se schimbă des, clasa nu mai e 

un grup în care se dezvoltă relații; ea se împarte pe grupulețe cu obiective  și cu atitudini față de învățare 

diferite. O asemenea clasă nu poate fi coordonată. 

➢ Sintalitatea/personalitatea grupului; 

Un grup stabil în care se creează relații trainice devine, cu timpul, un grup cu personalitate. 

 

IV.GESTIONAREA  SITUATIILOR  DE CRIZA  IN  CLASA  DE  ELEVI 

                                                “Ai răbdare,  fii hotărât, sever şi blând,  fii drept şi capabil de dăruire 

neîncetată. Să nu ţi se pară nimic prea mult  şi prea greu când e vorba de a ajuta la creşterea puiului de 

om!”  

 Situaţia de criză poate  fi definită ca un eveniment sau  un complex de evenimente neaşteptate, generatoare 

de periculozitate pentru climatul , ,sănătatea ori siguranţa clasei şi a membrilor acesteia.  Organizarea si 

indrumarea unei clase de elevi a devenit o activitate extrem de laborioasa si de complexa care implica o 

multitudine de resurse individuale, de eforturi si actiuni din partea profesorului. 

In cadrul sistemului educational, cadrele didactice trebuie sa se raporteze continuu la cei pe care 

ii educa, sa stabileasca relatii de colaborare cu parintii acestora si cu alti membri ai 

comunitatii.Activitatea profesorului vizeaza individualitati in formare, fapt ce impune o maxima 

responsabilitate. 

 V. METODOLOGIA CERCETĂRII 

5.1. Metodologia cercetării pedagogice desfașurate 

 

În lucrarea de faţă se emite ipoteza conform căreia un management eficient al clasei de elevi 

duce la rezultate bune în educație și performanțe școlare. 

Aceasta se datorează dezvoltării spiritului de competiţie conştientizat prin educaţie şi contextului 

favorabil exprimării deschise a personalităţii elevului, ceea ce îl va face să considere sub demnitatea sa 

utilizarea comportamente indezirabile într-un alt cadru neadecvat, cu consecinţe negative asupra unor 

persoane neantrenate din anturaj şi societate. 

Cercetarea a fost realizată cu un instrument , “Chestionar ” care măsoară  comportamente 
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potenţial dezirabile sau comportamente indezirabile care pot reprezenta resurse pentru agresivitate și 

performanțe scăzute. 

Obiectivul general al lucrării este formarea la elevi a unor abilităţi de autoreglare a 

comportamentului. Într-o primă fază controlul comportamentului este extern (profesori, părinţi, colegi) 

pentru ca apoi, prin interiorizarea unor reguli şi modele, să devină autonom. 

5.2. Prezentarea eșantionului studiat 

Cercetarea a fost realizată pe un numar de 25 elevi cu cerințe educative speciale, deficiență 

mintală ușoară și intelect de limită  de la Colegiul Tehnic Traian Vuia, Oradea 

Mai jos prezentam rezultatele obținute în urma administrării chestionarului. 

1.SEX 

 

2. VÂRSTĂ 
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3. RELIGIE 

 

4.CÂT DE MULT ÎȚI PLACE SĂ FRECVENTEZI ȘCOALA? 
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6.CE ÎNVEȚI LA ȘCOALA? 

 

7.CE DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ IUBEȘTI CEL MAI MULT? 
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8.LA CE ACTIVITĂȚI ITI PLACE SĂ PARTICIPI? 

 

 

9.AI PRIETENI LA ȘCOALĂ? 
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10.DISCUȚI CU PROFESORII,DIRIGINTELE DACĂ AI NEPLĂCERI LA ȘCOALĂ? 

 

11.TE CERȚI CU COLEGII? 
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12. PĂRINȚII TĂI SUNT MULȚUMIȘI DE CUM ÎNVEȚI? 

 

14.AI ÎN ȘCOALĂ UN MODEL? 
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15.CE VREI SĂ TE FACI CÂND TERMINI ȘCOALA? 

 

16.CONSIDERI CA PREGĂTIREA ZILNICĂ FĂCUTĂ ÎN ȘCOALĂ TE VA AJUTA SĂ DEVII 

CINEVA ÎN VIAȚĂ? 
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17.DIN CADRUL COLECTIVULUI DIN CARE FACI PARTE TE SIMȚI RESPECTAT? 

 

VI .PREZENTAREA ȘI INTERPRETAREA DATELOR  

 

În urma rezultatelor obținute am tras următoarele concluzii. 

Se observă că există o atitudine bună pentru frecventarea cursurilor. Elevii percep doar parte 

instructivă a școlii și mai puțin cea educativă. 

Din rezultatele obținute am ajuns la următoarea concluzie: există nevoia unui management al 

relațiilor interpersonale deficitar.  

Ce urmarește managementul relaţiilor interpersonale ? 

6.1 Managementul relaţiilor interpersonale  

Are ca obiect aptitudinile manageriale în domeniul relaţiilor interpersonale pe care 

profesorul/conducătorul de grup le exercită în raport cu elevii percepuţi ca grup 

 

Funcţiile managementului 

• funcția de prevedere  

• funcţia de planificare-organizare 

• funcția de coordonare  

• funcţia de orientare-indrumare metodologică 

• funcţia de reglare-autoreglare a sistemului, procesului de învățământ  
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✓ prevederea  evaluează viitorul, surprinde tendinţele probabile de evoluţie. Ea poate fi pe termen 

lung (prognoza), pe termen mediu (planificarea) şi pe termen scurt (programarea); 

✓ decizia constă în alegerea unei modalităţi de acţiune din mai multe posibile.  

Etape: identificarea problemei, obţinerea informaţiilor necesare, prelucrarea şi organizarea lor, 

elaborarea de variante de acţiune, alcătuirea unor proiecte de rezolvare, adoptarea deciziei prin alegerea 

variantei optime, comunicarea deciziei, explicarea şi argumentarea ei, organizarea practicii, controlul şi 

reglarea acţiunii; 

✓ organizarea cuprinde sistemul de activităţi necesare indeplinirii sarcinilor, componentele acestora 

(resurse, operaţii, sarcini, relaţii, ordonare, responsabilităţi, ierarhii); 

✓ coordonarea asigură cooperarea, armonizarea acţiunilor, economicitatea, dozarea, stimularea, 

antrenarea; 

✓ controlul constă în verificarea, monitorizarea, aprecierea, analiza acţiunilor, etapelor, factorilor 

în relaţie cu obiectivele, cu standardele stabilite. 

 

STRATEGII DE INTERVENTIE 

 

1. strategia de dominare 

2.  negocierea 

3.  fraternizarea 

4.  strategia bazată pe ritual şi rutină 

5.  terapia ocupaţională  

6. strategia de susţinere morală. 

 

CONCLUZII 

În lucrarea de faţă se emite ipoteza conform conform căreia un management eficient al clasei de 

elevi duce la rezultate bune în educație și performanțe școlare atât la elevii cu CES cât și la elevii fără 

deficiețe.                                    

Aceasta se datorează dezvoltării spiritului de competiţie conştientizat prin educaţie şi contextului 

favorabil exprimării deschise a personalităţii elevului, ceea ce îl va face să considere sub demnitatea sa 

utilizarea comportamente indezirabile într-un alt cadru neadecvat, cu consecinţe negative asupra unor 

persoane neantrenate din anturaj şi societate. 

Cercetarea a fost realizată cu un instrument , “Chestionar ” care măsoară  comportamente 

potenţial dezirabile sau comportamente indezirabile care pot reprezenta resurse pentru agresivitate și 

performanțe scăzute.  

Obiectivul general al lucrării este formarea la elevi cu CES a unor abilităţi de autoreglare a 

comportamentului. Într-o primă fază controlul comportamentului este extern (profesori, părinţi, colegi) 

pentru ca apoi, prin interiorizarea unor reguli şi modele, să devină autonom. 

Concluzia pe care o putem  trage analizând succint trecere în revistă a principalelor tipuri de 

comportamente presupuse de acţiunile şi intervenţiile pedagogice ale cadrelor didactice (prezentarea a 
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fost realizată într-o manieră globală fără apelul la vreun criteriu ori vreun indicator ferm) este aceea că 

majoritatea acestora sunt de natură managerială.  

Procesul de conducere, managementul, fiind o caracteristică a oricărei activităţi organizate dar şi 

a oricărei acţiuni ce tinde către eficienţa maximă, prezintă o serie de trăsături şi funcţii comune, 

identificabile şi într-o analiză efectuată asupra clasei de elevi.  

Problemele de maximă responsabilitate care diferenţiază procesele manageriale din învăţământ 

faţă de procesele izomorfe din alte sectoare ale vieţii sociale, faţă de industrie spre exemplu, unde între 

conducător şi executant se interpune maşina, sunt ca, în procesul de învăţământ conducerea se realizează 

nemijlocit asupra personalităţilor în formare ale copiilor şi tinerilor. Iar dacă în industrie rebuturile pot fi 

recondiţionate şi reintroduse în circuitul economic (pierderile nefiind prea însemnate), în educaţie 

eşecurile înregistrate în procesul de formare pot avea consecinţe individuale şi sociale nefaste: 

incompetenţa, analfabetism, inadaptare, delincvenţa.  

Apreciem, pornind şi de la aceste considerente, că perspectivele de abordare ale activităţilor din 

clasa de elevi într-o formulă noua şi modernă, aceea a managementului clasei, vin în întâmpinarea unei 

nevoi obiective de perfecţionare şi de eficientă.  

 În concluzie rezultatele studiului pot fi utilizate pentru elaborarea unor programe educaţionale . 
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ANEXE 

CHESTIONAR 

1. SEX 

2. VÂRSTĂ 

3. RELIGIE 

4. CLASA 

5. Cât de mult îți place să frecventezi școala? 

- Foarte mult 

- Mult 

- Uneori 

- Așa și așa 

- Nu știu 

6. Ce înveți la școală? 

- Să scrii 

- Să citești 

- Să socotești 

- Să reciți 

- Să te comporți frumos 

- Să îți ajuți colegii 

- Să respecți părinții 

7. Ce disciplină școlara iubesti cel mai mult? 

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

8. La ce activități îți place sa participi cel mai mult? 

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

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

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

9. Ai prieteni în școală? 

Da  

Nu 

10. Discuți cu profesorii,dirigintele dacă ai neplăceri la școală? Da  Nu 

11. Te cerți cu colegii? Da   Nu 

12. Părinții tai sunt multumiți de cum înveți? Da    Nu 

13. Ce vrei să te faci când termini scoala? 

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

14. Ai în școală un model? 

DA   Nu 

Dacă da cine e modelul tău? 
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STRATEGII  CARE FACILITEAZĂ COMPREHENSIUNEA  

TEXTELOR NONLITERARE  

 

Prof. Croitoru Daniela Ramona 

Liceul „Ştefan Procopiu”, Vaslui 
 

„Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat,  

grozav de simplu - asta  este creativitate.” (Charles Mingus) 
 

                Literația înseamnă înțelegerea, folosirea și reflectarea asupra textelor scrise, cu scopul de a ne 

dezvolta cunoașterea și potențialul, pentru a deveni indivizi activi în societate. Literația înseamnă cinci 

lucruri esențiale: lectura textului, înțelegerea mesajului, realizarea conexiunilor, formarea unui punct de 

vedere și exprimarea acestuia în scris sau oral. Potrivit statisticilor, circa patru din 10 elevi români nu 

ştiu să citească corect un text şi nici nu înţeleg ceea ce citesc. Numeroși elevi români se descurcă greu la 

citit, scris, comunicarea orală.  Potrivit specialiștilor, în UE există astăzi o ”criză a literației”. De 

asemenea, sintagme precum ”criza lecturii”, ”moartea cititorului adolescent”, „analfabetism funcţional” 

sunt realități ale școlii și societății românești. Analfabetismul funcţional se referă la persoanele care ştiu 

să citească, dar nu înţeleg ceea ce au citit. În România, există un procent de circa 47% de copii cu 

competenţe slabe în domeniul literaţiei. Aceştia recunosc literele, citesc cuvintele şi propoziţiile, dar nu 

înţeleg despre ce anume este vorba în text. Acest fenomen produce adulţi care cu greu vor putea să se 

descurce în rezolvarea sarcinilor care implică scrisul şi cititul.  

               Potrivit standardelor, există trei niveluri de literaţie, toate cu corespondent în testarea PISA: 

▪ literaţia de bază (baseline literacy–alfabetizare) înseamnă cunoaşterea literelor, a cuvintelor şi 

a structurii textului necesare lecturii şi scrierii. Lipsa acestor competenţe încadrează o persoană 

în rândul analfabeţilor „clasici”, care nu ştiu să scrie şi să citească. 

▪ literaţia funcţională (functional literacy) care  presupune abilitatea de a citi, scrie şi înţelege, 

cea care permite persoanei să „funcţioneze” în societate, în viaţa personală, la şcoală şi la 

serviciu. 

▪ literaţia multiplă (multiple literacy) care reprezintă capacitatea persoanei de a folosi 

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

interpreta şi evalua critic informaţia citită. 

             Competențele slabe ale elevilor în domeniul literației se explică prin lacunele sistemului 

educațional din România, unele dintre acestea decurgând din activitatea profesorilor. Aceștia nu 

utilizează la ore în mod coerent strategii legate de lucrul cu textul și, de cele mai multe ori, predau 

conținuturile într-o formă prelucrată de ei. Din punctul meu de vedere, este necesară conştientizarea 

profesorilor cu privire la importanţa literaţiei și formarea lor în ceea ce privește  aplicarea strategiilor de 

literaţie la toate obiectele de studiu, precum și crearea cadrului necesar prin simplificarea programelor 

școlare. La nivelul Uniunii Europene s-a hotărât că fiecare profesor trebuie să fie şi un profesor de 

literaţie. Deci, indiferent de disciplina predată, orice profesor poate utiliza strategii de lectură și 

comprehensiune a textelor nonliterare.  

               În continuare, voi prezenta câteva strategii de citire și comprehensiune a textelor nonliterare 

care pot fi utilizate în procesul de predare la orice disciplină având ca suport textul lecțiilor din manual.  

 

               Metoda ”Generarea de întrebări” poate fi aplicată atât în timpul citirii textului din manual 

de către un elev, cât și după finalizarea lecturii. Prin generarea de întrebări, elevii devin conștienți dacă 

pot răspunde la întrebări și dacă înțeleg ceea ce citesc. Elevii învață să-şi pună întrebări care le solicită 

să combine informații din diferite segmente de text. 
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CUNOAȘTEREA - Identificarea și actualizarea de  informații (Cine, ce, când, unde, cum ................., 

Descrieți ...........................).  

ÎNȚELEGEREA - organizarea și selectia de fapte și idei (Repovestiţi ......... în propriile cuvinte., Care 

este ideea principală a ......?). 

APLICAREA - utilizarea de fapte, reguli, principii (Cum este ...... un exemplu de .....?, Cum este ...... 

legat de ............?, De ce este important ................?). 

ANALIZA - Separarea unui întreg în părți componente (Care sunt părțile caracteristice ale .....?, 

Clasifică ..... conform ........?, Schița/diagrama..................., Cum se compară ....... /în contrast cu ...., Ce 

dovezi se pot enumera................?). 

SINTEZA  (inferența) - Combinație de idei pentru a forma un nou întreg (Ce ai prezice/altele de la .....?, 

Ce idei puteți adăuga la .....?, Cum aţi  crea/proiecta un nou .....?, Ce se poate întâmpla dacă ai combinat 

cu ....?, Ce soluții ați sugera pentru ...?). 

EVALUARE A- elaborarea unor opinii, hotărâri sau decizii (Ești de acord .... , Ce crezi despre ...... ?, 

Care este cel mai important ......?, Ce decideți despre ....?, Ce criterii ați folosi pentru a evalua ...?).  

 

            ”Explozia stelară”. Starbursting (eng. „star” = stea; „burst”= a exploda) o metodă de dezvoltare 

a creativităţii, asemănătoare cu brainstormingul. Dacă brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe 

idei, metoda starbursting stimulează crearea de întrebări la întrebări. Scopul metodei este de a se obţine 

cât mai multe întrebări pornind de la o anumită problemă, eveniment etc. Se poate aplica individual şi în 

grup.  

             Paşii metodei „Starbursting”: propunerea subiectului, temei etc., organizarea grupurilor, 

elaborarea întrebărilor referitoare la subiectul dat, prezentarea întrebărilor de către fiecare grup, 

evidenţierea celor mai interesante întrebări, elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări  

(facultativ). Avantajele folosirii metodei „Starbursting”: se poate aplica la multe disicpline, se poate 

aplica oricărei vârste, nu este costisitoare, nu se pierde mult timp cu explicarea paşilor ce trebuie urmaţi, 

este o metodă de relaxare, stimulează creativitatea elevilor, dezvoltă capacităţile de comunicare ale 

elevilor.  

              Dezavantajele folosirii metodei „Starbursting”:  manifestarea efectul “lenei sociale” care apare 

atunci când elevul îşi imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu 

exactitate, astfel că unii muncesc şi pentru alţii, este deficilă evaluarea exactă a contribuţiei fiecărui elev.  

 

             Strategia „Cele mai/mai puţin importante informaţii” are ca scop identificarea ideii 

principale a textului făcând distincţia între cele mai importante și mai puțin importante informații. Elevii 

sunt familiarizaţi cu textul și vor emite judecăți cu privire la conținutul acestuia, vor lucra în colaborare 

cu un partener - cu ajutorul lecturii, luării de notiţe și a strategiilor orale - pentru a desprinde sensul 

textului.  

 

               Metoda G.I.S.T. (Generarea de Interacţiuni între Scheme şi Texte) presupune selectarea 

unui scurt pasaj într-un capitol care are o idee principală importantă, citirea de către elevi a paragrafelor 

şi rezumarea acestora cu propriile cuvinte în maxim 20 de cuvinte (sau mai puţin). La nivelul întregii 

clase, se poate cere elevilor să realizeze un rezumat comun, în 20 sau mai puține cuvinte.  

 

              Organizatorii cognitivi sunt extrem de utili din acest punct de vedere. Organizatorii 

cognitivi sunt reprezentări grafice  (hărți conceptuale/cognitive, liste structurate, tabele, matrici, 

diagrame) care ajută la structurarea cunoştinţelor și pot fi utilizați după lecturarea textelor.  
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              Hărţile conceptuale (sau hărţi cognitive) presupun organizarea materialului în jurul anumitor 

termeni cheie (diagramă utilizată pentru pentru a organiza informaţia în formă vizuală). Se plasează în 

centru tema principală, iar în jurul lui se vor plasa conceptele conexe şi ideile derivate.  Avantaje ale hărţilor 

conceptuale: 

• organizarea structurată a informaţiilor deoarece permit reprezentarea vizuală, sub formă de 

diagrame și a legăturilor între ele, a unor concepte și idei aparent independente. Realizarea unei 

hărţi conceptuale presupune comparaţii, analize,  raţionamente, clasificări, ierarhizări facilitând astfel 

gândirea logică. 

• înţelegerea globală a informaţiilor deoarece permit realizarea unei imagini generale de ansamblu 

(Big Picture) care facilitează înţelegerea conţinuturilor, reţinerea mai uşoară şi durabilă, precum 

şi consolidarea eficientă a acestora. Harta conceptuală oferă elevului posibilitatea „să vadă 

pădurea, nu doar copacii”. 

• sistematizarea informaţiilor deoarece relaţiile dintre concepte sunt evidenţiate fără a fi necesare 

alte explicaţii teoretice. 

• pot fi utilizate la toate discipline, permiţând şi conexiuni interdisciplinare; 

• pot fi utilizate atât ca instrumente de predare-învăţare, cât şi de evaluare; 

• pun accentul pe relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele pe care le are elevul, pe modul în care 

fiecare elev îşi organizează experienţa, ideile, dar şi modul de aplicare al acestora. Această 

metodă îi face pe elevi să devină activi în propriul proces de învăţare, să asimileze cunoştinţe, 

priceperi şi deprinderi având la bază cunoştinţe, priceperi şi deprinderi deja existente. 

                   Dezavantaje ale hărţilor conceptuale: timpul solicitat,  nivelul ridicat al standardizării,   

rigoarea şi ordinea în care subiectul trebuie să lucreze.  

        Valenţele formative care recomandă folosirea acestor metode şi strategii în scopul modernizării şi 

eficientizării actului didactic sunt numeroase: asigură un demers interactiv al actului de predare-

învăţare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, 

valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi original al acestuia, asigură o mai bună punere în practică 

a cunoştinţelor, încurajează lectura şi înţelegerea textelor, asigură exersarea priceperilor şi capacităţilor 

în diverse contexte şi situaţii, dezvoltă motivaţia pentru învăţare şi gândirea critică, transformă elevul 

din obiect în subiect al învăţării, elevul devenind coparticipant la propria formare.  Aceste metode îl 

ajută pe elev să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele pe care urmează să şi le însuşească, 

să afle singur soluţiile la probleme, să prelucreze cunoştinţele. Aceste metode îl învaţă pe elev să lucreze 

îndependent, pregătindu-l astfel pentru educaţia permanentă. 

              În acelaşi timp, suntem conştienţi şi de limitele acestor metode şi strategii deoarece presupun un 

efort mai mare în pregătirea activităţilor didactice şi o pregătire prealabilă  temeinică, sunt cronofage, 

există riscul neîmplicării active a tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de lucru şi uneori  se poate 

pierde din vedere obiectivul final.               
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METODE ACTIVE UTILIZATE ÎN COMUNICARE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII COPIILOR 

CU C.E.S. 

 

Prof. Șoituzu Lucian-Ionuț 

 Școala Gimnazială Cleja, Jud. Bacău 

 

Cu toţii suntem înconjurați de mesaje care ne spun că anumite grupuri de persoane sunt „bune“ 

sau „normale“, şi altele nu. Pe parcursul vieţii asimilăm idei stereotipe şi discriminatorii, mai ales în 

ceea ce priveşte persoanele cu nevoi speciale, din atât de multe surse - tot ce vedem în jurul nostru, 

urmărim la televizor şi citim în ziare. Mediul în care trăim influenţează modul în care gândim şi 

aşteptările pe care le avem cu privire la anumite grupuri. Cum putem noi, ca profesori, să contracarăm 

efectele pe care mesajele discriminatorii din mediul înconjurător le au asupra copiilor şi chiar asupra 

noastră? 

Pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra şcolii şi a funcţiei şi a finalităţilor 

acesteia, copiii fiind mai mult valorizaţi, educaţia fiind centrată pe elev. Învăţământul special este o 

parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă tuturor programe educaţionale potrivite 

nevoilor lor de dezvoltare. În ţara noastră, copiii cu dizabilităţi pot fi înscrişi în învăţământul special sau 

în învaţământul de masă. În şcolile de masă pot fi integraţi copii cu deficienţe medii, dificultăţi de 

învăţare şi tulburări de limbaj, tulburări socio-afective sau de comportament. Aceşti copii au nevoie de 

sprijin pentru adaptare, integrare, socializare, pentru a nu fi marginalizaţi sau excluşi. Copiii cu cerinţe 

educative speciale, integraţi în şcolile de masă au nevoie de profesor de sprijin/itinerant, psiholog, 

consilieri şcolari, medici. Grupurile de lucru pot fi între 3-7 copii, coordonate de un profesor de sprijin 

care păstrează o legătură strânsă cu profesorii de la clasă, cu dirigintele clasei şi chiar cu părinţii 

copiilor. 

Evoluţia copilului cu C.E.S. depinde, în primul rând, de asistenţa psihopedagogică 

specifică, pedagogia curativă realizându-se fie de către un consilier şcolar, profesor itinerant, 

psihopedagog, alţi profesionişti sau echipe de intervenţie multidisciplinară. 

Dincolo de particularităţile fiecărei boli, se desprinde aparte şi un set general de măsuri şi tehnici 

ce pot fi aplicate pentru a comunica eficient, în general, cu un copil cu C.E.S.2 

Ascultarea activă, adică angajarea în acea relaţie de parteneriat cu copilul, ajută la observarea 

sistematică a comportamentului, chiar şi anticiparea faptelor care ar urma să se producă. 

Psihopedagogul poate manipula aceste conduite şi evenimente, în scopul unei conduite cât mai 

dezirabile, pentru a diminua consecinţele negative. 

Astfel, numim tehnica întăririi acea tehnică care are în vedere manipularea evenimentului 

cauzat de un anumit comportament. Această tehnică poate fi pozitivă sau negativă.  

Întărirea pozitivă, precum aprobarea, lauda. Aici putem include recompensa, pentru motivare. 

Întărirea negativă, precum dezaprobarea, critica etc, e consecutivă unui comportament negativ. 

Scopul ei e să scadă pe viitor probabilitatea producerii unui comportament similar. În urma acestei 

 
2 Alois Gherguţ, Sinteze de psihopedagogie specială - Ghid pentru concursuri și examene de obţinere a gradelor didactice, 

Editura Polirom, Iaşi, 2013, p. 275. 
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întăriri aşteptările ar fi ca, în viitorul apropiat, copilul să aleagă un comportament alternativ care să-l 

„scape” de întărirea negativă şi să elimine conduita indezirabilă prin metoda sancţiunilor. Această 

tehnică nu conduce întotdeauna către efectul scontat. 

Sancţiunea se face în forme uşoare, precum mustrarea blândă, ignorarea (atenţia negativă), 

privarea de recompense etc. Se va urmări şi consecvenţa în a pedepsi, dar trebuie avut în vedere că ea nu 

merge asociată cu diminuarea sau încetarea respectului sau a transferului afecţiunii către acel copil. 

Tehnica stingerii comportamentului propune renunţarea la sursele de întărire, printr-

un program de acţiune, realizat în comun cu familia de către educator (consilier, psihopedagog etc) şi ea 

are în vedere abilitarea părinţilor, precum şi a cadrelor didactice de a face distincţie între  

comportamentele autentice şi cele intenţionat negative. Cea mai utilizată tehnică, în acest sens, este 

ignorarea comportamentului copilului până când acesta încetează comportamentul nedorit. 

Tehnica modelării presupune asimilarea unor modele comportamentale pozitive, 

prin imitarea unor persoane apropiate. Această  tehnică are o relevanţă mai largă în a forma caractere şi 

în educaţia morală. Această tehnică se mai numeşte şi antrenament asertiv3. 

Un rol important îl are educaţia nonformală, care e, poate, cea mai eficientă metodă de 

comunicare la copiii cu C.E.S. , ea fiind o „ cale de ajutor pentru cei care au resurse mai mici de a 

accede la o şcolarizare normală: săraci, izolaţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale”4. 

Educaţia nonformală are avantaje pedagogice, solicitând în mod diferenţiat participanţii.  

Curriculum-ul e flexibil, variat şi e ales în funcţie de interesul participanţilor la această formă de 

comunicare, el realizându-se prin activităti diverse atractive, în funcţie şi de aptidudinile speciale şi de 

aspiraţiile celor implicaţi. 

Această metodă ajută la planificarea timpului liber într-un mod plăcut, crearea acestei ocazii 

fiind benefică întru destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic. 

Evaluările nu sunt riguroare, folosindu-se strategii de apreciere formativă, stimulativă, 

participanţii deprinzând competenţe şi atitudini precum: capacitatea de lucru în echipă, încrederea în 

sine, disciplina, responsabilitatea, coordonarea şi organizarea, capacitatea de a rezolva probleme 

practice.  Evident, este vorba despre terapia prin teatru. 

Prin aceasta e posibil să descoperim că în viitor,  acel copil cu C.E.S. ar putea să participe activ 

în societate, fiindcă accentul educaţiei nonformale este pus pe învăţarea prin acţiune, prin activitate 

voluntară. 

În ultimii ani, aplicarea metodelor și tehnicilor de comunicare eficientă a avut în vedere 

caracterul complex și integrativ al acestora, organizarea lor în perspectiva școlii incluzive, oferite 

copiilor cu cerințe speciale de către școală, familie și mediul social. Acest demers oferă o largă 

deschidere spre normalitate, ceea ce înseamnă a oferi persoanelor cu C.E.S. modele și condiții de viață 

cotidiană cât mai apropiate de condițiile de viață obișnuite. Normalizarea trebuie percepută ca pe un 

proces reciproc de acceptare a persoanei cu dizabilități de către comunitate și de participare a acesteia la 

viața comunității. 

 
3 Gheorghe Radu, Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal, Editura Pro Humanitas, București, 2000, p. 56. 
4 Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom , Iași, 2001, p. 139. 
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Meloterapia este folosită ca mijloc pentru modelarea personalității și normalizarea stărilor 

psihice, atât pentru persoanele normale cât și pentru persoanele care prezintă diferite afecțiuni sau 

deficiențe. În literatura de specialitate se folosește noțiunea de muzică funcțională, care desemnează 

faptul că, în terapie, comunicarea prin muzică este utilizată în scopuri practice pentru recuperarea 

personalității decompensate a copiilor supuși meloterapiei. Prin meloterapie se educă vocea ca principal 

mijloc de redare a muzicii,  se dezvoltă sociabilitatea copilului prin participarea la activitățile organizate 

pe grupuri de copii, se educă comunicarea nonverbală- expresivitatea mimico-gesticulară, se nuanțează 

exprimarea verbală. Prin reglarea echilibrului dintre inspirație și expirație, prin dezvoltarea auzului 

fonematic și prin coordonarea dintre respirație, pronunție, mișcare, comunicarea cu ajutorul muzicii are 

un rol foarte important și în dezvoltarea limbajului, a pronunției corecte a sunetelor și a cuvintelor. 

Prin terapia de expresie grafică și plastică copilul reușește să asimileze elemente de limbaj 

plastic care-l ajută  să se exprime, uneori mai repede și mai ușor decât prin comunicarea verbală5. 

Şcoala inclusivă are menirea de a răspunde la necesităţile copiilor cu CES, de a armoniza 

diferenţele de învăţare, de a facilita înţelegerea socială şi de a asigura o educaţie permanentă pentru 

toţi. Actul educaţional cu copiii cu CES implică noi modalităţi de proiectare şi desfăşurare în relaţie 

directă cuposibilităţile reale ale acestor copii de a înţelege şi de a valorifica conţinutul învăţăturii, cât şi 

cu nevoile lor de recunoaştere, relaţionare şi înţelegere şcolară şi ulterior socială. Copilul cu CES nu-şi 

poate valorifica, la maxim, potenţialul de care dispune, de aici acel sentiment de inferioritate și 

importanța actului de comunicare. 
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5 Alois Gherguţ, Op. cit., p. 277. 
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Parcursul copiilor cu dizabilități de la excludere la integrare 

Prof. de sprijin Frunzaru Gabriel-Ionuț 

C.S.E.I Alexandria 

 

Motto: ’’ Cum ai dori ca cineva să se comporte cu propriul tău copil, tot așa este necesar să te comporți 

și tu cu orice copil,, 

 

Persoane cu nevoi speciale au existat întotdeauna, indiferent de perioada istorică, cultură, areal, iar 

atitudinea faţă de această categorie dezavantajată s-a schimbat de la marginalizare şi excludere socială 

spre acceptare şi integrare comunitară. În fostele republici sovietice, starea de lucruri la acest capitol este 

diferită de cea a ţărilor occidentale, deşi opinia publică de la noi a început să-şi schimbe mentalitatea în 

favoarea celor etichetaţi: de la ignorarea existenţei persoanelor cu disabilităţi la conştientizarea faptului 

că acestea trăiesc alături de noi şi sînt membri egali ai societăţii. . Atitudinea diferenţiată se manifestă 

prin desfăşurarea unor activităţi, reieşind din particularităţile specifice ale fiecărui copil, iar atitudinea 

individuală reprezintă un principiu ce presupune acordarea unei atenţii sporite copiilor, a căror soartă le-

a “tăiat” unele din şansele de autorealizare. Toate acestea ne oferă posibilitatea de a lua decizii cît se 

poate de pertinente şi corecte în funcţie de caz. Astfel reuşim să lucrăm nu cu “diagnoza”, ci cu 

persoana. Copilul se naşte cu potenţialul de a dobîndi orice abilitate de cunoaştere. Dar, luînd în 

consideraţie faptul că există copii cu anumite incapacităţi vitale, este important ca aceştia să fie depistaţi 

şi ajutaţi cît mai devreme posibil, înainte de împlinirea vîrstei de 5 ani. Vom obţine rezultatul scontat 

dacă vom lucra „pas cu pas”, începînd cu studierea trăsăturilor individuale de personalitate ale fiecărui 

copil. Prin şedinţe de consiliere şi profilaxie dezvoltăm autoaprecierea, încrederea în sine, voinţa şi 

autocontrolul. Ulterior, testăm gradul de evoluţie a proceselor psihice (atenţia, memoria, gîndirea) şi 

efectuăm psiho-corecţia în direcţia necesară. Obţinerea unui rezultat înalt privind recuperarea şi 

reabilitarea copiilor cu disabilităţi necesită o muncă asiduă şi productivă, fapt ce solicită cunoaşterea 

dezvoltării psihice a copiilor. Îi învăţăm pe părinţi cum ar putea oferi copilului mai multe şanse de 

succes, cum ar putea crea condiţii în care acesta nu va trebui să se lovească de bariera “nu sînt în stare”; 

de asemenea, să-şi înţeleagă şi să-şi aprecieze copilul la justa lui valoare, deoarece tratarea lui cu politeţe 

îi dovedeşte faptul că este tot atît de important ca oricare altă persoană. Formele de integrare a copiilor 

cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte 

doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi 

clase obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi 

considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 
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învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la 

cerinţele şcolare. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

        Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane 

sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care 

nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

         Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare 

de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut 

stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă 

copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

              Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

        Strategii şi intervenţii utile din partea cadrului didactic: 

 -Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 -Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 -Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a 

colegilor; 

 -Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 -Încurajarea eforturilor; 

 -Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 -Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât 

să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 
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-Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

-Centrarea învăţării pe activitatea practică; 

-Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

-Folosirea învăţării afective; 

-Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare,etc. 

 

         Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare 

pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de 

strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu 

care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de 

colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

        Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor. 

        Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii care 

ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate. De cele mai 

multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem puşi în dificultate de 

complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă copiii cu cerinţe educative speciale. 

        Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce 

priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor. 

Educaţia incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi individualizat 

în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se 

regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. Prin educaţia incluzivă este 

oferit suport - în cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale - copiilor cu dificultăţi de învăţare, 

indiferent de originea lor socială sau de tulburările pe care le prezintă, acceptaţi alături de colegii lor 

"normali". 

        Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a 

capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la 

dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei 

la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi nu justifică 

excluderea din şcoala de masă. Al doilea argument care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este 

acela că şcoala de masă este cea care asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice 

învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de 
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asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai 

primitoare şi de acceptare. 

        Datorită unui nivel mai redus al cerinţelor, de cinci ori mai mulţi copii cu nivel socio-economic 

redus faţă de cei cu nivel socio-economic crescut sunt înscrişi în şcolile ajutătoare speciale, în loc de 

şcolile generale. Astfel se creează un cerc vicios : performanţe şcolare slabe - loc de muncă cu salarizare 

scăzută - perspective sociale slabe - nivel de viaţă scăzut - tensiuni în viaţa personală. Si totul se repetă 

în generaţia următoare. Tuturor acestor copii le-ar asigura posibilităţi mai bune şcoala generală unde un 

sistem educaţional mai atent, le-ar putea schimba soarta în bine. Dar pentru ca aceşti copii dezavantajaţi 

să aibă loc în şcolile generale, trebuie să se producă schimbări majore atât la nivelul atitudinii corpului 

profesoral, cât şi al sistemului educaţional, respectiv a metodelor de stimulare a dezvoltării şi al 

psihodiagnozei. 

 

        Pentru prevenirea declinului social ulterior nu este suficient ca aceşti copii să fie menţinuţi în 

sistemul educaţional tradiţional pentru că există pericolul dificultăţilor de adaptare la standardele ridicate 

şi deci pericolul de eşec sau abandon şcolar. Pe lângă acceptarea copilului în şcoala de masă, trebuie 

asigurat un mediu educaţional corespunzător, suport şi experienţe pozitive copilului cu dificultăţi de 

învăţare. 

          O caracteristica speciala a acestor copii "în pericol de excludere" o constituie faptul că 

posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se 

adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu reuşesc la 

examenele de capacitate sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În spatele acestor probleme, stă 

desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul 

familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv 

apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul 

unor tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate 

aceste corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de 

dezvoltare cognitivă. 

        Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale ar 

trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa 

economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe de 

readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i permită 

să ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. O readaptare 

totală presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare 

care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. Adaptarea mobilierului exterior şi 

urbanismul, accesul în clădiri, la amenajări şi instalaţii sportive, transportul şi comunicaţiile, activităţile 

culturale, timpul liber şi vacanţele trebuie să constituie tot atâţia factori care contribuie la realizarea 

obiectivelor readaptării. 

            Este important să se determine participarea, în măsura posibilului, a persoanelor cu cerinţe 

educative speciale şi a organizaţiilor care-i reprezintă la toate nivelele de elaborare a acestor politici. 
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Legislaţia trebuie să ţină cont de drepturile persoanelor cu deficienţe şi să favorizeze, pe cât posibil, 

participarea lor la viaţa civilă. În cazul în care persoanele cu cerinţe educative speciale nu sunt în măsură 

să-şi exercite în mod deplin drepturile lor de cetăţeni, trebuie să fie ajutate să participe cât mai mult 

posibil la viaţa civilă, asigurându-le ajutorul adecvat şi luând măsurile necesare. Profesioniştii trebuie să 

informeze asupra tuturor aspectelor vieţii, iar persoanele cu deficienţe trebuie să aibă posibilitatea de a-şi 

procura informaţia ele însele. Dacă natura, gravitatea deficienţei sau vârsta persoanei nu permit 

reconversia sa personală, chiar în atelier protejat, la domiciliu sau în centre de ajutor pentru muncă, 

ocupaţiile cu caracter social sau cultural trebuie să fie prevăzute. Măsuri potrivite trebuie avute în vedere 

pentru a asigura persoanelor cu cerinţe educative speciale şi în special persoanelor cu deficienţe mentale 

condiţii de viaţă care să le asigure dezvoltarea normală a vieţii lor psihice. 

       Copilul cu deficienţe se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii trebuie să joace 

rolul de mediator între copil şi persoanele străine. Uneori părinţii pot dramatiza excesiv reacţiile 

inadecvate venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă rea intenţie într-un gest oricât de 

neutru. Pe de altă parte, unii părinţi refuză să ţină cont de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. 

În acest fel, ei îi împiedică pe copii să înţeleagă şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă. 

Datorită acestui rol suplimentar de mediator, reacţiile părinţilor în faţa unui copil cu deficienţă capătă o 

importanţă majoră. Părinţii reacţionează prin supraprotecţie, acceptare, negare sau respingere. 

        Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, si-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru 

copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea în 

care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în 

spaţiu şi timp. În timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un 

caracter social. 

Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. 

În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, 

domino, table, cuburi, cărţi de joc etc.). 

       În perioada de preşcolar se desfăşoară mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. Din acest 

motiv, copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, alături de copiii sănătoşi. Copiii sunt curioşi, 

dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică, care se deplasează în scaun cu 

rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de 

sănătate. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu deficienţe. 

La această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. 

Totuşi, trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. 

         Unii copii cu deficienţe au avut experienţa neplăcută a spitalizării şi a separării de părinţi. De aceea, 

pot apărea reacţii intense, mai ales în primele zile de grădiniţă. În alte cazuri, copilul are probleme legate 

de utilizarea toaletei şi de deplasare. În aceste situaţii, este de preferat să se solicite prezenţa mamei până 

la acomodarea copilului în colectivitate şi acomodarea personalului cu problemele copilului. Jocurile 

trebuie să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să 

fie permanent sub observaţie. 
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Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe feluri: 

prin integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi în 

clasele obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor copii 

în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea de învăţământ 

şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul copilului în 

activitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan comportamental. 

        Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de 

societate este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, 

trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la 

rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a 

mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. 

 Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de 

educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 
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CONSILIEREA FAMILIEI ȘI ORIENTAREA VOCAȚIONALĂ 

 A PERSOANELOR CU C. E. S. 

Crăciun Dorina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Motru, Județul Gorj 

Grigorescu Maria  

Colegiul Național Tudor- Vladimirescu, Târgu- Jiu 

 

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor reprezintă un proces complex de 

pregătire şi îndrumare a acestora spre anumite forme de activitate şcolară şi academică, studii, care să le 

permită apoi alegerea unor domenii profesionale şi ocupaţii distincte care să concorde cu aptitudinile şi 

interesele lor. Dezvoltarea identităţii vocaţionale şi pregătirea tinerilor pentru carieră este unul dintre 

obiectivele principale ale întregului proces de învăţământ. 

Există o relaţie binecunoscută între mediul familial şi orientarea spre valorile de muncă ale 

copiilor, apoi spre carieră. Statutul părinţilor, credibilitatea necondiţionată cu care sunt investiţi, 

legăturile afective intrafamiliale sunt factori esenţiali care determină ca sfaturile acestora să aibă 

rezonanţă şi impact în alegerea carierei. 

Consilierea vocaţională este un proces educativ care, prin monitorizarea unei pluralităţi de date, 

tinde către conturarea unui proiect personal coerent cu privire la carieră şi în legătură cu realitatea socio-

culturală şi economică.Este deosebit de importantă ”învăţarea” (auto)orientării profesionale de către 

client (de la orientator spre client, prin învăţare către autoorientare). (Jigău, 2001) 

Scopul consilierii pentru familiile cu copii cu CES este următorul: 

- Instruirea membrilor famililiei cu privire la satisfacerea nevoilor afective ale copilului şi modelele 

atitudinale şi comportamentale în conformitate cu programele de psihoterapie, logopedie, kinetoterapie, 

ergoterapie la care participă copilul deficient mintal de gradul I; 

- Consilierea axată pe necesitatea cooperării şi menţinerii unităţii de acţiune cu echipa de specialişti, 

modalităţile de organizare a vieţii copilului deficient mintal, pe segmente mici cu obiective concrete; 

- Terapia de susţinere adresată părinţilor care doresc să se confeseze cu privire la experienţele lor cu 

copiii deficienţi mintal; 

- Terapia funcţională bazată pe metode şi tehnici consacrate, centrată pe ameliorarea comportamentelor 

şi învăţarea socială în scopul adaptării şi integrării în comunitate a copilului deficient. 

 Unii părinţi dramatizează excesiv reacţiile inadecvate venite din partea celorlalţi. În alte situaţii, 

ei neagă tot ceea ce copilul observă în jurul său legat de propria-i deficienţă, insistă pe răutatea şi 

ipocrizia persoanelor din anturaj, cultivând la copil convingerea că lumea în care trăieşte este rea. Pe de 

altă parte, unii părinţi refuză să ţină cont de dificultăţile sociale determinate de deficienţă, în acest fel 

împiedicându-i pe copii să înţeleagă şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă. 

Părinţii copiilor cu dizabilităţi au nevoie de consiliere pentru: formarea unei imagini corecte 

asupra educării copilului cu dizabilităţi; stabilirea echilibrului interior, dar şi exterior care vizează 

relaţiile familiei cu societatea în familia cu astfel de copii; înlăturarea sentimentului de culpabilitate a 

părinţilor în ceea ce priveşte deficienţa copilului; învăţarea unui comportament corespunzător în faţa 

problemelor apărute 

Împreună cu părinţii vor fi reluaţi şi analizaţi paşii procesului de consiliere pentru a ne asigura că 

aceştia vor face faţă unor situaţii similare în viitor. 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S. 

Profesor invaţământ preșcolar Done Georgiana 

Grădiniţa cu Program Prelungit Reviga, jud.Ialomiţa 

  

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia 

permanentă de a comunica  şi coopera. 

 Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu 

deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la 

fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

 Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele 

şcolii.  

        Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având 

nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de 

deficienţa copilului. 

        Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate..Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

        Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea 

individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi 

considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 
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învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la 

cerinţele şcolare. 

        În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

        Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane 

sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care 

nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

         Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul 

de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, 

dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

                 Abordarea incluzivă susţine că şcolile  au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i 

ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale 

pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în 

calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, 

părinţii şi reprezentanţii comunităţii.  

            Pentru prevenirea declinului social ulterior nu este suficient ca aceşti copii să fie menţinuţi în 

sistemul educaţional tradiţional pentru că există pericolul dificultăţilor de adaptare la standardele ridicate 

şi deci pericolul de eşec sau abandon şcolar. Pe lângă acceptarea copilului în şcoala de masă, trebuie 

asigurat un mediu educaţional corespunzător, suport şi experienţe pozitive copilului cu dificultăţi de 

învăţare. 
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 Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi 

nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 

BIBLIOGRAFIE: 

Arcan P, Ciumageanu D “Copilul deficient mintal”, Ed Facla; 

Verza F “Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială”, Ed Fundatiei Humanitas, 2002; 

Weihs T J “Copilul cu nevoi speciale”, Ed Triade, Cluj Napoca, 1998; 
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Diferiți și totuși la fel 

Bocșa Mirela Elisabeta 

Școala Gimnazială nr. 129, București 

Există un concept al egalității de șanse prin care toate ființele umane sunt libere să își manifeste, 

în deplinătatea lor, capacitățile personale și să aleagă fără limite rolurile în societate. Participare al aviața 

socială nu ar trebui condiționată sub nici un aspect de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. 

Astfel, școala devine leagănul suprem al dezvoltării micilor oameni. Aici viitorul se formează și se 

conturează, iar cei mici iau parte la activități de învățare, conştientizează diversitatea şi complexitatea 

naturii umane şi valorifică fiecare talent sau harul dăruit de Dumnezeu. 

Din păcate, școala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se 

numără şi integrarea în sistem a copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale. Egalitatea 

șanselor de învățare este garantată și susținută în aproape toate țările lumii, dar realizarea acestui 

principiu devine utopic dacă privim realitatea în față. Ideea de ,,egalitate“ se vrea a fi astăzi ceva mai 

mult decât drepturile egale pe care le cunoșteau predecesorii acestui prezent democratic. Astăzi, o 

egalitate reală a șanselor individuale de promovare socială, este un subiect care se dezbate și se vrea 

susținut, deși privind obiectiv educația devine instrumentul cel mai important în dezvoltare, chiar dacă 

nu pare a fi o certitudine. 

Structural privind, egalitatea de șanse ar trebui să ofere opţiuni multiple pentru capacităţi şi 

aptitudini diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, 

indiferent de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile 

sale specifice – evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele 

egalităţii şanselor de acces în viaţa socială. 

Soluția optimă ar fi un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor astfel încât să avem la 

dispoziție o școală incluzivă care să se adapteze la nevoile copiilor, oricare ar fi acestea, și care să 

estompeze discriminările pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi. 

Această adaptare a curriculumului se poate realiza doar prin selectarea de conţinuturi din 

curriculumul general adresat copiilor normali, care vor putea fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; ca 

urmare, se vor introduce elevii cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, 

terapeutice, destinate recuperării acestora; de asemenea, folosirea unor metode şi procedee didactice, a 

unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă de 

către cadrul didactic. Se va aplica conceptul de cerinţe educative speciale care presupune necesitatea 

unei abordări diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele fiecăruia. Există 

diferite tipuri de deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale cum ar fi: deficienţe mintale, deficienţe 

de auz sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi 

relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Nu vor fi uitați nici  cazurile copiilor care 

eşuează la şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice 

defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, punând baza pe propriile caracteristici, 

interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. 
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Vom propune astfel o lecție de autocunoaştere, intercunoaștere şi comunicare între elevi, care 

poate stimula integritatea personalității la nivel școlar a micilor viitori oameni ai societății. 

Motto: Împreună reușim 

Titlul: Diferiți și totuși la fel 

 

Clasa: pregătitoare 

Cadru didactic: Bocșa Mirela Elisabeta 

Timp : 10-15 minute 

Obiective: autocunoaştere, intercunoaștere şi 

comunicare între elevi. 

Target: Stimularea mai multor tipuri de 

relații, în interiorul clasei: de intercunoaştere, 

de intercomunicare, socio-afective și de 

influenţare cu ajutor jocurilor. 

Tehnici, metode: joc de socializare și 

cunoaștere, comunicare 

 

 

Scenariul:  Învăţătorul va cere copiilor să înceapă prezentarea astfel: ,, Sunt .... la fel ca tine, dar....”. 

Fiecare elev va alege câte un coleg, va numi o trăsătură fizică („colegul eu are părul blond ca mine”, 

„are ochii verzi iar eu căprui”) sau morală („colegul meu este bun cu mine iar eu îl ajut”, „colega mea 

este politicoasă dar și eu sunt”) prin care se aseamănă și una prin care se deosebesc, până când fiecare a 

spus ceva despre unul dintre colegi.  Copiii vor trage concluzia : deși avem și trăsături care ne aseamănă, 

ne și deosebim. Cu toate că ne deosebim, aparținem unui grup, în cazul nostru facem parte din colectivul 

clasei noastre pregătitoare . În felul acesta vom învăța ce este respectul reciproc și cum să ne ajutăm și să 

conviețuim.  

Evaluare: Învățătorul va atrage atenția asupra faptului ca deși suntem toți la fel sunt și foarte diferiți. Va 

pune întrebări de genul: „Ce am învățat noi astăzi?”, „Ce știm despre colegii din clasă?”, „Cum ne 

comportăm cu oamenii din jurul nostru? Dar cu colegii?”. Copiii vor răspunde și vor încerca să tragă 

concluzii iar învățătorul le va îndruma răspunsurile „Nu-i așa că suntem la fel dar și diferiți în același 

timp?”,  astfel încât copiii să înțeleagă scopul clar al jocului. 
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Proiectele ERASMUS+, o oportunitate pentru creșterea calității serviciilor educaționale oferite 

elevilor cu dizabilități 

Prof. Vasilica Cismașu 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj-Napoca 

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (Şcoala Specială nr. 1), Cluj-Napoca este 

continuatoarea instituţiei de învăţământ pentru copiii cu deficienţă mintală din Cluj. Documentele aflate 

în arhivă atestă înfiinţarea din anul 1929 a Şcolii pentru Copii cu boli mintale în care cuprinde în anul 

şcolar 1929 – 1930 un număr de 85 elevi dintr-un areal foarte întins cuprinzând chiar şi elevi din 

Chişinău şi Budapesta. Limba în care se desfăşura activitatea era cea oficială, limba română. 

În prezent Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea cu 

un  număr de aproximativ 165 elevi,  din care la 3 clase se aplică principiile pedagogiei curative şi 

totodată asigură servicii educaţionale în şcolile de masă pentru un număr de peste 350 elevi. 

SERVICIILE SPECIALIZATE oferite de şcoală sunt: 

• Educaţie specială şi specializată a copiilor: 

o cu dizabilitate intelectuală severă şi moderată, 

o cu tulburări din spectul autist, 

o cu dificultăți de învăţare, 

o cu tulburări asociate, 

o cu dizabilități neuromotorii sau nedeplasabili, prin şcolarizare la domiciliu, 

o cu dizabilitate intelectuală uşoară şi moderată, integraţi în şcoala de masă; 

• Compensare prin terapii specifice pentru elevi cu: tulburări de limbaj, tulburări de 

comportament, deficienţe fizice şi neuromotorii, deficienţe senzoriale, dificultăţi de învăţare, 

dificultăţi de dezvoltare, dificultăţi de adaptare; 

• Evaluare psihopedagogică, diagnosticare, orientare şcolară şi profesională prin Comisia internă 

de evaluare complexă; 

• Asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru elevii cu cerinţe educative speciale 

integraţi în unităţile de învăţământ de masă; 

• Informare şi consiliere pentru părinţi; 
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• Informare şi consiliere a cadrelor didactice; 

• Cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate; 

• Informare şi formare continuă pentru personalul didactic prin programe de formare şi 

perfecţionare; 

• Suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din şcolile de 

masă; 

• Testare şi consiliere psihopedagogică. 

De-a lungul timpului, personalul instituției a căutat diverse modalități de imbunătățire și 

diversificare a serviciilor educaționale și terapeutice oferite de școală. Astfel, programul european 

ERASMUS+ oferă oportunități de realizare a unor parteneriate transnaționale care contribuie la 

schimbul de bune practici cu implicații în inovarea didactică în beneficiul elevilor, totodată contribuind 

și la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă a profitat 

de această oportunitate și, începând cu anul 2016 a derulat 6 proiecte care au contribuit atât la 

eficientizarea activității didactice și a intervenției specifice, precum și la creșterea calității vieții elevilor 

cu dizabilități din instituție, precum și a familiilor acestora, cât și la creșterea gradului de incluziune 

socială. 

În cadrul proiectului Bridging Differences Through Music (2016- 2018) Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Cluj-Napoca a fost partener alături de instituții din Spania, Turcia, Italia și Polonia. 

În cadrul acestui proiect ne-am propus să încurajăm cooperarea între elevii cu/fără dizabilități în 

dezvoltarea unor activități muzicale de valorizare a tradițiilor naționale (ritmuri, cântece și dansuri 

tradiționale), de improvizație și compoziție muzicală având ca teme centrale iubirea și pacea. De aceste 

activități au beneficiat aproximativ 40 de elevi ai școlii noastre care au colaborat cu un grup de 10 elevi 

din școlile de masă. Activitățile s-au derulat pe parcursul a doi ani și au fost integrate în programul 

școlar și recuperatoriu alelevilor. 

Partenerii noștri au fost Ceip Montero de Espinosa Spania, Associazione Culturale ,,AccordiAbili″ 

Italia, Zespol Szkol Specjalnych Nr. 8 Polonia și Isparta Șehit Polis Mehmet Karacatilki Ve Sanat 

Merkezi Turcia. 

Un alt proiect în cadrul căruia instituția noastră a fost partener este Strengthening Thinking and 

Learning Skills/Întărirea gândirii și abilități de învățare, (2016-2019). Proiectul, prin obiectivele 

propuse,  a dorit să abordeze situația copiilor care se confruntă cu bariere în învățare și în final să 
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contribuie la reducerea abandonului școlar, deoarece, în urma unor cercetări efectuate s-a constatat 

faptul că numărul copiilor etichetați ca având "nevoi educaționale speciale" este în creștere. Copiii care 

aparțin minorităților etnice sau circumstanțe socio-economice mai puțin favorabile, precum și copiii cu 

dificultăți de învățare sunt expuși riscului de eșec școlar și existând premise foarte mari ca aceștia să 

abandoneze școala. În ciuda evoluțiilor internaționale în vederea incluziunii, mulți copii sunt excluși și 

lipsiți de educație adecvată, din cauza unei deprecieri sau dificultăți funcționale: nu există suficient 

sprijin, profesorii nu au cunoștințe despre cum să includă în clasă diferiți copii, iar rapoartele de evaluare 

sunt rareori potrivite abordării inclusive. Partenerii în cadrul proiectului, Charlie Karlin, z.u.,Cehia;  

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Lituania; ETP Slovakia- Centre of Sustainable 

Development, Slovacia; Stiching Feuerstein, Olanda; Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Cluj- 

Napoca, România; Vilniaus Zveryno gimnazija, Lituania; Zakladni skola Svitavy, T.G. Masaryka 27, 

Cehia, prin activitățile propuse, vor crea instrumente de lucru și exemple de bune practici în domeniul 

învățării mediate, a evaluării dinamice și a abordării elevului în cadrul procesului de învățare și 

rezolvare de probleme. 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj-Napoca, a fost coordonator al proiectului Outdoor 

learning and sport activities (2016-2018). Alături de parteneri din Polonia, Turcia, Italia, UK, 

Portugalia, în cadrul proiectului ne-am propus să desfășurăm activități de învățare în afara sălii de clasă 

și în afara școlii, să organizăm activități sportive inedite în parteneriat cu elevi din școli de masă, precum 

și activități în care elevii cu dizabilități să fie insoțiți de părinți. Partenerii din cadrul acestui proiect au 

fost: Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, Polonia;  Istituto Comprensivo ”Cassarà – 

Guida” Via Maggiore Guida, Partinico, Italia;  St Luke’s School, Crouch Hall Lane, Redbourn, Marea 

Britanie; Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Funchal, Madeira; ÖZ-DE-BİR Özel 

Eğitim Uygulama Merkezi Gölcük / Kocaeli, Turcia. 

Începând cu anul școlar 2018-2019, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj-Napoca, va 

implementa Proiectul Erasmus+ TogetheART/Crossing the Borders; Social Inclusion of People with 

Disabilities. Scopul proiectului este acela de a schimba atitudinile negative referitoare la persoanele cu 

dizabilități în atitudini pozitive. Proiectul, prin activitățile sale, se adresează atât elevilor cu dizabilități, 

cât și celor tipici, părinților elevilor, profesorilor și, indirect întregii comunități.  Partenerii Centrului 

Școlar pentru Educație Incluzivă,  în cadrul acestui proiect sunt școli din Turcia, Polonia și Letonia. 

https://live.etwinning.net/projects/project/181170
https://live.etwinning.net/projects/project/181170
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Cea mai mare provocare a oricărui profesor este de a capta atenția elevilor săi și de a transmite 

informații/idei într-un mod cât mai eficient, antrenant și activ. Pentru a face față acestei provocări e 

nevoie de implementarea unor idei inovatoare care să ofere elevilor experiențe de învățare cât mai 

interactive. Restructurarea școlii, ca mediu de învățare reprezintă provocarea secolului 21; abilitățile de 

care elevii au nevoie ulterior la locul de muncă și în viață s-au schimbat mult în ultimul deceniu. Astfel 

este nevoie de un  mediu în care elevii să învețe într-un mod activ, antrenant și diferit, acest aspect 

reprezentând una dintre prioritățile implementarii proiectului Erasmus+ “Travelling to new teaching 

adventures”. Participanții din cadrul proiectului, școli din Belgia – coordonator, Norvegia, Portugalia și 

România, au ocazia să experimenteze punerea în aplicare a unor noi metode de predare/învățare, astfel, 

abordând diverse strategii de predare-învățare va crește nivelul motivației  atât din partea elevilor, cât și 

a profesorilor. 

Dorința de a face o schimbare: în modul de abordare a conținuturilor și a materialelor didactice, 

pentru a fi cât mai prietenoase cu mediul; în comportamentul elevilor, părinților și profesorilor de a fi 

mai conștienți de mediul în care trăiesc; și în viziunea comunității, pentru a vedea că suntem prezenți și 

activi, cât mai mulți să ne ia exemplul, a constituit motivația proiectului ECO-EDUCATION, în 

coordonarea Centrulul Școlar pentru Educație Incluzivă, cu parteneri Zespol Szkol Specjalnych w 

Kolbuszowej Dolnej, Polonia,  OZDEBIR Ozel Egitim Uygulama Merkezi 1. Kademe, Turcia, I.C. 

Cassara-Guida, Partinico, Italia, Escola Basica e Secundaria Dr. Angelo Augusto da Silva, Funchal, 

Portugalia, 45 Primary School of Iraklion, Grecia. În perioada de derulare 2020-2022, acest proiect are 

ca obiective: creșterea gradului de conștientizare pentru cel puțin 10% dintre elevii și părinții fiecărei 

școli partenere, cu privire la situația deșeurilor și a metodele de reducere, reutilizare și reciclare (RRR) a 

acestora, în țara lor și în lume, în primele șase luni ale proiectului;  încurajarea a cel puțin 10% din elevii 

fiecărei școli partenere să identifice 5 aspecte, situații sau obiceiuri negative care le afectează mediul 

apropiat (în școala sau orașul lor), în primele șase luni ale proiectului; îmbunătățirea metodelor de Eco-

educație pentru 10% din cadrele didactice din fiecare școală parteneră, în primul an al proiectului; 

reducerea deșeurilor în cele 6 școli cu cel puțin 20%, până la sfârșitul proiectului; creșterea gradului de 

implicare civică pentru cel puțin 10% dintre elevi, profesori și părinți, până la sfârșitul proiectului; 

facilitarea cunoștințelor privind eco-educația pentru profesorii din cel puțin alte 10 școli până la sfârșitul 

proiectului. 

Prin tematica diversă și prin modul de abordare care,  complementar activităților derulate în 

școală, oferă posibilitatea schimbului de bune practici la nivel international, precum și oportunități de 
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socializare a copiilor cu CES prin participarea la mobilități internaționale, considerăm că proiectele 

europene au o contribuție importantă pe diverse planuri: 

- creșterea stării de bine și a calității vieții copiilor cu dizabilități; 

- diversificarea ofertei educaționale; 

- creșterea nivelului de motivație a elevilor și profesorilor; 

- schimbarea practicilor educaționale și a rolurilor actorilor educaționali; 

- crearea unui mediu de învățare care să promoveze dezvoltarea durabilă. 
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Despre Micul Prinț, teatru și fragmente de (dez)iluzii 

Larisa Masay 

 Colegiul Național “Radu Greceanu”, Slatina 

 

 

Articolul de față își are rădăcinile într-o serie de ateliere de teatru în educație care au avut loc în 

Marea Britanie, în anul 2006. Intenția mea inițială era aceea de a contura o imagine mai reală, mai 

palpabilă și mai puțin stereotipizată a unei identități culturale diferite, adusă prin intermediul literaturii 

direct în spațiul unei clase de elevi de școală gimnazială din centrul regiunii West Midlands. 

Dat fiind contextul creat și școala repartizată pentru realizarea acestor sesiuni de teatru, punctul 

meu de interes a evoluat într-o direcție diferită. În loc de deschiderea către o cultură total diferită, pe 

care o anticipam inițial, a devenit pentru mine de maxim interes să mă concentrez pe a-i încuraja pe 

elevii britanici să exploreze diverse tipuri de perspective asupra unor situații date și de a-i ajuta în acest 

timp să se înțeleagă pe ei înșiși mai bine în lumina acestor noi puncte de vedere. Poate teatrul însufleți 

un text literar în asemenea măsură încât să conducă către o redescoperire a propriei personalități? Cum 

ne putem privi prin ochii celorlalți? Care urma să fie felul în care acești elevi de gimnaziu mă vor 

percepe pe mine, un străin în sala de clasă, inclusiv din punct de vedere al naționalității? Întrebările mele 

au primit, din păcate, doar un răspuns parțial, dar cu potențial mare de dezvoltare, dacă timpul ne-ar fi 

permis să dezvoltăm sesiunile pe o perioadă mai lungă de timp. 

Școala cu care am lucrat pentru acest proiect a fost descrisă simplu ca fiind “challenging” în 

context educațional, date fiind variile probleme cu care se confruntau elevii ei, mergând de la 

analfabetism până la diverse tipuri de traumă suferită în copilărie. Evident, menirea orelor de teatru – 

cursuri obligatorii, desfășurate de câteva ori pe săptămână, cu doi profesori simultan, pentru a răspunde 

mai bine nevoilor acestor elevi – era aceea de a crea contextul potrivit pentru o relaționare mai bună a 

copiilor cu cei din jur. Se vizau în același timp îmbunătățirea abilităților de vorbire ale acestora, a dicției 

și a coerenței în discurs, a coordonării motrice, precum și dezvoltarea competențelor de lucru în echipă 

și de gestionare a conflictelor. Cei 15 copii cu care am lucrat fuseseră așadar participanți la orele de 

teatru în educație pe o perioadă de cel puțin doi ani în acel moment. 

Lăsând deoparte intențiile inițiale ale acestui proiect, demontate și reformulate ulterior, lucrul pe 

care l-am redescoperit eu însămi pe parcursul acestor ateliere de teatru este că nu poți păși într-o clasă cu 

convingerea că, în calitate de profesor coordonator, ești automat considerat a fi “de încredere”. Prima 

sesiune mi-a demonstrat că, nefiind efectiv profesorul clasei, eram mai degrabă un intrus într-un spațiu 

mult prea personal, lucru probabil simțit mai acut în contextul problemelor personale și ale traumelor cu 

care se confruntaseră în trecut acești copii. Totuși, încrederea poate fi construită și aceasta este 

convingerea cu care am încheiat cele trei sesiuni de teatru. Fără îndoială, puteam vorbi la finalul celor 

câteva ore despre o mai mare disponibilitate de a lucra cu ceilalți, deși era încă vizibilă o oarecare lipsă 

de confort venind din partea unora dintre elevi. 

Cele câteva sesiuni proiectate pentru un număr de 15 elevi de 11-12 ani se concentrau pe 

folosirea de fragmente adaptate din romanul Micul Prinț, al lui Antoine de Saint-Exupéry. Dacă prima 

sesiune le-a fost dedicată jocurilor de diverse tipuri, cu scopul de a relaxa atmosfera, de a bucura și de a 
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anima, următoarele ore au constat în citirea și interpretarea scurtelor texte, în punerea în scenă a 

fragmentelor, cu accent pe analiza sentimentelor personajelor principale. 

Spațiile folosite au fost diferite și sentimentul meu este că acest lucru a contribuit deasemenea la 

calitatea interacțiunii profesor-elev. Jocurile s-au desfășurat într-o sală mare, mai puțin prietenoasă, prin 

faptul că era mai puțin luminată natural, în timp ce celelalte două ateliere au avut loc într-o alta, de 

dimensiuni mai mici, potrivită sarcinilor propuse, de relaționare pentru lucru în echipă. Alegerea sălii 

pentru primul nostru atelier, precum și faptul că acesta presupunea ieșirea dintr-o zonă de confort, pentru 

a începe să lucreze cu un profesor necunoscut, toate acestea au făcut ca la început doar un număr de 6 

elevi să fie cu adevărat dispuși să participe activ, în timp ce ceilalți 9 au preferat să stea pe margine, fie 

pentru a urmări de la distanță jocul, fie pentru a demonstra un dezinteres total. La finalul celor 90 de 

minute ale primului atelier, statisticile se schimbaseră – două treimi dintre elevi participau activ, în timp 

ce ceilalți 5 preferau să rămână pe margine. 

A doua și a treia sesiune (concentrate pe textele adaptate, ușor descifrabile), desfășurate în cadru 

mai prietenos, într-o sală de dimensiuni mai mici, bine luminată natural, cu acustică potrivită, au adus 

12, respectiv 13 elevi în activitățile propuse. 

Rămân cu convingerea că este imposibil să aduci schimbarea într-o sală de clasă într-o perioadă 

foarte limitată de timp. În același timp, toate cele trei ateliere mi-au confirmat faptul că există 

posibilitatea ca aceste transformări să aibă loc în timp, dacă se creează contextul potrivit. 

În ce mă privește, cred cu tărie că, în toate formele lui, teatrul rămâne, în același timp, un mediu 

și un mijloc de dezvoltare a personalității elevului. Fie că este de sine stătătoare sau parte integrată în 

predarea unei alte materii, orice activitate care presupune folosirea unor tehnici dramatice îi va da celui 

care participă la ea posibilitatea de a vedea lucrurile în perspectivă și astfel de a analiza un alt punct de 

vedere, uneori complet diferit. De a învăța că nu există întotdeauna o singură variantă corectă și de a lua 

decizia cea mai potrivită, în cunoștință de cauză, lucru pe care îl găsesc esențial pentru evoluția noastră. 

Bonusul în activitățile de educație prin teatru, pentru orice fel de grup țintă, este legat de atmosfera 

relaxată pe care acestea o presupun, de starea de confort care însoțește procesul de învățare, greu de 

egalat dealtfel prin alte mijloace, mai mult sau mai puțin moderne, mai mult sau mai puțin inovatoare. 
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METODĂ DE CUNOAȘTERE A COPIILOR CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

                                                                                                       Prof.Înv.Primar Radu Daniela 

                                                                        Școala Gimnazială ,,Sf.Dumitru’’ Măceșu De Sus 

 

          Cunoașterea personalității elevilor oferă educatorului o structură teoretică ce permite formularea 

propriilor ipoteze în legătură cu rezolvarea problemelor fiecărui elev. 

          Voi prezenta în continuare un  STUDIU DE CAZ (subiect M.A., elev cu cerințe educaționale 

speciale), obiectivele urmărite în activitățile desfășurate, strategiile didactice folosite în intervenție. 

I. Date personale: 

1. Numele și prenumele: M.A. 

2. Locul și data nașterii: 05.X.2012; Băilești 

3. Domiliciliul: Măceșu de Sus 

4. Școala și clasa în care a învățat: Măceșu de Sus, clasa a III-a 

II. Date familiale: 

1. Ocupația și locul de muncă al părinților: șomeri 

Tatăl: muncitor (ocazional) 

Mama: la muncă în Spania 

2. Structura și componența familiei: 

a) familie formată din cei doi bunici; 

b) frați (surori)- doi frați mai mici, unul locuiește cu el la bunici, celălalt cu tata; 

c) elevul este crescut și de bunicii din partea tatălui. 

3. Atmosfera și climatul educativ: 

▪ climat educativ necorespunzător din cauza condițiilor materiale/ sociale la limita subzistenței; 

▪ lipsa unor modele parentale familiale; 

▪ dezinteres din partea părinților în educația minorului. 

III. Dezvoltarea fizică și starea de sănătate 

▪ dezvoltare fizică normală; 

▪ deficiența/ dizabilitate mintală ușoară. 

IV. Particularități ale debutului școlar 

 Elevul a frecventat grădinița prezentând următoarele incapacități: 

▪ lipsa motivației și a interesului de cunoaștere; 

▪ imprecizie în acțiunile practice și mentale; 

▪ verbalizare redusă a reprezentărilor și acțiunilor; 

▪ grad redus de independență în procesele intelectuale; 

▪ conduita neadecvată începerii școlarizării; 

▪ anxietate în fluxul solicitărilor școlare. 

V. Procesele cognitive și stilul de muncă intelectuală 

Tipul de dizabilitate: mintală ușoară; 

Dizabilități asociate: devianța comportamentală, tulburări de atenție; 
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Dezvoltarea senzorial- perceptivă: nediscriminări perceptiv- vizuale și auditive; 

Nivelul dezvoltării psiho- motricității: 

▪ reprezentări temporale reduse ( nu cunoaște zilele săptămânii, anotimpurile etc.); 

▪ slabe reprezentări spațiale ( nu poate aranja corect în pagină, nu percepe detaliile, nu utilizează corect 

noțiunile spațiale). 

Gândirea 

▪ intuitiv- concretă, la nivelul operațiilor concrete bazate pe material didactic și sprijin din partea 

adultului; 

▪ analiza, compararea asigurate pe baza modelului prezentat; 

Memoria 

▪ mecanică, săracă, reproductivă, de scurtă durată; reprezentări instabile ale memoriei vizuale și auditive; 

Atenția 

▪ tulburări de atenție; 

▪ fluctuanță în funcție de stimul și recompensă imediată; 

▪ hiperactivitate uneori pentru acțiuni personale în timpul activității școlare. 

Imaginația slabă, subdezvoltată, reproductivă; 

▪ folosește uneori minciuni pentru a atrage atenția celor din jur sau pentru a-și justifica atitudinile 

negativiste; 

▪ procedează rutinier (cu automatisme), fără inițiative. 

Limbajul 

▪ vocabular sărac, neactivizat, imprecis; 

▪ dislexo- disgrafie:  

- nu despinde mesajul global din comunicarea orală a învățării; 

- nu percepe și nu discriminează auditiv și vizual fenomenele; 

- imprecizie în scrierea semnelor grafice; 

- nu poate formula enunțuri proprii. 

▪ Tulburări de vorbire: sigmatism 

▪ Comunicare: - deficitară 

                     - violență (folosește expresii urâte în relațiile cu colegii) 

VI.Conduita elevului la lecție și în clasă (trăsături de personalitate) 

Afectivitatea 

▪ instabilitate afectivă prin trecerea la afectivitate (prezența numai fizic) la stări afective 

puternice,conflictuale, agresive (verbale și chiar fizice); 

▪ imaturitate afectivă (emoțiile îi perturbă activitatea); 

Motivația 

▪ redusă (elevul este mult mai retras, rezervat, introvertit, cu ieșiri explozive, uneori prin manifestări 

comportamentale inadecvate; 

▪ lipsa încrederii în forțele proprii; 

▪ reacții dezadaptative; 

▪ pozitive față de persoane care acordă sprijin moral și material. 
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Aptitudini 

▪ muzicale și practice (gospodărești); 

▪ lipsa atitudinilor intelectuale (ritm lent, greoi, cu erori); 

▪ lipsa aptitudinilor de comunicare și interrelaționare cu colegii de clasă. 

Nivelul maturizării psiho- sociale: 

▪ tulburări emoțional- afective; 

▪ frustrări din cauza handicapului social; 

▪ lipsa igienei corporale; 

▪ lipsa igienei vestimentare; 

▪ imaturitatea afectivă (dornic de afecțiunea persoanelor adulte). 

Recomandări psihopedagogice: 

▪ curriculum școlar adaptat; 

▪ profesori de sprijin/ itinerant; 

▪ psihoterapii. 

Potențial de învățare 

Limbă și comunicare 

Ce știe? 

✓ recunoaște majoritatea literelor mari fără suport imagistic; 

✓ face corespondența litera mare de tipar- litera de mână; 

✓ citește cuvinte mono și bisilabice; 

✓ copiază, transcrie corect o propoziție dezvoltată; 

✓ scrie corect după dictare cuvinte mono și bisilabice; 

Ce nu știe: 

✓ nu cunoaște grupurile de litere; 

✓ nu citește independent un text de mică întindere; 

✓ vocabularul activ-foarte sărac; 

✓ alcătuiește enunțuri simple cu suport imagistic; 

✓ nu cunoaște semnificația semnelor de punctuație; 

✓ memorează poezii de mică întindere. 

Ce se poate realiza pe termen scurt 

Obiective: 

✓ să învețe grupurile de litere mari și mici, de tipar și de mână; 

✓ să-și corecteze scrierea; 

✓ să scrie corect și să citească cuvinte care conțin grupurile de litere; 

✓ să citească și să scrie după dictare cuvinte formate din mai multe silabe; 

✓ să citească independent un text scurt; 

✓ să utilizeze în vorbirea curentă un număr cât mai mare de cuvinte noi; 

✓ să memoreze una sau două poezii pentru serbarea școlară; 

Matematica 
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Obiectiv pe termen lung (cognitiv) 

1.4. – să efectueze adunari și scăderi mintal și în scris, fără trecere peste ordin în concentrul 0 la 100,  

recurgând frecvent la numărare  

Obiective terapeutice (formativ-educative); 

✓ dezvoltarea gândirii (calculul mintal și scris); 

✓ activizarea vocabularului matematic (terminologia); 

✓ dezvoltarea capacității de concentrare a atenției. 

obiective pe termen scurt: 

✓ să difinească corect noțiunile: termen, sumă, descăzut, scăzător, diferență; 

✓ să calculeze oral adunări și scăderi până la 10 și până la 100 (cu sprijin); 

✓ să efectueze oral, calcule în concentrul 0-100: U+U; Z+Z; Z+U; U+Z; ZU+U; 

✓ să formuleze probleme pe baza de imagini, simboluri; 

✓ să rezolve probleme cu o singură operație; 

✓ să utilizeze corect: ,,mai mult cu atât’’, ,,mărit cu’’, ,,micșorat cu’’; 

✓ să utilizeze corect  terminologia matematică în rezolvarea exercițiilor; 

✓ să scrie corect în coloană, în pagină; 

✓ să participe cu interes, mărindu-și atenția divergentă; 

✓ să-și dezvolte memoria logică (reprezentările mentale). 

Strategii didactice folosite în intervenții 

Metode și procedee: 

- explicația pe baza materialului intuitiv- concret; 

- demonstrația pe baza de simboluri, pentru însușirea algoritmului de efectuare a calculului mintal, oral 

și scris, liniar și în scris; 

- observația pe baza de stimuli (dirijată); 

- problematizarea- rezolvarea de probleme imagistice și acționale; 

- fișă de evaluare 

- munca independentă; 

- conversația euristică. 

Metode și procedee terapeutice 

- activități ludice; 

- activități de artterapie; 

- activități de ergoterapie; 

- activități psihoterapeutice pentru diminuarea tulburărilor de atenție și de comportament. 

Material didactic 

- numărători, bețișoare, planșe, simboluri (puncte, bile, steluțe etc.), jetoane, tablă magnetică cu numere, 

manual. 

Perioada de intervenție 

1 noiembrie- 20 noiembrie 2020 

Evaluarea 

▪ evaluare orală: 
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- calculul mintal de adunare și scădere:U+U; U-U; Z+Z; Z-Z;Z+U;ZU-U; ZU-Z; ZU+ZU;  

ZU-ZU; 

- folosirea limbajului matematic (,,sumă’’, ,,termen’’, ,,mărit cu’’, ,,descăzut’’, ,,scăzător’’, 

,,diferență’’, ,,micșorat cu’’); 

- rezolvarea de probleme imagistice cu o operație matematică; 

▪ evaluare scrisă: 

- exerciții de adunare și de scădere prin calcul linear și în scris (cu material intuitiv); 

- rezolvarea unor exerciții- jocuri pe fișă de muncă independentă. 

Nevoi specifice ale copilului în cadrul familiei 

 copilul are nevoie de o îngrijire și o supraveghere mai atentă din partea părinților; 

 este necesar ca părinții să manifeste o atitudine pozitivă față de școală, să-laprecieze și să-l  

încurajeze pentru a învăța; 

 se impune o organizare mai judicioasă a timpului petrecut de elev acasă, să existe un raport  

optim între intervalul de învățare și joc. 

Obiective: 

▪ Sensibilizarea părinților față de problemele și nevoile elevului; 

▪ Îmbunătățirea colaborării dintre părinți și școală (cadru didactic). 

Mijloace de realizare: 

 discuții cu părinții; 

 realizarea unor activități școlare sau extrașcolare la care să participe și părinții (serbări, expoziții cu 

produse ale elevilor, concursuri sportive, excursii); 

 întocmirea împreună cu părinții a unui ,,orar’’ pentru acasă. 

Educatorul realizează cel mai bine care sunt problemele elevului în raport cu felul în care  

acesta își pregătește și își realizează temele de învățare. Informații despre stilul, ritmul, gradul de 

învățare a elevului le putem obține însă, cel mai bine, în activitatea de învățare în clasă. Învățătorul 

trebuie să-și planifice lecțiile/ activitățile, după evaluarea inițială a elevilor, ținând seama de obiectivele 

propuse de programă, dar și de condițiile concrete ale învățării în clasa sa, în școala în care activează și 

comunitatea de apartenență. 
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 

 
Prof. Înv.Primar Păcurariu Crinișoara Adina 

Școala Gimnazială Nr.7  

Petroșani/Hunedoara 

 

 

 Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. 

Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu 

fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care constituie un deziderat şi o realitate ce 

câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de integrare / incluziune. Educaţia de tip 

incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor 

copiilor fără discriminare. 

Integrarea educativă, ca reflex al curentului integrativ global, din societate şi educaţia integrată 

ca practică efectivă şi concretă, reprezintă ceva nou şi original, surprinzător şi controversat.  

Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea în structurile învăţământului aparţinând 

comunităţii a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale, 

sau de limbaj, defavorizaţi cultural ş socio-economic, copii cu tulburări psiho-afective şi 

comportamentale) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a 

personalităţii acestora.  

Educaţia incluzivă este un concept nou care are la bază principiul dreptului egal la educaţie 

pentru toţi copiii, indiferent de mediul cultural sau social din care provin, religie, etnie, limba vorbită sau 

condiţiile economice în care trăiesc. Acest concept înglobează aproape în totalitate aria semantică a 

conceptului de educaţie integrată. El are în vederea atingerea obiectivului „educaţia pentru toţi”, care 

impune reformarea şcolii publice şi a sistemului de învăţământ, răspunzând astfel mai bine nevoilor, 

potenţialului şi aspiraţiilor tuturor copiilor, inclusiv a celor ce cerinţe educative speciale. 

Integrarea şcolară reprezintă procesul de includere în şcolile de masă, la activităţile educative 

formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. Aceştia pot beneficia 

de activităţi terapeutice de reabilitare, recuperare, compensare sau de servicii de sprijin în cadrul şcolii 

unde sunt integraţi. 

Reabilitarea se referă la procesul destinat să dea posibilitatea persoanelor deficiente să ajungă la 

niveluri funcţionale fizice, psihice şi sociale corespunzatoare şi să furnizeaze acestora instrumente cu 

ajutorul carora işi pot schimba viaţa, obtinând un grad mai mare de independenţă.  

Învăţământul integrat, aflat la intersecţia învăţământului obişnuit cu învăţământul special, revine 

ca responsabilitate ambelor subsisteme de învăţământ şi se bazeaza pe complementaritatea dintre şcoala 

specială şi şcoala obişnuită (incluzivă)  

Decizia asupra integrării unui copil cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă se ia 

pentru fiecare caz în parte în urma unei expertize complexe asupra copilului, a consultării factorilor 

direct implicaţi în acest proces şi a evaluării situaţiilor de risc. Integrarea nu poate fi un proces impus de 

anumite interese personale (ale părinţilor, ale reprezentanţilor unor instituţii etc.), de sentimente sau 

atitudini umanitare sau de politici educaţionale şi sociale cu caracter propagandistic; educaţia integrate 

este un act responsabil, asumat de personalul şcolii, de comunitate, de familie şi nu trebuie perceput ca 

un proces de „subminare” a şcolilor obişnuite, ci ca un proces de normalizare a vieţii persoanelor aflate 

în dificultate (ajunse în această stare ca urmare a unor evenimente independente de voinţa lor) şi ca o 

măsură de conştientizare a rolului de instituţie publică a şcolii, în care toţi au dreptul să aibă acces ca şi 

cetăţeni cu drepturi egale ai comunităţii. 
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Învăţământul elitist nu poate fi asimilat cu învăţământul de masă; nu toţi elevii au potenţialul 

intelectual şi disponibilitatea de a desfăşura activităţi de învăţare într-un ritm rapid şi nici capacitatea de 

a procesa o cantitate mare de informaţii (mulţi elevi adoptă atitudini de respingere sau evitare a 

sarcinilor şcolare care depăşesc posibilităţile lor de învăţare). Elevii cu un potenţial intelectual şi 

aptitudinal peste medie sunt la rândul lor elevi cu cerinţe educative speciale care au nevoie la rândul lor 

de un program individualizat. Prin urmare, şcoala ca instituţie publică de formare şi socializare a 

personalităţii umane trebuie să răspundă tuturor cerinţelor fiecărui elev în parte, în funcţie de 

posibilităţile şi interesele sale fără a îngrădi dreptul de acces, în mod egal, a tuturor persoanelor la oferta 

şcolii. Asumarea deciziei şcolarizării copilului într-o formă de învăţământ sau alta (specială sau 

obişnuită) aparţine (de la caz la caz) în primul rând familiei, copilului şi specialiştilor care evaluează şi 

atribuie un anumit diagnostic copilului. Personalul din şcolile publice oferă servicii educaţionale care 

trebuie să răspundă cerinţelor populaţiei şcolare. Pentru a avea succes şi pentru a-ţi atinge scopul şi 

obiectivele sale în raport cu cerinţele vieţii sociale, şcoala trebuie să ofere o paletă cât mai largă de 

servicii educaţionale care să devină atractive şi să satisfacă cerinţele elevilor; în această ofertă se înscrie 

şi educaţia integrată sub toate formele şi modalităţile sale de realizare. 

Aplicarea educaţiei integrate nu exclude conceptul de educaţie specială; de fapt educaţia 

integrată este tot o formă de educaţie specială care se desfăşoară în alte condiţii decât cele existente în 

şcolile speciale. În schimb, educaţia integrată încearcă să înlăture percepţia asupra şcolilor speciale ca 

unităţi şcolare segregaţioniste şi cu o ofertă educaţională care condiţionează adesea ireversibil evoluţia 

şcolară, profesională şi socială a elevului deficient, şcolarizat în aceste unităţi. 

Integrarea educativă, adică dreptul tuturor copiilor de a învăţa împreună, apare ca „marea 

întoarcere la firescul iniţial din educaţie”. Acest firesc, se pare că a fost ratat cu sute de ani în urmă când 

s-a recurs la segregarea copiilor pe diferite criterii şi când prin apariţia termenului generic de „şcoală 

generală” s-a permis crearea unei alternative numita „şcoală specială”. Însă această reintoarcere la firesc  

este încă un ideal, până la implinirea căruia însăşi societatea în cadrul careia trebuie să se facă o astfel de 

educaţie mai are de parcurs încă un drum lung. Aşa cum sublinia Federico Mayor : „În lumea 

contemporană, alcătuită din diferenţe de toate felurile, nu cei cu dizabilităţi, ci marea societate este cea 

care are nevoie de o educaţie”. 

  Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de 

recuperare, care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Când deficienţa copilului 

este gravă (profund) sau când acelaşi copil prezintă deficienţe asociate, aceste dificultăţi ale integrării 

sporesc, dar majoritatea copiilor cu CES prezintă forme uşoare sau lejere, ceea ce le permite o adaptare, 

relativ bună, la comunitatea copiilor normali, mai cu seamă atunci când se îndeplinesc condiţiile 

enumerate mai sus. Integrarea urmăreşte, pe de o parte, valorificarea la maximum a disponibilităţilor 

subiectului deficient, dar, pe de altă parte, antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice 

care nu sunt afectate în aşa fel încât să preia activitatea funcţiilor deficitare şi să permită însuşirea de 

abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. 

 Paralel, prin integrare, se realizează şi o pregătire psihologică a subiectului, care să contribuie la 

crearea unor stări efectiv emoţionale corespunzătoare, în care confortul psihic este menţinut de 

satisfacţiile în raport cu activităţile desfăşurate. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în 

vedere implicaţiile practice şi teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale 

şi a pregătirii copiilor pentru integrarea şi incluziunea în activităţile profesionale şi în colectivităţile 

sociale. 

 De altfel nu trebuie să uităm că omul, ca fiinţă socială, este dependent de ceilalţi oameni. 

Această dependenţă înseamnă de fapt ajutor, posibilitatea de a comunica, de a coopera. Acest lucru dă 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE                              

232 
 

naştere la sentimentul de apartenenţă şi solidaritate umană, precum şi la sentimentul de securitate al 

individului. 
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Recuperarea copiilor cu sindrom Down în centrele de zi pentru copiii cu nevoi speciale, în vederea 

integrării lor în şcolile de masă 

  Prof. Bara Denisa 

Școala Gimnazială ,,Caius Iacob” Arad 

 

 

Copiii cu sindrom Down prezintă un retard mental, care poate varia de la IQ 35 până la IQ 

85. Majoritatea cazurilor se caracterizează prin retard mediu, ceea ce face ca aceşti copii să fie 

semieducabili. În recuperarea şi integrarea socială a copiilor cu sindrom Down, interesul şi implicarea 

părinţilor are un rol foarte important, dar programul recuperator complex are nevoie de specialişti 

(psihopedagogi, psihologi, psihoterapeuţi, kinetoterapeuţi şi logopezi), care să elaboreze şi să ducă la 

îndeplinire un plan de recuperare. Acest lucru se poate realiza în centrele educaţionale pentru copiii cu 

nevoi speciale. 

Pentru integrarea într-un astfel de centru specializat, fiecărui copil i se întocmeşte un dosar. 

Aceste centre speciale asigură următoarele servicii: kinetoterapie, tratament medical recuperator, 

logopedie, asistenţă medicală, lecţii, jocuri, psihologie, fizioterapie, socializarea copiilor cu deficienţe. 

Dintre atribuţiile persoanelor care deservesc centrul amintim: 

psihologul - stabileşte diagnosticul şi planul de tratament ; 

fizioterapeutul - tratează funcţiile fundamentale pentru creşterea capacităţii fizice, acţionând 

asupra muşchilor şi asupra modelării mişcării ; 

logopedul - acţionează atât asupra vorbirii, cât şi asupra limbajului ; 

kinetoterapeutul - rezolvă pe cât posibil problemele fizice ale deficientului. 

     Educarea psihomotorie urmăreşte 3 scopuri principale: 

explorarea lumii, a mediului lor, prin trăirea formei, a spaţiului, a direcţiei; 

asistenţa pentru sporirea rezistenţei la solicitări, realizată prin coordonare, ritm, diferite 

mişcări; 

reducerea comportamentului inadecvat, adică controlarea inhibiţiilor sau a tulburărilor 

neuronice. 

Una dintre cele mai elaborate metode de educaţie psihomotorie pentru deficienţe mintale 

este cea prin exerciţii integrate într-un plan de ansamblu. Acestea urmăresc: 

educarea schemei corporale  – conştiinţa şi controlul propriului corp; 

achiziţia conduitelor motorii de bază, echilibrul, echilibrul general, coordonarea; 

educarea conduitelor perceptive motorii, ale percepţiei organizării spaţiale şi temporale. 

 Corectarea tulburărilor de limbaj 

Deficienţa se prezintă sub  următoarele aspecte: 

perceperea şi înţelegerea vorbirii interlocutorului; 

volumul vocabularului şi complexitatea frazelor utilizate; 

expresivitatea vorbirii, articularea, fonaţia, ritmul vorbirii; 
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mijloace auxiliare de comunicare. 

Existenţa acestor tulburări face necesară intervenţia în scop corectiv a logopedului. Pentru 

remedierea lipsei unor cuvinte din vocabular a deficienţilor mintal s-au alcătuit liste speciale de cuvinte, 

necesare integrării lor sociale. Aceste liste cuprind: 

cuvinte cu privire la ansamblul domeniilor profesionale; 

alegerea, păstrarea şi obţinerea unui post; 

cheltuirea cu chibzuinţă a venitului; 

îndeplinirea obligaţiilor de cetăţean şi fiinţă socială. 

 Psihoterapia 

Incapacitatea se datorează, în primul rând, problemelor emoţionale ale deficieţilor mintali şi 

nu deficitului intelectual, ceea ce face ca psihoterapia să aibă o importanţă deosebită.O problemă 

centrală în legătură cu psihoterapia la deficienţii mintali este cea legată de aplicarea ei. S-a stabilit un 

model teoretic pentru tratamentul psihoterapeutic, pe baza căruia se pot preciza circumstanţele în care 

psihoterapia este indicată. Cauza primară a deficitului mintal este de natură emoţională. Există o reacţie 

emoţională la deficitul emoţional existent şi la concomitenţele sale (respingere familială, eşec şcolar 

etc.) 

Tehnicile psihoterapeutice utilizate sunt: 

tehnici nonverbale - comunicare gestuală, mimică şi pantomimă, pictură, meloterapie, 

dans, terapie prin joc; 

tehnici verbale – relaţională, de susţinere, educaţională, psihodrama; 

tehnici psihoterapeutice noi - hipnoza, terapia cu umbre, autopercepţia. 

 Terapia comportamentală 

Se aplică pentru combaterea comportamentelor neadecvate: autodistructiv, stereotipiile, 

excesele de furie, agresivitatea, posturile anormale. Tehnicile utilizate se bazează pe folosirea unor 

factori de întărire, contingenţi cu comportamentul, asupra cărora se acţionează, factori care pot fi 

pozitivi sau negativi. Activităţi terapeutice şi recuperatorii: 

 Stimularea cooperării 

captarea atenţiei, stârnirea curiozităţii, 

focalizarea vizuală, 

imitaţia motorice şi gestuală. 

 Diminuarea instabilităţii psihomotorii: 

creşterea capacităţii de menţinere a atenţiei în raport cu un obiect dat; 

diminuarea impulsivităţii şi antrenarea relaxării. 

 Antrenarea şi ameliorarea capacităţii perceptive 

identificarea de obiecte cu aceleaşi însuşiri; 

identificarea obiectelor personale, denumite în contexte diferite; 

identificarea obiectelor după sunetul auzit; 
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identificarea obiectelor prin informaţii tactile; 

identificarea schemei corporale; senzaţii şi percepţii ale propriului corp. 

 Mobilizarea şi educarea 

Atenţia 

sortarea de jucării asemănătoare; 

susţinerea părţii care lipseşte dintr-un obiect; 

sesizarea părţii care lipseşte dintr-o jucărie; 

sesizarea părţii care lipseşte dintr-o imagine a obiectului. 

Memoria  

imitarea de gesturi şi mişcări într-o anumită ordine; 

memorarea locului unui obiect în serie; 

recunoaşterea animalelor după sunet; 

repetarea denumirii unor obiecte, imagini într-o anumită ordine; 

găsirea obiectului căzut printre alte obiecte. 

Reprezentările  

sesizarea obiectului care lipseşte; 

sesizarea părţii care lipseşte dintr-un obiect, din figuri lacunare; 

stabilirea de asemănări/deosebiri. 

Gândirea 

realizarea întregului din părţi; 

triere în funcţie de un criteriu; 

gruparea în funcţie de un criteriu; 

scriere; 

succesiune cronologică; 

ordonare temporală; 

anticiparea unor evenimente legate de situaţii concrete; 

noţiuni opuse. 

Antrenarea activităţii voluntare 

verbalizarea cu voce tare a sarcinii de efectuat; 

anticiparea verbală a etapelor succesive ce trebuiesc respectate. 

Antrenarea imaginii 

completarea unor desene neterminate, lacunare; 

asocierea liberă de cuvinte şi imagini; 

complectarea unor propoziţii începute; 

completarea de povestiri cu început dat. 

 Program de activităţi pentru recuperarea psihomotorie 

 Stimularea posibilităţii de învăţare motrică şi de reglare a acţiunilor psihomotrice 

manipularea individuală spontană a unor obiecte şi jucării (mingi, cuburi, păpuşi); 

imitaţie motrică: - mişcări ale capului, aplecări, rotiri 
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                                       - mişcări ale trunchiului,aplecări, îndoiri, răsuciri 

                                       - mişcări ale membrelor, rotire, îndoire 

exersarea respiraţiei prin joc; 

educarea capacităţii de  relaxare şi inhibiţie; 

 Exersarea psiho-loco-motricităţii şi dezvoltarea simţului ritmic: 

mers, alergare, sărituri, rostogolire. 

 Educarea echilibrului static şi dinamic: 

executarea unor poziţii; 

mers pe culori trasate, înainte şi înapoi; 

exerciţii de trecere peste obstacole; 

exerciţii de mişcare a braţelor. 

 Dezvoltarea capacităţii de percepţie, orientare şi organizare spaţio-temporală: 

formarea deprinderii de orientare în mers, de respectare a unor comenzi verbale; 

exerciţii pentru perceperea corectă a poziţiei ocupate de obiecte în spaţiu, prin raportare; 

localizarea spaţio-temporală: momentul zilei; 

 Organizarea schemei corporale: 

recunoaşterea părţilor propriului corp în oglindă; 

imitarea mişcărilor diferitelor segmente al corpului; 

desene incomplete (mâini, ochi, picior). 

 Program pentru dezvoltarea motricităţii: 

 Dezvoltarea motricităţii generale 

exerciţii variate de mers, pe loc, ritmic, cu opriri, pe vârfuri, mersul piticului; 

exerciţii variate pentru toate părţile corpului; 

exerciţii de trecere peste obstacole; 

exerciţii de relaxare/încordare musculară; 

exerciţii de echilibru; 

exerciţii de coordonare generală. 

 Dezvoltarea motricităţii fine 

educarea mâinii dominante prin consolidarea lateralizării; 

mişcări variate ale degetelor şi pumnilor; 

acţiuni complexe şi multiple de rupere a hâriilor, facerea cocoloaşelor cu o singură mână, 

punerea biletelor în cutia de chibrituri etc. 

Îngrijirea şi educarea de zi cu zi este funcţia de bază a centrelor. Dar specialiştii din centru 

trebuie să fie într-o permanentă legătură cu părinţii, pentru a se putea exersa şi acasă diferitele activităţi, 

spre a fi în acord cu ceea ce se face în centru. Părinţii au nevoie de consiliere, mai ales că aceştia au 

tendinţe de protecţie exagerată a copiilor lor. 
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IMPORTANŢA ŞI ROLUL EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ 

 

Prof. înv. primar Gut Mirela 

C. N. „O. Goga” Marghita 

Secretar, Balogh Monica 

C. N. „O. Goga” Marghita 

 

 În categoria copiilor cu nevoi speciale (excepţionalităţi) se încadrează copiii supradotaţi şi/sau 

talentaţi, copiii cu handicap senzorial, fizic sau mental, copiii cu handicap geografic, cultural, 

social sau economic, copiii de imigranţi sau emigranţi, alte categorii ce au nevoie să beneficieze 

de programe specializate de educaţie care să suplimenteze sau să înlocuiască educaţia de bază. În 

multe ţări ale lumii aceşti copii reprezintă un procent semnificativ sau chiar 

majoritatea. Unele categorii de copii cu excepţionalităţi reprezintă pe curba Gauss a distribuţiei 

populaţiei un număr relativ redus, alţii reprezintă un număr relativ mare atunci când 

excepţionalităţile au fost datorate unor cauze externe lor (copiii de imigranţi, copiii străzii, copiii 

din orfelinate, copiii cu handicap social, economic sau cultural, copiii din familii destrămate, etc). 

 Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

1.Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil. Copiii au dreptul să înveţe împreună indiferent 

de dificultăţi şidiferenţe; 

2. Fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de dezvoltare şi învăţare; 

3. Şcoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii. 

 Procesul instructiv - educativ trebuie să creeze condiţii pentru dezvoltarea compensatorie a 

imaginaţiei copiilor cu deficienţe mintale - îndeosebi a formelor sale reproductive - ceea ce 

presupune respectarea unor cerinţe referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor instructiv 

- educative şi formativ - terapeutice: stimularea imaginaţiei prin ludoterapie; renunţarea la 

folosirea excesivă a metodelor verbale de predare – învăţare - evaluare şi utilizarea metodelor 

activ - participative şi intuitiv - practice; formarea unor algoritmi de utilizare a mijloacelor 

schematice şi simbolice, specifice anumitor discipline şi activităţi şcolare. 

 Pentru a evita ca în clasele integrate activităţile să fie dominate de elevii normali, în 

defavoarea elevilor cu nevoi speciale, strategiile de microgrupuri trebuie să fie şi parteneriale. 

Acestea au rolul de a împiedica acordarea de ajutor în exces colegilor disabili, de a evita 

intradistribuirile preferenţiale ale sarcinilor în grup şi subevaluarea unor rezultate modeste ale 

colegilor disabili de către ceilalţi. 

 Predarea în parteneriat s-a impus ca o altă strategie de succes. Aceasta presupune prezenţa şi 

colaborarea a două cadre didactice în cadrul lecţiei propriu-zise. Predarea în parteneriat presupune 

respectarea unor condiţii şi anume: să se realizeze după asistenţă reciprocă la ore; să fie riguros 

planificată anterior; să desfăşoare activităţi compatibile şi complementare; să prezinte o unitate în 

concepţiile prezentate , în modul de a acţiona, evitând controversele. 

 De un mare succes în practică se bucură şi strategiile tutoriale. Tutoriatul se poate realiza între 

egali, cu inversare de roluri sau între elevi de vârste diferite. 
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 Tutoriatul între egal, numit şi „De la copil la copil “, se poate realiza în cadrul şcolii dar şi în 

afara ei, vizând programul de realizare a temelor dar şi activităţi extraşcolare.Se realizează prin 

constituirea unei perechi compuse dintr-un copil cu CES şi unul normal. Aceasta trebuie făcută pe 

cât posibil informal, pe baza unor prietenii sau simpatii. Copiii care îndeplinesc rolul de tutor 

trebuie aleşi discret, din rândul celor care au dovedit de-a lungul timpului disponibilitate în a 

acorda sprijin celorlalţi, într-un mod spontan, neimpus. 

 Când tutoriatul se face reciproc, strategia devine benefic versatilă, în sensul tutoriatului cu 

inversare de roluri. Colegul normal poate învăţa de la cel disabil , mai ales când acesta are un 

talent pentru o disciplină . Schimbarea rolurilor este benefică pentru copilul disabil, care capătă 

încredere în propriile forţe şi în valoarea lui, dar şi pentru colegul lui normal, care învaţă să caute 

în profunzime şi să respecte talentul fiecărui om. 

 Tutoriatul între elevi de vârste diferite se poate realiza între doi educabili cu CES. Experienţa 

acumulată a dovedit că elevii cu CES, bine instruiţi şi supravegheaţi, pot deveni tutori pentru 

colegii mai mici. Avantajele sunt de ambele părţi. Copiii mai mici se identifică mai uşor cu tutorii 

lor şi evoluează pozitiv, relativ mai repede, având modele apropiate lor şi încredere în reuşită. 

Tutorii se dezvoltă la rândul lor mai repede, în condiţiile în care învaţă mai mult despre un subiect, 

explicându-le altora, decât citind dintr-o carte sau audiind un profesor. 

 Strategiile cooperative şi tutorial, sunt doar două dintre opţiunile la care pot apela educatorii. 

Lor li se alătură strategiile de socializare în clasa integrată, strategiile organizative şi cele 

curriculare (prin adăugare/modificare de obiective şi conţinuturi). 

 Literatura de specialitate cunoaşte patru mari categorii de metode didactice, şi anume: 

I. metode de comunicare şi dobândire a valorilor socio-culturale (explicaţia, naraţiunea, metoda 

descrierii, prelegereadezbatere, conversaţia euristică, metoda asaltului de idei, metoda 

problematizării, metoda focus-grup, metoda acvariului, metoda cubului, lectura, metoda studiului 

individual, etc); 

II. metode de explorare sistematică a realităţii obiective (observarea sistematică, experimentul, 

metode demonstrative, metode de modelare, studiul de caz, etc); 

III. metode fundamentate pe acţiune practică (metoda exerciţiului, metoda lucrărilor practice, 

jocurile educative, metoda dramatizării,etc); 

IV. metode de raţionalizare a conţinuturilor şi operaţiilor de predare/învăţare (activitate 

individuală cu ajutorul fişelor, metode algoritmice de instruire, învăţarea electronică,etc.). 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Prof. Daniela Geornoiu 

Școala Gimnazială, Comuna Bunești, Județul Vâlcea 

 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii 

străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor 

lingvistice şi entice…” 

Declaraţia de la Salamanca - Spania, 1994 

 

Incluziunea = oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în 

învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie, 

trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la 

dispoziţia tuturor membrilor societăţii. 

 

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu 

nevoi speciale sunt: 

 

• informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi 

pentru copiii ce au abandonat şcoala; 

 

• sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii 

într-o şcoală integrativă; 

 

• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale; 

 

• dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare (ex.: 

poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.); 

 

• implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea 

sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale; 

 

•implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale; 

 

•elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, 

prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de problemele 

acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi 

tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, evaluare. 4Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe 

speciale în învatamântul de masă presupune:-a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături 
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de copiii normali; -a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, 

asistenţă medicală şi socială etc.) în şcoala respectivă;-a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi 

managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a programelor de integrare;-a permite accesul 

efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (biblioteca, terenuri de 

sport etc); -a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală;-a educa şi 

ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; -a ţine cont de problemele şi 

opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii;-a asigura programe de sprijin 

individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; -a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea 

activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

 

Copii cu cerințe educative speciale/cu risc sporit de vulnerabilitate: 
✓ copiii migranţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească; 

 

✓ copiii din familii numeroase şi/sau monoparentale; 

 

✓ copiii din familii cu nivel de trai scăzut; 

 

✓ copiii care au fost/sunt supuşi abuzurilor şi exploatării; 

 

✓ copiii cu dizabilităţi; 

 

✓ copiii contaminaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA; 

 

✓ copiii cu comportament deviant şi/sau in conflict cu legea. 

 

Educația incluzivă: 

• susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 

• urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

 

• este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, pentru 

comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii; 

 

• presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea copiilor, 

inclusiv a celor cu c.e.s; 

 

• este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context; 

• este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive. (Vaida, T.) 

 

Cum se realizează educația incluzivă? 
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• Existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul nondiscriminării, 

principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul intervenţiei timpurii, 

principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asigurării serviciilor de sprijin, principiul 

cooperării şi parteneriatului. 

 

• Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în esenţa ei 

atributele de a fi: pedocentristă, progresistă, personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a iubirii. 

 

• Elaborarea unui curriculum „incluziv“, care să se definească prin flexibilitate şi diversitate: 

curriculum-ul adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor suportive; 

metodologie didactică diversificată, interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare diferite ale 

elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente. 

 

• Crearea  şi  funcţionarea  unui  sistem  de  servicii  de  sprijin la  toate  nivelurile 

 

învăţământului: asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, 

sprijin în învăţare (învăţător/profesor de sprijin). 

 

Forme ale integrării copiilor cu c.e.s. în școala românească 

 
• Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și stabilește un 

parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta și susține un nou mod 

de desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul activităților școlare, adaptând 

materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și oferind un cadru confortabil tuturor 

elevilor din clasă. 

 

• Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli de masă 

unde să intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice și al specialiștilor 

din școală, o mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii de copii. 

 

• Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru copiii 

deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul care se ocupă cu 

elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii, atât în spațiul special 

amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile permit acest lucru, colaborând direct cu 

educatorii din clasele unde sunt integrați copiii. 

 

• Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu cerințe 

speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant (specializat in munca 
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la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa la activitatile scolii 

respective. 

 

• Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul itinerant este 

responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de sprijinire a copilului și 

familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește evoluția școlară a copilului, 

colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul și intervine atunci când apar 

probleme de învățare sau de adaptare a copiilor la anumite cerințe școlare. 

 

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

• Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 

• hiperactivitate; 

 

• slabă capacitate de a fi atent; 

 

• orientare confuză în spațiu și timp; 

 

• incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

 

• poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

 

• este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 

 

• inversează literele sau cuvintele; 

 

• face frecvent greșeli de ortografie; 

 

• prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

 

• nu poate sări coarda; 

 

• dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

 

• mod defectuos de a ține creionul în mână; 

 

• caligrafie mediocră; 

 

• incapacitate de a sări; 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

245 
 

 

• stângăcie; 

 

• ezitări la coborârea scărilor; 

 

• dificultăți de sta într-un picior. 

 

• Documente necesare 

• Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o 

cerere prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către Comisia 

de Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept subiect 

copilul. Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va întocmi pentru 

Comisia de Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi orientare a copilului. 

 

Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de sprijin 

pentru copilul în cauză. 

 

• Planul de servicii personalizate (PSP) 

 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, psihologice 

etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri şi obiective ale 

învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea locală etc. 

 

• Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 

 

• Derularea planului de intervenţie 

 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ unitatea 

de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, metode şi 

mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 

 

• Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice la nivelul 

şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere o 

evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. 
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Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de expertiză şi 

orientare şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un plan de 

intervenţie personalizată în cazul copilului evaluat. 

 

3. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 

 

1) accent pe ideile fundamentale; 

2) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

3) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

4) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

5) recapitularea obiectivă a acestora; 

6) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre 

 

didactice care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, prin: 

recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 

În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, atunci 

predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 

Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi de 

2-3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în 

detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu c.e.s. 

din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de a 

socializa, este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu c.e.s., 

cât progresul la nivel social şi aptitudinal al acestuia. 

 

În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor 

diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

 

4. Îndatoririle părinţilor copilului cu c.e.s.: 

 

• să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii; 

 

• să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară: 

 

- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 

- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP; 
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- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 

- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 

 

•  să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor; 

 

• să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, 

activităţi sportive etc. 

 

„... în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devremesau mai târziu [...] toate aceste roade sunt 

bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? De ce 

nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” Comenius 
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Asigurarea şanselor egale pentru copiii defavorizaţi 

Prof.Lazăr Georgeta 

Şcoala Profesională Tătăruşi judeţul Iaşi 

 

           Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte 

la activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi 

valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu.În categoria copiilor defavorizaţi îi 

putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, copiii ai căror 

părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, copiii care locuiesc în 

zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de transport şi copiii 

de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi. 

          Conceptul de cerinţe educative speciale presupune necesitatea unei abordări diferenţiate şi 

specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de deficienţe 

întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe de auz sau vedere, deficienţe 

fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi relaţionare, tulburări de atenţie şi 

hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care eşuează la şcoală din diferite motive 

– copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice defavorizate etc. 

         Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi 

de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea programelor şcolare 

trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul 

instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor 

cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. 

        Şcoala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu familiile elevilor (pentru a discuta eventualele 

probleme de natură comportamentală, materială sau socială şi pentru a se găsi soluţii care să ducă la 

rezolvarea acestor probleme), cu centrele de plasament sau cu orfelinatele, în cazul copiilor orfani 

(pentru a aduce la cunoştinţa acestora abaterile şcolare ale elevilor şi pentru a afla despre modul lor de 

viaţă în aceste instituţii, activităţile extraşcolare în care sunt implicaţi etc). 

        Pentru elevii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate de unitatea de învăţământ, şcoala 

încearcă, printr-un parteneriat cu primăria şi prin semnarea unui contract cu o firmă de transport, să le 

asigure transportul zilnic spre cea mai apropiată unitate de învăţământ. 

      Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi 

integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi 
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şcolare obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se 

adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor 

fiecărui copil în parte. Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor 

discriminatorii, construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie 

pentru elevii defavorizaţi 

          Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative 

speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea 

unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine 

înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. 

          Societatea contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. Educaţia pentru diversitate 

este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. Valorificarea diversităţii permite 

toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în explorarea şi descoperirea noului, 

conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o 

societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. 

       Rolul şcolii este de a-i învăţa pe tineri cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe 

lingvistice, culturale sau sociale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor 

care îi unesc. Cel mai adesea prezenţa oamenilor diferiţi conduce la dezinteres şi indiferenţă, ceea ce în 

cele din urmă nu înseamnă altceva decât o formă de discriminare. Ea se manifestă şi în educaţie. Copiii 

cu diverse dizabilităţi, copiii de etnie rromă, elevii emigranţi sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, 

dar cadrele didactice trebuie să realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi 

anterior, deoarece prejudecăţile unor profesori sau elevi pot genera un comportament discriminatoriu. 

      Spre exemplu, copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie 

de mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Sărăcia şi lipsurile familiilor rrome, prejudecăţile 

care persistă în mentalitatea populaţiei, inerţia unor părinţi rromi faţă de perspectivele pe care educaţia le 

oferă copilului şcolarizat, toate acestea contribuie la marginalizarea copiilor rromi, la limitarea accesului 

la şansele egale la care au dreptul toţi copiii. 

      Marginalizarea rromilor merge de la atitudinea mai puţin binevoitoare faţă de elevi, aşezarea lor în 

ultimele bănci până la lăsarea de izbelişte a claselor şi şcolilor în care învaţă copiii rromi. Mulţi dintre 

elevii rromi ajung de multe ori în situaţii de eşec şi abandon şcolar. Discriminarea elevilor rromi în 

cadrul sistemului de învăţământ, sărăcia, tradiţiile etniei se transformă în cauze principale ale 

abandonului şcolar. 

Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare  

prezente în interiorul lor. Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie corect 
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formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să 

trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă.   Multiculturalitatea este un fenomen care ne 

îmbogăţeşte cu diversitate. Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea 

ca nu există valori superioare sau valori inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite prin 

aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culture cu care vin în contact. 

Educaţia pentru diversitate se poate realiza prin toate disciplinele de învăţământ, pentru că toate pot să 

invite la toleranţa, la respectarea drepturilor omului, la dezvoltare. Cadrele didactice trebuie să identifice 

obiective şi conţinuturi care pot promova interculturalitatea, şi să valorifice diversitatea culturală din 

clasa de elevi, ca resursă în procesul instructiv-educativ. 

La nivelul activităţilor extracurriculare, se pot organiza activităţi care să implice comunitatea, activităţi 

în cadrul cărora participanţii să se cunoască mai bine, să coopereze şi să trăiască împreună diferite 

evenimente (activităţi muzicale şi sportive, evenimente culturale şi sărbători locale, înfrăţiri etc). 

Recunoaşterea, respectful diferenţelor entice, culturale sau sociale şi egalitatea de şanse sunt provocări 

pentru instituţia şcolară. Directorilor de şcoli, cadrelor didactice le revin o multitude de sarcini pentru a 

construi medii şcolare incluzive. 

Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentro o tratare pluralistă a diversităţii 

culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea acestuia 

pentru a ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice pentru 

producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între elevi, 

profesori şi familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi eficient la 

instituţia şcolară; înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; eliminarea unor 

practici care dezavantajează persoane şi grupuri de elevi. 

Diversitatea culturală a elevilor poate deveni o oportunitate şi o resursă de îmbogăţire pentru copii şi 

cadre didactice, numai dacă şcoala proiectează activităţi de învăţare care să o valorifice şi dacă asigură 

şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor părinţilor, a profesorilor şi a instituţiilor 

locale abilitate. 
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Ce este și de ce este important să dezvoltăm 

creativitatea copiilor? 

Prof. Cocoru Luican Maria Denisa 

Școala Gimnazială Sutești 

 

                   Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin creare, care înseamnă a nămisli, a 

făuri, a crea. Originea cuvântului arată că termenul de creativitate defineşte şi cuprinde atât originea cât 

şi scopul. Nici astăzi creativitatea nu s-a debarasat de sinonime, unele mai reuşite, iar altele cu totul 

unilaterale : inteligenţă fluidă (R.B.Catell), gândire divergentă (Jean P.Guilford), rezolvare specifică de 

probleme (A.Newell), imaginaţie creatoare (Jean Piaget), imaginaţie constructivă (Alex Osborn). 

Există numeroase definiții ale creativității, fără sa fie formulată o definiție general acceptată. 

Conform Wikipedia, definiția creativității sună așa: ,, Creativitatea este un proces mental și social, care 

implică generarea unor idei sau concepte noi sau noi asocieri ale minții creative, între idei sau concepte 

existente. 

                 Creativitatea reprezinta o fata moderna extraordinara, dar insuficient cunoscuta si valorificata. 

Termenul de creativitate este utilizat in relatie cu trei aspecte. Creativitatea se evidentiaza mai intai in 

raport cu actul, procesul de creatie, fenomen de extrema personalitate prin care se elaboreaza fie o opera 

de arta, fie o inovatie tehnica, un mecanism, un aparat, fie o noua teorema matematica s.a. Rezultatul 

procesului creator se expilica prin creativitatea unei persoane, printr-o capacitate complexa a omului, o 

structura caracteristica a psihicului ce face posibila opera creatoare. 

               Creativitatea poate fi văzută ca o trăsătură pe care fiecare o are mai mult sau mai puţin 

dezvoltată. Chiar dacă nu produc opere de artă sau nu fac invenţii, mulţi oameni dau dovadă de 

creativitate în viaţa de zi cu zi. Copiii își manifestă din plin creativitatea în activitățile pe care le fac. 

Interesul, curiozitatea, spontaneitatea, deschiderea la nou, tendința de a îmbina realul cu fantasticul, 

toate aceste ingrediente necesare creativității se manifestă în copilărie.  

              Creativitatea poate fi văzută nu numai ca o trăsătură de personalitate ci și ca un mod de a gândi. 

Contrar părerii larg răspândite că ne folosim creativitatea mai mult în artă, se pare că de cele mai multe 

ori apelăm la aceasta când trebuie să rezolvăm o problemă. Avem nevoie de creativitate mai ales în 

situaţiile ambigue, incerte, în care nu există o soluţie uşor de găsit, ci trebuie să descoperim singuri ce e 

cel mai bine să facem. În aceste situaţii este important să ne putem gândi la un număr cât mai mare de 

idei, din care să le putem selecta pe cele mai potrivite. 

Unele definiții sunt contradictorii sau subiective, de aceea, în continuare, voi face câteva conspirații 

legate de creativitate, așa cum rezultă ele din practica didactică. Am putea oferi pentru creativitate 

următoarele definiții: 

• Creativitatea este inovație 

• Creativitatea se găndește în afara obișnuitului cu care suntem învățați 

• Creativitatea este improvizație 
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• Creativitatea înseamnă dezvoltare 

Una dintre problemele centrale ale cercetărilor psihopedagogice din ultimii ani este cea a creativităţii. 

Numărul studiilor consacrate acestui fenomen a crescut vertiginos, specialiştii din diverse domenii 

preocupându-se să-i descifreze tainele. Cu toate acestea, încă nu s-a ajuns la un consens în definirea 

conceptului de creativitate. Fiecare autor insistă asupra unor aspecte ale fenomenului, prin prisma cărora 

îi desemnează apoi semnificaţia. Pe fondul acestei diversităţi de opinii, se pot delimita trei direcţii în 

abordarea şi analiza fenomenului creaţiei : din perspectiva produsului creat, a procesului de creaţie şi a 

personalităţii creatoare. 

Produsul creat desemnează rezultatul procesului de creaţie. El se concretizează fie în ceva 

material ( obiect, invenţie, etc.), fie în ceva spiritual (formulă, teorie, etc.). Pentru ca acest produs să 

poată fi apreciat ca fiind creativ, trebuie să incumbe doi parametri: originalitate şi utilitate socială. 

Originalitatea se exprimă prin noutate şi unicitate. De aici încep, însă, comentariile. Un produs poate 

avea valoare de noutate şi unicitate în raport cu societatea ca un tot sau în raport cu individul care l-a 

creat. În primul caz creativitatea ar fi proprie numai acelor persoane care aduc o contribuţie singulară şi 

originală într-un domeniu sau altul al culturii materiale şi spirituale a societăţii. Dacă un produs este 

original doar în raport cu individul, atunci creativitatea poate fi considerată o facultate general-umană. 

Care sunt criteriile de apreciere a originalităţii unui produs? Wilson, Guilford şi Christensen au 

scos în evidenţă trei criterii: 

1. un răspuns este cu atât mai original cu cât el este mai rar în populaţia considerată; 

2. un răspuns este cu atât mai original cu cât el este mai ingenios (apreciat ca atare de un 

grup de judecători); 

3. un produs este cu atât mai original cu cât el asociază elemente de cunoştinţe sau date de 

experienţă mai îndepărtate (Gr. Nicola, 1981) 

Utilitatea sau eficienţa produsului este parametrul care impune acestuia o finalitate practică. Un 

produs al creaţiei trebuie să răspundă unor nevoi umane, să fie aplicat în folosul omului. 

Erika Landu arată în Psihologia creativităţii: Creativitatea este un fenomen general uman, ea se 

bazează pe cunoaşteri şi trăiri, pe curajul de a se avânta în necunoscut, în domeniul noului şi al 

incertitudinii. În sens mai larg, creativitatea se referă şi la găsirea de soluţii, idei, probleme, metode 

care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale independentă. 

• De ce este importanta creativitatea pentru scolari? 

 

            În aceasta perioada copii vor trece prin diverse schimbari fizice si psihice care isi vor lasa 

amprenta asupra personalitatii lor. Un alt aspect foarte important in ceea ce priveste dezvoltarea 

scolarului este creativitatea. Aceasta este considerata de psihologi o capacitate psihica a copilului de a 

realiza lucruri noi, din punct de vedere teoretic, stiintific, tehnic si social. 

           Totodata, prin creativitate, scolarul va invata sa elaboreze cai si solutii originale de rezolvare a 

problemelor, sa identifice aspecte deosebite, necunoscute ale realitatii etc. Din aceasta cauza, este 

recomandat ca micutul sa fie incurajat sa desfasoare activitati care sa il ajute sa isi dezvolte aceasta 

latura. 
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Multi parinti lasa dezvoltarea creativitatii in seama cadrelor didactice, insa psihologii recomanda ca 

micutul sa poata sa isi manifeste aceasta latura inventiva si in cadrul familiei. De-a lungul timpului 

studiile medicale au demonstrat ca creativitatea nu se produce instantaneu, ci are o anumita dinamica, ea 

parcurgand anumite etape ce implica mecanisme si conditii. De aceea, noi iti vom prezenta cateva 

modalitati de dezvoltarea a creativitatii la scolar. 

            Noile sisteme educationale din majoritatea tarilor lumii considera ca educatia oferita scolarilor 

este prea ancorata in vechile principii ale societatii industrializate, care ignorea abilitatile creative si se 

focaliza doar pe partea academica. Asadar, cercetarile psihologice au demonstrat faptul ca scolarul 

trebuie sa isi dezvolte acea parte, necesara pentru relationarea cu ceilalti, pentru cresterea imaginatiei, 

dar si pentru o inteligenta emotionala. 

Potentialul creativ al copilului poate fi activat si dezvoltat prin intermediul unei invatari active, 

focalizata pe problematizare si descoperire. Acest proces se poate efectua prin valorificarea 

continuturilor invatamantului, dar si prin programe de antrenament creativ.    

              Rolul profesorului nu trebuie sa fie acela doar de a a preda cunostintele sau de a prezenta 

solutiile, ci acesta ar trebui sa incerce sa provoace anumite situatii, care sa ii determine pe scolari sa 

gandeasca, sa fie intuitivi si creativi pentru a gasi solutia adecvata. 

•   Exista trei cai de educare a creativitatii la scolari: 

1. Predarea unor cursuri speciale de creativitate, care sa aiba ca si scop dezvoltarea la copii a unui set de 

deprinderi si abilitati cognitive fundamentale, pe care sa le poata aplica la diferitele obiecte de 

invatamant 

2. Restructurarea fiecarei discipline in parte, astfel incat sa stimuleze creativitatea scolarului 

3. Unele cadre didactice, care au dezvoltat latura creativa, sa desfasoare activitati care sa ii incurajeze pe 

copii sa fie mai inventivi si mai siguri in proprile forte. 

Activitati de dezvoltare a creativitatii la scolar: 

• jocul numerelor (numara-i degetelele; numarati impreuna oamenii care au palarie pe strada etc) 

• pictura 

• jocuri de lego, puzzle, domino 

• jocul rece-cald 

• realizarea unor obiecte de tip hand-made (lucrul manual) 

• fotografierea 

                Acestea sunt cateva metode prin care poti sa dezvolti latura inventiva a scolarului, important 

este incerci diferite activitati creative cu micutul tau si sa ii insufli incredere. Din pacate, unor copii nu li 

se permite sa isi exteriorizeze gandurile si ideile, astfel incat acesta poate sa invete sa isi interiorieze 

latura creativa. Asadar, daca observi ca scolarul tau are diverse idei si reuseste sa realizeze cu proprile 

maini anumite obiecte inseamna ca latura sa creativa se dezvolta si de aceea este recomandat sa il 

sprijini si sa il lauzi astfel incat sa fie motivat sa actioneze in continuare spre acea directie. 

 

 

 

https://www.bebebliss.ro/art_2-66-175_dezvoltarea-creativitatii-la-scolar_641
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Educaţia specială - o şansă pentru integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale 

Prof Buduşanu Marinica 

Şcoala Profesională Tătăruşi judetul Iasi 

 

      Educaţia incluzivă  este un mod de educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor 

copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, 

capacităţi şi nivele decompetenţă foarte diferite.  

     Prin educaţia incluzivă este oferit suport - în cadrul şcolilorde masă şi al claselor normale - copiilor 

cu dificultăţi de învăţare, indiferent de originealor socială sau de tulburările pe care le prezintă, acceptaţi 

alături de colegii lor  

    Copilul cu deficienţe se adapteaza greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţiitrebuie să joace 

rolul de mediator între copil şi persoanele străine. Uneori părinţii potdramatiza excesiv reacţiile 

inadecvate venite din partea unei persoane străine,identificând o falsă rea intenţie într-un gest oricât de 

neutru. 

       Pe de altă parte, unii părinţirefuză să ţină cont de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. În 

acest fel, ei îiîmpiedică pe copii să înţeleagă şi să accepte toate aspectele legate de propriadeficienţă. 

Datorită acestui rol suplimentar de mediator, reacţiile părinţilor în faţa unuicopil cu deficienţă capătă o 

importanţă majoră. Părinţii reactionează prin supraprotecţie,acceptare, negare sau respingere. 

       Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, si-l petrec jucându-se. Jocul reprezintăpentru copii 

o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătăinformaţii despre lumea în care 

trăieste, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele dinmediul inconjurător şi învaţă să se orienteze în 

spaţiu şi timp. 

     În timpul jocului, copilulvine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter 

social.   Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se e juca cu 

alţi copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacăşi comentează situaţiile de joc 

(loto, domino, table, cuburi, cărţi de joc etc.).  

      În perioadade preşcolar se desfăsoară mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. Din acest 

motiv, copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, alături de copiiisănătoşi. Copiii sunt curioşi, 

dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică, care se deplasează în scaun cu 

rotile sau în cârje. 
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   Ei sunt suficient desimpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de sănătate. Perioada 

de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu deficienţe. 

    La această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi alechipamentelor de joc. 

Totuşi, trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. Unii copii cu deficienţe au avut experienta 

neplăcută a spitalizării şi a separării de părinţi. 

   De aceea, pot apărea reacţii intense, mai ales în primele zile de grădiniţă.  

     În alte cazuri,copilul are probleme legate de utilizarea toaletei şi de deplasare. În aceste situaţii, este 

de preferat să se solicite prezenţa mamei până la acomodarea copilului în colectivitate şi acomodarea 

personalului cu problemele copilului. Jocurile trebuie să fie adaptate înfuncţie de deficienţa 

copilului.Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie.  

    Un rol important în socializarea copilului îl are şi şcoala/grădiniţa. Reuşita proiectului de incluziune 

depinde în mod semnificativ de personalitatea cadrului didactic.  

   Acesta trebuie să manifeste optimism, bunăvoinţă, echilibru, impulsivitate scăzută, capacitatede 

adaptare, tenacitate, factori afectivi crescuţi ( afecţiune, blândeţe, entuziasm),ambiţie şi curaj, rezistenţă 

la stres şi persistenţă în atingerea scopului şi depăşirea piedicilor. 

    Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe feluri: prin 

integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi în 

clasele obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. 

   Integrarea acestor copii în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă 

de unitatea de învăţământ şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care 

susţine efortul copilului înactivitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan 

comportamental.  

    Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de societate 

este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. 

     Pornind de aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lumea diversităţii umane, că şcoala nu se 

poate eschiva de la rolul de promotor al  progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, 

întrevăzută ca posibilă, amentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. 

   Şcoala va reuşi sărăspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de 

educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 

Principiile care stau la baza educaţiei speciale sunt: 
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1. Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil. 

a) Copiii au dreptul să înveţe împreuna, indiferent de dificultăţi şi de diferenţe. 

b) Fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi dezvoltare. 

c) Şcoala şi comunitatea asigura şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii. 

2. Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu C.E.S. 

a) corelarea tipurilor de educaţie şi a formelor de şcolarizare în funcţie de scopul educaţiei, obiectivelor 

generale si specifice, precum şi de finalităţile educaţiei. 

b) asigurarea conexiunii educaţionale activităţi complexe. 

Finalitatea educaţiei speciale este aceea de a crea condiţiile unei bune integrări sociale şi profesionale a 

persoanei cu nevoi speciale. 

Deficienţa - absenţa, pierderea, sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii (anatomice, 

fiziologice sau psihologice).  

    Deficienţa mintală este un caz particular al deficienţei şi este definită prin limitări substanţiale în 

funcţionarea prezentă a unei persoane, caracterizată printr-o funcţionare intelectuală semnificativ sub 

medie, existând corelat cu limitări în două sau mai multe din următoarele capacităţi adaptive: 

comunicarea, autoîngrijirea, viaţa acasă, deprinderi sociale, utilizarea comunităţii, autoorientarea, 

sănătatea şi securitatea personală,cunoştinţele teoretice şi funcţionale, timpul liber şi munca. O evaluare 

validă a copilului cu deficienţă mintală ţine cont de diversitatea culturală şi lingvistică, precum şi 

dedeficienţele în comunicare şi de factorii de comportament. 

    Apariţia limitărilor în capacităţile de adaptare survine în contextul mediilor comunităţii tipice pentru 

indivizii de aceeaşi vârstă şi este corelată cu cerinţele individuale de sprijinale persoanei.   Limitările 

adaptive specifice coexistă cu capacităţi adaptive personale,astfel încât viaţa persoanei cu deficienţă 

mintală se ameliorează, cu sprijin adecvat, şidupă o perioadă susţinută de intervenţie. 

    Handicapul - se referă la dezavantajul social, la pierderea ori limitarea şanselor uneipersoane de a lua 

parte la viaţa comunităţii, la un nivel echivalent cu ceilalţi membrii aiacesteia. Aceasta apare atunci când 

persoanele cu deficiente întâlnesc bariere care leîmpiedica accesul la diferite sisteme ale societăţii 

accesibile celorlalte persoane. 

    Punctul de vedere social plasează responsabilitatea asupra educatorilor şi comunităţii.Datorita folosirii 

termenilor deficienţă sau handicap ca modalitate ,unele persoane cu deficienţe preferă să fie numite 
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;persoane cu dizabilităţi;.Dificultăţi/tulburări specifice de învăţare - concept folosit în locul acelor 

termeni, care,utilizaţi în descrierea unui copil/persoane, pot determina traume sau stigmatizări. 

    Tulburări de dezvoltare/întârzieri în dezvoltare - concept utilizat în descrierea unuicopil care nu are 

capacitatea de a atinge performanţele specifice vârstei lui. Factorii determinanţi pot fi: disfuncţia 

copilului, calitatea mediului, modul de aplicare aprogramelor de abilitare - reabilitare. 

    Recuperare - proces destinat să dea posibilitatea persoanelor cu deficienţe să ajungăşi să se menţină la 

niveluri funcţionale. Deoarece noţiunea pare inoperantă în cazul deficienţelor a căror refacere/reabilitare 

nu mai este posibilă, a apărut tendinţa de autiliza în cuplu noţiunile de abilitare – reabilitare prima 

referindu-se tocmai la acelefuncţii care nu mai pot fi recuperate. 

    C.E.S. - acele cerinţe ori nevoi specifice faţă de educaţie - derivate sau nu dintr-o deficientă - care 

sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru un copil.   Conceptul 

determină o abordare noncategorială a tuturor copiilor şi pune problema evaluării din punctul de vedere 

dominant educaţional întermeni de potenţial de învăţare şi curriculum. 
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Modalități de acceptare  - integrare a elevilor cu CES 

 

Secretar, Doboș Monica 

C. N. „O. Goga” Marghita 

Secretar șef, Pop Loredana Simona 

C. N. „O. Goga” Marghita 

 

  Copiii care au deficiențe fizice, senzoriale sau intelectuale se pot confunda  cu multe 

dificultăți de învățare  și participare la viața comunității. Sarcina școlii este de a accepta pe copil și 

el integrat pentru că, schimbând mediul, efectul deficienței este mai puțin evident. 

  Cele noua reguli de aur 

  Cadrele didactice din întreaga lume găsesc aceste reguli ca fiind utile. Rezultatul punerii lor 

în practică este acela că elevii învață mai bine. Aceste reguli sunt: 

1. Includerea tuturor copiilor 

Valoarea educației incluzive pentru orice elev constă în faptul că este împreună și poate să 

colaborez cu ceilalți copii. Profesorii au datoria de a încuraja acest lucru, mai ales că experiența 

demonstrează că elevii cu cerințe speciale poți să fie izolați chiar și atunci când se află în clase sau 

în școli. Cel mai mare obstacole în fața incluziunii este, de regulă atitudinea negativă. Încurajați 

copiii să fie prietenoși cu cei cu cerințe speciale! Pentru a realiza o includere socială este esențial 

ca toți elevii să lucreze și să se joace împreună. 

  În timpul lecțiilor se va creea acele posibilități de învățare elev- elev. 

2. Comunicare 

 În procesul de predare, comunicarea este esențială. Cadrul didactic trebuie să comunice cu 

elevii, a nu trebuie să comunice cu profesorii, precum și între ei. 

3.  Organizarea clasei 

Copiii cu CES trebuie așezați mai aproape de profesor și de tablă. 

Să fie așezate în grupuri, pentru ca elevii să poată lucra împreună, să se ajute. 

4. Proiectarea lecțiilor 

În proiectarea unei lecții, trebuie luat în considerare ceea ce trebuie să știe după realizarea 

lecției elevii  - în ansamblu  și în particular, anumiți  elevi. De mare folos sunt planurile 

individuale ( fișe de lucru, test cu scris mai mare, lucrul în grup). trebuie adaptat ritmul unei lecții 

și  volumul de informații. Pe lângă planurile individuale, este nevoie de un plan care să se refere la 

întreaga zi de școală. 

5. Planurile individual identifică abilitățile copilului în diverse arii curriculare. 

Profesorul trebuie să observe sau să evalueze nivelul de competență a copiilor, interesele și 

cerințele specifice, precum și ceea ce este capabil să facă elevul singur, cu ajutor foarte puțin sau 

fără ajutor. 

6. Sprijin individual 
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Copilul cu CES poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil care, după ce se termină 

sarcină pe care a avut-o el de rezolvat, îl poate ajuta să-și organizeze muncă. astăzi, ambii elevi 

sunt avantajați ( învățare elev- elev). 

7.  Mijloace de sprijin 

Cadrele didactice folosesc la Lecții numeroase materiale didactice -  panouri luminoase pentru 

citit, planșe sau imagini afișate pe perete. dacă școala are posibilitatea de a lucra cu profesor 

itinerant sau cu profesori specialiști, aceștia pot fi solicita să ajute cadrele didactice în planificarea 

și proiectarea lecțiilor și la stabilirea metodelor de predare- în adecvate. 

8.  Managementul ( controlul) comportamentului 

  Unii copii au un comportament  care deranjează desfășurarea lecțiilor. Toți copiii trebuie să 

învețe cum să se comporte acceptabil din punct de vedere social. Toți cei care lucrează cu copilul 

la școală trebuie să convină asupra acelorași abordări și atitudini de reacție (răspuns) la 

comportamentul copilului, mai ales prin aplicarea de pedepse și recompense. 

9.  Munca în echipă 

  Profesorul nu poate lucra de unul singur, de aceea se cere sfatul altor colegi de școală. Se fac 

schimburi de experiență, organizăm asistențe la ore. 

 În alte țări se pun la dispoziție „ profesori resursă” pentru a-i ajuta pe elevii cu cerințe 

speciale. comportamentul unor copii se datorează unor probleme emoționale sau sunt reacții la 

experiențe neplăcute. 

  Se poate lua legătura cu specialiștii disponibil în localitate sau școli ( persoane implicate în 

proiecte de comunitare de reabilitare sau din școli speciale). 

  Acest mod de gândire plasează responsabilitatea asupra educatorilor și comunității. dacă noi 

nu reușim să realizăm nici unul din lucrurile amintite, atunci dizabilitatea copilului se va accentua. 

Nu deficiența în sine îl trage înapoi pe copil, și modul în care societatea Tasează persoana. 
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A    DIFERITELOR CATEGORII 

DE COPII CU C.E.S. 

 
                                 Prof înv. primar Pricop Elena 

                 Școala Gimnazială Cireșu 

 

 

 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã 

aceştia sau diferenţele dintre ele; 

• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie 

pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publicã; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin 

asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu 

deficienţe în funcţie de cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã 

cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã 

dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei 

din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii cu 

deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã 

mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie de 

aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 
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         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele mai 

mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea lor de 

utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare la 

activitãţile productive , depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala formã 

de pregãtire profesionalã pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar 

fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa 

muncii, urmatã de angajarea şi integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, 

fãrã experienţã şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi îndrumare din 

partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  cu 

gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii 

cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã evite 

obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie deosebitã, sã 

fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu 

aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de 

învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã 

trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai bogat 

şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru 

prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea unui 

timp suplimentar de lucru. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste 

mici  determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu 

consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii 

de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi 
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garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului 

deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a 

conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, 

expresia verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 
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Managementul clasei de școlari și teoriile educaționale în societatea actuală 

 

 

prof. Țicău Alexandru – George  
Liceul Tehnologic ,,Petru Rareș”, mun. Bârlad, jud. Vaslui 

 

 

Managementul educațional este un concept multidimensional, care, ierarhic, se structurează în 

mai multe nivele: central, regional, instituțional, managementul clasei de elevi. Dintre aceste nivele, 

doar în managementul clasei relațiile dintre manager (profesor) și subordonați (elevi) nu sunt 

reglementate de un contract de muncă a subordonaților, în care s-ar stabili ce ar trebui ei să facă la clasă 

și ce nu. Managementul clasei de elevi se subordonează unor activități, ce decurg din competențele 

cadrului didactic. 

De cealaltă parte, elevii urmează să-și îndeplinească obligațiunile școlare, care deși sunt prescrise 

în statutul școlii, nu poartă un caracter strict, cu puține efecte de pedeapsă. În același timp, elevii sunt, în 

special în învățământul general, minori, ceea ce îi absolvă de responsabilitatea față de multe situații 

problematice create de ei. De cele mai multe ori o situație conflictuală la clasă, în timpul orei, trebuie 

sau preîntâmpinată de profesor, sau tot de el soluționată. Astfel, profesorul este nevoit să caute 

permanent soluții pentru situațiile didactice create la clasă, respectând în același timp o multitudine de 

condiții, referitoare la activitatea de pedagog, și drepturile copiilor, urmând și să atingă finalitățile 

educaționale, propuse prin curriculumul disciplinar. Sau, după spusele lui Henry Adams: „Un profesor 

îşi pune amprenta asupra eternităţii; el nu poate şti niciodată până unde ajunge influenţa lui.” 

Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în ştiințele educației care studiază 

perspectivele de abordare a clasei de elevi şi structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării 

conduitelor corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului de predare – învățare – evaluare. 

Managementul clasei de elevi, tradițional, are ca o consecință îndeplinirea unor roluri clare din 

partea profesorului: 

Planificarea sau proiectarea, ce presupune proiectarea întregii activități cu clasa în conformitate 

cu documentele reglatorii: Legea Educației, Codul Etic, Standarde de învățare eficientă pe discipline de 

studiu, curriculumul disciplinar, manualul școlar. În același timp, la nivelul de proiectare de lecție, în 

cadrul elaborării tehnologiilor educaționale proprii, profesorul va ține cont și de caracteristicile 

psihopedagogice ale clasei. 
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Organizarea clasei de elevi, care poate fi de succes doar în situația, când, în afară de profesor, în 

unele situații roluri de organizator îl preiau elevii. Ponderea acestui rol din partea elevilor va spori odată 

cu creșterea lor și conștientizarea poziției în societate și nevoilor proprii de învățare. 

Comunicarea în cadrul realizării procesului educațional este primordială prin posibilitatea de a 

asigura transmiterea informației de toate tipurile între toți actorii acestuia, în orice direcție: de la 

profesor la elev, de la elev la profesor, de la elev la elev. 

Conducerea în situația managementului clasei de elevi ar însemna dirijarea activităților de 

formare și educare a copiilor. Adaptând orice stil pedagogic, profesorul oricum trebuie să rămână 

conducătorul (dirijorul) activităților, fiind prin statutul lui de om matur, format și specialist în domeniu o 

persoană, care cunoaște mai multe despre ce și cum se învață decât toți elevii luați împreună. 

Alte roluri, pe care le îndeplinește profesorul în calitate de manager al clasei de elevi: 

coordonarea, îndrumarea, motivarea, consilierea, controlul și evaluarea vin să completeze descrierea 

activităților realizate de profesor la clasă. Aceste roluri ale profesorul în activitatea sa profesională 

rămân intacte în orice perioadă de activitate și tehnologia didactică utilizată. În același timp, odată cu 

schimbarea tehnologiilor didactice utilizate, se schimbă accentele în fiecare din aceste roluri: se mărește 

sau se micșorează ponderea profesorului în activitate, iar în unele situații se modifică totalmente. 

Tehnologiile educaționale, conform definiției adoptate de UNESCO, sunt metode sistemice de 

creare, aplicare și determinare a întregului proces de predare-învățare cu implicarea resurselor tehnice și 

umane și interacțiunii lor, care are ca scop optimizarea formelor de instruire. Acea tehnologie 

educațională, care a fost creată timp de secole, s-a utilizat ani de-a rândul și continuă să se utilizeze este 

tehnologia instruirii tradiționale. La nivel de resurse, în condițiile sistemului de învățământ din România, 

această tehnologie se bazează pe manualul disciplinei școlare ca material de instruire organizat, pe 

metodele de învățământ mai mult sau mai puțin clasice și universale: explicația, observația, exercițiul, 

lucrul independent, povestirea, conversația, interogarea. Mediul de instruire e de obicei o sală de clasă, 

cu băncile amenajate tradițional. Este deja recunoscut, că această tehnologie este axată pe formarea de 

cunoștințe în condițiile necesității acumulării lor într-un volum mare în timp redus. 

Odată cu Reforma curriculară, care a avut loc în 2010, susținută ulterior de elaborarea diferitor 

documente reglatoare ale procesului educațional în învățământul general, regulamente privind evaluarea 

și notarea rezultatelor școlare, documente de însoțire a educației incluzive, standarde de competență 

pentru cadrele didactice etc. a apărut necesitatea schimbărilor tehnologiilor educaționale utilizate în 

procesul educațional. Studiile demonstrează, că actualmente se utilizează, destul de intens, elemente ale 
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tehnologiei de dezvoltare a gândirii critice, instruire problematizată, instruire diferențiată, instruire 

ludică. Mai rar se utilizează tehnologia instruirii prin proiecte, tehnologia instruirii prin ateliere, 

tehnologia instruirii modulare. Datorită documentelor reglatoare ale educației incluzive, în învățământul 

general a început a fi aplicată și tehnologia instruirii adaptive, axată pe realizarea planului educațional 

individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. 

Rolurile profesorului în fiecare din aceste tehnologii diferă de rolurile lui în tehnologia de 

instruire tradițională nu atât prin titluri, cât prin accentele deplasate de pe profesor pe elev, ca subiect al 

instruirii. 

Vom trece în revistă unele schimbări ale rolurilor profesorului în contextul utilizării tehnologiilor 

educaționale moderne: 

Instruirea problematizată. În cadrul unei lecții, cu o structură corespunzătoare clasificării în baza 

centrării pe formarea de competențe, această tehnologie poate fi utilizată la diferite momente ale ei: 

pentru motivarea elevilor pentru studierea temei sau captarea atenției (întrebări-problemă), sinteza 

cunoștințelor teoretice și practice (problemă) sau pentru studiul unei situații din mai multe puncte de 

vedere în contexte noi de aplicație (situație – problemă). În aceste situații rolul primordial al profesorului 

se rezumă la: selectarea oportună a nivelului și conținutului problematizării; organizarea clasei pentru 

realizarea problematizării; dirijarea adecvată a soluționării problemelor propuse. 

Tehnologia dezvoltării gândirii critice. Prin multitudinea de metode și tehnici, care le propune 

această tehnologie, momente de aplicație ale ei pot fi regăsite la orice etapă a lecției, poate fi realizată 

sub diferite forme (frontal, individual și în grupuri). Rolul profesorului în acest context este de a selecta 

corect tehnicile oportune situației didactice propuse, de a monitoriza adecvat realizarea lor și de a 

elabora și selecta resursele materiale pentru administrarea acestor tehnici. 

Tehnologia instruirii diferențiate. Necesitatea utilizării acestei tehnologii este stipulată în legea 

de bază a învățământului: Codul Educației prin evidențierea clară a principiilor fundamentale ale 

educației. Astfel, pornind de la proiectarea didactică profesorul poate diferenția obiectivele, 

conținuturile, formele de prezentare a acelorași conținuturi, folosind ca și criteriu de diferențiere stilurile 

de învățare, tipul de inteligență dominantă, nivelul de posedare a competențelor de învățare etc. În acest 

context profesorul are misiunea de a desemna criteriul de diferențiere; de a stratifica clasa de elevi în 

funcție de criteriu; de a elaborarea obiectivele, sarcinile, conținuturile diferențiate; de a elabora sarcini 

de progres pentru elevi din diferite straturi identificate. 
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Tehnologia instruirii prin proiecte. Este o tehnologie maximal axată pe instruit și în condițiile 

instruirii de masă poate fi realizată doar extracurricular. Pentru profesor este important să determine o 

tematică interesantă de proiecte, să precizeze forma și criteriile de calitate pentru produsul realizat, să 

organizeze grupurile pentru crearea proiectelor, să monitorizeze realizarea acestora și, la final, să asigure 

o evaluare adecvată a rezultatelor proiectului per grup și per fiecare membru al grupului. 

Tehnologia instruirii adaptive. În condițiile sistemului de învățământ din România se regăsește 

doar în cazul asigurării incluzive a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Profesorul de disciplină 

școlară este obligat, în cazul când disciplina lui face parte dintr-un plan educațional individualizat, să 

elaboreze un curriculum adaptat, care ar ține cont de mai multe momente: nevoile de formare ale 

elevului, nivelul actual al lui la disciplină, competențele prezente la momentul elaborării curriculum-ului 

pe fiecare din domeniile de formare, competențele de învățare, caracteristicile psihopedagogice (atenție, 

memorie, tip de gândire, viteza raționamentelor, capacitățile fizice etc.). După elaborarea curriculum-

ului adaptat rămâne realiza, evalua, ajusta acest curriculum. 

Sistemul de învățământ în România, în opinia mea, presupune de fiecare dată elaborarea unei 

tehnologii didactice de autor, baza căreia este tehnologia instruirii tradiționale, în care, în funcție de 

caracteristicile clasei, conținuturile studiate, tipul de lecție preconizat se vor include elemente ale 

tehnologiilor educaționale moderne: problematizare, dezvoltarea gândirii critice, diferențiată etc. 

În concluzie, rolurile profesorului în activitatea de management al clasei de elevi se schimbă în 

funcție de elementele tehnologiilor educaționale moderne, care se utilizează în cadrul lecției. Crearea 

unui mediu oportun pentru însușirea materiei de studiu și valorificarea posibilităților psihopedagogice 

ale fiecărui elev depinde mult de capacitățile profesorului de a elabora o tehnologie didactică de autor, 

care îmbină elemente ale diferitor tehnologii educaționale moderne. 
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Studiu de caz 

Program de intervenție pentru un elev cu comportamente disruptive 

 

Ana-Maria Comșa 

Colegiul Național “Inochentie Micu Clain”, Blaj 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: A.L. 

Clasa: a V-a 

Diagnostic: Tulburǎri de opoziție și sfidare 

Identificarea problemei de către cadrul didactic: 

     Elevul A.L. prezintă comportamente  nepotrivite  în  mediul  școlar,  atât  în  cadrul 

activitǎților structurate (în timpul orelor de curs), cât și în timpul pauzelor. 

 

În timpul orelor: 

• vorbește fără a fi solicitat, iar subiectele abordate sunt în afara conținutului lecțiilor; 

• răspunde înainte ca întrebarea adresată să fi fost finalizată, termină propozițiile celorlalți, nu își 

așteaptă rândul într-o conversație; 

• încearcǎ să atragă atenția colegilor, mai ales în momentele în care aceștia sunt 

concentrați și conectați la derularea lecțiilor, fǎcând zgomot și aruncându-și lucrurile 

prin clasǎ; 

• se adresează nerespectuos profesorului și colegilor; 

• refuză îndeplinirea sarcinilor școlare sau le îndeplinește parțial și inconsecvent; 

• este ușor de distras de la activitățile curente de către stimuli externi; 

• pierde obiecte sau le uită (cărți, caiete, echipament de sport, materiale pentru abilitățile 

practice, etc.); 

• are rǎbufniri temperamentale când este admonestat. 

 

În timpul pauzelor: 

• încearcă   să   preia   controlul   jocurilor   desfǎșurate   de   copii,   impunându-și  atât 

prezența, cât și regulile proprii; 

• folosește un limbaj nepotrivit la adresa colegilor, jignindu-i și încercând sǎ îi 

ridiculizeze; 

• încearcǎ sǎ-i angreneze și pe ceilalți elevi în activitǎțile sale, menite sǎ sfideze regulile 

(încearcǎ sǎ-i facǎ sǎ nu intre în clasǎ atunci când se sunǎ, le propune sǎ absenteze 

nemotivat de la cursuri etc.) 
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Obiectivele programului de intervenție: 

➢ diminuarea frecvenței și intensitǎții comportamentelor verbale și fizice nepotrivite; 

➢ captarea și menținerea atenției în timpul orelor de curs; 

➢ reducerea frecvenței și probabilitǎții apariției unor comportamente dezadaptative; 

➢ adaptarea la modelele de comportament ale colectivului școlar. 

 

Durata programului și frecvența activitǎților propuse: 

Programul este conceput pentru a fi derulat pe parcursul unui semestru.  

 

Activitǎți curente la clasă – în fiecare oră de curs 

❖ activitǎți  de  modelare  comportamentalǎ și restructurare  cognitivă  -  o  activitate  pe 

săptămână  (20-30  de  min.,  în  timpul  programului școlar  sau  în afara  acestuia,  în 

funcție de specificul activitǎții) 

❖ activitǎți  de   consiliere – de   câte   ori   este   nevoie,   dar   cel   puțin   o   activitate   pe 

săptămână – 15 min., în afara programului școlar. 

 

Activitǎți curente: 

• se  organizează  în  sala  de  curs  un  spațiu  special  destinat  petrecerii  a  câteva 

minute   de   către   subiect,   în   timpul   orelor,   pentru   relaxare și facilitarea 

posibilitǎții  de   a  reveni  în  activitate.  Spațiul  desemnat   se   aflǎ  în  spatele 

băncilor, iar elevul are obiecte favorite la dispoziție, pe care le poate manipula în 

liniște. 

• elevul  este  permanent  încurajat  să  deruleze  activitǎți  de  studiu  care  îi  fac 

plăcere, alternate cu sarcini mai puțin agreate, dar necesare. 

• stabilirea,  împreună  cu  profesorul,  a  unui  cod  silențios  pentru  facilitarea 

acordării timpului în spațiul special. 

 

Activitǎți specifice: 

• cartonașul cu conflicte – joc pentru ora de Consiliere; 

• jocuri de rol pe tema comportamentelor indezirabile, la care elevul va participa în 

scopul  de a  înțelege efectele  comportamentelor  sale  asupra  celor din jur; 

• jocul Oglinda – pentru conștientizarea modului de percepere a celorlalți asupra 

sinelui; 

• jocuri de rol pentru încurajarea exprimǎrii asertive; 

• jocul Afișul pe perete – pentru creșterea stimei de sine. 
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Activitǎți de consiliere:   

• acestea  se  organizează  de  către   dirigintele  clasei  (pot participa și  alte  cadre  

didactice) și  au  ca  scop  analiza  progreselor  elevului și  a eventualelor  incidente.   

• accentul  va  cădea  pe  progresele  făcute  de  elev și  asupra beneficiilor concrete 

aduse de modificările comportamentale (spre ex.: o notă bună, invitația colegilor de a 

participa la jocuri colective, apreciere formulatǎ de cǎtre un profesor etc.).  

• atunci când elevul a realizat progrese,  pot  fi  invitați și  părinții  să  participe  la  

întâlniri,  comunicarea  progreselor fiind important să se realizeze în prezența elevului. 

 

Modalitǎți de evaluare a reușitei/ajustarea programului în funcție de rezultate: 

▪ diminuarea frecvenței comportamentelor nedorite (pe fiecare comportament în 

parte; ex. s-au consemnat mai puține episoade de exprimare nepotrivită la adresa 

colegilor) 

▪ diminuarea intensitǎții comportamentelor  nedorite (pe fiecare   comportament  în 

parte;  ex.:  elevul  vorbește   mai  puțin   în  timpul  anumitor  ore,   însă  continuă  

să deranjeze orele de matematicǎ și englezǎ) 

În  funcție  de  consemnările  de  mai  sus,  se  intensifică  anumite  tipuri  de  activitǎți, care își 

demonstrează eficacitatea sau se renunțǎ la altele, care nu se dovedesc eficiente. 
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Gestionarea situației de criză - Sindromul ADHD și TOURETTE 

Înv. Marc Aurica  

Școala Gimnazială Câmpeni 

 

ADHD (Attention Deficit / Hiperactivity Disorder) însemnând tulburarea hiperkinetică cu 

deficit de atenție (THDA), este un termen ce provine din clasificarea Americana DSM IV - TR. 

Noțiunea de hiperkinezie este similara cu cea de hiperactivitate, si este caracterizata prin exces de 

activitate, lipsa de odihna, nervozitate, alergare, vorbit in exces. Din punct de vedere medical, sindromul 

ADHD este inclus pe lista tulburărilor comportamentale și emoționale cu debut din copilărie sau 

adolescență și recunoscut ca atare de către Organizația Mondială a Sănătății. Forma și gravitatea 

sindromului diferă de la om la om. Unii oameni cu ADHD pot duce vieți complet normale și plăcute, în 

timp ce pentru alții, fiecare zi poate reprezenta o nouă provocare. 

ADHD este caracterizată printr-un debut precoce, înainte de vârsta de 7 ani, și printr-o combinație 

între hiperactivitate, comportament dezordonat și lipsă de atenție, incapacitate de utilizare corectă a 

deprinderilor, neliniște, impulsivitate și un mare grad de distractibilitate. Aceste particularități sunt 

persistente în timp. Fiind una dintre cele mai diagnosticate tulburări de sănătate mintală din perioada 

copilăriei, ADHD este raportată ca afectând 3% până la 10% dintre copiii de vârstă școlară și 2- 6% 

dintre adolescenți. 

I. Părți  :   Сopil- Șсoală - Părinți 

II. Сauze  

 1. IDENTIFIСAREA ŞI DESСRIEREA PROBLEMEI  

Tabloul familiei: B.A. este un băiat de nouă ani, сlasa a IV-a, provine dintr-o familie destrămată, 

părinţii fiind divorţaţi. Сopilul este în grija mamei, iar сând aсeasta este la serviсiu, сopilul rămâne în 

grija bonei, сare îl aduсe și la șсoală. Tatăl ține legătura сu băiatul fără o planifiсare anume, destul de 

rar, având o slabă relaționare. Uneori este dus în vizită de сătre buniсii paterni la domiсiliul lor. Сopilul 

este afeсtat de absenţa tatălui, este lipsit de afeсţiunea aсestuia. 

 III. Manifestare  

Tabloul сopilului: Înсă din сlasa pregătitoare am dedus сâteva сaraсteristiсi сare-l difernţiau pe 

aсesta de сeilalţi elevi din сlasă. În timpul aсtivităților сânta în surdină, fără să fie deranjant, având 

episoade dese de neatenție și neimpliсare în aсtivitate. În сlasa I, a devenit tot mai agitat, a сresсut 

neatenția la ore, vorbește сontinuu, neîntrebat, сuvinte fără legătură сu tema leсției, сuvinte obsсene 

сhiar la adresa unor сolegi, repetându-le la nesfârșit, neimpliсare totală în aсtivitate. Este impulsiv, 

hiperaсtiv, сu tulburări grave de atenţie şi сu deprinderi motorii mai puţin formate deсât сeilalţi сopii. Se 

manifestă сa fiind foarte nerăbdător, întâmpină difiсultăţi în a aştepta sau a-şi amâna nevoile, iar uneori 

are aсţiuni bruşte şi fără premeditare. De сele mai multe ori răspunde înainte сa întrebarea să-i fie 

adresată, întrerupe şi îi deranjează pe alţii provoсând probleme în сlasă sau în grupul de сopii în timpul 

pauzelor sau la orele de sport сând trage de ei, îi lovește, le vorbește obsсen, repetând сontinuu aсeleași 

formulări. 

Îşi deranjează сolegul de banсă, îi ia reсhizitele, atinge toate luсrurile din jur. În pauză merge pe la 
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mesele сolegilor, sсhimbă de la unii la alții reсhizitele, le distruge, mâzgălește сaietele, le  răstoarnă pe 

jos. Datorită impulsivităţii produсe mereu aссidente de tipul: se сioсneşte сu alţii, împinge, lovește etс. 

În сlasă îi este difiсil să stea liniştit. Se ridiсă freсvent din banсă în timpul orei, aluneсă de pe sсaun sau 

atârnă pe marginea lui, se joaсă сu alte obieсte, îşi mişсă piсioarele aproape tot timpul сât stă pe sсaun, 

are și alte tiсuri motorii. Deseori se сațără sau aleragă atunсi сând aсest luсru nu este permis (la ora de 

eduсație fiziсă aleargă сând сopiii se aliniază, urсă pe spaliere сând сolegii luсrează la saltea, arunсă 

după aсeștia сu diverse obieсte). 

În privința sarсinilor şсolare, nu reuşeşte niсiodată să le duсă la bun sfârşit. Aсest luсru se poate 

observa mai ales în aсtivităţile сare reсlamă efort inteleсtual. Problemele apar în general în aсtivităţile 

impuse de alţii, сomparativ сu сele pe сare le alege singur. El osсileză freсvent între aсtivităţi, 

pierzându-şi repede interesul faţă de aсtivitatea în desfăşurare şi dediсându-se alteia. Faсe deseori greşeli 

de neatenţie сhiar şi în realizarea сelor mai uşoare teme de luсru. Munсa lui este dezordonată şi 

superfiсială. Este deseori distras de stimuli externi marginali.  

Temele pentru aсasă sunt o problemă pentru el. Le rezolvă parțial, doar сu multă insistență și 

supraveghere atentă din partea mamei. 

Din punсt de vedere al motriсităţii putem spune сă motriсitatea grosieră este relativ bine 

dezvoltată, însă motriсitatea fină este foarte slab dezvoltată raportat la сeilalţi сopii din сlasă. Nu are 

formate deprinderile motorii сele mai simple (de exemplu: îmbrăсarea hainei, înсhiderea fermoarului, 

legarea şireturilor, etс.).  

Limbajul este mai săraс, se exprimă uneori greoi, nu are întotdeauna o сoerenţă verbală. Сomuniсă 

destul de greu сu сeilalţi сopii, сare îi evită. Prezintă o uşoară întârziere în dezvoltarea сognitivă. Toate 

aсestea au dus la aсhiziţii şсolare sсăzute. 

Inițial, mama a avut o perioadă de negare, aproape un an șсolar (сlasa I ), nu a aссeptat сă băiatul 

are o problemă de сomportament, nu a сolaborat сu învățătorul сlasei, niсi сu psihologul șсolii, 

arătându-și în permanență nemulțumirea față de măsurile luate pe parсursul aсtivității șсolare. Abia în 

timpul сlasei a II-a сopilul a fost diagnostiсat сu ADHD și TOURETTE, fiind inсlus într-un program 

speсial de tratament mediсamentos şi intervenţie psihologiсă, după сe a aссeptat să сonsulte și alți 

psihoterapeuți. Mama a reсunosсut în сele din urmă сă este violent în vorbire și сomportament, сhiar și 

aсasă. Situația nu s-a îmbunătățit foarte mult niсi în urma tratamentului, uneori întrerupt sau sсhimbat 

din сauza unor dereglări interne apărute. 

S-a disсutat și сu părinții сelorlalți elevi, li s-a expliсat situația aсestuia, au fost sfătuiți să disсute 

la rândul lor сu сopiii personali pentru сa aсeștia să-l înțeleagă mai bine, să-l aссepte, să сolaboreze сu 

el, să-l ajute la nevoie. 

A fost implementat, la  nivel de șсoală, un program de intervenţie psihopedagogiсă сare a avut în 

vedere сonstruirea unui mediu ambiental şi eduсaţional сare să favorizeze dezvoltarea armonioasă a 

elevului afeсtat de ADHD, prin сonstituirea unui parteneriat între: învățătorul сlasei, mama elevului, 

psihologul șсolii, învățătorul de sprijin, neurolog. S-a pus aссent pe сolaborarea сu mama, sugerându-i-

se anumite reguli și aсtivități сe trebuie respeсtate aсasă. 

Analiza datelor şi stabilirea ipotezelor: Sindromul ADHD este una dintre сele mai freсvente 

afeсţiuni сomportamentale întâlnite la сopii şi adolesсenţi. Aсeastă afeсţiune debutează în сopilărie şi 
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poate persista şi la vârsta adultă. La unii сopii simptomele dispar odată сu înaintarea în vârstă. Neatenţia, 

impulsivitatea şi hiperaсtivitatea sunt сele trei сaraсteristiсi ale unui сopil сare suferă de ADHD. 

Aсeastă maladie se întâlneşte mai freсvent la băieţi deсât la fete, raportul fiind de 4:1. Statistiсele arată 

сă 30% dintre сopiii сu aсest sindrom сare nu au benefiсiat de tratament ajung să сomită infraсţiuni. De 

asemenea, în lipsa tratamentului, сopiii сu ADHD dezvoltă, în timp, praсtiсi antisoсiale şi devin 

agresivi. Un сopil сu ADHD poate avea o сapaсitate сu 30% mai sсăzută de a ţine minte şi de a fi atent, 

сomparativ сu сeilalţi сopii de vârsta lui. Сauzele ADHD nu au fost determinate înсă; сerсetătorii 

сonsideră сă, сel mai probabil, se transmite genetiс. Un сopil сare are un părinte afeсtat de aсest sindrom 

are 25% şanse să sufere, la rândul lui, de aсeastă afeсţiune. Сopii moştenesс genetiс predispoziţia la 

aсeastă boală, însă deсlanşarea ei depinde foarte mult de faсtorii de mediu: stresul din familie, 

сomportamentul părinţilor сu сopilul, joсurile de сoordonare şi inteligenţă, etс. Există studii сare au 

demonstrat risсul mai mare de manifestare a bolii la сopiii сu mame сare în timpul sarсinii au сonsumat 

alсool, tutun şi alte substanţe neurotoxiсe, сare duс la tulburări afeсtive şi se asoсiază сu un risс сresсut 

de ADHD. 

Diagnostiсarea сopilului сu ADHD și TOURETTE a сlarifiсat foarte multe aspeсte ale 

сomportamentului şсolar al lui B.A. Сopilul are întârzieri în învăţare, dar, сu un program сlar de 

aсtivităţi сu joсuri didaсtiсe şi сu foarte multă rabdare din partea mamei şi a învăţătoarei, se va reuşi un 

progres сare să-i dea înсredere în propria persoană. 

IV. Soluții  

 STABILIREA EСHIPEI СARE PARTIСIPĂ LA SOLUŢIONAREA PROBLEMEI 

• Învățătorul сlasei 

• Сonsilierul șсolar 

• Învățătorul itinerant 

• Psihologul șсolii 

• Neurologul сurant 

• Familia 

 

V. Monitorizare 

ALEGEREA MODALITĂȚILOR SPEСIFIСE: 

Parteneriatul şсoală – familie a vizat analiza a trei paliere temporale:  

- treсut - istoria сazului (determinarea, сu ajutorul mamei, a faсtorilor сe au сondus la deсlanșarea 

sindromului);  

- prezent – situaţia prezentă (analizarea, împreună сu mama) a сazului şi luarea de măsuri potrivite 

astfel înсât situaţia şсolară și сomportamentală a elevului să se îmbunătăţeasсă);  

- viitor – rezultatele obţinute (analizarea, împreună сu mama a aсestor rezultate și dezvoltarea 

parteneriatului şсoală-familie). 

 

Pasul 1:  

Pentru obţinerea informaţiilor neсesare identifiсării faсtorilor сe au сondus la deсlanșarea 
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manifestărilor sindromului ADHD și TOURETTE, momentul apariţiei tulburărilor de сomportament, 

durata, evoluţia aсestora, сât și manifestările сopilului aсasă, la joaсă, am utilizat anсheta pe bază de 

сhestionar (сe сuprinde întrebări înсhise, desсhise, mixte, сu variante la alegere-), disсuţiile сu părinţii. 

Toate aсestea au ajutat la realizarea unei radiografii asupra situatiei сopilului şi la luarea deсiziei de 

neсesitate a înсheierii unui parteneriat, în formă nesсrisă, între şсoală şi familie.  

Сhestionarul apliсat familiei are sсop сonstatativ şi vizează investigarea fenomenului deсlanșat de 

sindromul ADHD și TOURETTE manifestat şi în mediul extraşсolar (familial) сât și în сerсul de 

prieteni. 

Pasul 2:  

În urma interpretărilor сhestionarului apliсat părinţilor şi a disсuţiilor purtate сu elevul, s-au 

сonstatat următoarele: 

 • manifestările сomportamentale ale elevului, în mediul familial sunt asemănătoare сu сele din 

mediul șсolar; 

 • elevul refuză pregătirea leсțiilor pentru ziua următoare; 

 • stimă de sine sсăzută; 

• elevul este marginalizat de unii сolegi și prieteni de joaсă datorită сomportamentului defiсitar;  

• elevul este influenţat de сomportamentele negative ale altor сopii;  

• elevul nu poate сontrola majoritatea ieșirilor сomportamentale; 

• elevul doreşte să atragă atenţia asupra sa, сrezând сă stârnește amuzamentul сelor din jur;  

• elevul nu are toată atenţia îndreptată asupra lui în mediul de aсasă, mama fiind foarte oсupaţă dar 

și depășită de situație;  

• elevul nu are un program zilniс stabilit;  

• elevul este influenţat de emisiunile TV şi de mass-media;  

• elevul este influenţat negativ de grupul de prieteni de aсasă;  

• elevul nu are deprinderi soсiale bine dezvoltate. 

Pasul 3:  

S-a luat legătura și сu tatăl сopilului, i s-au expliсat și lui problemele pe сare aсesta le întâmpină, a 

fost soliсitat să se impliсe mai mult în сreșterea, eduсarea și îngrijirea сopilului, сât și să mențină o 

legătură mai bună și сu șсoala. 

În urma сelor сonstatate, împreună сu familia, am stabilit obieсtivele pe сare dorim să le atingem 

pe parсursul parteneriatului şсoală-familie şi am reсurs la elaborarea unui Plan de intervenţie 

personalizat, сu sсopul formării unui сomportament nonviolent, reduсerea neatenției și dezinteresului 

pentru aсtivitățile șсolare, сreșterea nivelului de сontrol al сomportamentului. De asemenea, atât 

învăţăţorul сât şi părinții, au purtat o disсuţie сu B.A., în сare i s-a expliсat сă doresс сa el să îşi sсhimbe 

atitudinea şi сomportamentul negativ pe сare îl afişează, сă trebuie să îşi stăpâneasсă reaсţiile nepotrivite 

pe сare le manifestă uneori, a fost înсurajat сă e сapabil să сontroleze aсeste tendințe, сă trebuie să evite 

posibile ironii sau сomportamente negative ale сolegilor din şсoală şi să vină să сomuniсe problemele 

apărute pentru сa adulții din jurul lui să poată gestiona сazul mai efiсient, în folosul lui. Elevul și-a 

asumat toate ieșirile сomportamentale,  a fost dispus să înсerсe o sсhimbare în bine, a dat dovadă de 
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сooperare, fiind desсhis сătre măsurile сe i-au fost sugerate. 

Pasul 4: 

 S-au luat o serie de măsuri şi la nivel de сlasă pentru сa elevul să îşi îmbunătăţeasсă 

сomportamentul şi relaţiile interpersonale сu сolegii, dar și la aсtivitățile șсolare. Astfel:  

• li s-a expliсat elevilor faptul сă сolegul lor are nevoie de ajutorul lor pentru a depăşi aсeste 

probleme, să-l susțină, să-i fie aproape, să-l înсurajeze și să-l feliсite pentru o reușită oriсât de 

miсă; 

• сă trebuie să-l înțeleagă, deoareсe majoritatea deviațiilor сomportamentale sunt independente de 

voința lui, sunt greu de сontrolat și e nevoie de sprijinul tuturor pentru o bună manageriere a 

situației; 

• сă trebuie să îl aссepte în grupul lor de joaсă fiindсă merită o şansă, în сiuda сomportamentului 

nepotrivit din ultima vreme (aсesta fiind motivul pentru сare îl respingeau);      

• elevii au fost soliсitaţi să se impliсe în soluţionarea сonfliсtelor apărute la nivel de сlasă;  

• s-au propus diverse joсuri de eсhipă sau ateliere reсreative сe se desfăşurau în timpul pauzelor сu 

sсopul de a elimina risсul unor aсte de violenţă, aсtivităţi la сare elevul a fost supravegheat la 

înсeput îndeaproape, apoi de la distanţă;  

• pentru fapte de bună purtare elevul primea сâte o bulină, la aсumularea a сinсi buline i se dădea 

dreptul de a alege el joсul;  

• impliсarea elevului în programe anti-violenţă desfăşurate la nivel de şсoală;  

• în aсtivitatea didaсtiсa, elevul a fost antrenat permanent pentru a nu se deсonсentra, a fost lăudat 

și pentru reușite mărunte, luсrându-se la сreșterea înсrederii în forțele proprii și a stimei de sine; 

• s-a realizat o strănsă сolaborare сu psihologul șсolii, învățătorul de sprijin, neurologul; 

Pasul 5:  

Monitorizarea aсtelor de violenţă, a сomportamentului la oră s-a efeсtuat сonform unui grafiс 

struсturat pe săptămâni şi pe zile în сare au fost notate numărul de abateri ale сomportamentului 

elevului сu sсopul de a se faсe o evaluare permanentă şi a se lua măsurile neсesare. 

Pasul 6: 

 Părinții au fost informați permanent сu privire la ameliorarea rezultatelor. 

În urma dezvoltării parteneriatului şсoală-familie, rezultatele sunt următoarele: 

- Elevul devine mai aсtiv si mai impliсat în aсtivitatea şсolară;  

- Se observă strădania elevului de a-și сontrola voсabularul, сomportamentul, atenția la 

aсtivitățile șсolare. 

- Se reduсe freсvenţa apariţiei сomportamentului neadeсvat atât la șсoală, сât și aсasă;  

- Elevul se сonformează mai bine regulilor de grup;  

- Elevul respeсtă mai mult persoanele din grup, şi la șсoală şi aсasă;  

- Este redusă atât violenţa fiziсă сât şi сea verbală;  

- Reсompensele, laudele, apreсierile duс la сreşterea înсrederii în sine, stima de sine pozitivă . 

Mama, dar și tatăl (într-o măsură mai mare deсât inițial) au sprijinit șсoala în eforturile ei de a 

сreşte сalitatea aсtivităţii eduсative, respeсtând aсtivităţile din Planul de intervenţie, aсestea fiind 

realizate în proporţie de 75%, mama menține legătura сu psihologul șсolii, a сerut părerea și altor 
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psihologi, сât și a unui neurolog, la reсomandarea сăruia îi administrează сopilului și un tratament 

mediсamentos сare s-a dovedit efiсient în diminuarea și сontrolul sindromului ADHD și TOURETTE. 

Părinţii şi profesorii reprezintă faсtori importanţi сare pot ajuta сopilul aflat în aсeastă situaţie. 

Indiferent de gravitatea situaţiei, strategiile terapeutiсe dezvoltate în aсest sens îi vor ajuta pe сei miсi să 

ajungă, treptat, la o viaţă normală. 

Сea mai efiсaсe modalitate de intervenţie în ADHD este abordarea multidisсiplinară: mediсală, 

psihologiсă şi eduсaţională, în сare sunt impliсaţi părinţii, profesorii, psihologul şi mediсul speсialist în 

psihiatria сopilului şi adolesсentului. Tratamentul ADHD v-a сontribui la сontrolul simptomelor 

permiţând сreşterea şi dezvoltarea optimă a сopiilor afeсtaţi. În сeea сe priveşte măsurile eduсative, 

aсestea vor ţine seama de faсtorii de mediu, strategiile de învăţământ şi abordarea psihosoсială. Lipsa 

programelor de intervenţie сomplexe (psihopedagogiсe, terapeutiсe, eduсaţionale), adresarea tardivă a 

părinţilor şi neimpliсarea lor în viaţa сopiiilor сu ADHD сonduсe la manifestări antisoсiale ale aсestora. 
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PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI CU TSA 

Prof. Psihopedagog Vlad Raluca 

Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae, București 

 

Cercetătorii de la National Collaborating Centre for Mental Health în cartea The Nice Guidlines on the 

Management and Support of Children and Young People on the Autism Spectrum menționează că 

autismul la copii a fost descris, pentru prima dată în 1943, de către Leo Kanner în SUA și în 1944, în 

Austria, de către Hans Aspenger . Cei doi autori au relatat caracteristici precum dificultăți sociale sau 

tipare de comportament extrem de repetitive. Oamenii descriși de Aspenger erau, în general, persoane cu 

o înaltă inteligență și dispuneau de abilități de comunicare verbală fluentă, în timp ce oamenii descriși de 

Kanner prezentau o mare variabilitate a coeficientului de inteligență (IQ) și a dezvoltării limbajului. 

Kanner considera în publicația Asociației Americane de Psihiatrie (American Psychiatric Association, 

1968) că autismul este o formă timpurie de schizofrenie. Bettelheim (1967) consideră că între anii 1950 

– 1960, autismul a fost atribuit îndeosebi factorilor de mediu, cum ar fi părinții fără serviciu. Michael 

Rutter contestă în 1978 afirmațiile predecesorilor săi, consideră, pe baza datelor recoltate începând cu 

1970, că epilepsia și alte fenomene asociate autismului nu pot fi asociate cu lipsa de grijă din partea 

părinților (poor parenting), ci mai degrabă cu anomalii ale funcționării cerebrale. În 1977, Folstein și 

Rutter, a descoperit că frecvența autismului  este mai mare la gemenii identici comparativ cu gemenii 

neidentici, de aici trăgând concluzia că factorul genetic este important în apariția autismului. În 2012, 

era evident că autismul presupune o dezvoltare atipică a creierului cu probabilitatea implicării factorilor 

epigenetic și de mediu (Levy, al., 2009; Hallmayer, al., 2011; Anney al., 2012 apud National 

Collaborating Centre for Mental Health, 2013). 

Diagnosticul este procesul de luare a deciziilor clinice care determină dacă o persoană are sau nu o 

tulburare. Tulburare nu este un termen exact, ci implică existența unui set de simptome sau 

comportamente recunoscute din punct de vedere clinic ca fiind asociate cu suferința și cu diminuarea 

autonomiei personale.  

Criteriile diagnosticării acceptate sunt descrise în Clasificarea Internațională a Bolilor (International 

Classification of Diseases – ICD), document redactat de către Organizația Mondială a Sănătății – OMS 

(WHO) și descrise în Manualul de Diagnostic și Statistică al Asociației Americane de Psihiatrie 

(Diagnostic and Statistic Manual - DSM). Pentru prima dată, în 1977, autismul apare scris în lista OMS, 

ICD-9, iar în DSM apare pentru prima dată în ediția a treia, DSM-III, apărută în 1980. Edițiile ulterioare, 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

278 
 

ICD-10 (OMS, 1992) și DSM-IV (Asociația Americană de Psihiatrie, 2000) înlocuiesc termenul de 

tulburare cu termenul de tulburare pervazivă de dezvoltare (Pervasive Developmental Disorder - PDD) 

în scopul diagnosticării spectrului autismului.  

Sunt considerați sinonimi termenii de tulburare pervazivă de dezvoltare (Pervasive Developmental 

Disorder - PDD) și tulburare din spectrul autismului - TSA (Autism Spectrum Disorder- ASD). Ediția a 

cincea, DSM-5 din 2013, folosește termenul de tulburare din spectrul autismului – TSA, excluzând 

sindromul Rett.  

În DSM-IV și ICD-10, diagnosticul s-a bazat în principal pe deficiențe sociale, dificultăți de comunicare 

și comportamente stereotipe și repetitive.  

În DSM-5 și ICD-11, termenii diagnosticului s-au bazat pe deficiențe sociale și deficiențe de 

comunicare, reunite într-un singur termen: dificultăți de comunicare socială. A doua dimensiune 

importantă este comportamentul repetitiv (incluzând aici dificultatea adaptării la schimbări, interese 

neobișnuit de înguste, dar și sensibilități (sau interese senzoriale).  

Pentru diagnosticul autismului la copii și tineri se recomanda utilizarea Ghidului privind diagnosticul 

autismului la copii și tineri, care precizează criteriile de recunoaștere, trimitere către alți specialiști și 

diagnosticarea autismului, document redactat Colegiul Regal de Obstreticieni și Ginecologi, Londra, 

2011, disponibil la http:guidance.nice.org.uk/CG128.  

În concluzie, termenul de autism cuprinde toate diagnosticele de tulburare de dezvoltare pevazivă și 

tulburare din spectrul autismului.  

Diagnosticul de autism cuprinde descrieri de comportamente precum deprecierea persistentă în 

interacțiunea socială, în comunicarea socială și existența unor tipare repetitive de comportament, tipare 

repetitive de interese sau activități. Aceste comportamente determină deficiențe funcționale și nu sunt 

mai bine descrise în nici un diagnostic de handicap intelectual. Ghidul diagnosticului autismului la copii 

și tineri descrie semnele și simptomele care ar trebui să dea semnalul de alarmă pentru profesioniștii din 

domeniu. Printre aceste semne se numără: întârzierea / tulburarea dezvoltării specifice vârstei, precum și 

trăsături neobișnuite ale dezvoltării, iar simptomele pot varia foarte mult (de unde și expresia de spectru) 

în funcție de gravitatea tulburării autiste, de nivelul de dezvoltare al persoanei, de vârsta cronologică dar 

și de prezența sau absența tulburărilor asociate - cum ar fi handicapul intelectual sau anxietatea ( 

National Collaborating Centre for Mental Health, 2013).  

Autismul clasic descris de Kanner la copii prezintă o dezvoltare lentă a limbajului (la vârsta de doi ani 

nu a rostit nici măcar un cuvânt, iar până la vârsta de trei ani nu a rostit nicio propoziție). Pe lângă 
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dezvoltarea lentă a limbajului, poate fi prezentă și o deficiență intelectuală (intellectual impairment, cu 

un coeficient de inteligență sub 70. În schimb, la sindromul Aspenger, dezvoltarea limbajului nu este 

întârziată cronologic, iar coeficientul de inteligență este peste 70. Aceste două grupuri sunt văzute în 

mod diferit în DSM-IV (1994) dar în DSM-5 sunt văzute ca parți dintr-o singură categorie ( National 

Collaborating Centre for Mental Health, 2013).  

În autism, deficiențele manifestate în interacțiunea socială și în comunicarea socială se pot manifesta 

diferit, ducând la profiluri diferite de persoane cu autism. Nu se poate pune un diagnostic dacă este 

prezentă o singură trăsătură specifică autismului, dar se poate pune diagnosticul de autism și dacă 

lipsește o singură trăsătură caracteristică autismului. Cu alte cuvinte, nicio trăsătură nu este nici 

suficientă, nici necesară diagnosticării cu autism. De exemplu, un copil mic poate prezenta ca problemă 

inițială întârzierea limbajului sau caracteristici neobișnuite ale dezvoltării limbajului (ecolalia excesivă, 

folosirea incorectă a pronumelui: ”Vreau un biscuit ?” în loc de forma corectă ”Vrei un biscuit? ”, 

utilizarea unor expresii precum ”ploaie caldă ”  pentru aburii care ies din ibric. Pe de altă parte, mulți 

copii cu autism nu pot răspunde când sunt strigați pe nume, deși nu au deficiențe de auz. Sau pot exista 

dificultăți în înțelegerea unor expresii ad litteram precum ” Pictează florile!” copilul înțelegând să dea cu 

pensula peste florile care ar fi trebuit să-i fie drept model.  

Chiar și pentru copiii cu autism care au un limbaj verbal bine dezvoltat, există dificultăți pragmatice de 

înțelegere și utilizare a limbajului în context social, a metaforelor și a conceptelor abstracte. Au 

probleme în înțelegerea punctului de vedere din perspectiva celuilalt. Abilitățile de conversație sunt 

deseori sărace, copiii cu autism având tendința de a vorbi mai degrabă în monologuri decât cu ceilalți. 

Nu pot înțelege bidirecționalitatea conversației și nici indicii verbali sau nonverbali care indică starea 

psihică a ascultătorului sau faptul că celălalt dorește să-i spună ceva. Poate manifesta o lipsă de tact în a 

ține cont de interlocutor. Uneori pot folosi expresii în mod inadecvat sau jignitor.  

Deficiența socială timpurie se manifestă frecvent prin interesul social limitat și prin dificultățile de 

destăinuire a intereselor. Poate lipsi contactul vizual (sau contact vizual prelungit pe interlocutor). 

Comunicarea non-verbală poate lipsi sau poate fi afectată prin nerecunoașterea spațiului personal și nici 

a limbajului corpului. Poate lipsi sau poate fi afectată integrarea în comunicarea socială bidirecțională. 

Alte probleme sociale mai includ și empatia deficitară, sau neînțelegerea modului în care simt ceilalți. 

Comportamentul social adecvat este slab conștientizat, normele sociale nefiind respectate. Există o 

naivitate socială precum și o vulnerabilitate la exploatare. Prezintă dificultăți în a-și face prieteni, cât și 

în a menține prietenii, manifestând o împărtășire reciprocă limitată a gândurilor. Unii devin obsedați de 
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o altă persoană devenind intruzivi. Intuiția socială nu funcționează în situații sociale necunoscute și nu 

poate fi suplinită de o capacitate cognitivă bună și nici de un limbaj adecvat, situații care pot duce la 

anxietate socială. Lipsește creativitatea din jocul social imaginar, care este absent sau insuficient 

dezvoltat. Insistă asupra regulilor până la rigiditate. Tinerii cu autism au abilități slabe de negociere, nu 

acționează când îi vine rândul la acțiunile în grup sau în echipă, nu fac față la situațiile sociale în care 

trebuie să rezolve un conflict, și nici conflictelor din care câștigă. 

Comportamentul persoanelor cu autism include șabloane restrictive și repetitive, având la bază lipsa de 

flexibilitate comportamental-cognitivă. Lipsa de flexibilitate implică interese neobișnuit de intense față 

de anumite subiecte. Prin faptul că sunt plăcute subiectului, aceste comportamente îi reduc anxietatea: 

manierisme stereotip, ca de exemplu învârtirea sau lovirea mâinilor. Comportamentele repetitive și 

rutinele includ consumul de alimente de un singur fel și purtarea acelorași haine – uneori părinții fiind 

nevoiți să cumpere dubluri pentru a avea timp să le spele, să le usuce.  

Copiii și tinerii cu autism preferă un mediu predictiv, în care să știe exact ce se va întâmpla, când se va 

întâmpla și pentru cât timp. Sub acest context, ei se pot concentra exclusiv pe detalii, iar când 

capacitatea intelectuală este peste medie se poate evidenția o rigiditate a gândirii și o rigiditate în 

respectarea regulilor. Simultaneitatea realizării mai multor sarcini (multitasking) este dificilă la 

persoanele cu autism, fapt evidențiat în mediul școlar gimnazial care ridică probleme de organizare a 

activităților. Astfel, noutățile, modificările neașteptate ale rutinelor pot duce la tulburări, stres și 

anxietate.  

Există manifestări ce indică hipo sau hiper sensibilitate la miros, atingere, sunet, texturi, șabloane 

vizuale. Unii stimuli senzoriali pot fi extrem de stresanți pentru persoanele cu autism: locurile 

aglomerate și zgomotoase, luminile prea puternice, iar acești factori de mediu duc la comportamente 

diverse care au o etiologie eterogenă, de aici și limita neclară de diagnosticare a autismului, ducând și la 

dificultatea alegerii pragului de manifestare pentru o tulburare autistă. Dificultatea alegerii pragului 

provine și din faptul că manifestările autismului în rigiditatea gândirii și dificultățile de comunicare 

socială deși sunt mai frecvente la peroanele cu autism, se regăsesc și la aproximativ 5% din populație 

(Constantino, Todd, 2003 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). Aceste trăsături 

sunt mai frecvente în familiile persoanelor cu autism, iar în 1994 au fost denumite de Bolton și 

colaboratorii săi, ”fenotipul mai larg al autismului”. De remarcat că, la acești indivizi cu autism lipsesc 

handicapul intelectual, deficiențele grave de limbaj, precum și stereotipiile motorii. Acest fenotip mai 

larg al autismului poate fi evidențiat în copilăria timpurie, iar deprecierile pot apare în timp. În timpul 
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evaluărilor diagnostice, apar situații de similitudine calitativă a trăsăturilor persoanei evaluate cu 

trăsăturile specifice autismului, dar manifestarea este sub prag, neputându-se pune diagnosticul de 

tulburare din spectrul autist.  

Acum, este evident că autismul implică o dezvoltare atipică a creierului, cu diverse probabilități pentru 

cauzele genetice, epigenetice și de mediu (Anney și colab., 2012; Hallmayer și colab., 2011 apud 

National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). Nu se cunosc toți factorii cauzali, dar printre ei 

se numără schimbarea criteriilor de diagnostic, noi metode de constatare a TSA, sprijinul satisfacerii 

nevoilor speciale ale persoanelor cu autism depind de registrele existente, fiind necesară consultarea 

datelor despre aceste persoane înaintea acordării sprijinului necesar, precum și actualizarea 

diagnosticului. Acești factori enumerați mai sus, nu exclud posibilitatea creșterii incidenței autismului 

(Centre pentru controlul și prevenirea bolilor – din Marea Britanie, n. Trad. 2012 ). Ca urmare, a crescut 

cererea pentru serviciile de sprijin acordate persoanelor cu autism, fapt ce a dus la utilizarea crescută de 

resurse financiare și umane – instruirea prealabilă în educație și asistență socială.  

Autismul este mult mai des diagnosticat la bărbați decât la femei, existând îngrijorarea că multe fete cu 

autism pot rămâne nedepistate. Statistic, femeile primesc mai frecvent sprijin prin însoțitor pentru 

dizabilități intelectuale, decât pentru autism (Mandy și colab., 2012 apud National Collaborating Centre 

for Mental Health, 2013). Astfel, rezultă din rapoarte că fetele sunt mai bune la o sociabilitate aparentă, 

chiar și când interesele pot fi concentrate excesiv, fapt specific în TSA.  

Deși se știe că autismul este o tulburare de dezvoltare neuro-biologică, mecanismul cauzalității nu este 

cunoscut. Apar diferențe clare în structura creierului pe circuitul empatic -amigdala, cortex prefrontal 

ventromedial, joncțiunea temporal-parietală, cortex orbito-frontal, cingulatul anterior, și alte regiuni ale 

creierului (Lombardo și colab., 2011 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). Sunt 

prezente și diferențe de conectivitate între funcțiile lobului frontal și parietal, care sunt considerate că au 

implicații în stilul cognitiv, mai exact în dependența de a procesa excesiv detaliile, dar și în procesarea 

informațiilor holistice. Teoriile cognitive precizează pentru autism o lipsă a ”coerenței centrale”, o 

disfuncție executivă, o relaționare deficitară, și o tendință de sistematizare, dar chiar și așa, nici o 

explicație nu este exhaustivă pentru autism. Cauzele medicale generale ale autismului apar doar la 10% 

dintre copiii cu autism. Dacă însă, luăm în considerare printre aceste cauze și sindroame precum 

Sindromul X fragil, complexul de scleroză tuberotomică, sau sindromul tumorilor cu hamartoma PTEN, 

atunci procentajul cauzalității va crește, copiii cu aceste sindroame având tulburări de spectru autist 

(State și Levitt, 2011 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). Astfel, cel puțin 60 
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de tulburări neurologice, metabolice și anomalii cromozomiale au fost raportate ca fiind asociate cu 

autismul.  

Totuși, nu există biomarkeri și nici teste diagnostice specifice pentru diagnosticarea autismului. 

Diagnosticarea se face numai pe baza evaluării comportamentelor specifice. Tulburările genetice precum 

microduplicări rare2 și microștergerile codului genetic au fost identificate la 10% dintre persoanele cu 

autism idiopatic (idipoatie = boală independentă de alte boli ale organismului), și au la bază 

mecanismele genetice de sinaptogeneză, precum și mecanisme celulare prin care o celulă aderă la altă 

celulă (Miller, 2010 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). Un alt mecanism 

prezent este cel de convergență a căilor de semnalizare moleculară.  

Pentru părinții unui copil cu autism, probabilitatea de a avea un alt copil cu autism este foarte mare, 

estimările recente variază între 10% și 20%, cu rate mai mari pentru băieți decât pentru fete (Lauritsen 

2005; Constantino 2010, Ozonoff și colab., 2011 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 

2013). 

Din cauza creșterii incidenței autismului din ultimele decenii au fost studiați factori de mediu precum 

infecția gravidei și expunerea la factori teratogeni (care produc malformații – n. trad.), dar nu au fost 

găsite legături ferme cu autismul (Fombonne E. Epidemiology of pervasive developmental disorders. 

Pediatrics Research. , 2009; 65:591-598 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). 

Există totuși, o varietate de factori de risc nespecifici autismului cum ar fi vârsta parentală avansată, 

prematuritatea, greutatea scăzută la naștere, leziunile cerebrale sunt factori care contribuie puternic la 

dezvoltarea autismului. Există cercetări în derulare asupra identificării corelațiilor neuronale prin 

măsurători de electrofiziologie și neuroimagistică, care ar putea să precizeze riscul implicării unor 

factori în apariția autismului (Anagnostou și Taylor, Molecular Autism, 2011 apud National 

Collaborating Centre for Mental Health, 2013). 

Autismul este puternic asociat cu o serie de condiții de coexistență, condiții care nu fac parte din 

criteriile de diagnostic pentru autism, dar au un impact asupra bunăstării copilului sau a tânărului și a 

familiilor acestora, sau a îngrijitorilor lor. Studii recente arată că aproximativ 70% dintre persoanele cu 

autism îndeplinesc și criteriile de diagnostic pentru o altă tulburare mentală (adesea nerecunoscută), iar 

40% îndeplinesc criterii de diagnostic pentru cel puțin două dintre următoarele tulburări: anxietate, 

tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) și tulburare opozantă defiantă (ODD) (  

Hofvander și colab., 2008 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). De obicei, 

coexistența acestor condiții mentale și comportamentale afectează funcționarea psihosocială. 
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Comportamentul de vătămare a celuilalt sau a sinelui prin lovirea capului, mușcarea mâinilor și a 

încheieturilor sau ciupitul pielii, este mai frecvent în autism decât în alte condiții cu niveluri similare de 

deficiență intelectuală (Richards, 2012 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). 

Dizabilitatea intelectuală (IQ mai mic de 70) apare la aproximativ 50% dintre tinerii cu autism. 

Caracteristic autismului este diferența dintre abilitățile intelectuale și abilitățile de adaptare, cele mai 

afectate fiind abilitățile de adaptare, cu un impact mare asupra autonomiei personale (everyday 

functioning) (Charman, 2011 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). Sunt 

frecvente tulburările de limbaj și dificultățile specifice de învățare (scris-citit-socotit și alte abilități 

academice) (Jones și colab., 2009). Tulburarea de coordonare a dezvoltării, care se manifestă ca o 

stângăcie generală, sau un mers neobișnuit, de asemenea coexistă în mod obișnuit cu autismul. 

Problemele motorii fine pot afecta abilitățile de autonomie personală, dar și scrisul de mână lent și 

laborios, ceea ce duce la frustrare și probleme de adaptare școlară.  

Epilepsia coexistă cu frecvența mare a autismului legat de dizabilitatea intelectuală (Bolton și colab., 

2011 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). Problemele funcționale sunt 

frecvente și au un impact major asupra copilului și familiei, cum ar fi problemele de somn și dificultățile 

de alimentație (rigiditatea alegerii alimentelor dintr-o listă restrânsă) caracteristice autismului în 

copilăria timpurie. Problemele gastro-intestinale sunt frecvent raportate (diaree, dureri abdominale, 

constipație), care pot afecta și mai mult psihicul și autonomia socială, și pot duce la comportamente 

neadaptate (Kohane și colab., 2012 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). 

Ratele mortalității sunt mai mari la autism decât la populația generală, prin asocierea cu comorbiditatea 

dată de alte probleme medicale (Gillberg și colab., 2010 apud National Collaborating Centre for Mental 

Health, 2013). 

Componentele de bază ale autismului sunt frecvent prezente încă din copilăria timpurie, deși trăsăturile 

pot să nu fie întotdeauna manifeste. Dar odată cu creștere cerințelor sociale, cu începerea frecventării 

grădiniței sau școlii, manifestările sunt mai evidente. Unii părinți observă că copilul lor este diferit din 

naștere, alții în al doilea an, sau mai târziu. Limbajul poate regresa sau stagna în dezvoltare, 

comportamentul social inadaptat sunt raportate la 20% - 33% dintre copii, și chiar și după al doilea an de 

viață, iar motivele rămân necunoscute. Dacă până la 3 ani dezvoltarea este normală, regresia ulterioară 

este rară (1,7 la 100 000) (Frombonne, 2002 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 

2013), fiind denumită tulburare dezintegrativă a copilăriei (childhood disintegrative disorder). Îngrijirea 

personală, continența și starea de spirit pot fi afectate în timpul regresiei.  
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În mod obișnuit, primele simptome observate de părinți sunt întârzierea limbajului, lipsa de interes 

social, interesele neobișnuite, repetitive, în cel de al doilea sau al treilea an de viață, dar și tendințe 

comportamentale cauzate de sensibilități senzoriale cum ar fi refuzul unor alimente sau respingerea 

schimbărilor. Caracteristicile autismului variază cu vârsta, iar majoritatea indivizilor se schimbă la 

maturitate.  Întârzierea limbajului se poate recupera între 4 și 6 ani. Sensibilitățile senzoriale scad de-a 

lungul timpului, iar copiii care erau retrași social și singuratici pot deveni interactivi social pe măsura 

înaintării în vârstă.  

Pe de altă parte, manierismele motorii pot deveni mai evidente odată cu vârsta, și deși interesele se pot 

schimba, calitatea repetitivă sau intensă rămâne. Un profil al punctelor tari și al punctelor slabe este 

utilizat în studiul autismului, iar simptomele variază în funcție de cerințele mediului și de prezența 

condițiilor coexistente sau de severitatea deficiențelor de bază. Pubertatea poate aduce un comportament 

mai provocator și o conștientizare crescută a diferențelor față de ceilalți din grup, ceea ce poate duce la 

scăderea stării de spirit și a stimei de sine. Motivația de a utiliza abilitățile academice și potențialul 

personal poate fi o problemă semnificativă pentru elevii cu autism dar și pentru profesorii lor. Cu toate 

acestea, studiile arată că multe comportamente problematice cât și severitatea simptomelor de autism 

scad odată cu vârsta, îmbunătățirile fiind cel mai adesea evidente la adolescenți, sau la vârsta adultă 

tânără (National Collaborating Centre for Mental Health, 2013).  

Abilitatea intelectuală și abilitățile lingvistice rămân cei mai buni predictori ai recuperării persoanelor cu 

autism. Aproximativ 25-30% dintre indivizii cu abilități intelectuale bune sunt capabili să facă 

performanțe academice și să găsească un loc de muncă renumerat (Howlin și colab., articol în presă, nu 

este precizat anul). În mediu familiar și cu suport, acești indivizi pot fi capabili să funcționeze relativ 

bine, deși caracteristicile autiste pot reapare în situațiile stresante, fiind totuși necesar sprijinul pentru 

planificare, organizare și participare socială. Cercetările arată că doar o mică parte din tineri își pierd 

abilitățile pe măsură ce îmbătrânesc. Pe de altă parte, problemele de sănătate mintală (anxietatea și 

depresia) pot apare la adolescență sau la vârsta adultă timpurie (Hutton și colab., 2008 apud National 

Collaborating Centre for Mental Health, 2013). Unele persoane pot dezvolta o perturbare accentuată a 

controlului voluntar al mișcării, caracterizată prin încetinirea extremă a activității motorii, inițierea 

dificilă a activității motorii, sau la înghețarea poziției în mijlocul acțiunii prin rigidizarea corpului în 

poziții bizare, care cer ajutor extern pentru finalizare, chiar și pentru sarcini simple (auto-hrănirea sau 

mersul pe jos) ansamblul acesta fiind numit catatonie.  
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Impactul autismului depășește cu mult simptomele de bază descrise mai sus. Cercetările arată în mod 

constant că persoanele cu autism sunt afectate în mod semnificativ în funcționarea lor adaptată, respectiv 

în capacitatea de a avea relații împlinite cu colegii, cu membrii familiei, și de a atinge nivelurile 

așteptate la școală, de a dobândi abilități de autonomie personală și de a lua parte la activități comunitare 

(Charman ,2011 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013). Rezultatele din viața 

adultă (ocuparea unui loc de muncă, relațiile, traiul independent, participarea în comunitate) sunt deseori 

slabe (Eaves și Ho, 2008; Howlin și colab., 2004 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 

2013). A avea un membru al familiei cu autism, frate sau copil, are un impact semnificativ, adesea 

dăunător asupra celorlalți membri ai familiei. Părinții raportează niveluri ridicate de stres (Davis și 

Carter, 2008; Estes, 2009 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013) și o sănătate 

fizică precară (Smith și colab., 2012 apud National Collaborating Centre for Mental Health, 2013).  

Familiile pot înfrunta puncte de vedere negative ale altor persoane din societate, sau judecăți. La școală, 

profesorii sau personalul auxiliar pot respinge comportamentul copilului cu autism, zicând că copilul s-

ar fi putut controla. Pentru copiii cu autism care nu au prieteni, unii profesioniști pot presupune că 

petrecerea unui timp mai îndelungat în context social, locul de joacă sau club social, ar rezolva 

problema. Este obișnuit ca unii profesioniști să considere că după o perioadă de utilizare a strategiilor de 

asistență vizuală sau comunicare augmentativă, individul cu autism ar trebui să încerce să se descurce 

fără ei. Această afirmație este echivalentă cu cea în care un copil cu vederea slabă, după ce a citit o 

perioadă cu ochelari, ar trebui să încerce să citească și fără ochelari.  

Deși este important să recunoaștem că unii copii cu autism vor avea vieți extrem de productive și de 

frumoase, pentru copiii cu autism mai sever, în special cu condiții asociate și coexistente, trebuie 

menționat că autismul este o tulburare de-a lungul vieții, cu efecte semnificative nu doar pentru individ, 

ci și pentru membrii familiei care pot necesita asistență continuă în materie de sănătate, educație și 

asistență socială. Intervenția adecvată și condițiile sociale și economice de susținere pot avea un impact 

semnificativ supra rezultatelor și funcționării indivizilor  cu autism (Ambitious About Autism, 2011; 

Howlin și Moss, 2012; National Autistic Society, 2011 apud National Collaborating Centre for Mental 

Health, 2013). 
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Copiii cu ADHD în școala on-line  

Asigurarea egalității de șanse pentru copiii cu CES 

 prin consilierea părinților și a cadrelor didactice 

 
Profesor consilier Carmen Silvia Andrei 

CJRAE Constanța-Liceul Teoretic ,,Callatis” 

 
  Din martie 2020, pe fondul pandemiei de Covid-19, ca o măsură  de protecție luată  de autorități, 

școala  s-a  ,,mutat”  în  on-line, biroul elevilor devenid banca de acasă.  Dacă până la acel moment toți 

specialiștii recomandau limitarea timpului în fața ecranelor, acum copiii sunt obligați să susțină cursurile 

în acest mod, petrecând cel puțin jumătate de zi de lucru în fața unui monitor. 

  Cu siguranță, vor exista consecințe, pentru toți copiii, însă cel mai mult vor avea de suferit copiii 

cu nevoi speciale, copiii cu ADHD fiind în principal afectați. 

  Tulburarea neurobiologică de hiperactivitate și deficit de atenție, sau, pe scurt, ADHD, se 

caracterizează prin hiperactivitate, impulsivitate și lipsă de atenție.  

  Tulburarea ADHD este de două tipuri: fie predominat de neatenție, fie predominat de 

hiperactivitate-impulsivitate. 

  Există și cazuri în care se remarcă o combinație a acestor două tipuri.  

  În cazul unui ADHD predominat de neatenție, copilului îi lipsește persistența asupra unei 

activități, prezintă dificultăți de concentrare pe termen lung, își pierde atenția pentru sarcinile școlare, 

este dezorganizat. 

  Copilul cu ADHD predominat de hiperactivitate și impulsivitate simte nevoia să se miște 

constant, excesiv, vorbește mult, este neliniștit, agitat, nu are răbdare, se implică în activități riscante, 

fără să se gândească la posibile repercusiuni. 

  Având aceste elemente la baza cunoașterii mecanismului tulburării ADHD, este ușor de înțeles 

că, pentru un copil cu dificultăți de autoreglare emoțională, impulsivitate verbală și comportamentală, 

școala online reprezintă realmente o provocare. 

Expunerea prelungită în fața ecranului diminuează capacitatea acestor copii de a face față efortului 

mental susținut, distractibilitatea fiind accentuată și de zgomotele aferente transmisiei online și de 

activitățile inerente ale membrilor familiei. 

  Pe fondul pandemiei, autoritățile au introdus regulile de distanțare socială. Pentru toți copiii, dar 

mai ales pentru copiii cu ADHD, schimbarea rutinelor școlare (întâlnirile cu colegii, alergatul în 

recreații, schimbarea laboratoarelor de studiu pentru fiecare curs) a contribuit la creșterea frustrării.  

  De aceea, părinții și cadrele didactice au datoria de identifica pentru acești copii metode 

alternative de relaxare și flexibilizarea pentru ca noile rutine să fie acceptate și integrate în programul de 

zi cu zi al școlii on-line. 

  Acomodarea copiilor la noile reguli se va realiza dacă acestea vor fi prezentate pe înțelesul 

copiilor, răbdarea și calmul fiind caracteristici esențiale pentru adulți. 

  Acasă, părinții  vor crea un spațiu prietenos, copilul cu ADHD având un spațiu personal numai al 

lui, în care să nu fie distras de activitățile familiei, în care să se poată concentra și să își găsească ritmul 

de lucru.  

  Pentru ca situațiile de furie ale copilului să fie controlate, părinții și cadrele didactice trebuie să 

acorde atenție factorilor declanșatori ai conflictului, să prevină situațiile de mare încărcătură emoțională. 

  Părinții copiilor cu ADHD trebuie să mizeze pe stabilirea unui program zilnic, cu ore clare de 

culcare și trezire, pe menținerea unui orar fix de masă, precum și pe acordarea de timp pentru exerciții 

fizice și relaxare, pe lângă programul școlar. Rutina zilnică creează un simț al controlului, un mediu 
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previzibil și structurat, dând sentimentul de siguranță și confort, lucru extrem de important în această 

perioadă plină de incertitudini. Este totuși de acceptat o întrerupere a rutinei create, dacă un copil are 

nevoie de atenție suplimentară pentru gestionarea emoțiilor. 

  Un aspect important de luat în calcul în pandemie, este scăderea motivației copiilor de a învăța și 

de a respecta regulile stabilite acasă și în școala on-line, de fiecare cadru didactic. Copiii cu ADHD au o 

dificultate în a-și păstra motivația în activități și, de aceea, oferirea de recompense poate chiar să ajute, 

în acest sens. Pentru copiii mici, părinții pot crea, împreună cu aceștia, un set de recompense care să 

cuprindă activitățile lor preferate, oferind întotdeauna un feedback verbal pozitiv pentru îndeplinirea 

activităților cerute. La copiii mai mari și la adolescenți, în stabilirea recompenselor, este important ca 

părintele să țină cont de dorințele acestora, care pot să fie variate, de la cea de a avea mai mult timp 

liber, până la cea de a comunica cu grupul de aceeași vârstă. În plus, ajută dacă părinții își pun în 

practică abilitățile de comunicare, cu ascultare activă a copilului și argumentarea regulilor stabilite. 

  Sprijinul şi înţelegerea oferită de un cadru didactic bine informat cu privire la ADHD pot fi 

extrem de benefice pentru copil în școala on-line. Acordarea unui timp suplimentar pentru formularea 

răspunsului la întrebări, vorbirea clară şi furnizarea informaţiilor precise în volume mici,  dublarea 

instrucţiunilor şi predării verbale cu materiale desenate/scrise, recompense imediate şi feedback pentru 

îndeplinirea sarcinilor de lucru, alternarea secvențelor didactice care solicit concentrare maximă, cu cele 

în care elevii se pot mişca, pot  vorbi sau pot urmari activităţi care sunt mai dinamice,oferirea de 

feedback pentru comportamentele pozitive chiar dacă situaţia este una critic - cel mult o afirmaţie despre 

comportamentul problematic al copilului şi în rest feedback legat de comportamentele pozitive (S-a 

străduit să rămână aşezat în fața dispozitivului; a participat activ la ora de curs; nu s-a certat cu 

nimeni), verificare permanentă a notării temelor și necesarului didactic pentru ora următoare. 

  Atât părinții, cadrele didactice, cât și copiii, trebuie să nu uite că această perioadă este una 

trecătoare și să încerce să se bucure de fiecare zi. Păstrarea pozitivității în interacțiune cu prevenția 

conflictelor, stabilirea rutinelor previzibile, cu exprimarea clară a așteptărilor și acordarea de empatie, 

pot ajuta în depășirea acestei perioade. 

  Până la depășirea pandemiei, școala de acasă, râmâne soluția optimă pentru a continua educația, 

până când totul va fi bine și omenirea va relua circuitul normalității. 
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Integrarea copiilor in gradinita – Educatia Incluziva 

Radu Andreea Roxana 

Gradinita nr. 283, Bucuresti 

 

                                           

                                          ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în                         

cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă 

îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".                                             

(Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

    

  Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu 

fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o  

realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

              Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de 

a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care provin 

din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele mai multe țări se 

stipulează prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație.  În pedagogia contemporană există o 

preocupare intensă pentru găsirea căilor și mijloacelor optime de intervenție educativă, încă de la 

vârstele mici, asupra unei categorii cât mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la 

cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și dezvoltată , învățându-i pe aceștia că primirea copiilor 

,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie făcută nu de dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru ei, 

ci pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară , 

pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care trăiește. 

 Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate și este mai mult decât un 

discurs demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete de predare și adaptare 

curriculară individualizată, prin formarea și dezvoltarea conștiinței tuturor copiilor pentru accepțiunea 

diversitară de orice tip. Grădinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a 

copiilor preșcolari cu diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți 

copii în vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau 

verbală. De asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a 

comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți 

copiii. 

 Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, de 

interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala specială, de acceptul și 

susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații ce 

se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de 

copilul cu probleme. Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe c opiii defavorizați și își 

determină intern ,,direct și indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, 

copii, iar la nivel extern, societatea cu numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esențială 

pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații 

de înțelegere, constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un 

,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și convingere. 
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 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn scopul 

înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa în 

care va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă și 

pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în 

rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri 

care permit stimularea  unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă 

mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor 

persoane cu deficienţe. 

 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să 

păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. 

Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu 

dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca 

şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , să promoveze contactul 

direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe 

educative speciale.  

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, 

dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele 

abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. 

Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună 

colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie 

pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă 

presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, 

dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în care sunt 

implicaţi proprii lor copii. 

 Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi 

benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre 

contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă negativă 

care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / izolarea 

copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita 

participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod particular la copiii cu 

dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel mai adesea, proporţional 

cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai 

mare potenţial de modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în 

integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele 

muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, 

apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei 

educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită 

societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie 

aparte în societatea noastră.  

O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la personalităţile 

copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă parte, grădiniţa, ca instituţie, nu 

poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui program eficient de educaţie. Este nevoie de un 

parteneriat între grădiniţă- familie- comunitate, de o construcţie comună în folosul copilului, fără 

prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, acceptare, toleranţă, indiferent de situaţia economică, socială sau 
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educaţională a părinţilor. Educatoarea, la rândul ei, trebuie să răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui 

copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul şi metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află într-

un proces de formare în care fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire din partea adulţilor care îl 

înconjoară poate să îi influienţeze imaginea de sine. Este foarte importantă atitudinea educatoarei la 

acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă,  pentru a-i da copilului încredere în 

forţele proprii.  

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice: cum este fiecare; ce ştie fiecare; ce face fiecare; cum 

cooperează cu ceilalţi. 

       În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să 

respecte următorii paşi: 

-să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia şi 

comunitatea; 

-să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 

-să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi 

stimulator; 

-să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a 

lucra împreună; 

-să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 

-să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui adecvată la 

activităţile curriculare; 

-să asigure accesul tuturor copiilor la programul  grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările acestuia; 

-să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 

-să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul de vedere al 

achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii de 

sine şi încrederii în forţele proprii; 

-să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în anumite 

componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 

-să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 

-să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din grădiniţă sau din 

alte instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ 

 

Prof.  Spirea Loredana Petruta 

G.P.P. Fantezia  

                                  

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

I. Date personale 

1. Numele şi prenumele  A.S. 

2. Locul şi data naşterii  P  31.X.20015 

3. Domiciliu  C.    

II. Date privind mediul familial 

III.  

Familia Numele şi 

prenumele 

Anul 

naşterii 

Pregătirea şcolară Profesiunea 

Funcţia 

Locul de 

muncă 

Tata C. 1990 Facultatea de 

inginerie electrica 

    Inginer  

Mama C. M. 1992 Colegiul sanitar Asistenta 

medicala 

 

Fraţi      

Surori A. 2017    

 

II. Caracteristicile vieţii de familie. 

a. Tipul familiei: normală 

b. Climatul familial: înţelegere deplină 

c. Persoane influente din afara familiei: bunicii ( din partea tatălui) 

IV. Date privind starea de sănătate: 

1.Caracteristici ale dezvoltării fizice: bine dezvoltat din punct de vedere fizic 

2. Îmbolnăviri: anterioare intrării în grădiniţă, pe parcursul şcolarizării (dureri abdominale repetate 

3.Deficienţe,nevoi speciale  (senzoriale, motorii): dislalie complexă(poliformă),diagnosticată de 

logoped. 

V. Date privind dezvoltarea proceselor cognitive: 

1.Caracteristici ale proceselor senzorial-perceptive: percepţie complexă (spirit de observaţie) 

2. Memoria bună 

3. Imaginaţia - reproductivă – creativă 

   4. Limbajul - vocabular redus; exprimare greoaie 

5.Nivel de inteligenţă - inteligenţă deasupra nivelului mediu 

   6. Voinţa-este perseverent,hotărât în corectarea vorbirii, este prompt în luarea de decizii 

   7. Afectivitatea-emoţiile sale sunt profunde ,dar de scurtă durată, manifestă sentimente faţă de cei 

apropiaţi şi de prietenie faţă de colegi. 

VI.  
1.Conduita  copilului în timpul activităţii: atent, participă activ, cu interes 

   2. Purtarea în general: cu abateri comportamentale, relativ frecvente, dar nu grave 

VII. Conduita în grup, integrarea socială a copilului: participarea la viaţa de grup,  

participă numai dacă este solicitat 

VIII. Caracteristici ale personalităţii 
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1. Temperamentul: exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, vorbăreţ, 

nestatornic (vorbeşte cu copiii în timpul jocului, iar ei îl înţeleg şi încercă să-l integreze) 

2. Aptitudinile  

a) aptitudini generale: pentru activităţi practice 

a.        b) aptitudini speciale: îi place să ,,citească” imagini din cărţi, îi  place să deseneze 

3. Trăsături de caracter în devenire 

a. atitudini faţă de sine: atitudine pozitivă faţă de sine 

b. atitudini faţă de ceilalţi: deschisă, prietenoasă faţă de colegii săi. 

c. atitudini faţă de muncă:  harnic, ordonat, organizat, execută cu plăcere sarcinile date. 

4. Interese 

a. activităţi preferate în cadrul grădiniţei/şcolii: educaţie fizică, activităţi practice 

b. preocupări în timpul liber: jocuri cu sora lui, exerciţii de corectare a vorbirii cu un logoped (până 

la 5 ore săptămânal) 

Alte însuşiri semnificative 

- îi place să vină la gradinita (nu a avut nici o problemă legată de adaptarea la mediul gradinitei); 

- în cadrul jocurilor este un foarte bun executant şi om de echipă; 

- în relaţiile cu  copiii este deschis, dar copiii nu îl preferă (deşi acum în ultimele săptămâni am văzut 

că sunt câţiva copii care se joacă zilnic cu el); 

-  nu are atitudini agresive de respingere fata de ceilalţi copii. 

Definirea problemei - pronunţă foarte greu sunetele(în majoritate) ceea ce îi dă o stare de timiditate şi 

de agresivitate ,uneori,datorită incapacităţii de a se exprima.   

Metode de cunoaştere: observaţia permanentă, convorbirea, metoda biografică, testul 

STABILIREA NEVOILOR SPECIFICE 

Nevoia de pronunţare corectă a sunetelor pentru a fi la fel ca şi ceilalţi copii; 

Nevoia de exprimare corectă (în propoziţii) pentru a putea să-şi exprime ideile, să povestească, pentru a 

putea să se înţeleagă cu cei din jurul său; 

Nevoia de socializare, de integrare într-un grup pentru a stabili relaţii de prietenie cu ceilalţi copii 

(pentru că  nu are prieteni foarte mulţi), poate a nu se considera „altfel”; 

Nevoia de comunicare – legată de celelalte nevoi, pentru că trebuie să-şi învingă timiditatea şi să 

comunice prin cuvânt, pentru a fi înţeles mai bine; 

   Nevoia de a învăţa – o bună exprimare şi comunicare este legată de capacităţile intelectuale ale 

copilului, care şi le poate dovedi în mare parte şi printr-un limbaj corespunzător; 

Nevoia de afecţiune -  copilul are nevoie să fie iubit, în ciuda tulburării pe care o are; 

   Nevoia de o imagine de sine mai bună pentru a-şi învinge reţinerea a de orice activitate, 

timiditatea, de a căpăta încredere în forţele proprii şi a participa, astfel, activ la orice activitate realizată 

în grădiniţă, dar şi în  familie. 

PLAN DE INTERVENŢII 

(obiective de realizat de către copil şi acţiuni ce trebuie urmate pentru realizarea obiectivelor) 

 În realizarea acestui plan educatoarea trebuie să pună accent pe continuitatea activităţilor de la 

grădiniţa în familie şi pe o implicare mai   mare a familiei în realizarea obiectivelor. 

 Obiectiv I – să pronunţe corect sunetele; 

  Activităţi  specifice Exerciţii pentru gimnastica buzelor, exerciţii pentru gimnastica obrajilor (în 

timpul acestor exerciţii se pot pronunţa sunetele: s, z, b, ,m, , etc), gimnastica limbii, gimnastica 

maxilarelor: Jocuri exerciţiu: „Sforăitul calului ”, „Oprim calul”, „Bate gongul”, „Căţelul mârâie”, „Fă 

ca mine”, „Copilul tremură”, „Creanga se rupe”, „Cântă ca mine”. 
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Exerciţii de pronunţare a sunetelor „r”, „l”, „s”, „z”, „ş”,„j”, „c”, „b”, „m”, exerciţii – frământări de 

limbă: „Rică nu ştia să zică rămurică”, „Un pitic”, exerciţii pentru corectarea auzului fonematic: 

„Chemăm pisica”, „Zi ca mine”, „Ce ai auzit?”, imitarea onomatopeelor - jocuri, exerciţii de emitere: 

„Şuieră ca mine”, „Cine şuieră mai tare” . 

 Obiectiv II – să se exprime corect în propoziţii; 

 Obiectiv III – să povestească în propoziţii scurte; 

 Activităţi specifice acestor obiective  Jocuri didactice (denumire de obiecte, pronunţarea 

cuvintelor): „Ce este”, „Cine trimite cadoul”, „Cine a venit”, „Cine face aşa”, „Ce ne-a adus Moş 

Crăciun?”, etc; jocuri didactice (formulare de propoziţii): „Spune ce face?”, „Repetă după mine”, 

„Completează ce lipseşte”; jocuri didactice (despărţire în silabe): „Jocul silabelor”, „Câte silabe are?”, 

etc; jocuri – exerciţiu – citire de imagini: „Hai să spunem o poveste”, „Ce vezi în imagine?”, „Ce obiect 

este acesta?”, „Să citim imaginile din această carte”. 

 Activităţi de lectura după imagini cu teme diferite: „Familia mea”, „La magazin” etc; activităţi 

de convorbire cu teme diferite: „Cine e prietenul tău”, „Cum  ţi-ai petrecut vacanţa”; corectarea 

pronunţiei într-un mod obişnuit, în orice moment al zilei, pentru a nu-l stresa în legătură  cu tulburarea 

sa. 

 Obiectiv IV – să relaţioneze cu ceilalţi copii; integrându-se mai bine  

Activităţi specifice Participarea la jocuri de rol („De-a familia”, „De-a trenul”, etc.) în care să 

aibă un rol principal; participarea la activitatea „Şi noi muncim” - lucru în echipă (de serviciu pe 

săptămână); participarea ca ajutor al educatoarei  in  toate activităţile  desfăşurate; realizarea de activităţi 

pe grupe, punându-se accent pe munca în echipă şi responsabilizarea membrilor; discuţii ale  cadrului 

didactic cu ceilalţi copii din  grupa  pentru  a-i face să-l înţeleagă pe A.S. şi să nu-l evite în cadrul 

jocurilor; 

Obiectiv V – să comunice cu  toţi cei din jurul său; 

Activităţi specifice Discuţii libere cu orice subiect care îl interesează; jocuri exerciţiu: „Jocul 

întrebărilor”, „Dacă aş fi”; activităţi  care să-i pună pe copii în situaţia de a-şi exprima în public o părere, 

de a cânta în public; discuţii cu A.S. şi cu familia sa, povestind ceea ce a făcut la şcoală; activităţi în care 

educatoarea să-l încurajeze să povestească,  să comunice cu cei din jur. 

Obiectiv VI – să precizeze sensul cuvintelor; 

Obiectiv VII – să caracterizeze fenomene, obiecte, fiinţe, plante, animale, folosind cuvintele 

corespunzătoare; activităţile de la şcoală, care cer copilului o bună cunoaştere a limbii române, o folosire 

corespunzătoare a cuvintelor; folosirea corespunzătoare a cuvintelor care definesc noţiuni, categorii de 

obiecte (jocuri didactice: „Spune cum este?”,„Roata legumelor” etc).   

Verbalizarea oricărei acţiuni făcute. 

Obiectiv VIII – să manifeste încredere în forţele proprii, în cei din jur (familie, cadre didactice), 

realizând că este iubit şi nu este vina lui pentru această tulburare de vorbire; 

Discuţii ale cadrului didactic cu copilul pentru a-l convinge, să se exprime liber, să se manifeste 

firesc şi să persevereze în a exersa pronunţia sunetelor şi a cuvintelor; convorbiri cu A.S. pentru a-l 

convinge să nu-i fie frică să vorbească şi să comunice ce doreşte, să întrebe dacă vrea să ştie ceva; 

discuţii cu copiii din clasa pentru a avea un comportament apropiat faţă de A.S., să vorbească cu el, să-l 

corecteze fără a-i crea disconfort afectiv; discuţii cu familia pentru a continua activităţile din clasa, 

repetând cu el orice cuvânt, vorbind clar tot timpul; activităţi în care A.S. să aibă rolul principal, să 

conducă un joc, să coordoneze activitatea unei echipe. 

Reguli ale comportamentului cadrului didactic  pentru reuşita planului de intervenţie 

Să promoveze permanent spiritul de echipă; să-l încurajeze pe A.S. în tot ceea ce face; să ofere o 

definire realistă a succesului şi eşecului; să-l recompenseze pe A.S. pentru fiecare succes şi să fie alături 
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de el la un eşec; să insiste că exerciţiile de logopedie să fie făcute în continuare şi de specialist; să evite 

pedepsele; să-l corecteze permanent, fără a insista foarte mult, ajutându-l pe A.S.  să treacă mai repede 

peste această corectare; să vorbească clar şi rar tot timpul; să-i arate şi să-i dovedească lui A.S. că este 

iubit şi apreciat în fiecare moment petrecut in clasa; să ţină cont de abilităţile copilului: cognitive, 

afective, interactive. 
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Copil ca tine sunt și eu 

Importanța promovării egalității de șanse în educația timpurie 

Prof. Drăgan Maria-Adelina 

Grădinița cu Program Prelungit „Vis de Copil„ , Târgu-Jiu 

 

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa 

economică şi socială, indiferent de criteriile enunţate mai sus. Uniunea Europeană promovează 

drepturile fundamentale, nediscriminarea şi egalitatea de şanse pentru toţi. 

Egalitatea de șanse este un concept des vehiculat. Există însă două aspecte ale acestuia care 

trebuie avute în vedere: la nivel formal, se vorbește despre egalitatea în drepturi a indivizilor – egalitate 

garantată prin Constituție, de multe ori însă este nevoie de un alt concept menit să asigure că toți 

cetățenii unei țări beneficiază de șanse egale pentru a-și putea atinge potențialul maxim. 

Aici intervine conceptul de egalitate de șanse pornind de la constatarea că societatea este formată 

din segmente diverse, cu poziții mai mult sau mai puțin favorizate de societate. Ideea de a asigura 

egalitatea de șanse pentru toți înseamnă crearea contextului necesar astfel încât și cei aparținând unor 

grupuri defavorizate să ajungă să beneficieze treptat de aceeași linie de start în competiția dintre indivizi.  

Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile 

acute ale timpului prezent. În filosofia lumii moderne materializată în politicile educaţionale, 

internaţionale şi naţionale, se caută răspuns la întrebări fireşti care doresc să exemplifice îngrijorarea 

faţă de viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi să se concentreze pe soluţii 

rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. 

Egalizarea șanselor sprijină toți copii, inclusiv pe cei cu CES, pentru a-și atinge standardele 

propuse de programul de educație, prin asigurarea accesului egal la curriculum, utilizarea adecvată a 

unor strategii de instruire, activități de învățare, materiale educaționale și mediul grupei. 

Noțiunea de CES desemnează necesitățile educaționale complementare obiectivelor generale ale 

educației formale, necesități care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale sau 

caracteristice unei deficiențe ori tulburări de învățare, precum și o intervenție specifică, prin reabilitarea, 

recuperarea corespunzătoare. CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenție 

și o asistență educațională suplimentară, fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea șanselor, de 

acces și participare școlară și socială. 

 

Pentru un cadru didactic este un adevăr evident că fiecare copil este în felul său. Fiecare copil 

este unic și nici un copil nu este identic cu altul. Sunt diferențe pe care le vedem cu ochiul liber și altele 

pe care le observăm mai greu sau avem nevoie de metode speciale ca să le evidențiem. 

Mai mult decât în orice perioadă de viață copiii la vârste mici sunt foarte diferiți. Împărțirea lor 

în grupuri de vârstă cronologică nu corespunde în fapt cu nivelul lor de dezvoltare. Așa cum este 

cunoscut fiecare copil se dezvoltă în ritmul și stilul său. Dezvoltarea este determinată de ereditatea 

biologică și de influența mediului, într-o combinație specifică fiecărui individ, dezvoltarea se realizează 

prin procesul de învățare. Învățarea presupune achiziții, adaptări succesive, reveniri, bariere și factori de 

facilitare, particularități. 
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Abordarea copiilor la vârstele timpurii în funcție numai de vârsta cronologică poate să împiedice 

tratarea corectă individualizată și personalizată a copilului. Copiii sunt diferiți prin particularitățile de 

vârstă și prin particularitățile individuale. Chiar la aceeași vârstă unii sunt mai scunzi sau mai înalți; mai 

slabi sau mai grași, mai sensibili sau mai puternici, învață mai repede sau mai încet, etc. Putem spune că 

există multe diferențe date de particularitățile de vârstă, altele de trăsăturile lor fizice, de reacții 

emoționale, de temperament, de ritmul de dezvoltare, de stilul învățării, de preocupările predilecte, de 

aptitudini și de comportamente pe care și le manifestă fiecare. 

Toate aceste diferențe se traduc în activitatea școlară, de aceea se impun și cerințe educative. 

Acest lucru este valabil pentru toți copiii, fie că sunt obișnuiți, fie de excepție, aflați la extremele 

superiorului și ale problemelor serioase ale dezvoltării (deficiențe, tulburări). 

Copiii care sunt diferiți și au CES, cer atenție specială și necesită sprijin pe parcursul dezvoltării 

lor. De aceea în munca la catedră am urmărit să trec de la politicile largi la măsura pedagogică directă, 

de la concepte la acțiune. Am conștientizat rolul pe care poate să-l joace o strategie didactică adecvată în 

rezolvarea multor probleme de dezvoltare. Propunerea unui spațiu educativ organizat și amenajat în 

sensul urmăririi dezvoltării și stimulării este cea mai eficientă. Este eficient parteneriatul educațional și 

este necesară cunoașterea inițială a individualității copiilor. Problema cea mai dificilă a constituit-o 

înregistrarea progreselor preșcolarilor și evaluarea nevoilor și evoluțiilor lor. 

O educaţie timpurie de calitate porneşte de la cunoaşterea de către adulţi a modului în care 

copilul creşte, se dezvoltă şi învaţă. Cu cât îl vom cunoaşte mai bine cu atât vom fi mai realişti în 

aşteptările pe care le avem pentru copil şi cu atât vom şti mai bine cum să-l sprijinim în dezvoltarea lui 

pentru a-i asigura cele mai adecvate condiţii pentru a-şi împlini potenţialul. 

Putem considera că un program de calitate în educația timpurie are multe din caracteristicile unui 

program incluziv, dar pentru a opera cu toate nevoile speciale este nevoie de competențe noi ale 

educatoarelor, de colaborare și de multe ori de sprijinul direct al altor profesioniști. Asigurarea calităţii 

serviciilor de educaţie timpurie depinde în cea mai mare măsură de calitatea pregătirii profesionale a 

cadrelor didactice care lucrează în serviciile de educaţie timpurie. 

Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu 

activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia incluzivă. 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 

 

Ştiind că jocul este formă de organizare, metodă şi procedeu, în activitatea instructiv educativă 

din grădiniţă, oricare din metodele interactive este un joc cu multiple valenţe formativ-informative ce se 

răsfrâng asupra minţi, personalităţii copilului. 

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preşcolarii mi-a permis să experimentez, 

să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din grădiniţă, prin directa 

implicare a preşcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv. Adevărata învăţare este aceea care 

permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Lucrul în echipă a oferit copiilor posibilitatea de a-şi 

împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile, iar timpul de soluţionare 

a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt. 
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Un cadru didactic model ar trebui să dețină următoarele competențe: 

• Competenţa psiho-pedagogică 

• Competenţa psihosocială 

• Competenţa morală 

• Competenţa profesional-ştiinţifică 

De ce este nevoie de toate aceste competențe? Pentru că profesia de educatoare este complexă şi 

necesită multă dăruire, profesionalism, timp, studiu, întrebări şi găsirea răspunsurilor. 

În misiunea sa cadrul didactic – în cazul nostru educatoarea, are în vedere toate aspectele pe care 

le reprezintă mediul educaţional, situaţiile didactice și egalitatea de șanse și nondiscriminarea în mediul 

școlar care în concepția mea este o provocare – ea trebuie să fie „expert” în procesul instructiv-educativ. 
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STUDIU DE CAZ 

-autism- 

Prof. Înv. Primar Avram Elena Andreea 

Şc. Gimn. Nr.1 Bumbeşti-Jiu, structura Tetila, jud. Gorj 

 

Nume și prenume: B. A. 

Vârsta: 12 ani 

Dificultate de învățare: autism 

DATE FAMILIALE: 

        Structura si componenţa familiei: Copilul provine dint-o familie organizată, de condiţie socio-

profesională bună. Familia  mai are în întreţinere un copil, și anume o soră mai mică. Familia deţine 

condiţii  materiale bune, satisfacatoare creşterii si educării specializate a  copilului. Mama este casnică, 

fiind nevoită să renunţe la serviciu pentru a se putea ocupa de Adrei, iar tatăl este cel care întreţine 

familia. Locuiesc împreuna în Târgu-Jiu, iar de trei ori pe saptămână copilul este adus de catre printi la 

Bucuresti în centrul medical Napocensis, care dispune de specialişti în domeniu. 

        Atmosfera si climatul educativ din familie este unul pozitiv, relațiile dintre parinţi fiind normale, 

bazându-se pe comunicare și sţtinere reciprocă. 

        Condiţiile de muncă si viaţă ale elevului: Andrei locuieşte alături de parinţi într-un apartament cu 3 

camere, spaţiul locativ fiind amenajat astfel încat fiecare membru, în special copilul să beneficieze de 

condiţii optime de învăţare, de dezvoltare, dar si de petrecere a timpului liber. Este usor de observat 

preocuparea constantă a părinţilor de a-şi asigura condiţii de trai civilizate, de a se adapta la noutăţile 

tehnologiei si de a pune la dispoziţia copilului mijloace moderne de învăţare si recreere, pe lângă cele 

tradiţionale. Elevul a dovedit aptitudini deosebite către muzică, iar familia n-a ezitat să-i creeze condiţii 

şi mijloace pentru a-şi satisface aceste plăceri, în limita posibilităţilor disponibile (CD player, 

instrumente muzicale de jucarie: tobe) 

 Influenţe extrafamiliale: Elevul a dezvoltat relaţii de prietenie cu colegii şi prietenii din aceeasi grupă de 

vârstă, cu preocupări si probleme asemanatoare. De asemenea, în lipsa părinţilor, unele rude mai 

apropiate familiei se ocupă de îngrijirea si educarea copilului, iar Andrei manifestă atitudini pozitive faţă 

de aceste rude (bunici, matuşi). 

1. Independența copilului: 

        Andrei B. deține deprinderi de auto-ajutorare, în sensul că bea apă singur, manâncă singur, la 

toaletă merge însoțit, dar se descurcă singur, cere atunci când dorește ceva sau își manifestă, uneori, 

dorința de a de a fi ajutat atunci când întreprinde anumite acțiuni. Nu întotdeauna, dar destul de des, 

Andrei B. cere ajutorul persoanei aflate lângă el. De multe ori își manifestă și dezacordul atunci când nu 

dorește să îndeplinească o sarcină dată. Cam în proporție de 75 % este dependent de adult. 
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2. Relaționarea cu mediul: 

        Andrei B. răspunde solicitărilor mediului numai atunci când este stimulat și orientat de către adult 

în realizarea unei activități. Interacționează bine cu alți copii, în sensul că are momente când simte 

nevoia să-și mângâie partenerii de joacă, dacă aceștia din urmă nu se supun cerințelor adulților, el îi ia 

de mânuță și îi orientează spre sarcină. Cu adulții interacționează la fel de bine, este docil, ascultă și 

duce la bun sfârșit ceea ce i se cere. Simte nevoia uneori să-și manifeste afecțiunea față de adultul care 

se află lângă el. Cu necunoscuții este reticent și refuză un contact amiabil cu aceștia.  

        De asemenea, se simte bine în spațiile deschise, plăcându-i foarte mult să exploreze locurile și 

obiectele necunoscute. 

 

3. Modul în care se joacă: 

        Lui Andrei B. îi plac foarte mult activitățile recreative, adorând jocul și jucăriile. Manifestă 

preferința pentru jocurile de construcție tip lego, instrumentele muzicale sunt, de asemenea, jucăriile lui 

preferate ( bate la tobe așa cum observă în concertele de muzică ușoară). Ca activități ce-i fac plăcere se 

enumeră săritul la trambulină, joaca în piscina cu mingi și bile.  

        În ceea ce privește locurile de joacă preferate, Andrei B. nu manifestă preferință pentru anumite 

locuri, plăcându-i să se joace sau să manifeste activități în diverse locații. 

        Băiatul se joacă cu toți copiii, nemanifestând anumite preferințe pentru persoanele care să se joace 

cu el. În cadrul jocului cu alți copii, Andrei B. este relativ atent, atribuindu-și de cele mai multe ori rolul 

de inițiator și organizator al activităților colective ( îi place foarte mult să-și construiască cort, în 

interiorul căruia acceptă să stea și cu alți copii). 

 

4. Probleme de comportament: 

        Andrei B. este un copil destul de activ, în sensul că se plictisește foarte repede de anumite activități, 

de multe ori, renunțând chiar la sarcinile date, dacă acestea nu-i fac plăcere. Se plimbă destul de mult, 

foarte mult timp petrecându-l în picioare. Așadar, o soluție la această problemă o constituie antrenarea 

continuă în activități noi, multiple, care să-i facă plăcere și să nu-l plictisească. Atunci când se plictisește 

sau o activitate dată nu-i creează plăcere își manifestă refuzul prin abandonarea efectivă a sarcinii și 

plimbatul dintr-un loc într-altul al camerei. 

 

5. Modul în care comunică/ se exprimă copilul: 

        Copilul comunică relativ puțin, doar atunci când este întrebat sau când dorește să-i fie satisfăcută o 

doleanță. Își exprimă corect ceea ce dorește, dar în cuvinte foarte puține ( două, trei cuvinte). Sunete 

deranjante nu scoate, ci doar atunci când începe să manifeste o stereotipie sau să se autostimuleze 

respiră apăsat și foarte tare, ca sportivul care după co lungă cursă de alergat a rămas fără respirație. 

        Este ușor de observat în sfera gesturilor o agitare și o fluturare continuă a mâinilor, atunci când 

Andrei B. se plimbă dintr-o parte în alta a camerei. Pune foarte rar întrebari, și doar atunci când trebuie 

să-și indeplinească o necesitate. Nu se folosește de arătatul cu dehetul atunci când vrea să direcționeze 

atenția cuiva. Nu se orientează atunci când este strigat pe nume de către cineva sau când comunică ceva 

cuiva. Își exprimă cateo dorință și nevoile, prin gesturi. Specifică limbajului scris a băiatului este 
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scrierea în oglindă ( când i s-a dat să construiască din litere magnetice cuvinte pe tablă, Andrei a scris 

cuvântul publicitate de la sfârșit către început; de asemenea,fără a i se cere, a scris totodată și sinonimul 

cuvantului publicitate, adică promo. 

 

6. Dispoziția afectivă și temperamentul copilului: 

        Dispoziția afectivă a copilului este în general bună, este de cele mai multe ori vioi, energic și de 

foarte puține ori apatic (doar când este pus la masă și se uită în gol pe fereastră). Copilul nu plânge, nu 

este tensionat din punct de vedere emoțional și este bine dispus mai mereu, zâmbind chiar, atunci când 

realizează sarcinile care îi fac plăcere. 

        Emoțiile și sentimentele și le expimă greoi, simțind totuși, câteodată să mângâie și să se apropie 

fizic de persoana care este cu el. Adultul îl poate înțelege atunci când manifestă câteo dorință, în schimb 

în relația cu ceilalți copii nu știe să-și exprime doleanțele și nici să se facă înțeles. 

        În ceea ce privește înțelegerea și reacția la sentimentele celorlalți, Andrei B.  nu distinge emoțiile 

pe care cei din jurul său le trăiesc, însă înțelege tonul afectiv cu care personele i se adresează (spre 

exemplu înțelege tonul restrictiv al unei interdicții). 

 

7. Potențialul actual al copilului:  

        Copilul știe și poate să realizeze multe lucuri: lucrează atât în colectiv, cât și individual. 

Manipulează corect obiectele, cunoaște întrebuințarea acestora, realizează construcții cu elemente lego, 

face incastru. Recunoaște ușor obiectele, le denumește corect, le folosește în mod corespunzător. 

Construiește cu ușurință turnuri din cuburi, asamblează piese lego, urmărind de asemenea imagini cu 

indicații. 

        Andrei B. cunoaște foarte bine schema facială și corporală, edificatoare în acest sens fiind 

exercițiile de gimnastică pe care copilul le exercită împreună cu un adult sau cu alți copii în fața oglinzii. 

        De asemenea, Andrei grupează corect obiectele, după criterii stabilite de adultul care-l coordonează 

în activitate. Colorează imagini în mod corespunzător realității, indică, denumește, deosebește culorile, 

știe să numere singur doar dacă i se cere să îndeplinească această sarcină sau prin imitație, cineva 

numără cu el. 

     

8. Intervenții  pentru ameliorarea dificultații: 

- terapii intensive de recuperare (terapia ABA); 

- petrecerea unui timp cat mai indelungat zilnic in preajma copiilor, dar si a adultilor unde sa poata sa fie 

invatat sa socializeze cu diferite persoane; 

- implicarea familiei; 

- logopedie; 

- artterapie; 

- terapii cu animale, materiale naturale;  

- kinetoterapie;  

- comunicare permanenta; 

- integrarea în diferite contexte sociale; 
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”PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCATIE PRIN ACTIVITĂȚI 

INOVATOARE” 

Educație pentru toți! 

Opra Levente 

Liceul Tehnologic ”Gábor Áron” Vlăhița, jud. Harghita 

 

Toţi cetăţenii români au drept egal la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele. Acest drept 

este prevăzut în Legea învăţământului nr. 84/1995. În instituţiile de învăţământ publice educaţia este 

gratuită şi statul garantează dreptul la educaţie în interesul individului şi al societăţii.  

În România, copii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie 

de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă. Copiii cu 

deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau de 

comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de servicii educaţionale de sprijin. 

Învăţământul special este organizat în funcţie de tipul de deficienţă – mentală, de auz, de văz, motorie şi 

alte deficienţe asociate. Identificarea tipului de deficienţă şi gradul acesteia sunt de competenţa Comisiei 

pentru Protecţia Copilului, instituţie aflată în subordinea consiliilor judeţene. 

Copii din învăţământul special pot urma curriculumul şcolii de masă, curriculumul şcolii de masă 

adaptat sau curriculumul şcolii speciale. De asemenea, durata şcolarizării poate să difere. De exemplu, 

pentru copiii cu deficienţe mentale severe, durata şcolarizării în învăţământul primar şi în gimnaziu 

poate fi de 9-10 ani, ceea ce înseamnă că este cu 1-2 ani mai mult decât cei 8 ani parcurşi în 

învăţământul de masă. Pe timpul şcolarizării copiii cu cerinţe educative speciale au acces la resurse 

psihopedagogice de reabilitare şi recuperare – medicală şi socială – şi la alte tipuri de servicii de 

intervenţie specifice disponibile în comunitate sau la instituţii specializate, inclusiv cele de învăţământ 

special. 

Învăţământul special este organizat la toate nivelurile învăţământului preuniversitar, inclusiv în 

grădiniţe, şcoli generale (clasele I-VIII, nivel primar şi secundar inferior), şcoli de arte şi meserii, licee, 

şcoli postliceale, centre educaţionale, centre de zi şi centre de pedagogie curativă 1 . În unele cazuri, 

şcolile acoperă câteva niveluri ale învăţământului în aceeaşi instituţie de învăţământ special. Educaţia 

copiilor cu nevoi speciale este organizată în grupe sau în clase speciale şi, în unele cazuri, individual. 

Grupele sau clasele din şcolile speciale sunt, de regulă, mai mici ca număr decât cele din şcolile de 

masă. Unele şcoli speciale oferă educaţie şi instrucţie în limba minorităţilor. 

În accepţia UNESCO (1995) sunt 7 categorii de  „cerinţe educaţionale speciale”.: 

• dificultăţi/dizabilităţi de învăţare; 

• întârziere/deficienţă mentală / dificultăţi severe de învăţare; 

• tulburări (dezordini) de limbaj; 
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• deficienţe fizice/motorii; 

• deficienţe vizuale; 

• deficienţe auditive; 

• tulburări emoţionale (afective) şi de comportament. 

 

     Copii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe feluri: 

prin integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi 

în clasele obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor 

copii în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea de 

învăţământ şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul 

copilului în activitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan 

comportamental. 

      

      "Șansa la educație pentru toți!" are drept scop îmbunătățirea procesului educațional pentru copiii 

cu cerințe educaționale speciale, și șansa la integrare reală în învățământul de masă, prin dezvoltarea de 

instrumente informatice de adaptare a curricumul-ui școlar dezvoltat de Ministerului Educației. Proiectul 

se adresează cadrelor didactice din învățământul școlar și gimnazial (clasele 0-8), din învățământul de 

stat, normal. 

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în 

dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, 

printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al acestei 

tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, la 

interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea educaţională 

presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de învăţământ. În sens 

mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul social al şcolii, 

schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, etc.Reformele cele mai 

accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare a activităţii didactice.,,Statutul persoanelor cu 

dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge din atitudinea societăţii faţă de deficienţă şi 

deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o anumită imagine socială a omului şi care este 

investită cu valoare deplină în societate.” ( C.Enăchescu, p.188) 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul de 

egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale 

societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu handicap. 

Învăţământul special trebuie să fie: 

– recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la îndemâna 

tuturor celor care au nevoie de el; 
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– integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin restrictiv; 

– flexibil şi centrat pe copil; 

– profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 

– comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, economice, sociale, culturale şi politice. 

Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la bază 

ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare. 

• Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toți copiii, indiferent de condiţiile fizice, 

intelectuale, lingvistice sau de altă natură; 

• Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze la cerinţele 

prefabricate; 

• Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi membrii 

societăţii; 

• Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: 

programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, folosirea 

optimă a resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; 

• Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru 

obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui; 

Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcţionarea unor parteneriate autentice la nivelul 

instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor didactice, părinţilor 

şi al comunităţii locale. Proiectarea şi realizarea unei asemene strategii, va apropia învăţământul 

românesc de generosul ideal al ,,educaţiei pentru toţi copiii – educaţie pentru fiecare”. 

Dacă F.E.Verza (2002,p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea unor copii 

cu diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de hrană, îngrijire, 

odihnă, educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui personal specializat”, 

E.Bonchiş (2000,p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil înseamnă a-l plasa într-un mediu din 

care lipsesc lucrurile personale, evenimentele personale, lipsesc activităţile adecvate/individualizate 

fiecărei persoane, lipseşte contactul cu lumea exterioară şi perspectiva viitorului”.  Astfel se poate 

observa că există argumente pro şi contra în ceea ce priveşte instituţionalizarea copiilor cu CES precum 

şi rolul societăţii în cadrul acestui proces. Problemele legate de integrare şcolară sunt orientate în esenţă 

înspre,,integrarea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie pentru a 

oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora.”( 

A.Gherguţ, p.12, 2001) 
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Şcoala incluzivă reprezintă un pas mai departe în procesul de permeabilizare şi eliminare treptată 

a barierelor educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi. Intervenţia recuperatorie 

trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al copilului. Criteriul de alegere a 

programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul unei persoane competente : psiholog, 

psihopedagog , profesor consilier.  

Consider că nu există ” reţete ” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei 

care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copii învaţă să trăiască împreună, 

să se accepte şi să se ajute la nevoie. Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de 

componentă fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale 

evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de 

acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o 

societate aflată în continuă transformare 
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EVALUAREA COPIILOR CU  CES 

                                                                                                                                                                                                         

Prof.înv.primar Horga  Cristina Diana 

   Școala  Gimnazială ,,Nicolae Horga Popovici, Seleuș  

                                                                                          

 

Pasul  1.     Aveți  o discuție preliminară cu  părinții 

         Părinții știu mai bine decât orice evaluator sau  test ce  știe și ce  nu  știe copilul,ce  poate și  ce  nu  

poate .Aveți încredere în  ei și cereți-le informații despre  copil:  ce  dificultăți întămpină în  procesul  de  

invățare ,care  sunt  noțiunile pe  care le  stăpânește ,ce  tip de  exerciții îl blochează sau prezintă mari  

dificultăți pentru  copil. 

Pasul  2.     Acceptați că va  trebui să depuneți un  efort  suplimentar  

         Împreună cu  părinții ,veți depune   eforturile necesare pentru progresul copilului alături de ceilalți 

copii- un  copil  cu CES nu  se  evaluează  după programa școlară dată de Minister, sau  după directive 

de  la inspectorat ,ci  conform  cu  programa adaptată de  profesorul  de  sprijin conform cu  nevoile și 

abilitățile copilului. 

         Se poate ultiliza ,,tehnologia asistivă” este  un  simplu  calculator de  birou sau o  tabletă pe  care 

se  pot  instala diverse programe utile, care facilitează învățarea . Nu veți lăsa copilul să  coloreze la  oră 

, ci veți  recurge la  fișe adecvate ,în  așa  fel încât copilul să lucreze în  cadrul clasei conform cu  

posibilitățile  lui . 

 Pasul  3.    Nu  testați  imediat 

         Lăsați copilului un  timp de readaptare  la  mediul  școlar. Mulți  copii cu  CES, mai  ales cei care 

au  diverse probleme de  integrare senzorială sau  de  adaptare la  situații noi , care le  tulbură  rutina ,nu  

vor  arăta ceea  ce  știu și nici ceea  ce pot într-un  mediu nou .În  același  timp,această perioadă de  

acomodare vă  permite să cunoașteți copilul prin observație-comportament, reacții la  stimuli,cunoștințe 

pe  care  le  va  demonstra  spontan,incidental. 

       Astfel veți  putea  elabora un  test adecvat  pentru  el. 

Pasul  4.     Concepeți testul ținând cont  de  dificultațile și  abilitățile  copilului. 

        Testele  pentru copiii  cu  CES trebuie  să fie  adaaptate  nevoilor și  posibilităților  lor .in  

coceperea  unui  test  se  ține  cont  de: 

            -diagnustic 

             Diagnosticul este  un  instrument  indispensabil  de  lucru,pentru  că oferă informații  specifice 

despre  ceea  ce  poate  sau  nu să  facă  copilul 

             Exemplu 

a) Un  copil  cu  dislexie  nu  va  putea  citi  decât  in  anumite  condiții  sau  de loc 

nu veti  concepe  texte  cu enunțuri  scrise  pentru  acest  copil dacât  dacă  le  simplificați  conform  cu  

posibilitățile  acestuia  de  a  le  citi. 

b)  Un  copil  ci  discalculie nu  va  putea  face  operațiuni matematice ,, in  gând” sau  nu  

va  putea  asocia  numerele  cu  cantitatea și  va  trebui  sa  țineți  cont  de  acestea. 

         c)    Un  copil  cu  dificultăți  cognitive  nu  va  putea  trage  concluzii dintr un  text  de 

3  pagini  din  manualul  de  limba  româna,dar  este  posibil  să poată  rezuma  un  text  scurt  cu  o  

poveste  mai  simplă. 

              Rapoartele  de  evaluare  de  la  psiholog,de  la  logoped, de  la  educatoare  sau  de  la  

învățătoare  cuprind  adesea  detalii specifice  despre copil, care  pot  fi  de  mare  folos  in  procesul  

educațional. 

             Observația  asupra  copilului  din perioada  de  acomodare 
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              Unii  copii  cu  CES invață mai  bine  dacă se  imprietenesc  cu  alt  copil  care  îi  ajută. 

            Identificați situațiile care  motivează  copilul  cu  CES ( unii   sunt  motivați  de  laude, alții  vor  

să fie  de  folos,unii  vor  bomboane).Identificați  abilitățile  și  adaptați lecțiile  și  testările in funcție  de  

acestea. 

         Sugestiile  părinților 

         Nu  vă fie  teamă  să  apelațti  la  părinți 

         Ei  sunt  deobicei  să  vă  asiste cu  toate  posibilitățile  lor,in  fond,părinții  sunt  cei  mai  interesați  

de  progresul copilului. 
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ABORDAREA EFICIENTĂ A ORELOR DE MATEMATICĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII 

ŞCOLARE A ELEVILOR DIAGNOSTICAȚI CU C.E.S   

                                                          -Studiu de specialitate-     

                     

                                                                                                 Prof. Păduraru Constantin-Eugen 

                                                                                                Școala Gimnazială ,,M.Costin ,,Bacău 

 

      În cazurile elevilor diagnosticați cu C.E.S. putem observa o frecvenţă mai mare a dificultăţilor 

şcolare decât la copiii cu intelect normal. Diagnosticarea timpurie şi intervenţia specializată a echipei de 

profesori din cadrul instituţiei şcolare, conduce la îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevilor cu cerinţe 

educative speciale.      

 

PREZENTAREA CAZULUI 

Date despre elev: C.R 

Vârsta: 12 ani 

Diagnostic: handicap mintal 

Motivaţia interventiei psihopedagogice 

Elevul C.R este diagnosticat cu handicap mintal şi este elev  în clasa a V-a.  În urma rezultatelor 

obținute la testarea inițială, s-a constatat că elevul  prezintă dificultăți de învățare și carențe la disciplina 

,,Matematică,,. 

 Date generale 

Problemele de învăţare din clasele I-IV  au fost asociate cu dificultăţile inerente diagnosticului medical. 

În clasa a V-a la testarea inițială la disciplina ,,Matematică,, s-au constatat următoarele: 

-Abilităţile de calcul matematic, măsurate prin teste standardizate, sunt sub nivelul aşteptat, comparativ 

cu vârsta cronologică (apar dificultăți la exercițiile simple de adunare și scădere în concentrul 0-50 și 

dificultăți la exercițiile de înmulțire și împărțire a numerelor naturale) ; 

 -Sentimentele de inferioritate, depresia, anxietatea care provin din diagnosticul medical tind să 

amplifice problemele de învățare. 

Stabilirea grupului de sprijin:dirigintele clasei, profesor de sprijin, profesor disciplina  ,,Matematică,, 

și părinţii elevului. 

Evaluare iniţială: Pentru cunoaşterea obiectivă a profilului psihologic al elevului şi mai ales pentru 

adoptarea unor măsuri psihopedagogice adecvate particularităţilor individuale s-a  folosit un set de probe 

care au permis identificarea unor particularităţi ale dezvoltării elevului pe mai multe planuri: fişa 

psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, probe curriculare. 

De asemenea, testarea inițială la disciplina ,,Matematică,, a făcut posibilă depistarea unor  întârzieri în 

ceea ce privește nivelul de cunoștințe la acestă disciplină.   

Durata de desfăşurarea a programului: 1.10.2020 - 31.05.2021.  

Stabilirea obiectivelor 

Obiective pe termen lung 

-Să obțină îmbunătățirea nivelului de calcul matematic; 
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-Să atingă scopurile de învaţare formulate în planul educaţional personalizat; 

-Dezvoltarea respectului de sine, astfel încât elevul să fie în stare să facă faţă frustrărilor asociate cu 

dificultăţile de învăţare şi să-şi facă temele de casă în mod constant; 

-Parinţii să stabilească aşteptări realiste şi să implementeze acasă strategii eficiente prin care să ajute 

copilul să facă faţă temelor. 

Obiective pe termen scurt 

-Parinţii şi cadrele didactice care vin în contact direct cu elevul să implementeze strategii educaţionale 

care să conducă la îmbunătățirea situației școlare ; 

-Identificarea şi îndepărtarea dificultăţilor emoţionale ale elevului; 

-Sporirea laudelor şi recompenselor de către părinţi în ceea ce priveşte rezulatele şcolare. 

-Părinţii să menţină o comunicare eficientă cu profesorii. 

Alegerea modalităţilor specifice 

Metode: observarea, analiza cazului, jocul de rol, exercițiul. 

Strategia de intervenţie 

 Pentru atingerea obiectivelor propuse s-a constatat ca fiind necesară includerea elevului în cadrul unui 

program de intervenție personalizat. În intervenţia noastră am avut drept scop diminuarea tulburărilor de 

învăţare ale elevului prin demersuri educaționale și terapeutice. Deoarece problema este complexă şi 

obiectivele propuse, corelate cu manifestările comportamentale, am conceput strategia de intervenţie pe 

trei planuri: clasă,  cabinet psihopedagogic, familie. 

Strategia de intervenție s-a realizat și derulat conform unui program de intervenţie personalizat. 

a)Intervenția la nivelul clasei 

Profesorul de matematică are în vedere  următoarele aspecte : 

-Obiectiv de referință: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea capacităţilor 

instrumentale  de calcul matematic. 

-Scopul programului de intervenţie: 

La sfârşitul programului, elevul va fi capabil să realizeze adunări și scăderi în concentrul 0-50 și să 

efectueze operații de înmulțire și împărțire a numerelor naturale (0-50) 

Criterii de evaluare maximale 

-să realizeze exerciții de adunare și scădere în concentrul 0-50 și să efectueze operații de înmulțire și 

împărțire a numerelor naturale (0-50) 

Instrumente de evaluare: fişe de lucru individuale, probe curriculare, teste criteriale cu itemi adaptați 

pentru fiecare obiectiv în parte. 

b)Intervenția la nivelul cabinetului psihopedagogic 

Profesorul de sprijin are în vedere  următoarele aspecte : 

-Implicarea alături de profesorul de matematică în elaborarea planificării  activităților la nivelul 

particularităților psihoindividuale ale elevului; 

-Consilierea parinţilor cu privire la semnele şi simptomele dizabilităţii ; 

-Încurajarea părinţilor să se implice în efectuarea temelor alături de elev . 
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c)Consilierea familiei pentru realizarea obiectivelor ce vizează problemele cu determinare pe acest 

domeniu, constituie o  parte  a intervenţiei. Consilierea este realizată de către dirigintele clasei și 

profesorul de matematică.  

Intervenţii : 

-Familiarizarea lor cu metode, tehnici  eficiente în vederea sprijinirii copilului; 

-Încurajarea părinţilor să îşi laude copilul frecvent şi să întărească permanent eforturile acestuia legate 

de activitățile  de învăţare. 

 

Colaborarea între profesorii clasei trebuie să fie permanentă şi în interesul elevilor, rezultatele obţinute 

fiind  încurajatoare, atât pentru elevii implicaţi în procesul educaţional, cât şi pentru familiile lor. 
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Asigurarea şanselor egale pentru copiii defavorizaţi 

 
                                                                  Prof. Florea Elena 

                                Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni Argeș 

        Cea mai buna soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se 

dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la 

educaţie pe baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării 

pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile elevilor; 

diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. 

         Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative 

speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea 

unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine 

înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. 

         Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la 

activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi 

valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu. Şcoala românească se confruntă în 

ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără şi şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor 

cu cerinţe educative speciale. 

         În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau 

orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un 

comportament imoral, copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde 

de existenţa unui mijloc de transport şi copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul 

clasei de elevi. Conceptul de cerinţe educative speciale presupune necesitatea unei abordări diferenţiate 

şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de deficienţe 

întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe de auz sau vedere, deficienţe 

fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi relaţionare, tulburări de atenţie şi 

hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care eşuează la şcoală din diferite motive 

– copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice defavorizate etc. 

       Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi 

de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea programelor şcolare 

trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul 

instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor 

cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. Şcoala trebuie să fie într-o permanentă 

colaborare cu familiile elevilor (pentru a discuta eventualele probleme de natură comportamentală, 

materială sau socială şi pentru a se găsi soluţii care să ducă la rezolvarea acestor probleme), cu centrele 

de plasament sau cu orfelinatele, în cazul copiilor orfani (pentru a aduce la cunoştinţa acestora abaterile 

şcolare ale elevilor şi pentru a afla despre modul lor de viaţă în aceste instituţii, activităţile extraşcolare 

în care sunt implicaţi etc). 
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          Pentru elevii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate de unitatea de învăţământ, şcoala 

încearcă, printr-un parteneriat cu primăria şi prin semnarea unui contract cu o firmă de transport, să le 

asigure transportul zilnic spre cea mai apropiată unitate de învăţământ. 

          Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot 

fi integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare 

şi şcolare obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se 

adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor 

fiecărui copil în parte. Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor 

discriminatorii, construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie 

pentru elevii defavorizaţi. 

          Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative 

speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea 

unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine 

înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. 

           Societatea contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. Educaţia pentru diversitate 

este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. Valorificarea diversităţii permite 

toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în explorarea şi descoperirea noului, 

conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o 

societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. 

        Rolul şcolii este de a-i învăţa pe tineri cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe 

lingvistice, culturale sau sociale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor 

care îi unesc. Cel mai adesea prezenţa oamenilor diferiţi conduce la dezinteres şi indiferenţă, ceea ce în 

cele din urmă nu înseamnă altceva decât o formă de discriminare. Ea se manifestă şi în educaţie. Copiii 

cu diverse dizabilităţi, copiii de etnie rromă, elevii emigranţi sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, 

dar cadrele didactice trebuie să realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi 

anterior, deoarece prejudecăţile unor profesori sau elevi pot genera un comportament discriminatoriu. 

        Spre exemplu, copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au 

nevoie de mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Sărăcia şi lipsurile familiilor rrome, 

prejudecăţile care persistă în mentalitatea populaţiei, inerţia unor părinţi rromi faţă de perspectivele pe 

care educaţia le oferă copilului şcolarizat, toate acestea contribuie la marginalizarea copiilor rromi, la 

limitarea accesului la şansele egale la care au dreptul toţi copiii. 

         Marginalizarea romilor merge de la atitudinea mai puţin binevoitoare faţă de elevi, aşezarea lor în 

ultimele bănci până la lăsarea de izbelişte a claselor şi şcolilor în care învaţă copiii rromi. Mulţi dintre 

elevii rromi ajung de multe ori în situaţii de eşec şi abandon şcolar. Discriminarea elevilor rromi în 

cadrul sistemului de învăţământ, sărăcia, tradiţiile etniei se transformă în cauze principale ale 

abandonului şcolar. 
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         Diversitatea culturală a elevilor poate deveni o oportunitate şi o resursă de îmbogăţire pentru copii 

şi cadre didactice, numai dacă şcoala proiectează activităţi de învăţare care să o valorifice şi dacă asigură 

şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor părinţilor, a profesorilor şi a instituţiilor 

locale abilitate. 
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ROLUL JOCURILOR DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 

 

Profesor-educator Barbul Raluca 

Școala Gimnazială Specială Baia Mare 

 

      

 Ţinând cont de particularităţile de vârstă ale elevilor mici, de necesitatea trăirilor individuale ale 

copiilor cu C.E.S. introducerea jocului didactic pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare în cadrul 

procesului de învăţământ reprezintă o necesitate imperioasă. Atât în şcoală, cât şi în afara ei asigurăm un 

randament sportiv al activităţilor desfăşurate prin joc, fiind stimulat efortul susţinut, lucrul efectuându-se 

cu plăcere. Jocul se realizează prin observaţie şi imitaţie, explorează, exersează, cunoaşte. Este creativ, 

dar conţine şi elemente de realitate, interferenţe cu fantezia. (Golu, Florina, 2009) 

În copilărie , la vârsta preşcolară trebuie acordată o importanţă deosebită jocului. Realitatea 

concretă este reflectată şi transformată în plan imaginar, astfel se face posibilă pătrunderea jocului într-o 

realitate complexă pe care o cunoaşte prin practicare activă. 

Copilul descoperă realităţile şi relaţiile interumane, achiziţiile cuprinse în timpul jocului pot rămâne 

pentru toată viaţa. Odată cu intrarea copilului în şcoală, jocul trece de pe primul plan pe cel secundar, 

intervenind o schimbare radicală a copilului. 

Prin jocul didactic elevii cu C.E.S. îşi exersează facilităţile mintale, măresc eforul voluntar, câştigă 

încredere în sine. 

Jocul este o modalitate de terapeutică a copilăriei, liniştea datorată jocului solitar sau jocului în 

prezenţa adulţilor îi face pe copii să radieze, ceea ce conduce la recunoaştere şi dragoste, izvorâte din 

mediul înconjurător, ceea ce reprezintă un factor foarte important în tratamentul psihologic al copilului. 

„Jocul este forma copilului de autoterapie” (Mitrofan, Iolanda, coord.,2001/pg.136) prezintă integrarea 

fără probleme a copiilor în realitatea înconjurătoare, exersarea capacităţilor cognitive, imaginative şi 

creative ale copilului şi nu în ultimul rând, maturizarea deplină. 

Jocul contribuie la: 

• dezvoltarea imaginaţiei 

• dezvoltă limbajul elevilor cu C.E.S. -sunt ajutaţi să descopere cunoştinţele 

• înlesneşte înţelegerea şi formarea reprezentărilor 

• încurajează elevii 

• dezvoltă colaborarea dintre elevi prin activităţi pe grupe 
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• este antrenat spiritul de echipă 

• contribuie la realizarea sarcinilor didactice printr-o formă de activitate accesibilă şi atractivă 

• jocul presupune un plan; fixarea unor obiective şi realizarea într-un mod plăcut a acestora. 

Astfel va fi satisfăcută în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copiilor, jocul rămânând tovarăşul 

de nedespărţit al acestora. 

Este influienţată dezvoltarea psihică sub toate aspectele sale: percepţia , memoria, gândirea, 

imaginaţia, sentimentele, voinţa. 

Prin joc se dobândesc funcţii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a 

elevilor cu C.E.S. la lecţii şi la o bună integrare în şcoala de masă. 

Procedeele jocului trebuie să identifice procesul de adaptare al copilului începând cu vârsta 

preşcolară până la terminarea studiilor. 

 Clasicii psihopedagogiei speciale au acordat jocului un rol central în procesul educaţional – 

terapeutic, un simptom discriminativ în precizarea diagnosticului. Obiectivul imediat al jocului este 

educaţional, iar cel final este terapeutic de ameliorare, a imaturitǎţii cognitive a deficitului mintal. Jocul 

ca învǎţare şi terapie se înscrie în noua tendinţǎ de evoluţie a metodelor de predare- învǎţare, care 

urmǎresc sǎ transforme rolul profesorului - terapeut şi sǎ acorde noi posibilitǎţi copilului deficient.  

Fiecare joc didactic trebuie sǎ instruiascǎ pe copii, sǎ le consolideze cunoştinţele despre lumea 

înconjurǎtoare, sǎ îmbine elementul instructiv cu elementul distractiv. În procesul desfǎşurǎrii jocului, 

copilul are posibilitatea sǎ- şi exerseze priceperile şi deprinderile ce şi le-a format în cadrul diferitelor 

activitǎţi, astfel jocul capǎtǎ o valoare practicǎ. Fiecare joc didactic cuprinde patru laturi constitutive: a) 

conţinutul; b) sarcina didacticǎ; c)  regulile jocului; d) acţiunea de joc. 

Jocul didactic rǎmâne pentru elevii cu cerinţe speciale forma preponderentǎ a procesului de 

învǎţare. Prin jocul didactic, elevul îşi antreneazǎ întregul potenţial psihic, îşi ascute observaţia, îşi 

cultivǎ iniţiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, îşi dezvoltǎ spiritul de cooperare, de echipǎ . 

În ciclul primar şi gimnazial, la copiii cu cerinţe educative speciale, jocul didactic se poate 

organiza cu succes la toate disciplinele şcolare, în orice moment al lecţiei, într-o anumitǎ etapǎ a ei, sau 

întreaga activitate se poate desfǎşura pe baza lui. Folosirea jocurilor didactice constituie prima treaptǎ în 

realizarea învǎţǎmântului formativ . 

  În vederea stimulǎrii acuitǎţii de observare şi a perspicacitǎţii, am folosit jocuri precum : 

    ● ‘’jocul omisiunilor’’(li se cere elevilor sǎ precizeze elementul omis dintr-o serie de imagini           
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     paralele – una completǎ şi alta cu elemente lacunare, elevii trebuind sǎ descopere omisiunile ); 

      ●  ‘’labirintele’’( prin care i se cere elevului sǎ strǎbatǎ traseul dintre douǎ puncte de reper şi sǎ  le 

marcheze sau sǎ le arate ).  

În vederea dezvoltǎrii gândirii , imaginaţiei , limbajului  am folosit: 

        ’’Este adevǎrat ?’’( dezvoltǎ capacitatea de a sesiza realul dintr-o situaţie datǎ ); 

● ‘’rebusul şcolar’’ - dezvoltă gândirea, limbajul, memoria, atenţia, creativitatea, voinţa. Rebusul, bine 

pregătit şi organizat, contribuie prin rezolvarea sarcinilor didactice, la exersarea deprinderilor la 

consolidarea şi la valorificarea lor creatoare.  

        Rebusul oferă posibilitatea observării comportamentului elevului la nivelul tuturor componentelor 

personalităţii, deoarece în rezolvarea rebusului elevul depune efort voluntar şi rezolvă motivat de 

bucuria succesului o multitudine de probleme, în care este implicată inteligenţa, afectivitatea, 

temperamentul, caracterul. Rebusul şcolar sprijină succesul şcolar prin : 

            a) cunoştinţele însuşite, capacităţile intelectuale, abilităţile de aplicare a cunoştinţelor în 

rezolvarea unor problem, trăsături de personalitate; 

b)  evaluarea- măsură în care sunt îndeplinite obiectivele activităţii didactice.  

Succesul are un efect mobilizator, stimulativ asupra elevului.  

Rebusul şcolar poate fi folosit în orice tip de activitate  şcolară în momente diferite ale lecţiei, la 

multe discipline şi la orice vârstă şcolară . 

Am folosit jocul didactic la majoritatea disciplinelor din planul de învǎţǎmânt şi în momente 

diferite ale lecţiei. La stimulare cognitivǎ pentru recunoaşterea literelor am folosit jocul :’’Cu ce literǎ 

începe ?’’ Pentru dezvoltarea vocabularului, a gândirii creatoare şi formarea deprinderii de scris corect 

şi rapid, am folosit jocurile :’’Ce silabǎ lipseşte ? ‘’Cine scrie mai multe cuvinte ?’’ , ‘’Jocul 

cuvintelor’’, iar pentru consolidarea deprinderii de a folosi singularul şi pluralul substantivelor, de a 

formula enunţuri corecte am folosit jocul :’’Eu spun una , tu spui multe’’. În predarea matematicii, 

obiect cu un grad mare de abstractizare, mijlocul cel mai eficient de învǎţare este jocul:’’jocul figurilor 

geometrice’’ şi ‘’Ce formǎ ai primit ?’. Pentru fixarea numeraţiei crescǎtoare şi descrescǎtoare am 

folosit jocul :’’Ce numere lipsesc ?’’ (completarea unui şir lacunar ), jocul :’’Ce lipseşte?’’ 

(descoperirea unei cifre lipsǎ a rezultatului unei operaţii aritmetice. 
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COPIII CU C.E.S. SUNT COPII! 

Prof. înv. preșcolar-Topală Adina – Ionela 

Școala Gimnazială Nr.12/ Structura Grădinița cu P.P. C.F.R., Timișoara 

“Eu sunt copilul.  

Tu ţii în mâinile tale destinul meu.  

Tu determini, în cea mai mare mãsurã, dacã voi reuşi sau voi eşua în viaţã!  

Dã-mi, te rog, acele lucruri care sã mã îndrepte spre fericire.  

Educã-mã, te rog, ca sã pot fi o binecuvântare pentru lume!”  

( din Child’s Appeal, Mamie Gene Cole) 

Am întâlnit în ultima vreme o preocupare frecventă pentru a delimita cât mai adecvat educaţia 

incluzivă, văzută ca o nouă provocare a pedagogiei moderne. Mi se pare tot mai clar că înţelegerea 

educaţiei pentru toţi în relaţie directă cu educaţia incluzivă nu poate fi realizată fără o schimbare a 

percepţiilor, imaginilor şi ideilor tradiţionale despre educaţie. Nu putem înţelege educaţia pentru toţi, ca 

şi pe cea incluzivă, dacă nu vedem, acţionăm şi înţelegem altfel educaţia – ca proces, şi oamenii (copiii 

şi adulţii) – ca „actorii“ ei. Foarte multă vreme pedagogia, ca ştiinţă a educaţiei, a fost criticată. S-au 

făcut şi se fac discuţii referitoare la statutul de ştiinţă sau de artă al pedagogiei. Educaţia însă (acţiunea, 

procesul, intervenţia), cea care constituie procesul organizat şi proiectat deformare şi socializare a 

omului, nu este pusă în discuţie. 

Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi 

individuală. Cu atât mai mult când este vorba de copii, aceştia au dreptul de a se dezvolta şi forma cât 

mai adecvat pentru a-şi construi unicitatea şi a participa la identitatea socială şi culturală din care fac 

parte. Este firesc ca societatea să îi sprijine prin politicile derulate la început la nivelul familiei, apoi prin 

grădiniţă şi şcoală.  

Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, eficientă şi 

permanentă. Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de 

nevoile acute ale timpului prezent. În filozofia lumii moderne materializată în politicile educaţionale 

internaţionale şi naţionale, se caută răspuns la întrebări fireşti care doresc să exemplifice îngrijorarea 

faţă de viitorul lumii.  

Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi fiecăruia, să se concentreze pe soluţii rapide şi 

adecvate la adaptarea faţă de diversitate. Argumentul cel mai important în favoarea educaţiei pentru toţi 

constă în chiar componenta diversă şi complexă a lumii moderne. Societatea se caracterizează prin 

diversitate şi unicitate. Educaţia se confruntă cu acest adevăr. Ca fenomen social caracterizat prin 

proiectare, planificare şi organizare, educaţia este firesc să se adreseze tuturor, pentru că societatea este 

alcătuită din toţi. 
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Fiecare individ constituie o personalitate, care se structurează şi se construieşte în ritmuri diferite 

pe tot parcursul existenţei sale . Personalitatea conferă omului identitate proprie, non-repetitivă, 

unicitate, expresie a unei anume îmbinări a variabilelor sale interne, unele dintre acestea impunându-se 

cu o intensitate mai puternică în structura de ansamblu a acestui construct uman. Toate acestea imprimă 

procesului de învăţare un caracter individual. Mecanismele generale ale acestui proces se nuanţează de 

la un elev la altul. Devenirea fiinţei umane este rezultanta interacţiunii dintre natural şi social, sinteză 

unică şi originală, proprie fiecărui om. 

Pentru a-l înţelege pe elev, pentru a-l instrui şi educa în mod adecvat, profesorul trebuie sã 

cunoascã motivele care, împreunã cu aptitudinile, temperamentul şi caracterul, contribuie la 

determinarea conduitei şi a reuşitei sau nereuşitei elevului în activitatea de învãţare. Atât pentru cei care 

se aflã la catedrã, pentru pãrinţi sau pentru experţii din domeniul ştiinţelor educaţiei, motivaţia este cheia 

succesului în predare şi învãţare.  

Din discuţiile cu pãrinţii, cel mai adesea un copil motivat este cel care doreşte sã aibã rezultate 

bune la şcoalã, care nu aşteaptã sã fie împins de la spate sã înveţe şi care este apreciat de profesori. 

Pentru cadrele didactice, un elev motivat este, în primul rând, cel care ascultã cu interes ceea ce i se 

predã şi care depune efort în a rãspunde tuturor sarcinilor de învãţare trasate. În context şcolar, motivaţia 

nu este altceva decât procesul care conduce, ghideazã şi menţine un anumit comportament dezirabil 

statutului de elev: participarea la ore, implicarea în activitãţile de învãţare din clasã şi de acasã, 

rezolvarea cu succes a sarcinilor date etc. Pãrintele are dificila sarcinã de a motiva copilul pentru 

învãţare şi educaţie, cele mai importante elemente care contribuie la definirea viitorului sãu. De aceea, 

miza este atât de importantã încât meritã efortul susţinut, de lungã duratã, deseori extrem de dificil. 

Studiile relevã faptul cã cel mai important factor determinant pentru succesul şcolar este atitudinea 

familiei. 
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STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII COPIILOR CU C.E.S. 

 

Prof. Prisecariu Gheorghe-Silviu 

 Școala Gimnazială Cleja, Jud. Bacău 

 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și 

specializată a  elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice, etc. Este o 

provocare  să lucrezi cu  copiii  cu CES, având ȋn vedere   caracteristicile  și manifestările  tulburărilor 

cu care  se confruntă, dar nu este imposibil deoarece  și ei au potenţial  pentru  dezvoltare, doar că este 

necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. 

Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o 

schimbare a mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de persoane, 

valorizând principiul nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. În  această direcţie se 

ȋnscriu și iniţiativele privind  problematica  persoanelor cu  dizabilităţi, care de multe ori se „lovesc” de 

etichetări sau marginalizare. A devenit o necesitate și o prioritate modificarea  reprezentărilor și a 

atitudinilor ȋn ceea ce ȋi privește, de aceea s-au adoptat politci sociale și educaţionale care să le permită  

participarea totală și activă ȋn viaţa comunităţii, să faciliteze accesul la o educaţie și o  profesionalizare 

corespunzătoare, ȋn acord  cu propriile disponibilităţi. 

Referitor la educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat 

tendinţelor și cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai exact 

pot fi incluși  ȋn școlile de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li se asigură o adapatare  a 

curriculumului,  iar resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt valorificate și 

ȋmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor de formare ale acestor copii. 

Pentru cunoaşterea particularităţilor psihologice şi psihofiziologice ale fiecărui copil cu CES, în 

vederea evaluării iniţiale, continue şi complexe cu scopul identificării aptitudinilor, abilităţilor si 

competenţelor de bază ale acestuia, sunt necesare o serie de intervenţii. Înaintea orientării copiilor cu 

dizabilităţi spre o formă corespunzătoare de intervenţie ameliorativă se realizează evaluarea complexă 

pentru etapa stabilirii diagnosticului iniţial, desfăşurîndu-se în cadrul unui organism teritorial abilitat, 

etapa în finalul căreia se realizează orientarea spre o instituţie corespunzătoare de învăţământ (obişnuit 

sau special) şi /sau spre un program de terapie compensatorie. Această evaluare trebuie să se desfăşoare 

la o etapă a vîrstei cît mai timpurii, adică în perioada imediat următoare observării/depistării unor abateri 

de la parametrii obişnuiţi ai dezvoltării, observarea putînd fi realizată de către unul din următorii 

factori6: • familia, mama jucînd un rol important în primii ani de viaţă ai copilului; • medicul, chiar de la 

naştere sau cu ocazia vizitelor periodice efectuate în familiile cu copii mici; • educatoarea; • învăţătoarea 

la debutul şcolar sau în clasa I; • alte persoane care vin în contact activ cu copilul. • Indiferent însă, cine 

anume realizează observarea/depistarea stării de abatere de la traseul normal al dezvoltării, copilul 

trebuie orientat operativ spre comisia de evaluare complexă, în scopul precizării diagnosticului şi al 

recomandării masurilor ce trebuie iniţiate. Evaluarea complexă (diagnostică) a copilului cu cerinţe 

 
6 D. Popovici, Învăţământul integrat sau incluziv, Editura Corint, Bucureşti, 1998, p. 79. 
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educative speciale este una dinamică şi interdisciplinară. Ea presupune investigarea sub aspect 

psihologic, pedagogic, medical şi social. 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are 

aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru 

ȋnvăţare, crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm 

propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și 

acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii. Alois Gherguţ descrie câteva metode 

de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe educative speciale, printre acestea 

numărându-se7: 

▪ Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

▪ Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat: se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă 

anume și după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn 

timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

▪ Turul Galeriei: ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat 

un produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte 

grupe, rotindu-se de la un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, 

prin feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează 

produsul obţinut ȋn grup. 

▪ Activitatea dirijată de citire – gândire: presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii 

pot face predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

Alte metode activ-participative mai sunt: interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și 

trei circulă, linia valorilor, masa rotundă. 

Autorul precizeză faptul că există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea 

prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar  ȋmbogătite cu 

alte variante  ȋn funcţie de tipul disciplinei, de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului8. 

Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu dizabilităţi, nu trebuie neglijată nici utilitatea 

mijloacelor și materialelor didactice  variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn recuperarea și 

integrarea acestor elevi ȋl au și activităţile de terapie educaţională (terapia ocupaţională, meloterapia, 

dezvoltarea autonomiei personale, ludoterapia), scopul fiind acela de a forma deprinderi de viaţă 

cotidiană (asigurarea ȋngrijiri propriului corp și a locuinţei, folosirea serviciilor din comunitate) cultivare 

a capacităţilor și aptitudinilor pentru muncă (elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze diverse 

activităţi productive care ȋl pot ajuta ulterior ȋn găsirea unui loc de muncă specific)  și educarea 

abilităţilor pentru petrecerea timpului liber. 

În calitate de profesor cu o clasă cu elevi cu CES, ȋntotdeauna ȋncerc să găsesc cele mai  potrivite 

căi prin care să ȋmi ȋnsoţesc elevii către cunoaștere și integrare. Nu este simplu, dar  cu dăruire, 

imaginaţie și multă răbdare se pot crea strategii  eficiente care să ȋi sprijine   ȋn acest sens.  Având ca 

 
7 Alois Gherguţ, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura 

Polirom, Iaşi, 2006, p. 279. 
8 Idem, Sinteze de psihopedagogie specială - Ghid pentru concursuri și examene de obţinere a gradelor didactice, Editura 

Polirom, Iaşi, 2013, p. 281 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

322 
 

reper lucrări de specialitate cu informaţii despre  elemente de pedagogie și specificul dezvoltării 

psihoindividuale ale unui copil cu deficienţe,  am realizat  programe de interventie și activităţi de 

ȋnvăţare adecvate  nevoilor fiecăruia. Nu folosesc  ca pe o ,,reţetă” metodele  și procedeele didactice  

despre care am citit,  ci le adaptez  contextului. Am observat  că scenariile didactice care cuprind metode 

și tehnici interactive sunt eficiente, mai ales ȋn cazul elevilor cu ces care sunt integraţi ȋn școlile de masă 

alături de colegi cu o dezvoltare tipică deoarece ȋncurajează socializarea, spiritual de toleranţă și suport. 

Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea  deosebită  pe care o poate avea  și jocul ȋn procesul 

educativ al elevilor cu CES, făcând  mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care nu mai sunt  văzute ca  un 

efort prea mare de concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea scăzută ȋn sensul acesta. Jocul poate 

stimula copilul pe mai multe planuri: senzoriomotor, intelectual, social, creativ, al conştiinţei de sine şi 

chiar terapeutic. 

Pentru integrarea și recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară tratarea 

demersului educativ ȋntr-o manieră interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn care 

trăiește și să aplice ceea ce a ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă. 

Implementarea incluziunii cere reforme la un număr de nivele în sistem şi într-o mare varietate 

de factori. Acest lucru include schimbări ale cadrului legislativ, schimbări în terminologie, în bugetare, 

în extinderea tipurilor de servicii care sprijină educaţia, în formarea profesională - atât în cea iniţială cât 

şi în cea continuă, în accesul fizic în şcoli şi grădiniţe9. De asemenea, părinţii trebuie să devină mult mai 

implicaţi şi atitudinile profesorilor, atât în învăţământul special cât şi în învăţământul de masă, trebuie 

schimbate. Părinţii elevilor care nu au nevoi speciale trebuie, de asemenea, să devină mult mai toleranţi. 

Mai mult, procedee mai bune de monitorizare trebuie implementate.  
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Modalități și strategii de stimulare a motivației învățării la elevul cu CES 

 Prof. Bârsan Irina-Amelia 

                                                                   Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamț 
 

Abordarea motivaţiei ca factor declanşator şi susţinător al activităţii de tip instructiv-educativ 

accentuează importanţa pe care calitatea informaţiilor informaţiilor, învăţarea experenţială, învăţarea 

mediată sau atitudinea pozitivă faţă de actul de cunoaştere o au în obţinerea performanţei şcolare şi nu 

numai. Potrivit concepţiei general acceptate , în urma consultării literaturii de specialitate în ceea ce 

priveşte abordarea fenomenului motivaţional, putem afirma ca, la baza bunei funcţionări a 

componentelor acţiunii umane stă motivaţia, indiferent de activitatea desfăşurată sau de nivelul de 

achiziţii ale celui care depune efort în realizarea acesteia. Orice acţiune cu caracter finalist real trebuie 

completată cu o susţinere motivaţională bine realizată, în mod contrar putându-se instala lipsa de 

productivitate, caracterizată prin raportul invers proporţional stabilit între rezultatele obţinute şi efortul  

depus. Tot în acest context se impune a se delimita coordonatele specifice fenomenului în sine, pornind 

de la funcţiile îndeplinite de către motivaţie, aşa cum reies din literatura de specialitate autohtonă sau 

străină. 

Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o 

schimbare a mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de persoane, 

valorizând principiul nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. În  această direcţie se 

ȋnscriu și iniţiativele privind  problematica  persoanelor cu  dizabilităţi, care de multe ori se „lovesc” de 

etichetări sau marginalizare. A devenit o necesitate și o prioritate modificarea  reprezentărilor și a 

atitudinilor ȋn ceea ce ȋi privește, de aceea s-au adoptat politci sociale și educaţionale care să le permită  

participarea totală și activă ȋn viaţa comunităţii, să faciliteze accesul la o educaţie și o  profesionalizare 

corespunzătoare, ȋn acord  cu propriile disponibilităţi. 

Referitor la educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat 

tendinţelor și cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai exact 

pot fi incluși  ȋn școlile de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li se asigură o adapatare  a 

curriculumului,  iar resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt valorificate și 

ȋmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor de formare ale acestor copii. 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și specializată 

a  elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice, etc. Este o provocare  să lucrezi 
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cu  copiii  cu CES, având ȋn vedere   caracteristicile  și manifestările  tulburărilor cu care  se confruntă, 

dar nu este imposibil deoarece  și ei au potenţial  pentru  dezvoltare, doar că este necesar să se descopere 

cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează 

principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile 

aptitudinale ale elevilor. În proiectarea  și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai 

operante modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse 

tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și 

integrarea socio-profesională. 

Conceptul de CES corespunde unei abordări care: - postulează ideea că fiecare copil este unic; - 

admite/demonstrează faptul că orice copil poate învăța; - valorizează unicitatea tipului de învățare 

determinată de particularitățile individuale; - cultivă diversitatea copiilor că un mijloc de învățare care 

sprijină și întărește învățarea dacă este folosită adecvat; - consideră curriculum-ul școlar ca un 

instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile/cerințele elevilor 

Utilizarea unor mijloace didactice interactive în cadrul orelor s-a dovedit a fi un factor de succes. 

De cele mai multe ori este dificil să captezi atenția elevilor cu CES, dar utilizarea unor mijloace 

didactice diversificate poate fi un prim pas în transmiterea și receptarea mesajului, fixarea și 

consolidarea noilor noțiuni. Laptopul, videoproiectorul, flipchartul, creioanele colorate pot transforma 

lecția monotonă într-una interactivă pentru toți copiii, nu doar pentru cei cu cerințe speciale. Utilizarea 

unor metode activ-participative, care să-i atragă pe toți elevii unei clase garantează de cele mai multe ori 

reușita  unei lecții. Majoritatea elevilor cu CES au capacitate intelectuală redusă, iar de multe ori 

profesorului îi este dificil să găsească cea mai ușoară metodă de lucru în cadrul orei, mai ales că trebuie 

întotdeauna să coreleze instruirea cu restul elevilor clasei. Jocul de rol, descoperirea, ciorchinele, 

pălăriile gânditoare, organizatorii grafici, aruncă mingea, scaunul autorului sunt doar câteva metode ce i-

ar antrena pe copii. Jocurile didactice sunt preferate mai ales în cazul elevilor din ciclul primar și 

gimnaziu, deoarece reușesc să le capteze atenția prin utilizarea unei preocupări permanente a lor, jocul. 

În stimularea motivației pentru învățare este importantă și atitudinea și comportamentul 

profesorului față de întreaga clasă și față de copiii cu CES. Este important ca profesorul să empatizeze 

cu acești copii, să le ofere sprijin necondiționat și să le faciliteze integrarea in colectiv. De modul în care 

profesorul îi privește depinde și felul în care vor fi percepuți de întreaga clasă. De crearea unui climat 
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favorabil în colectivele de elevi din care fac și ei parte  răspunde profesorul, iar un climat propice poate 

contribui la dezvoltarea motivației pentru învățare. 

Reuşita activităţilor în cazul instruirii în interiorul clasei si a elevilor cu CES este dificilă și 

presupune efort dublu, atât în cazul copiilor cât și al profesorului. Profesorul trebuie să găsească calea de 

mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la 

particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul educativ. 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are aplicarea 

metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru 

ȋnvăţare,crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm 

propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și 

acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii.  

Există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi 

colegi, iar   aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar  ȋmbogătite cu alte variante  ȋn funcţie de 

tipul disciplinei, de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului (Alois Gherguţ, Sinteze de 

psihopedagogie specială, pag 281, 282). 

Pentru integrarea și recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară tratarea 

demersului educativ ȋntr-o manieră interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn care 

trăiește și să aplice ceea ce a ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă 

Învățământul special și integrat se confruntă cu probleme numeroase legate de absența unei 

utilizări uniforme a terminologiei, de aplicare unitară a unor standarde și proceduri care nu sunt suficient 

detaliate prin metodologia de organizare a serviciilor de sprijin educațional pentru elevii cu CES 

integrați în învățământul de masă. Învăţarea diferitelor discipline reprezintă elemente importante ale 

întregului învăţământ modern. Chiar şi pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, acestea reprezintă un 

punct cheie care solicită profesorul să adapteze conţinuturile la diferitele dificultăţi pe care le au elevii, 

apelând la o metodologie variată, activ-participativă şi bogată în material concret-intuitiv.  
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MODALITĂȚI DE STIMULARE A MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII  

LA ELEVUL CU CES 

 
Boborel Maria Antoaneta 

 Școala Gimnazială ,, Elena Farago”, Craiova 

 

Legea Învățământului prevede dreptul la educație, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent de 

gen, naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social sau economic pentru toţi 

cetăţenii României. 

Pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra şcolii, a funcţiei şi a finalităţilor 

acesteia, copiii fiind mai mult valorizaţi, educaţia fiind centrată pe elev. 

Învăţământul special este o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă tuturor 

programe educaţionale potrivite nevoilor lor de dezvoltare. În ţara noastră, copiii cu dizabilităţi pot fi 

înscrişi în învăţământul special sau în învaţământul de masă. În şcolile de masă pot fi integraţi copii cu 

deficienţe medii, dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, tulburări socio-afective sau de 

comportament. Aceşti copii au nevoie de sprijin pentru adaptare, integrare, socializare, pentru a nu fi 

marginalizaţi sau excluşi. 

Copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în şcolile de masă au nevoie de profesor de 

sprijin/itinerant, psiholog, consilieri şcolari, medici. Grupurile de lucru pot fi între 3-7 copii, coordonate 

de un profesor de sprijin care păstrează o legătură strânsă cu profesorii de la clasă, cu dirigintele clasei şi 

chiar cu părinţii copiilor. 

Profesorul de sprijin, împreună cu psihologul şcolii şi profesorii care predau la clasă alcătuieşte 

programul de intervenţie personalizat, în funcţie de preferinţele şi de dificultăţile copilului, precizează 

modalităţile de lucru pentru anumite capitole, lecţii, propune modalităţi de lucru pe anumite secvenţe de 

învăţare în care copiii au dificultăţi, caută să dezvolte copiilor motivaţia pentru învăţare. 

Profesorul utilizează ghidul metodologic, acesta reprezentând un instrument de lucru pentru 

profesor, deoarece detaliază conţinutul programei şcolare, pe care o adaptează conform nevoilor 

copiilor. Curriculumul general este astfel simplificat pentru a putea fi parcurs de elevii cu C.E.S., iar 

strategiile didactice utilizate pentru integrarea acestor copii sunt şi ele modificate.  

Profesorul trebuie să cunoască şi să utilizeze strategii didactice care să identifice şi să sprijine 

rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, dar și să-l implice pe elev în procesul de învăţare, 

urmărindu-se astfel dezvoltarea gandirii şi stimularea creativităţii şi a interesului pentru învăţare. Nu se 
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poate lucra diferenţiat cu elevii dacă profesorul nu cunoaşte foarte bine copiii, atât sub aspectul 

dezvoltaării lor fizice cât şi al dezvoltării psihice.    

În proiectarea activităţilor educative, metodele active de grup stimulează şi dezvoltă foarte mult 

învăţarea prin cooperare, facilitează comunicarea, colaborarea şi relaţionarea între elevi, luarea deciziei, 

autonomie personală formarea opiniilor şi înţelegerea corectă a realităţii. Aplicarea metodelor activ 

participative duce la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente, pregătind copiii de a fi capabili să ia 

decizii în rezolvarea unor situaţii neobişnuite.    

Metodele activ-participative utilizate cu succes în predarea – învăţarea şi evaluarea noţiunilor 

şcolare la diferite discipline sunt: jocul didactic, metoda mozaic, metoda KWL „Ştiu- Vreau să ştiu – 

Am învăţat”, instruirea programată, metoda Starbursting etc.    

1. Jocul didactic este o metodă care constă în plasarea elevilor într-o activitate ludică cu caracter de 

instruire. Învăţarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare, se face într-o atmosferă de bună 

dispoziţie şi destindere. Indiferent de tipul său, jocul didactic trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:    

- să aibă precizate obiectivele pedagogice; 

- să fie rațional integrat în sistemul muncii educative; 

- să dozeze gradul de dificultate implicat ( în funcție de particularitățile de vârstă și intelectuale ale 

elevilor); 

- să fie dozate din punct de vedere calitativ. 

Valențele instructive ale activităților ludice sunt extrem de variate. Ele sunt folosite pentru a 

dinamiza activitatea instructiv-educativă, fiind îmbinate cu alte metode (în funcție de  particularitățile de 

vârstă și intelectuale ale elevilor, de timpul de lecție). 

2. Metoda KWL – Know, Want to Know, Learn - Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat – este metodă ce 

activează elevii, îi face conştienţi de procesul învăţării şi le oferă posibilitatea de a-şi verifica nivelul 

cunoştinţelor. 

Este încurajată participarea fiecărui elev prin conştientizarea eventualelor lacune şi prin motivarea 

acoperirii acetora; se stimulează atenţia şi gândirea.  

Etapele metodei: 

- anunțarea temei de către profesor; 

- inventarierea ideilor de către elevi pe care le consideră că le dețin cu privire la subiectul ce va 

urma; acestea vor fi notate în rubrica ȘTIU a tabelului; 
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- notarea ideilor despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema respectivă; 

acestea vor fi notate în rubrica VREAU SĂ ȘTIU; 

- profesorul va propune apoi studierea unui text şi fixarea unor cunoştinţe, iar ideile nou asimilate le 

notează în rubrica AM ÎNVĂȚAT; 

- după rezolvarea sarcinii de lucru elevii vor folosi noţiunile înscrise în fiecare coloană pentru a 

demonstra nivelul actual al cunoştinţelor. 

3. Instruirea programată se realizează cu ajutorul calculatorului, prin lecţii, teste interactive şi 

softuri educaţionale. Softurile educaţionale trebuie să fie compatibile cu nevoile şi preferinţele ludice ale 

copiilor cu C.E.S. şi să fie centrate pe elev. 

Metodele activ-participative constituie nu numai la educaţia elevului ci şi la socializarea sa, ducând 

la o învăţare mai activă, cu rezultate pozitive. 

Utilizarea acestor metode activ-participative vin în sprijinul profesorului pentru a ușura procesul de 

integrare a copiilor cu C.E.S în învățământul de masă. Astfel, elevii vor fi motivați spre învățare, își vor 

dezvolta abilități, deprinderi și priceperi care să-i modifice comportamentul. 
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 JOCUL – O FORMA DE EXPRIMARE A COPILULUI CU CERINȚE EDUCATIVE 

SPECIALE 

Studiu de specialitate 

 

Boborel Iuliana Marinela 

Grădinița Cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” Craiova 

 

 

Principala formă de manifestare a copilului de vârstă mică este jocul. Activitatea de joc este izvorâta 

din nevoia de mișcare, de acțiune a copilului. Prin intermediul jocului copilul își consuma energia sau se 

distrează, își petrece mod plăcut timpul. Tot prin joc se exersează anumite comportamente funcționale, 

se dobândesc operații ale gândirii, se stabilesc relații sociale, supunerea față de reguli, capacitatea de a 

coopera, înfruntarea, succesul celui mai bun etc. 

Esențial pentru dezvoltarea psihologică, pe toate planurile, de la cel cognitiv, la cel afectiv, dar și 

relațional, jocul are anumite particularități în cazul copiilor cu CES față de copiii tipici. 

Copiii cu cerințe speciale prin joc își pot exprima propriile capacităţi obținând prin joc informaţii 

despre lumea în care trăieşte. Jocul îi ajută pe copiii să intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din 

mediul înconjurator şi îi învaţă să se orienteze în timp și spaţiu. 

Jocul asigură socializarea întrucât acesta se desfăşoară mai ales în grup. Jocurile sociale (loto, 

domino, cuburi, cărți de joc etc) sunt necesare pentru persoanele cu handicap deoarece le oferă şansa de 

a juca cu alţi copii. Orice joc propus trebuie să fie adaptat în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu 

tulburari de comportament trebuie să fie permanent sub observatie, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie 

să fie cât mai variate. 

În perioada  preșcolară jocurile se desfășoară mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. Din 

acest motiv, copiii cu CES trebuie să fie înscriși la grădinița alături de copii tipici, deoarece aceștia pot fi 

accepta ușor un coleg cu probleme de sănătate. Cea mai indicată perioadă pentru începerea socializării a 

copiilor cu CES este perioada preșcolară, deoarece socializarea se realizează ușor prin intermediul 

jucăriilor și al echipamentelor de joc. 

Terapia prin joc are la bază efectul armonizator. Din această cauză jocul terapeutic a fost numit o 

„pace încheiată cu sine şi cu ceilalţi“. Armonizarea realizată cu ajutorul jocului se manifestă sub forma 

unei concordanţe subiective între dorinţă şi putinţă. Datorită acesteia, copilul găseşte în joc un răspuns 

pozitiv la încercările sale mascate de a fi înţeles şi o confirmare a sentimentului propriei valori. 

Psihologia jocului evidențiază importanța activării acestei metode mai ales în învățământul preșcolar 

și primar. Analiza sa permite cadrului didactic valorificarea principalelor cinci direcții de dezvoltare, 

orientare astfel : 

• de la grupurile mici spre grupurile tot mai numeroase, 

• de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile, 

• de la jocurile fără subiect spre cele cu subiect, 

• de la șirul de episoade nelegate între ele spre jocul cu subiect și cu desfășurare sistematică, 
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• de la reflectarea vieții personale și a ambianței apropiate, la reflectarea evenimentelor vieții 

școlare " (cf. Elkonin) 

Aceasta activitate dinamizeaza acțiunea didactică prin intermediul motivațiilor ludice care sunt 

subordonate scopului activității de predare- învățare, dar și de evaluare.  

E. Claparede clasifică jocurile după criterii pedagogice ce vizează: 

• obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale, tactile ), jocuri de observare, de 

dezvoltare a limbajului, de stimulare a cunoașterii interactive; 

• forma de exprimare: jocuri simbolice, de orientare, de sensibilizare, conceptuale, jocuri, 

ghicitori, jocuri de cuvinte încrucișate; 

• conținutul instruirii: jocuri matematice, muzicale, sportive, literare/lingvistice; 

• resursele folosite: jocuri materiale, orale, pe baza de întrebări, pe baza de fișe individuale, pe 

calculator; 

• regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiție, cu reguli inventate, spontane și 

protocolare ; 

• competențele psihologice stimulate: jocuri de mișcare, de observație, de imaginație, de 

atenție, de memorie, de gândire, de limbaj și de creație. 

În procesul de instruire a copiilor cu CES jocul didactic poate fi folosit ca activitate de completare cu 

întreaga clasa. 

Totodată jocul poate fi folosit ca recompensă, astfel 10 minute de atenție concentrată pentru 

însușirea unei noțiuni pot fi răsplătite cu câteva minute de joacă. În acest caz jocul este cosiderat o 

tehnică în psihologia comportamentalistă. 

Jocurile copiilor pot devi metoda de instruire dacă capătă o organizare şi se succed în ordinea 

implicată de logica conoaşterii şi învăţăturii. Astfel intenția principală a jocului este învăţătura care 

pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Pentru a atinge aceste scopuri, jocurile trebuie să fie instructive, 

să evalueze cunoştinţele copiilor. 

Jocul nu este important doar ca moment de relaxare, ori de transmitere a cunoștințelor (joc didactic). 

La fel de importantă este evaluarea prin joc ce condiţionează mare măsură dinamica clasei. În fond, nu 

există învăţare eficientă fără evaluare, dar ea nu poate şi nu trebuie să fie redusă la simplul act al notării. 

Jocul constituie un sprijin necesar în organizarea evaluării, având în vedere faptul că monotonia 

produsă de formele stereotipe ale exerciţiilor produce rapid plictiseala. Aceasta (plictiseala, monotonia) 

are ca efect secundar scăderea dorinţei de a învăţa, a interesului şi atenţiei elevilor. 

Jocul, ca modalitate de evaluare, are un rol în ceea ce-i priveste pe copii cu CES. Prin joc evaluarea 

este mai eficientă şi totodată antrenantă. De exemplu, când copilul cu CES învaţă alfabetul, jocurile de 

evaluare pot ajuta atât la fixare, cât şi la etalarea cunoştinţelor dobândite până la un moment dat. 

Exemple de jocuri de evaluare : „Trenul literelor“, „Trenul silabelor“, „Jocul silabelor duble“ etc. 

La matematică jocul are un rol bine definit. Jucându-se cu cifrele, copilul cu CES reacţionează şi 

participă vioi la cerinţele spuse. 

Principala funcţie a evaluării este aceea de a determina măsura în care diferitele obiective 

pedagogice au fost atinse. În acelaşi timp încearcă să explice randamentul nesatisfăcător. 

În cadrul procesului de învăţare, evaluare jocul îşi exercită: 
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• funcţia diagnosticată (realizată prin teste de cunoştinţe tip diagnostic ); 

• funcţia prognostic (realizată prin teste de aptitudini, teste pedagogice de tip criterial sau de 

tip normativ) 

• funcţia de selecţie (realizată când se dorește ierarhizarea copiilor în clasă). 

O evaluare a copiilor cu cerințe educaționale speciale trebuie făcută ințial și continuu pentru a 

surprinde copilul din punct de vedere psihologic, educațional, social și medical. Doar în acest fel are loc 

o detectare corectă a aspectelor ce au caracter deficitar și care necesită intervenție. Pe de altă parte, la 

aceste aspecte se vor adapta și conținuturile procesului didactic. 

Putem conchide prin a evidenția că prin joc, copii cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi 

pot antrena capacitatea lor de a acţiona creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii 

euristice, în care se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 
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COPILULUI CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE – NEVOI ȘI PROVOCĂRI 

 

Profesor Grigore Florin Ionuț 

Universitatea din Craiova 

 

 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu 

deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la 

fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de ordin socio-

cultural. 

Conceptul „Cerinţe Educative Speciale” a fost lansat în anul 1978, în Marea Britanie, dezbătut 

ulterior de Cardiff, în 1990, în cadrul Congresul Internaţional al Educaţiei Speciale –“ Cerinţele 

educative speciale – reale sau artificiale?” şi în 1990 la Conferinţa Internaţională de la Jomtien, 

Thailanda, pentru ca ulterior să fie preluată de UNESCO (din 1995). 

Pentru a înţelege mai bine conceptul de Cerinţe Educative Speciale este nevoie, înainte de toate, de o 

abordare care să pună in evidenţă învăţarea, şi nu particularităţile care diferenţiează copiii în acest 

proces general al formării şi dezvoltării individualităţii. “Fiecare copil are caracteristici, interese, 

abilităţi şi cerinţe de învăţare unice şi de aceea, pentru ca dreptul la educaţie să aibă un sens, trebuie 

concepute sisteme educaţionale şi trebuie im-plementate programe educaţioanle care să ţină seama de 

extrem de marea diversitate a acestor caracteristici şi cerinţe ( apud, Declaraţia de la Salamanca, 

UNESCO-1994). 

CES exprimă o necesitate evidentă a anumitor copii de atenţie şi asistenţă educaţională suplimentară 

(măsuri afirmative, pozitive, din nevoia de compensare a unui/unor dezavantaje), fără de care nu se 

poate vorbi efectiv de egalizarea şanselor, de acces şi participare educaţională şi socială. Sintagma CES 

este mai relevantă în plan psihopedagogic decît cea de deficienţă, incapacitate/dizabilitate sau handicap: 

ea orientează atenţia asupra cerinţelor şi nu asupra defectului. Termenul “special” este utilizat pentru a 

desemna ceea ce se constituie în ceva îndepărtat de obişnuit, de norma statistică şi care este destinat unor 

finalităţi particulare. Copilul cu cerinţe speciale posedă, alături de nevoile generale şi alte nevoi, cu 

caracter particular, care nu sunt comune, obişnuite, oarecare. 

În anumite ţări (SUA, Marea Britanie, Spania, Estonia, Slovenia, Israel etc.) conceptul de CES se 

referă şi la copiii supradotaţi sau excepţionali. La noi în ţară, Legea Învăţământului (84/1995) şi 

amendamentele ei ulterioare utilizează conceptul de CES, alternativ şi/sau echivalent cu cele de 

deficienţă şi handicap. 

Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) corespunde unui tip de abordare care: 

- postulează ideea că fiecare copil este unic, 

- identifică faptul că orice copil poate învăţa la un anumit nivel, 

- valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individului, 
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- cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare care sprijină şi întăreşte învăţarea dacă aceasta 

este accesată adecvat (prin curriculum adaptat nevoilor particulare). 

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, 

de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, 

adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. 

Nu doar curriculum trebuie adaptat, însă, ci și modul în care se predă (organizarea clasei, cadrul de 

învățare, rutina zilnică). De asemena, există și o serie de tehnici de structurare a materialelor, a lecțiilor, 

de interacține cu copiii cu CES, a căror aplicare va duce la rezultate optime. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu 

zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. 

În această ultimă categorie fac parte: 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea); 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, 

paralizia cerebrală); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul 

Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

Caracteristici ale copiilor cu CES: 

• le lipseste deseori maturitatea și au un comportament narcisist și egocentric, 

• deseori, sunt speriați de școala, dar colegii îi pot ajuta să depășească această frică, 

• prezintă capacitatea de a înțelege, dar le lipsește cea de a reda cele știute, 

• uneori sunt copleșiti de sarcinile pe care trebuie să le execute (de exemplu pot cunoaște 

rezolvarea unei probleme, dar nu o pot rezolva practic). 

 

Strategiilor pentru copiii care atestă diferite categorii de CES 

Pentru a veni în ajutorul acestor copiii speciali este necesar să apelăm la o serie de strategii didactice 

ținând cont de tipologia CES specifică acestora. Putem exemplifica câteva strategii în funcție de 

categoria CES în care se situează copilul : 

- pentru copiii cu dizabilități intelectuale putem apela la strategii ce vizează organizarea clasei pe 

centre de interes sau pe forme de lucru în: grupuri, perechi sau individual, strategii de creare a 

ambianței emoționale pozitive etc) ; 

- pentru copiii cu dificultăți de învățare strategiile aplicate urmăresc cunoașterea stilurile de 

învățare și a necesităților copiilor, evaluarea punctelor forte, colaborarea permenentă cu diverși 

subiecți implicați etc) ; 
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- pentru copiii cu dizabilități de vedere strategiile selectate presupun activități de susținere a 

independenței, de includere în colectivul clasei, de scriere cu litere de dimensiuni mai mari pe 

postere, flipchart, tabla personală, de utilizarea a alfabetului Braille etc) ; 

- pentru copiii cu dizabilități de auz în strategia aplicată ar trebui să se aibă în vedere: organizarea 

clasei/grupului în semicerc, aplicarea de metode intuitive, formularea clară și concisă a 

sarcinilor, repetarea sarcinilor etc) ; 

- pentru copiii cu autism strategiile didactice selectate trebuie să implice activități de comunicare, 

de relaționare, de diferențiere a sarcinilor etc). 

În didactica modernă sunt promovate strategiile cooperative și cele tutoriale care sunt la fel de 

eficiente ca cele tradiționale expuse mai sus. 

Strategiile cooperative10 presupun două tipuri de învățare: 

- competitivă-aditivă tip PUZZLE, unde sarcinile de învăţare sunt divizate pînă la nivelul fiecărui 

membru, pentru a se reîntregi ulterior din juxtapunerea atent-selectivă a contribuţii lor fiecăruia; 

- competitivă-aditivă tip JIGSAW, unde grupurile primesc aceeaşi sarcină, care se divizează 

membrilor; „omologii de sarcină” din grupuri se întâlnesc, lucrează în comun pentru 

descoperirea soluţiilor, apoi se reîntorc în grup. 

Strategii tutorial11:  

- tutoriatul între egali (peer tutoring); 

- tutoriatul cu inversare de roluri (reverse role-tutoring); 

- tutoriatul între elevi de vârste diferite (cross-age tutoring). 

Putem conchide prin a evidenția că într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de 

importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să 

realizeze ceva bun. 
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INTEGRAREA  COPIILOR  CU  CERINȚE  EDUCATIVE  SPECIALE  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL   

OBIȘNUIT –UN  PAS  IMPORTANT  ÎN  INTEGRAREA  LOR ÎN  SOCIETATE 

 

Prof. Cristea Camelia-Ecaterina 

Colegiul Național „Elena Cuza“, Craiova 

 

 Copiii cu cerințe educative speciale reprezintă o categorie deosebită în societatea actuală și 

încercarea de a le oferi un învățământ în clase comune cu elevi fără astfel de cerințe reprezintă o șansă 

pentru integrarea lor în societate, dar și o șansă pentru ceilalți de a se forma în spritul toleranței și al 

ajutorului celorlalți semeni, așa cum ar trebui să se întâmple într-un proces didactic modern. 

 În această privință, principiile care trebuie sa se afle la baza unui astfel de învățământ integrative 

sunt următoarele: 

1.Trebuie să avem în vedere că fiecare copil este unic în felul său, cu aspecte legate de  dezvoltarea 

fizică și psihică, de personalitate; 

2.Trebuie să pornim de la ideea că orice copil are capacitatea de a învăța în ritmul propriu și la un nivel 

condiționat de mulți factori; 

3.Trebuie să privim curriculum-ul școlar ca un element flexibil, adaptabil la nevoile, respective cerințele 

elevilor; 

4.Tipul de învățare este unic și este determinat de particularitățile individuale ale fiecărui elev. 

  În acest context se poate vorbi despre trei tipuri de integrare a copiilor cu CES în învățământul 

obișnuit: 

1.Integrarea totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită. Ei participă la cursuri, în măsura 

în care nu sunt ocupați cu participarea la programele terapeutice speciale; 

2.Integrarea parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obisnuită, participând la 

anumite discipline școlare accesibile lor; 

3.Integrare ocazională – elevii cu CES participă ocazional împreună cu ceilalți elevi la diferite excursii, 

spectacole, vizite, serbări, întreceri sportive, etc. 

Aceste tipuri de integrare se stabilesc atât din punctul de vedere al condițiilor existente la nivelul 

fiecărei unități școlare, cât și din punctul de vedere al situației dezvoltării fizice și psihice, dar și din 

punctul de vedere al comportamentului fiecărui copil cu nevoi speciale. Se constată adesea tulburări 

comportamentale, care afectează relațiile sociale și progresul școlar al copilului. Aceste comportamente 

deviante nu sunt datorate unor factori intelectuali sau de sănătate, ci se manifestă in situații diferite, față 

de oameni diferiți. Tulburările de comportament se referă la:  tulburări de conduită (agresiuni verbale 

sau fizice, intimidare, lipsă de atenție), anxietate, teamă, tensiune, frică, depresie, tristețe,   agresiune 

socială (vandalism, abandon școlar, fugă de acasă), imaturitate (atenție scăzută, concentrare slabă, 

coordonare deficitară, plictiseală în timpul orelor de curs). Există adesea dificultăți de învățare în 

privința limbajului receptiv, în procesarea limbajului și în ceea ce privește limbajul expresiv, din punctul 

de vedere al calculului matematic, al abilităților vizuale, auditive, motorii, de organizare și conceptuale, 

al memoriei, al comportamentului (impulsiv, egocentric), al imaginii de sine și de relaționarea cu 
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ceilalți, al imposibilității de a oferi răspunsuri, chiar dacă acestea sunt cunoscute de elev, al organizării 

timpului, al înțelegerii (la nivel periferic, superficială, incompletă). 

În cazul unor astfel de comportamente se recomandă intervenția cadrului didactic, care trebuie să 

adopte o atitudine pozitivă, de sprijin a acestor copii, având drept scop învățarea de noi comportamente 

și nu de aplicare a unor pedepse.  

În același timp, se recomandă evitarea aparitiei unor astfel de comportamente prin: orientarea 

sarcinilor școlare spre succes, emiterea unor comentarii pozitive din partea cadrului didactic în cele mai 

mule situații, însușirea, în cazul elevului, a unor metode de rezolvare a confictului și de comportare în 

situații din viața cotidiană, stabilirea unor consecințe ale comportamentului neadecvat (petrecerea 

timpului într-un spațiu desemnat pentru pauzele de activitate), ocuparea permanentă a elevului cu sarcini 

de învățare accesibile lui), supravegherea permanentă a elevului în cauză. 

De asemenea, trebuie utilizate strategii de predare corespunzătoare în activitatea cu acești copii: 

folosirea unui program de predare-învățare foarte exact și detaliat, cu o structură clară, sarcinile de lucru 

trebuie individualizate și formulate, astfel încât să fie ușor de înțeles, timpul de rezolvare nu trebuie să 

fie foarte îndelungat, se combină activitățile intelectuale cu cele fizice, se evită criticile și se adoptă o 

atitudine pozitivă, în armonie cu copilul, nu se folosește culoarea roșie la corectare și se evidențiază 

rezultatele corecte. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie si înțelegere 

între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund, ele învățându-i pe copii sa se accepte așa cum 

sunt, indiferent de cum îi privește societatea și să colaboreze în vederea realizării obiectivelor de interes 

comun. În vederea unei integrări cât mai bune a copilului cu CES în clasa de elevi, se recomandă 

următoarele măsuri: acesta să intre în clasă în același timp cu ceilalți elevi, să stea într-o bancă, de unde 

poate vedea profesorul și poaea fi antrenat ușor în activitățile clasei, să participe împreună cu ceilalți la 

activități și să plece din clasă în același timp cu ei, să i se acorde ajutor doar dacă este de strictă 

necesitate și pentru o perioadă scurtă de timp, să fie încurajat să desfășoare activități comune cu ceilalți 

elevi, să accepte sprijinul acestora.  

În lucrul cu acești copii se impune o colaborare foarte strânsă cu părinții, care sunt mereu 

consiliați și impicați în desfășurarea activităților din cadrul școlii. În acest sens, rebuie să existe un 

parteneriat strâns între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice pregătite și informate în privința 

modului în care se poate interveni pentru consilierea acestora, iar părinții sunt puși în legătură cu alți 

părinți în aceeași situație, astfel încât să aibă loc o abordare pozitivă a creșterii și educării copiilor. 

Părinții trebuie să fie realiști în așteptările lor și să aibă grijă să implice copilul în luarea deciziilor, astfel 

încât acesta să participe la situații la care poate să ia parte. Fiecare problemă se discută, până când se 

ajunge la o concluzie acceptabilă. 

În concluzie, integrarea acestor copii în învățământul obișnuit presupune o implicare totală atât 

din partea cadrelor didactice, cât și din partea părinților, însă reprezintă un prim pas în procesul de 

integrare a lor în societate.  
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INTEGRAREA ÎN ȘCOALĂ A ELEVILOR CU CES 
 

Ilinca Roxana Ionela 

Liceul De Arte "Bălaşa Doamna"Târgoviște 

 

 

          Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă/ clase obişnuite, la activităţile 

educative formale şi nonformale, a tuturor copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. 

Dreptul de a fi educaţi în acelaşi fel şi în acelaşi context social ca şi ceilalţi copii este apreciat a fi un 

drept universal de care să se bucure orice copil indiferent de dizabilitate. 

           În plan psihopedagogic,”cerinţe educative speciale” subliniază cu claritate necesitatea 

individualizării evaluării şi demersului educaţional în funcție de particularitățile psihoindividuale și de 

vârstă ale elevilor, de necesitățile, motivațiile, interesele fiecăruia.  

         Educația în școala incluzivă are rolul de a implica activ pe toți participanții în actul învățării spre 

realizarea idealului educațional și anume formarea personalității în vederea integrării active și creatoare 

în viața socială, în funcție de expectanțele societății de la un moment dat. 

         Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în școli are rolul de a înlătura segregarea sau 

excluderea din diferite motive:apartenența la gen, limbă, statut social,religie, nivel de cultură, etc.; de 

asemenea este necesară o reorganizare a școlii în ansamblu, a curriculumului, a modului în care 

profesorii predau și a modului în care elevii învață, a modului în care elevii interacționează între ei, cu 

sau fără dizabilități de orice fel. Școala incluzivă este deschisă comunității,  tuturor celor care vor să 

învețe și trebuie să se asigure că elevii din acea școală participă ei înșiși la procesul instructiveducativ, 

ca niște actori, nu doar ca produse pasive. Diferențele dintre elevi sunt văzute în școala incluzivă ca 

resurse de învățare în sensul că fiecare învață de  la celălalt într-un proces de interacțiune continuă, iar 

tratarea diferențiată a elevilor este absolut necesară. Integrarea şcolară a copiilor cu CES permite, sub 

îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către elevii fără deficiențe a 

problematicii şi  potenţialului de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor care,din 

motive independente de voinţa lor, au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instruire şi 

educaţie din şcoală şi de anumite facilităţi pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite în cadrul 

comunității; de asemenea copiii cu CES își dezvoltă competențele sociale alături de copiii “normali” mai 

mult decât dacă ar fi separați într-o școală specială. 

         Procesul de integrare a copiilor cu CES depinde în foarte mare măsură deprofesor, de competențele 

sale pedagogice, organizaționale, psihosociale, deoarece integrarea este un proces complex, îndelungat 

și care  presupune ca educatorul să fie foarte bine motivat și să știe exact ce înseamnă integrarea. 

         Integrarea copiilor cu CES în școli obișnuite este o necesitate a prezentului și a viitorului deoarece 

includerea lor în societate în forma școlară, la început, asigură o mai bună adaptare la condițiile mediului 

de mai târziu, ei învață treptat cum să răspundă solicitărilor tot mai diverse, cunoscând realitatea dintr-o 

perspectivă mai largă. 

            Etapele procesului de integrare constau în: 

1. Depistarea copilului cu nevoi speciale prin identificarea de către familie/cadre didactice/ medici, apoi 

orientarea către Serviciul de evaluare complexă sau echipa Programului de  integrare; 
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2. Evaluarea globală ce presupune evaluarea medicală, evaluarea socială, evaluarea psihopedagogică , 

evaluarea curriculară iniţială, constituirea dosarului. 

3. Decizia de includere în Programul de Integrare este luată de I.S.J., pe baza recomandării echipei de 

evaluare a Programului de Integrare prin eliberarea unei adrese către şcoala integratoare. 

4. Constituirea echipei de caz. 

5. Elaborarea programului de intervenţie individualizată (de către echipa de caz). 

6. Evaluarea curriculară (de către cadrul didactic de la clasă, pe baza probelor elaborate în cadrul 

Programului de Integrare). 

7. Elaborarea programei curriculare adaptate (de către cadrul didactic de la clasă şi profesorul de 

sprijin şi supervizată de I.S.J.). 

8. Aplicarea proiectului de intervenţie şi elaborarea programelor de recuperare/abilitare. 

9. Evaluarea periodică şi adaptarea obiectivelor proiectului de intervenţie individualizată la 

particularităţile copilului. 

10. Evaluarea semestrială/ etapială şireadaptarea curriculară. 

11. Monitorizarea cazului (I.S.J. -Programul de Integrare). 

12. Evaluarea finală (la sfârşitul anului şcolar şi analiza cazului). 

         Factorii principali ai incluziunii sunt: 

1. cadrele didactice, atitudinea lor faţă de copilul cu nevoi speciale, resursele disponibile (metode de 

predare, materiale, timp disponibil, competenţe profesionale); 

2. şcoala, ce asigură copilului cu nevoi speciale un program de lucru într-o clasă obişnuită, cu alţi copii 

de vârstă apropiată. Aceasta poate şi trebuie să stimuleze prezenţa la şcoală a copiilor, deoarece 

reprezintă o şansă în plus ca procesul de integrare, ca munca în echipăa factorilor implicaţi să ajungă la 

rezultatul scontat. 

3. familia, care asigură (sau ar trebui să asigure) climatul securizant şi cadrul optim necesar dezvoltării 

unei personalități echilibrate a copilului. Trebuie luată în consideraţie şi şcoala specială, cu experienţă, 

cunoştinţe şi facilităţi ale sistemului ce pot constitui resurse pentru şcoala incluzivă. 

         Se identifică două modele fundamentale de organizare şi educaţie pentru CES, care nu sunt 

neapărat succesive şi pot coexista. 

1. Modelul bazat pe selecţie, separare şi segregare.Teza sociopedagogică de bază acestui model este 

adaptarea copilului la şcoală, iar dacă el nu poate răspunde exigenţelor, trebuie introdus în şcoli 

speciale.Tratamentul pedagogic propus: pedagogie bazată pe selecţii negative şi eşec. 

2. Modelul integrării – are la bază o filosofie bazată pe încrederea în copil şi în capacităţile sale. 

           Integrarea şcolară 

         Şcoala este, de asemenea un mediu important de socializare. Formele de integrare a copiilor cu 

CES pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei 

copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase 

obişnuite. 

          Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei 

motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul 
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poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 

învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la 

cerinţele şcolare. În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine, de obicei, grupului de elevi 

slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar şi normele socialmorale, fiind mereu 

sancţionat de către educatori. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte 

respins de către mediul şcolar. Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane 

marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele 

cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în 

situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se 

preocupă de bunăstarea copilului. 

           Domenii ale integrării şcolare pentru CES 

1. Domeniul instituţional 

2. Domeniul curriculum-ului (curriculum de bază, curriculum diferenţiat, curriculum adaptat) 

3. Sistem unitar de formare a personalului didactic, într-o organizare în care să existe o pregătire 

psihopedagogică de bază şi una specifică, pentru abordarea pedagogică a CES în cadrul şcolii pentru 

toţi. 

Una din principalele schimbări care caracterizează procesul educativ al copilului cu nevoi speciale este 

tendinţa actuală de a înlocui intervenţia realizată în cadru instituţional prin cea realizată prin intermediul 

familiei şi prin mijloace deschise sau semideschise. 

          Modelul educaţiei integrate prezintă şase caracteristici principale: 

a. Un program şi o strategie individualizată de educaţie vor trebui să fie puse în lucru pentru fiecare 

copil, pe baza unei evaluări permanente şi a progreselor sale; 

b. Contactele vor trebui organizate sistematic între copiii cu handicap şi cei fără handicap, în cadrul 

instituţiilor şcolare şi în afara lor, printre altele printr-un sistem de tutorat; 

c. Programele de educaţie vor fi elaborate în funcţie de nevoile şi exigenţele vieţii în comunitate şi 

pentru a facilita trecerea de la activitatea şcolara la viaţa adultă, foarte importantă pentru viitorul 

persoanelor cu nevoi speciale, şi,adesea dificilă; 

d. Programele de educaţie vor fi elaborate şi prin conlucrarea cu părinţii, de către membrii echipei 

pluridisciplinare; 

e. Se va urmări o evaluare dinamică, permanentă a modului de punere în lucru, de aplicare practică a 

programelor de educaţie individualizată, precum şi efectele lor specifice asupra tuturor dimensiunilor 

personalităţii copiilor cu nevoi speciale în condiţiile integrării; 

f. Educaţia integrată, pornind de laintervenţia precoce, urmăreşte să ajute familia şi copilul cu nevoi 

speciale în vederea valorizării tuturor potenţialităţilor latente şi manifeste, pentru a trăi din plin, cu 

posibilităţile pe care le are şi le dezvoltă, într-o ambianţă constructivă, echilibrată. Educaţia integrată îi 

va permite copilului cu nevoi speciale să trăiască lângă ceilalţi copii valizi, să desfăşoare activităţi 

comune, dobândind abilităţi indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o 

adecvată inserţie socială. 
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         Curriculum diferenţiat – se referă la modalităţile de selectare şi organizare a conţinuturilor, 

metodelor de predare –învăţare, metodelor şi tehnicilor de evaluare, standardelor de performanţă, mediul 

psihologic de învăţare, în scopul diferenţierii experienţelor de învăţare şi de adaptare a procesului 

instructiv-educativ la posibilităţile aptitudinale şi de înţelegere, la nivelul intereselor şi cerinţelor 

educaţionale, la ritmul şi la stilul de învăţare al elevilor. 

            Curriculum adaptat – se referă la adaptarea conţinuturilor la o categorie de elevi cu CES, 

având în vedere volumul de cunoştinţe, dar mai ales procesele psihice şi particularităţile funcţionale ale 

sistemului nervos la elevii cu CES. 

          Adaptarea curriculum-ului se poate realiza prin: 

1. Extensiune– prin introducerea unor activităţi suplimentare care vizează cu precădere aspecte legate 

de însuşirea unor limbaje specifice (dactilele, alfabetul Braille, limbajul semnelor) şi comunicare, 

orientare spaţială, activităţi de socializare şi integrare în comunitate, activităţi practice focalizate pe o 

pregătire profesională adecvată tipului de deficienţă. 

2. Selectarea unor conţinuturi din curriculum general care pot fi înţelese şi însuşite de copiii cu CES, 

renunţarea la altele cu un grad ridicat de complexitate. 

3. Accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculum-ului general prin introducerea elevilor 

cu CES în activităţi individuale variate, compensatorii, terapeutice destinate recuperării acestora şi 

asigurarea participărilor în mod eficient la activităţile desfăşurate în învăţământul obişnuit. 

4. Folosirea de metode şi procedee didactice şi de mijloace de învăţământ preponderent intuitive 

care să ajute elevul cu CES să înţeleagă şi să interiorizeze conţinuturile predate la clasă. 

5. Folosirea de metode şi procedee de evaluare prin care să se evidenţieze evoluţia şi performanţele 

elevilor, nu numai în plan intelectual, ci mai ales în plan aplicativ (gradul de valorificare a potenţialului 

aptitudinal şi modalităţile de rezolvare de probleme tipice de viaţă, posibilităţi de relaţionare şi 

comunicare cu cei din jur, performanţele în plan profesional). 
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STUDIU DE CAZ 

Situația familială și problemele comportamentale ale elevilor 

 
Prof. pentru înv. primar Tudose Elena 

Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște 

 
Prezentarea cazului 

Cazul pe care îl voi prezenta se referă la un conflict interior caracterizat prin confruntarea în 

conştiinţa copilului a unor atitudini afective contradictorii faţă de parinţi şi situaţia creată între aceştia. 

Elevul H.R.A. s-a născut pe martie 1983. 

Părinţii sunt ingineri la UPET Târgovişte. Locuiesc la bloc şi au o situaţie materială bună. 

Băiatul este singurul lor copil. Tatăl provine dintr-o familie de ardeleni intelectuali şi posedă o cultură 

trainică şi vastă, având şi principii, sănătoase despre viaţă. Mama este din Răzvad. Este o fire energetică, 

ambiţioasă, ştie ce vrea. 

 Naşterea şi copilăria băiatului au fost normale. A frecventat grădiniţa unde a dovedit, ca şi 

în clasa I, că este sociabil, participă la toate activităţile plin de elan, are iniţiativă, este inteligent. Se 

exprimă logic şi corect pentru vârsta lui, datorită părinţilor care vorbesc foarte mult cu el. Este un copil 

receptiv la orice stimul. 

(Pentru întocmirea anamnezei copilului am stat de vorbă cu educatoarea, mama şi tatăl 

copilului). 

În perioada vacanţei de vară după clasa I, la UPET a avut loc o explozie, iar tatăl copilului 

este rănit grav. Printre alte tare cu care se alege pentru tot restul vieţii, rămâne şi impotent. Relaţiile de 

orice natură dintre soţi încetează. Pentru un timp (≈ 1 an) mai locuiesc împreună, apoi mama îl izgoneşte 

din apartament. Tatăl vine zilnic la şcoală să se intereseze de copil, stă cu el de vorbă. Mama îi interzice 

aceste vizite, considerându-le dăunătoare copilului. În vacanţe nu-l mai lasă pe copil să meargă la 

bunicii din partea tatălui. 

Copilul suferă, îi iubeşte pe ambii părinţi şi are nevoie de amândoi. Îl doreşte foarte mult pe 

tatăl lui, în care vede un prieten. Se bucură ori de câte ori îl vizitează la şcoală şi are momente când vrea 

să plece cu el, dar nu se îndură s-o părăsească nici pe mamă. Aceasta îşi impune firea autoritară, 

spunându-i să nu mai vorbească cu tatăl. Îl vorbește de rău pe acesta în faţa copilului. În mintea acestuia 

se creează confuzie. La ore începe să fie neatent, nu mai are putere de concentrare, cade în stări de visare 

şi se trezeşte vorbind despre Dumnezeu în orice moment, indiferent că are sau nu legătură cu problema 

pusă în discuţie. Are rezultate tot mai slabe la învăţătură. Începe să mintă acasă în legătură cu notele, 

ascunde carnetul de note şi lucrările de control sub covoare, sub fotolii, în spatele canapelei şi minte că 

nu a dat lucrări şi are carnetul oprit la şcoală. În clasă încearcă să iasă din situaţiile dificile tot cu ajotorul 

minciunii, iar colegii încep să-i spună „mincinosul”. 

Vorbesc zilnic cu copilul, încercând să înţeleg ce simte şi ce gandeşte şi să-l ajut şi pe el să 

înţeleagă situaţia. Suferă mult pentru că tatăl nu mai stă cu el, dar mult mai mult suferă pentru că mama  

îl vorbeşte de rău şi îi interzice să-l vadă. Stau de vorbă cu mama, încerc să o conving că pe primul loc 

trebuie pus binele copilului. Discutăm problema sub toate aspectele ei. Mama nu este dispusă să cedeze, 

spunând că este vorba şi de viaţa ei, iar copilul trebuie să se obişnuiască, mai ales că are parte de multă 

iubire din partea ei şi a părinţilor ei. 

Stau de vorbă cu bunicii din partea mamei şi descopăr de unde are copilul înclinaţie 

religioasă: bunicul fusese preot. Cad de comun acord cu ei ca să folosim extrema religioasă în care 
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căzuse copilul cu scopul de a-l ajuta să-şi revină de pe urma traumelor psihice la care fusese şi era în 

continuare supus. 

Am rugat psihologul-logoped al şcolii să-l interpeleze pe copil, încercând să-l ajute.   

În clasă am abordat diverse maniere de lucru, încercând să-l atrag pe copil în activităţile 

desfăşurate, să-i trezesc interesul, dar mai ales încrederea în mine pentru a-l determina să discute 

deschis, să-şi descarce suferinţa din sufletul lui. Am observat cât de mult îl durea când îi ziceam că unul 

din părinţi e vinovat de situaţie şi am evitat să fac afirmaţii de acest gen. Greşeala mamei a fost că, 

pentru a-l convinge să nu-şi mai vadă tatăl, i-a spus tot felul de minciuni despre el, fără să realizeze cât îl 

făceau aceste minciuni să sufere. De multe ori copilul riposta că nu este adevărat ce i se spune despre 

tată, dar mama nu-i permitea s-o contrazică şi-i impunea tăcere spunându-i că el este mic şi nu înţelege. 

Poate aici a fost punctul de plecare al minciunii pentru el (avea ca model minciunile mamei), ca mijloc 

de apărare, dar şi de luptă, pentru a atrage atenţia asupra lui ca persoană importantă care nu e luată în 

seamă într-o problemă ce-l va marca în primul rând pe el. Mama nu vrea sa ia în seamă faptul că există 

pericolul ca, un asemenea conflict în sufletul şi mintea copilului, nerezolvat şi prelungit, va influenţa 

negativ formarea trasăturilor de caracter, putând produce chiar „blocaje” în dezvoltarea lui. 

Am încercat să-l ajut pe copil să înteleagă că părinţii lui îl vor iubi chiar dacă stau separaţi, 

iar el de asemenea, îi poate iubi pe amândoi deopotrivă. Am încercat să-l ajut să înţeleagă că situaţia nu 

se va rezolva prin minciună. 

Colegilor lui le-am explicat despre situaţia delicată prin care trece şi le-am cerut ajutorul. 

Aceştia au renunţat la a-i mai spune “mincinosul” şi încet-încet şi-au revizuit atitudinea faţă de el. 

Au reuşit prin eforturile reunite ale tuturor celor implicaţi să-l determin să nu mai mintă în 

legatură cu sarcinile lui şcolare şi rezolvarea lor. 

La începutul clasei a V-a, am vorbit cu profesorii despre cazul lui H.R.A., rugându-i să-l 

urmărească şi să adopte metode corespunzătoare pentru sprijinirea lui. Am continuat să-l urmăresc şi eu, 

să vorbesc cu el (mă căuta când avea o problemă) şi să-l ajut. 

Treptat, începând cu cls. a VI-a – a VII-a, a redevenit copilul interesat pe care-l ştiau, 

cooperant, sociabil. 

Evită să vorbească despre tatăl lui, iar când o face vorbeşte urât despre el, pornit, parcă cu 

patimă. Se vede că suferă şi că nu este convins de adevărul vorbelor lui. Este oare conştient că se minte 

pe sine şi-i minte şi pe ceilalţi despre tatăl lui? Căci este şi aici vorba tot despre minciună, care nu va 

dispărea până când un specialist nu-l va ajuta să înteleagă şi să lămurească de ce şi pe cine este el 

supărat. 
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Egalitate de șanse în educație pentru copii  cu CES 

 

Prof. înv. preșcolar Brătulete Mihaela-Alina 

Grădinița cu p.p. ,,Pinocchio” Craiova, Dloj 

 

   „Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 

învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi” 

   Şcoala de azi trebuie să îşi proiecteze cu claritate scopurile şi formele de sprijin adecvate pentru a 

primi toţi copiii, a le asigura acoperirea nevoilor lor educaţionale şi a oferi astfel posibilitatea germenilor 

unei societăţi bazată pe accesibilitate, participare socială responsabilă şi colaborare. 

  Sistemul educaţional din România deşi se schimbă şi evoluează mai prezintă încă elemente de 

discriminare, în sensul că nu toţi copiii ajung la şcoală sau, atunci când ajung, nu se bucură de toate 

oportunităţile posibile de dezvoltare maximală a potenţialului lor. În mod deosebit vorbim aici de copii 

şi tineri cu CES (dizabilităţi, dificultăţi şi/sau tulburări). În situaţii de dezavantaj se pot afla şi copii romi 

sau din familii foarte sărace, din localităţi izolate şi alţii.Deşi au fost iniţiate programe şi proiecte pentru 

a deschide mai mult uşa şcolilor pentru copiii cu cerinţe speciale iar rezultatele sunt, de cele mai multe 

ori, îmbucurătoare, diseminarea rezultatelor şi a bunelor practici nu constituie un exerciţiu permanent. 

Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare şi de maximă generalitate:  

- fiecare copil este unic şi valoros în cadrul sistemului de educaţie 

 -fiecare copil poate învața şi de aceea susţinem nevoia de adaptare si exibilizare a curriculumu-lui şi 

organizării şcolare. 

 -politicile şcolare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de şcoală pentru copil decât cea 

de copil pentru şcoală.  

 - încurajăm dezvoltarea şi susţinerea serviciilor de sprijin în şcoală, pentru a oferi oportunităţi de 

dezvoltare tuturor elevilor dar şi pentru a forma şi sprijini profesorii.  

-susţinem plenar parteneriatul educaţional dintre profesori, părinţi şi elevi, alături de toţi profesioniştii 

care dau valoare adăugată actului educaţional. 

   Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, schimbări şi construcţii 

continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi incluzive. 

   Sistemele educaţionale trebuie să fie incluzive şi să caute în mod activ să cuprindă copiii care nu merg 

la şcoală şi să răspundă cu flexibilitate la situaţiile şi nevoile tuturor elevilor.   

  Trebuie incluşi în şcoală toţi copiii, şi cei provenind din cadrul minorităţilor lingvistice, etnice sau 

culturale, copiii din grupuri îndepărtate sau nomade, copiii străzii sau care lucrează, copiii cu dizabilităţi 

sau cei talentaţi. 

Strategii pentru incluziune: 

• Focalizarea pe educaţia copiilor (cu dizabilităţi) cât mai aproape posibil de şcolile generale; aceasta 

cuprinde – dacă este necesar - legături cu şcoli speciale.  

• Asigurarea unei structuri educaţionale incluzive – de pildă prin standarde minimale de accesibilitate.  
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• Nu construiţi o şcoală specială dacă aceasta nu există! Asiguraţi în loc resurse adiţionale în şcoli 

obişnuite.  

• Faceţi profesorii responsabili pentru toţi copiii şi asiguraţi pregătirea acestora pentru a preda copiilor 

cu dizabilităţi. 

 • Sprijiniţi profesorii şi şcolile să adopte modalităţi flexibile de lucru.  

• Luaţi în seamă introducerea „asistenţilor de profesori”, cu grija pentru a preveni izolarea celor asistaţi. 

     Educaţia incluzivă relevă, în afara imperativelor sociale şi ideologice, o concepţie ecologică şi 

interactivă asupra dificultăţilor de învăţare şi evidenţiază posibilitatea ca schimbările organizaţionale şi 

metodologice, realizate în şcoli, ca reacţie la dificultăţile de învăţare ale unor copii, să conducă la 

ameliorarea predării-învăţării pentru toţi elevii. 

      Rezidă ca o provocare însemnată, lansată de incluziunea în educaţie, necesitatea dezvoltării şcolii, 

pregătirea şi schimbarea de ansamblu a acesteia, pentru a primi şi satisface corespunzător participarea 

tuturor copiilor, inclusiv a celor cu cerinţe speciale, cu dizabilităţi (ca şi a altor grupuri marginalizate 

şi/sau excluse) în medii şcolare obişnuite, ca elemente componente ale diversităţii umane - cu diferenţele 

ei specifice. 

     Există mai multe dimensiuni şi provocări contemporane, legate de introducerea şi aplicarea acestui 

concept, de largă rezonanţă asupra modului în care este organizată şi funcţionează şcoala : 

 - centrarea pe copil, pe unicitatea acestuia; 

 - răspunsul la situaţii educaţionale diverse (o pedagogie respondentă, de luare în considerare şi de 

valorizare a diversităţii umane, sub diversele ei aspecte); 

 - comprehensivitate – înţelegere, acceptare a diferenţelor între copii (o pedagogie a alterităţii) 

- democraţie şi solidaritate umană  

- o şcoală mai echitabilă, mai naturală;  

- o şcoală deschisă, prietenoasă; 

 - o şcoală flexibilă, care se adaptează, învaţă (ea însăşi) şi se schimbă 

    Este nevoie aşadar de o abordare la nivel de sistem educaţional, în totalitatea acestuia, cu provocări 

însemnate pentru toate sectoarele – inclusiv pentru cel de învăţământ special. 

    Legea Educaţiei Naţionale (nr.1/2011) a cuprins şi principiul incluziunii sociale, este necesar însă ca 

operaţionalizarea acestei legi, prin diversele metodologii şi regulamente şi modul de aplicare a acestora 

sa aibă în vedere, cu prioritate, încorporarea principiului incluziunii, în litera şi spiritul acestuia, aşa cum 

se impune într-o ţară europeană. 

    Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copiii, se pot cel mai bine realiza pornind de la grădiniţă, iar 

materializarea lor se observă tot mai mult în practicile zilnice ale multor educatoare care îşi exercită 

profesia cu dăruire. Este firesc să gândim în detaliu aplicarea principiilor şi practicilor educaţiei pentru 

toţi ca o manieră de schimbare şi de adaptare la cerinţele unei pedagogii active, participative şi 

valorizante atât pentru copil cât şi pentru educatoare. Se simte nevoia să ne punem întrebări asupra 

modului în care lucrăm cu copiii în fiecare zi şi să căutăm împreună răspunsuri. Specificăm de la început 

ideea că în educaţia pentru toţi nu există un singur răspuns, ci fiecare situaţie educativă naşte seturi de 

răspunsuri determinate de nevoile beneficiarilor. Va trebui ca noi, educatorii, să ne obişnuim tot mai 

mult cu faptul că pedagogia nu înseamnă un tratat cu reţete (răspunsuri), ci o carte cu întrebări. Devine 
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tot mai evident că nu numai un singur educator este responsabil pentru stabilirea măsurilor necesare unei 

educaţii de calitate, ci toţi actorii sociali implicaţi, pentru că valorile cele mai eficiente sunt legate de 

lucrul în echipă şi de parteneriatul educativ. 

   Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi individuală. 

Cu atât mai mult când este vorba de copii, aceştia au dreptul de a se dezvolta şi forma cât mai adecvat 

pentru a-şi construi unicitatea şi a participa la identitatea socială şi culturală din care fac parte. Este 

firesc ca societatea să îi sprijine prin politicile derulate la început la nivelul familiei, apoi prin grădiniţă 

şi şcoală. 

    Educaţia pentru toţi este generatoarea perspectivei incluzive asupra educaţiei. Pornind de la 

deschiderea oferită de sintagma „educaţie pentru toţi”, prin acces şi participare, pas cu pas, se ajunge la 

educaţia incluzivă care se defineşte ca o schimbare majoră ce presupune politici, practici şi culturi 

incluzive. Educaţia incluzivă presupune existenţa sprijinului care să egalizeze şansele tuturor şi să se 

adreseze fiecăruia.  

   Putem sintetiza că educaţia pentru toţi devine coerentă dacă se bazează pe educaţia incluzivă şi dacă se 

defineşte ca: educaţie de calitate, eficienţă, responsabilitate,  pluridisciplinaritate, proces complex, 

strategie de respectare a drepturilor, evidenţiere a valorii individuale umane. 

   Educaţia trebuie înţeleasă ca un proces pe tot parcursul vieţii, începând cu perioada prenatală. Ea nu 

este numai responsabilitatea educatorilor, ci şi a familiei şi comunităţii în care se naşte şi creşte copilul 

şi trebuie să devină o cerinţă internă a fiecăruia. Educaţia de calitate se transformă în autoeducaţie. 

Responsabilitatea trece de la cei care o promovează spre cei care sunt formaţi. 
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Învățarea digitală la copiii cu CES 
Pop Anna Maria 

Palatul Copiilor Buzău 

 

 

Tehnologia informațională și de comunicare a devenit în multe şcoli speciale un element esențial 

în procesele de predare şi învăţare de zi cu zi. Schimbări masive au avut loc în ultimii 15 ani în viața 

şcolilor speciale, ca urmare a creşterii numărului de aplicații conexe domeniului microtehnologiei. 

În cazul în care tehnologia este inaccesibilă pentru persoane cu handicap sau informațiile sunt 

prelucrate astfel încât unele grupuri de persoane cu nevoi speciale sunt excluse de la a avea acces, 

societatea informațională se va transforma, în cele din urmă, într-o amenințare pentru persoanele cu 

diferite deficiențe. Există o conștientizare sporită a faptului că persoanele cu dizabilități au dreptul să se 

aștepte la același standard de servicii și de acces ca oricare alt membru al societății. Cu toate acestea, 

persoanele cu handicap trebuie să depășească obstacole suplimentare pentru a se bucura de informațiile, 

serviciile, divertismentul și interacțiunea socială oferite de tehnologia informațională și de comunicare. 

O caracteristică importantă pentru elevii cu dizabilități intelectuale și adesea trecută cu vederea – 

este principiul de toleranță la eroare. Elevii cu dizabilități intelectuale fac frecvent greșeli în utilizarea 

tehnologiei și, uneori, aceste erori pot conduce către un eșec total, dispozitivul devenind imposibil de a 

fi utilizat. Dezvoltarea unei tehnologii care să nu se confrunte cu erori neprevăzute este practic 

imposibilă. Cu toate acestea, având în vedere dificultatea cu care elevii cu dizabilități intelectuale 

răspund la erori neprevăzute, este prioritară identificarea unor sisteme tehnice de suport cu o funcționare 

sigură, robustă. Tehnologia încearcă să se adapteze diversității individuale a utilizatorilor cu dizabilități 

intelectuale, exemplu este dat de recomandările emise de Comitetul pentru Acces la Telecomunicații din 

Statele Unite, care, în 1999, a fost însărcinat să determine acele caracteristici tehnice și de design ce ar 

asigura accesul la tehnologie pentru persoanele cu dizabilități cognitive. Acest comitet a identificat patru 

clase de strategii: 

• transmiterea redundantă a informației, sub controlul utilizatorului; 

• fluxul informațional dirijat, cantitatea și frecvența informațiilor definite de utilizator; 

• sprijinul procedural; 

• organizarea conținutului. 

Pentru a se asigura că designul conține o transmitere redundantă de informații, produsul trebuie 

să includă utilizarea de exemple vizuale (de exemplu: diagrame, grafice, pictograme) suplimentare 

textului, furnizarea de informații atât în format vizual, cât și auditiv, oferind descrieri de imagini, 

legende și permițând multiple metode de localizare și utilizare a interfeței de control (forme, mărimi, 

texturi, culori diverse, etichete, mesaje vocale). A permite utilizatorilor să controleze cantitatea și 

frecvența de informații furnizate este a doua strategie identificată. Astfel de strategii  sprijină elevii cu 

probleme de atenție și memorie, permițând utilizatorului să controleze diferite elemente grafice (de 

exemplu: dimensiunea, amplasarea, aspectul) prin furnizarea de machete simple, standardizate pentru 

interfață de control, prezentând informațiile pas cu pas, menținând informațiile disponibile nu pentru un 

timp limitat, ci până când utilizatorul decide că nu-i mai sunt necesare, eliminarea funcțiilor care 

necesită acțiuni simultane, asigurarea mecanismelor pentru a accelera, încetini sau repeta anumite 
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informații și utilizarea unor abordări de tip „selectează și confirmă”, care determină utilizatorii să 

confirme că au finalizat un pas într-un anume proces. Strategiile de suport procedural se referă la funcția 

ajutătoare legată de planificare, succesiune și adresare a problemelor, urmărind reducerea sarcinii de 

memorie și limitarea distragerii atenției. Astfel de strategii includ furnizarea de instrucțiuni pas cu pas, 

secvențe de feedback în mai multe formate, utilizarea de avataruri interactive pentru a oferi ajutor și 

sprijin, automatizarea unor operații complexe (de exemplu: memorarea unor numere de telefon). Legat 

de strategiile orientate către conținut, ele includ păstrarea limbajului la un nivel simplu, evidențierea 

informațiilor esențiale, furnizarea de rezumate 

Cerințele educaționale speciale ale persoanelor cu deficiențe de intelect sunt de o vastă 

diversitate. Pe de o parte, la fel ca și colegii lor, aceste persoane trebuie să dobândească informații și 

abilități necesare în societatea în care trăiesc. Pe de altă parte, ele au nevoi suplimentare (adesea 

menționate ca nevoi educaționale speciale), cauzate de limitările care le afectează capacitatea de a 

accesa metode standard de instruire și care, prin urmare, împiedică progresul educațional. În acest 

context, aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicare joacă un rol esențial în furnizarea unei 

experiențe educative de înaltă calitate pentru elevii cu dizabilități. 

Tehnologiile informaționale și de comunicare au fost introduse în procesul de predare-învățare în 

încercarea de îmbunătățire a calității actului educativ-terapeutic-compensator, pentru a sprijini 

schimbările curriculare și a promova experiențe noi de învățare. În acest fel este posibilă satisfacerea 

nevoilor speciale de învățare ale diferitelor grupuri de elevi, inclusiv cei cu dizabilități. Deși aplicațiile 

specifice ale tehnologiilor informaționale și de comunicare sunt extrem de diverse și variate, acestea pot 

fi grupate în următoarele categorii principale: 

 utilizare compensatorie; 

 utilizare didactică; 

 utilizare în comunicare. 

Diferiți cercetători au propus o clasificare a software-urilor educaţionale după funcţia pe care o 

îndeplinesc și după modul de prezentare în procesul instructiv-educativ: 

 software-uri cu funcţii de exerciţii practice (drill and practice); 

 software-uri cu funcţii tutoriale; 

 software-uri cu funcţii de simulare; 

 software-uri cu funcţii de jocuri educaţionale; 

 software-uri cu funcţii de rezolvare de probleme; 

 software-uri cu sisteme integrate de învăţare. 

TIC poate răspunde solicitărilor diverse de învăţare ale elevilor cu cerinţe speciale. 

• Pentru elevii cu dizabilităţi cognitive, pot fi utilizate: interfaţe  grafice, limba maternă ca 

modalitate de interacţiune, informaţie organizată, segmentată, modulată, limitată, care poate fi 

suplimentată la cerere. 

• Pentru elevii cu deficienţe de vedere, interfaţa poate permite creşterea fonturilor sau a 

contrastului ori chiar sisteme de interacţiune în Braille sau în limbaj natural. 
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• Pentru elevii cu dificultăţi severe şi multiple de învăţare, lumea modelată oferă oportunitatea de a 

aplica variante şi a găsi soluţii posibile la diferite probleme într-un mediu controlat. Acest 

control este legat de un număr de opţiuni din care se alege informaţia pentru o decizie corectă, 

evidenţiindu-se şi efectele unei alegeri greşite. 

• Pentru elevii cu dizabilităţi motorii, TIC promovează accesul fizic. 

 

Aplicații online și mobile pentru dezvoltarea cunoștințelor și a vorbirii 

 

Software-urile logopedice 

  

• TARA este un software educațional destinat tuturor copiilor cu nevoi speciale în învățare, 

inclusiv cu tulburări de limbaj. Este destinat copiilor preșcolari și școlari mici. Software-ul este 

organizat pe 3 secțiuni principale: copii, învățare și evaluare și conține 1.450 de cuvinte, 1.450 

de sunete,1.450 de imagini și desene,exerciții pentru însușirea și consolidarea limbajului mimico-

gestual. 

 
 

• Logopedix soft profesional de logopedie 

 Softul este specializat în corectarea tulburărilor de limbaj: intarzieri in dezvoltarea limbajului, 

dislalie, dislexie. 

Se adresează, în principal, copiilor preşcolari şi şcolarilor mici, dar poate fi utilizat şi de copiii care 

încep demersul terapeutic la vârste mai mari. 

 Este un software profesional dedicat parintilor, psihopedagogilor si logopezilor din Romania, 

dar si tuturor celor care lucreaza cu copii diagnosticati cu tulburari de limbaj. 

Avantajele utilizari software profesional Logopedix: 

- Invață copilul cu întârziere în dezvoltarea limbajului și pe cel cu autism să comunice non verbal și 

verbal. 

- Eficient în tulburarea mixtă de limbaj receptiv și expresiv și tulburarea fonologică 

- Prezintă avantajul că nu necesită o formare specială, este ușor de utilizat. 

- Coerență în procesul de intervenție terapeutică 
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- Reduce costurile materialelor didactice necesare intervenției (planșe, jucării, jocuri). 

- Reduce costurile terapiei, reduce timpul de intervenție cu copilul și crește eficiența terapiei. 

- Este ușor de utilizat atât de profesioniști cât și de părinți, și chiar și de copii după un minim exercițiu 

cu softul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul EVALOGOS este un soft educaţional destinat evaluării copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale precum şi copiilor care prezintă întârzieri în dezvoltare. Prin interfața principală 

programului computerizat terapeutul are acces la următoarele categorii de informații : selectare copil, 

evaluare limbaj, evaluare psihomotricitate, evaluare psihologic. 

 

 
 

Nummo este o aplicație mobilă de logopedie prin care îți poți exersa auzul, atenția și  limbajul 
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Platformă de logopedie  : https://timlogo.ro/ 

     https://Vorbestecorect.ro 

 

 
 

https://dificultatideinvatare.ro/      Informatii despre dislexie 

 

Exerciții pentru copiii cu  tulburările de limbaj 

 

Exersarea respirației 

 http://www.logopediemoldova.com/ro/educarea-respiratiei/ 

Exersarea pronuntiei 

 https://www.mamicamea.ro/educatie/exercitii-de-logopedie-dezvoltarea-pronuntiei-corecte.html 

Terapia babismului  

http://www.cjraems.ro/Terapia%20balbismului.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie :” Învățarea digitală la copiii cu nevoi educaționale  de suport ” Ruxandra Foloștină &Elena 

Simion –editura Universitară

https://timlogo.ro/
https://vorbestecorect.ro/
http://www.logopediemoldova.com/ro/educarea-respiratiei/
https://www.mamicamea.ro/educatie/exercitii-de-logopedie-dezvoltarea-pronuntiei-corecte.html
http://www.cjraems.ro/Terapia%20balbismului.pdf


LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

352 
 

Particulartățile psihopedagogice ale copiilor cu CES 

Kincses Irina 

Școala Gimnazială ”Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

 Cunoașterea particularităților psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerințe educative speciale, 

indiferent de tipul deficienței diagnosticate, precum și stabilirea unui diagnostic diferențial au la bază o 

serie de metode științifice clasificate în două mari categorii: 

➢ metode și mijloace accesibile tuturor categoriilor de specialiști: cadre didactice și specialiști 

terapeuți; 

➢ metode și mijloace de uz intern, folosite de persoane care au pregătire specială în acest scop: 

psihologi, terapeuți, psihopedagogi, pedagogi, consilieri școlari; 

 Metodele și mijloacele de cunoștere a persoanelor cu cerințe speciale, pot fi incluse în prima 

categorie: observația – reprezintă urmărirea conștientă și sistematică a reacțiilor, atitudinilor și 

comportamentelor unei persoane, în variate situații, pe baza evidențierii trasăturilor caracteristice 

fiecărui individ în parte. M. Zlate spunea că, calitatea observației depinde de o serie de factori, ncum ar 

fi: 

➢ particulartățile psihoindividuale ale oservatorului (concentrarea atenției, capacitatea de sesizare a 

esențialului, intuiția); 

➢ ecuația personală a observatorului: tip evaluativ, descriptiv,m erudit; 

➢ caracteristiciled percepției: selectivitatea percepției, factori sociali care pot modela sau deforma 

percepția etc.obține informații despre motivele, aspirațiile, interesele, trairile afective etc. Ale 

interlocutorului  

 De asemenea, se cunoaște că procesele, stările, însușirile psihice nu pot fi studiat, cunoscute ăn 

mod direct, ci indirect, prin modalitățile lor de manifestare în conduită. Astefel, în momentul 

observației, accentul trebuie pus pe o serie de manifestări cu o relevanță crescută din punct de vedere a 

încărcăturii psihice: manifestări de conduită, inclusiv cele implicate în diferite activități de joc, învățare 

sau muncă; manifestări implicate în comunicare prin conduitele verbale, orale și scriser, mimică și 

gesturui sau prin manifestările neurovegetative sau rezonanțele vegetative ale activității psihice: 

modificarea bătăilor inimii, a respirației, înroșirea feței, paloarea, tremurul vocii etc. 

 Această metodă indispensabilă cunoașterii persoanelor cu cerințe speciale, poate fi: spontană sau 

provocată, structurată, folisind grila de oservație sau nestructurată, în condiții naturale sau artificale, 

transversală sau longitudinală. Observația are marele avantaj că este întotdeauna la îndemâna oricărui 

specialist și oferă posibilitatea de a surprinde fenomene psihopedagogice, fie în mod natural de 

manifestare, fie în situiații de reproducere a cunoștințelor anterior asimilate. Astfel, observația reprezintă 

principalul mijloc de înregistrare a feedback-ului și a relațiilor cazuale referitoare la procesul terapeutic 

sau instructiv-educativ, pe baza cărora se pot formula strategii ameliorative sau predictive cu privire la 

actul învățării sau a recuperării.  

 O altă metodă de cunoaștere a particularităților psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerințe 

educative speciale, convorbirea. Această metodă reprezintă o conversație/discuție între cel puțin două 
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persoane, prin intermediul căreia se pot obține informații despșre motivele, aspirațiile, interesele, trăirile 

afective ale interlocutorului. Avantajul convorbirii constă în faptul că perimite, într-un timp rewlativ 

scurt, furnizarea unor informații numeroase, utile în înțelegerea motivelor interne ale conduitei și 

opiniilor subiecților intervievați, precum și în identificarea strategiilor cognitive ale atitudinilor față de 

cei din jur (colegi, profesori, familie și anturaj etc.). 

 Ca metodă de cunoaștere, convorbirea poate fi liberă sau structurată, spontană sau dirijată pe o 

tematică anterior fixată. Ea presupune cu necesitate respectarea personalității subiectului, competențele 

psihosociale din partea intervievatorului (empatie, sociabilitate, răbdare, intuiție) și rigoare în 

consemnarea răspunsurilor. Putem aminti că în cazul copiilor cu deficiențe de auz sau dificiențe 

multiple, metoda convorbirii capătă o serie de particularități care țin fie de tipul și canalul de 

comunicare, fie de contextul și ambianța în care are loc convorbirea, fie de dificultatea transmiterii și 

înțelegerii mesajului. 

  În practică, de cele mai multe ori, metodsa convorbirii este asopciată cu observația, completând 

astfel informațiile cu privire la subiectul cercetat. 

 În contextul cunoașterii elevilor cu ceroințe speciale, convorbirea poate îmbrăca mai multe 

forme: 

- convorbirea dintre profesor și elevi; 

- convorbirea dintre tertapeut/consilier/profesor de sprijin și elevi; 

- convorbirea dintre managerul școlii și elevfi; 

- convorbireas dintre părinți și copii/elevi; 

- convorbirea dintre profesor și asistenții sociali saui tutorii copiilor cu cerințe educative specialed 

etc.Pentru o convorbire reușită depinde de gradul de sinceriotate care se stabilește între interlocutori, iar 

valoarea informațiilor culese este asigurată de climatul de securitate și încredere în care se desfășoară 

discuția. 

 Metoda biografică urmărește culegerea de informații cu privire la:  

a) mediul social de origine și condițiile materiale (structura familiei, condițiile materiale și de 

locuit, părințăă – profesie, nivel cultural, relațiile dintre părinți, precum și dintre părinți și copii, climatul 

afectiv din familie, particularitățile educației primite în familie, evenimente deosebite din viața de 

familie, cum ar fi: divorțuri, accidente, decese, conflicte ș.a. 

b) pregătirea generală, cum ar fi: ruta școlară, discipline preferate, rezultate obținute, metode de 

pregătire preferate, comportamentul în relațiile cu colegii, ocupații de vacanță și timp liber, 

împrejurări/experiențe/factori determinanți în orientarea spre o anumită școală sau profesie; 

c) atitudini și conduite: atitudini și conduite specifice din viața cotidiană (familie, școală, situații 

critice), atitudini și conduite față de muncă, față de valorile sociale, atitudini față de propriile calități și 

deefecte; 

d) proiecte/planuri/aspirații de viitor, cum ar fi: domenii de interes și modurile de realizare. 

 Un tip particular al metodei biografice este studiul de caz, care reprezintă o investigație în 

legătură cu un subiect/grup de subiecți sau cu o situație instituțională specifică. Poate intercepta un 

moment problematic din viața școlară, profesională sau de zi cu zi a subiectului sau pe un subiect/grup 

de subiecți într-o situație deosebită, cu implicații puternice în evoluția lor ulterioară. Informațiile sunt 
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culese prin diferite metode de către una sau mai multe pertsoane, în legătură directă cu cazul respectiv, 

apoiu are loc schimbul de păreri care facilitează explicațiile cele mai plauzibile cu privire la situația 

concretă și identifică masurarea și procedeele de rezolvare eficientă a situației problematice. 

 Putem continua cu o serie de metode și procedee printre care amintim: experimentul, analiza 

produselor activității, analiza documentelor școlare, metode sociometrice, chestionarele/inventarele de 

personalitate, testele (de inteligență, aptitudini), ș.a. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Alois Gherguț, 2007,  ”Sinteze de psihopedagogie specială”, Editura Polirom, Iaşi 
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STUDIU DE CAZ- ADHD  LA ADOLESCENȚĂ 

Profesor Robu Maria  

Liceul Tehnologic „Ion Mincu” 

 

Adolescenţa este un cuvânt de origine latină ce vine de la adolesco-ere, care înseamnă a creşte, a 

căpăta putere, a se maturiza. 

În psihologie, noţiunea de adolescenţă nu se bucură de o accepţie unanimă, părerile fiind foarte 

împărţite, din cauza cercetărilor care nu au un punct de vedere unitar în definirea şi delimitarea acestei 

perioade de vârstă. După Stanley Hall, adevăratul întemeitor al psihologiei adolescenţei (hebelogia), 

vârsta adolescenţei începe cu primele manifestări fizice ale pubertăţii, continuându-se de-a lungul 

întregii perioade de dezvoltare a copilului, până la relativa definitivare a creşterii sale în talie. 

Tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) este o tulburare de neuro-dezvoltare, care afectează mai ales copiii și se manifestă prin 

imposibilitatea acestora de a se concentra asupra unui anumit subiect sau unei anumite acțiuni. Netratată 

poate avea consecințe negative pe termen lung (psihologice, sociale, economice). 

ADHD are 3 simptome majore, pe baza cărora poate fi ușor recunoscută: 

ADHD – 3 subtipuri

Deficit de atenţie

Hiperactivitate-impulsivitate

Deficit de atenţie

Predominant

cu deficit de 

atenţie

Combinat
Predominant cu 

hiperactivitate-
impulsivitate

Hiperactivitate-
impulsivitate

ADHD

Unii copii pot avea toate simptomele odată, alţii pot avea predominant
simptome de hiperactivitate şi impulsivitate sau deficit de atenţie.

 
 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Copil
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STUDIU DE CAZ 

I. IDENTIFICARE 

▪ Nume şi prenume:   O.B.  

▪ Vârsta: 16 ani  

▪ Ocupaţie: elev în clasa a-X-a G în anul şcolar 2019-2020 (specializarea- matematică- 

informatică).  

▪ Domiciliul: mediul urban.  

▪     Locuieşte împreună cu părinţii pe durata desfăşurării  cursurilor  

▪ tatăl- A.Ş.- economist 

▪ mama- G. Secretară la firma tatălui 

▪ are 1 soră (9 ani), elevă în clasa a-III-a 

COMPORTAMENT MANIFESTAT DE ELEVUL O.B.: 

❑  este dominant impulsiv;  

❑  se pregăteşte în mod constant pentru ore; 

❑  este pasionat de informatică; 

❑  are accese de furie şi toleranţă scăzută la frustrare;  

❑  relaţionează greu cu colegii (“este un singuratic”); 

❑  dominant – elev tăcut, dar pe parcursul orelor/ comunicării cu colegii de  clasă vorbeşte 

continuu pe un ton extrem de scăzut (“mormăie” continuu) .  

Impulsivitatea este acea manifestare comportamentală caracteristică persoanelor care: 

a. au o capacitate slabă de a-şi ajusta reacţiile imediate la anumiţi stimuli; 

b. fac comentarii inadecvate situaţional; 

c. îşi stăpânesc cu greu pornirile; 

d. au un control comportamental scăzut.  

 

1. MOTIVUL COMUNICĂRII CU PROFESORUL DE SPECIALITATE/  

INFORMATICĂ  

În mai 2020 mama elevului O.B. solicită o întâlnire cu profesorul de specialitate/ informatică 

deoarece: 

 fiul îşi distrusese laptop-ul (performant şi foarte scump)  într-un moment de furie, în faţa mamei, 

fiind incapabil să justifice gestul la întrebările insistente ale acesteia (“De ce ai făcut acest 

lucru? Nu te-ai gândit că a costat foarte mult? Te-ai gândit ce va spune tata?”); 

 dirigintele clasei şi un grup de profesori: limba română, engleză se plângeau de scrisul 

indescifrabil  al elevului O.B, acesta confirmând numai aprecierile/părerile profesorilor în ceea 

ce priveşte scrisul său,  justificând  acest fapt prin “nu prea am răbdare când scriu”.. 

III. INTERVENŢIA – cinci întâlniri cu elevul O.B. 

▪ ÎNTÂLNIREA NR. 1 cu O.B. 

  A fost stabilit un climat pozitiv în cadrul căruia elevul s-a simţit acceptat, înţeles şi 

valorizat ca persoană.  
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 De comun acord cu elevul am stabilit paşii ce urmau a fi parcurşi. 

 Este indentificată împreună cu elevul problema: impulsivitatea ridicată care îi afectează 

comportamentul atât în spaţiul şcolii cât şi în afara şcolii. 

 SOLUŢIA identificată: folosirea următoarelor instrumente elaborate de către Reuven 

Feuerstein: 

▪ ORGANIZAREA PUNCTELOR- pentru dezvoltarea autocontrolului, 

Planificarea întâlnirilor:  

1 şedinţă/săptămână  (fiecare zi de vineri), după amiaza- ora 17. 

 

▪ ÎNTÂLNIREA NR.  2 – este  prezentat   Programul IEP 

 

Programul de Îmbogăţire Instrumentală (Instrumental Enrichment Program, IEP) este rezultatul 

studiilor, cercetărilor conduse de psihologul de origine română Reuven Feuerstein. Și este utilizat în: 

a. mediul educaţional formal (învăţământul preuniversitar şi universitar)- îmbunătăţirea/dezvoltarea 

autocontrolului,  

b. domeniul psihopedagogiei speciale (recuperarea persoanelor cu probleme de integrare socio-

culturală),  

c. domeniul educaţiei adulţilor (întreţinerea capacităţilor mentale ale persoanelor în vârstă) şi al 

formării continue (calificarea profesională a personalului din domeniul productiv). 

Postulate ale teoriei lui Feuerstein: 

 Fiinţele umane sunt modificabile 

 Persoana pe care o educ e modificabilă 

 Eu sunt în măsură să modific persoana pe care o educ 

 Eu singur pot şi trebuie să fiu modificat 

 Societatea poate şi trebuie să fie modificată prin aportul persoanelor care o compun 

 

▪ ÎNTÂLNIRI 3-5  sunt completate 3 fișe din INSTRUMENTUL- ORGANIZAREA 

PUNCTELOR cu repsectarea celor trei reguli menționate în imaginea următoare: 
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INSTRUMENTE  ALE PROGRAMULUI I.E. folosite în cadrul 
întâlnirilor cu elevul O.B.- ORGANIZAREA  PUNCTELOR

Elevul O.B.  are, la dispoziţie, numai 
un creion cu radieră şi pe 
parcursul utilizării acestui 
intrument este informat că 
trebuie să respecte 3 reguli.

REGULI:

1. Încerc să nu folosesc radiera.

2. Un singur punct poate fi folosit o 
singură dată pentru a realiza/ 
contura imaginile identice cu cele  
din caseta model.

3. Nu pot roti foaia , dar imaginile 
se port roti mintal.

 
REZULTATE: 

 O.B.- “Scriu un pic mai frumos. Am observat că am un pic de răbdare în plus faţă de perioada 

de dinainte de a începe să particip la aceste întâlniri de grup.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie  

• ADHD - informații practice. Broșură pentru cadre didactice și consilieri școlari 

• Valeriu Popescu. Deficitul de atentie și tulburarile hiperkinetice (ADHD) – tratament. Revista română de 

pediatrie – Vol. LVII, Nr. 2, An 2008 

http://www.isjmm.ro/download/lioara/2011_2012/brosura_adhd_invatatori.pdf
http://pediatrie.medica.ro/reviste_med/download/pediatrie/2008.2/Pedia_Nr-2_2008_Art-12.pdf
http://pediatrie.medica.ro/reviste_med/download/pediatrie/2008.2/Pedia_Nr-2_2008_Art-12.pdf
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 Abandonul școlar – provocare a copiilor cu CES 

 

Pîrvulescu Izabela Elena 

Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște 

 

”Copiii sunt mâinile cu ajutorul  

cărora atingem cerurile.”  

– Henry Ward Beecher 

 

Abstract  

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. 

Abandonul școlar constă în renunțarea la frecventarea școlii și părăsirea timpurie a sistemului educativ, 

înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete. Elevii care abandonează școala sunt 

cei care s-au făcut remarcați pentru absenteism, prin lipsa motivației pentru pregătirea școlară și 

profesională și care prezintă dificultăți de comportament. 

 

Cuvinte cheie: copii cu CES, PTȘ, abandon școlar. 

Introducere 

O nouă inițiativă a Comisiei Europene, denumită, Căi către succesul școlar, urmărește ca, până în 

anul 2025, elevii, indiferent de naționalitate/religie/cultură/etnie, să atingă un nivel minim pentru 

competențele de bază. 

Copiii cu CES prezintă anumite dizabilități care fac ca învățarea pentru ei să fie mai grea decât 

pentru alți copii de aceeași vârstă. Un  ajutor suplimentar poate fi necesar a se acorda în următoarele 

situații: în gândire,  înțelegerea în plan fizic, în plan senzorial,  în plan emoțional, în vorbire, în 

comunicare, în dezvoltarea și menținerea unor relații cu ceilalți. 

Pentru identificarea dizabilităților copiilor, un rol important îl are familia. Părinții sau 

reprezentanții legali trebuie să-și dea acordul în ceea ce privește evaluarea copiilor pentru diagnosticarea 

tipului de dizabilitate. Momentele când copiii sunt aduși copiii la evaluare coincid în mare parte cu: 

terminarea concediului de maternitate, când familia are nevoie de angajarea unui asistent personal care 

să aibă grijă de copil, înscrierea la grădiniță sau la școală.  

Mediul social și economic precar din care provine copilul, precum  și accesul limitat la serviciile 

medicale sau psihopedagogice au un rol important în diagnosticarea târzie a dizabilității, ceea ce face ca 

șansele de recuperare ale copilului să fie foarte reduse.  

 

Cuprins  

România promovează principiul egalității de șanse în educație, indiferent de caracteristicile 

individuale. În acest sens, provocarea este ca performanța educațională să fie îmbunătățită astfel încât 

toți copiii să aibă șansa de a satisface cerințele unei societății bazate pe cunoaștere. Chiar dacă în ultimii 

cincisprezece ani, rata de PTŞ a scăzut constant și România și-a propus atingerea țintei de 11,3% în 

2020, criza financiară globală din 2008-2009 a anulat progresul anilor anteriori, iar pandemia de 

COVID-19, ale cărei consecințe nu au fost încă determinate, va avea efecte încă și mai drastice. 

Din diferite motive, elevii din România părăsesc timpuriu școala. Printre aceste motive putem 

enumera: factori de natură personală, familială, școlară și socială. Datele la nivel  internațional în ceea 

ce  privește abandonul școlar indică faptul că, există mai mulți factori care determină tinerii să 

părăsească timpuriu școala.  
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În acest context, părăsirea formării prin școală poate fi asociată cu mediile cu probleme socio-

economice sau familiale ale elevilor. Pentru mai mulți elevi, oportunitatea de a rămâne în școală este 

prea mare și, în acest context, se ghidează spre căutarea unui loc de muncă ce le poate oferi oportunități 

de dezvoltare personală. 

Printre actorii programului în context educațional, tot atât de importanți precum părinții, sunt și 

profesorii, mai ales pentru faptul că sunt considerați niște profesioniști.  Tot în cadrul abandonului 

școlar, un rol foarte important îl au greșelile elevilor, de atitudine și de relaționare, competența 

profesională relativă, precum și autoritatea morală discutabilă. Rolul fundamental al cadrelor didactice 

urmărește furnizarea unei educații de calitate. 

În condițiile actuale de învățare, orice dezechilibru emoțional îl dezorientează și îl descurajează, 

în special atunci când trebuie să depună un efort semnificativ pentru îndeplinirea activităților școlare, 

efort care îi poate produce disconfort fizic, psihic și emoțional. De aceea, suportul emoțional acordat  

elevului trebuie să fiu unul susținut, începând cu apartenența la grupul social din care face parte 

(colectivul de elevi). 

Portretul general al elevului pasibil de abandon școlar cuprinde următoarele trăsături:  

➢ manifestă un dezechilibru emoțional și prezintă cerințe educaționale speciale, consecință a 

faptului că un membru al familiei este absent din viața sa; 

➢ conviețuiește într-un  mediu social sărac; 

➢ starea sa de sănătate este una precară;  

➢ rezultatele școlare sunt slabe, ca urmare a unor dificultăți de învățare;  

➢ are o imaginea de sine  negativă;  

➢ prezintă dificultăți de adaptare la  cerințele mediului școlar; 

➢ prezintă anumite comportamente deviante, cum ar fi, agresivitate fizică și verbală, tendința de 

vagabondaj, consum de tutun, alcool și alte substanțe interzise, acte de vandalism. 

Europa 2020 aduce în discuție mai multe obiective cheie privind strategia de reducere a PTȘ. 

Obiectivele cheie ale acestei strategii se referă la creșterea inteligentă, prin îmbunătățirea nivelurilor de 

educație și formare, și  la creșterea incluzivă, prin evidențierea PTȘ ca factor de risc major pentru șomaj, 

sărăcie și excluziune socială. 

Combinarea măsurilor de prevenire, intervenție și compensare trebuie să promoveze o strategie 

completă de reducere a PTȘ. 

Pentru dezvoltarea potențialului elevilor cu dizabilități, măsurile de prevenție sunt menite să 

reducă riscul de părăsire timpurie a școlii înainte de debutul problemei, prin asigurarea unei baze solide, 

de integrare în mediul școlar.  

Măsurile de intervenție sunt menite să prevină și/sau corecta fenomenul părăsirii timpurii a școlii 

prin îmbunătățirea calității actului educațional și formării profesionale la nivelul instituțiilor de 

învățământ. 

 Măsurile de compensare au rolul de a-i sprijine pe cei care au părăsit timpuriu școala pentru a 

reveni la actul educațional, oferind direcții de reinserție în învățământ, de formare și pregătire 

profesională, precum și de dobândire a unei calificări profesionale. 

Prin participarea tuturor copiilor la actul educațional, fiecare după forța și posibilitățile sale, se 

combate, pe cât posibil, abandonul școlar.. Copiii au capacitate diferită de   adaptare și percepere, dar în 

colectivul de elevi fiecare are un rol bine definit, un statut, și o valoare, motiv pentru care, ei ajung să 

îndrăgească mediul școlar. 

Pentru prevenirea abandonului școlar trebuie să se pună accent pe  cunoașterea aptitudinile și 

nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de învățământ, fie el de religie sau etnie diferită față de restul 
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copiilor. Se  pleacă de la premisa că fiecare copil este unic și poate învăța, indiferent de nevoile lui 

sociale. 

 

Concluzii  

Abandonul școlar în România este o problema socială din ce în ce mai serios. Cauzele 

abandonului școlar sunt multiple, în care punctul de plecare îl reprezintă rezultanta  unei duble situații de 

inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre incapacitate de adaptare a elevului la activitatea de învățare 

realizată în mediul școlar dar și extrașcolar și, pe de altă parte, despre incapacitate școlii de a se adapta 

la factorii interni (biologici, psihologici) și externi (socioeconomici, socio-culturali). 

Școala are un rol important pentru viitorul tinerilor și implicit pentru viitorul societății. Ea are în 

același timp un rol formator, de educare, un rol integrator și de socializare pentru orice copil, indiferent 

de naționalitate/religie/cultură/etnie. 

Copilul cu dizabilități trebuie considerat un membru al societății în care trăim. Nu putem să-l 

ascundem, el nu are nevoie de mila noastră, ci de sprijinul nostru. Societatea trebuie să permită copilului 

cu dizabilități să trăiască alături de ceilalți copii.  

Educația trebuie făcută pentru orice copil, începând din mediul familial, continuând cu mediul 

școlar și social. Pentru a socializa, o persoană cu dizabilități trebuie să beneficieze de intervenție 

individuală și de participare la activități de grup. 
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GHIDAREA PROFESIONALĂ A COPIILOR CU CES, ÎNTR- O ȘCOALĂ CA ACASĂ! 

 

Georgescu Roxana 

Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște 

 

Abstract 

Educația contribuie la dezvoltarea capacităților și a deprinderilor intelectuale. Cu cât educația de 

care dispune o persoană este mai complexă, cu atât gradul de calificare și calitatea muncii acesteia sunt 

mai ridicate, iar șansele de integrare pe piața muncii devin mai mari.  

Abandonul şcolar, în general, are consecinţe negative atât asupra tânărului care renunță cât şi 

asupra societăţii. Tinerii care părăsesc școala nu obțin calificarea profesională necesară integrării socio-

economice și nici cultura morală şi civică necesară exercitării rolului de cetățean activ al unie societăți. 

Pentru copiii cu CES situația este mult mai dificilă, în ceea ce privește ghidarea în vederea alegerii unui 

traseu profesional. 

 

Introducere 

Comisia Europeană,  a anunțat o nouă inițiativă, până în 2025,  ințiativă cu titlul - Căi către 

succesul școlar. Elevii, indiferent de de naționalitate/religie/cultură/etnie, vor atinge un nivel minim 

pentru competențele de bază. 

Copiii din România părăsesc timpuriu şcoala din motive de natură personală, familială, şcolară şi 

socială. Datele internaţionale privind abandonul şcolar indică faptul că, există mai mult de un factor care 

determină tinerii să renunțe la educație. Părăsirea formării prin şcoală poate fi asociată cu mediile cu 

probleme socio-economice sau familiale ale elevilor. În cazul unora dintre ei, costul de oportunitate de a 

rămâne în sistemul de învățământ este prea mare şi elevii, de cele mai multe ori își căută unui loc de 

muncă sau alte oportunităţi în țară sau străinătate.  

Abandonul şcolar timpuriu este o provocare importantă pentru România, aflată cu 4 procente sub 

media europeană, în ceea ce priveste părăsirea sistemului de educație și formare profesională. Copiii şi 

tinerii care provin din medii dezavantajate, elevii din mediul rural, de etnie romă şi persoanele care au 

nevoi educaţionale speciale (CES) sunt categoriile cele mai expuse acestui risc. 

 

Cuprins 

Ghidarea în carieră și consilierea elevilor cu CES reprezintă ansamblul acţiunilor susținute prin 

modalităţi pedagogice, generale şi speciale, destinate să sprijine psihologic, moral și informaţional 

elevul cu CES, în vederea identificării unor opţiuni profesionale adecvate. Rolul major al ghidării în 

carieră și consilierii trebuie privit din perspectivă dublă: socială şi profesională. Demersul de dezvoltare 

profesională a elevilor cu CES necesită sprijin prin activităţi de consiliere oferite de cadrul didactic, 

psiholog, dar şi asistenţă psihopedagogică prin serviciile de educaţie incluzivă oferite instituționalizat. 

Ghidare în carieră e elevilor cu CES se poate desfăşura pe trei dimensiuni12 

• Sarcina orientată către elev, familie, clasă, şcoală, localitate, asociaţie sau instituţie. 

• Scopul adaptat la mediul elevului și evoluția sa profesională. 

• Metoda prin stabilirea contactului şi lucrul cu elevul prin serviciu direct, consultaţie şi pregătire. 

Etapele procesului de ghidare profesională a elevului cu CES, presupune următoarele etape, așa cum 

se poate vedea în figura de mai jos: 

 

 
12 Educaţia incluzivă. Suport de curs pentru formarea continua a cadrelor didactice. Chişinău, 2016, vol.I 
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Figura 1 

Etapele procesului de ghidare în carieră a elevilor cu CES 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Ghid de bune practici privind ghidarea în carieră și consilierea 

 elevilor și tinerilor cu Cerințe Educaționale Speciale 

 

Parcurgerea succesivă de către elevul cu CES a acestor etape asigură rezultatele dorite în cadrul 

procesului de ghidare în carieră. 

 O școală oferă atenție și egalitate de șanse, elevilor săi, dacă îndeplinește patru criterii 

esențiale13: 

1. Colegialitate – atunci când toți elevii fac parte dintr-o clasă și participă la toate activitățile 

sociale, culturale și profesionale organizate de aceasta. 

2. Participare – contribuția tuturor la binele comun și oportunități egale la beneficii. 

3. Democrație – discuții comune și influență în subiecte care țin de educația proprie 

4. Beneficiu – educație oferită în avantajul fiecărui elev, din punct de vedere social și personal. 

Egalitatea de șanse permite o informare corectă și completă asupra traseului profesional al 

elevului. Profesorul trebuie să dețină acele competențe care să îi permită să susțină elevul în propriul 

proces de reflecție asupra propriilor ambiții și interese, calificări și abilitățile necesare ocupării unui 

anumit loc de muncă14, oportunități ale pieței muncii și ale sistemului educațional.  

Pentru a ghida un elev cu CES, profesorul trebuie să îl cunoască foarte bine din punct de vedere 

al originii, sănătății și dezvoltării până la momentul prezent. Profesorul va aplica strategii diferențiate, 

potrivite fiecărui elev în ceea ce privește ghidarea și orientarea în carieră, cu accent pe valorificarea 

potențialului copilului și a rezultatelor obținute până în acel moment. 

Oricare școală care se respectă în ceea ce privește educația incluzivă, are o cultură 

organizațională prin care egalitatea de șanse devine o valoare asumată. Intrând într-o școală percepem 

imediat climatul acesteia, atmosfera generată de tipurile de relații care se stabilesc între oameni. În 

școala incluzivă, toți se simt bineveniți și fiecare elev este la fel de valoros, școala manifestând grijă și 

depunând eforturi susținute pentru a asigura cadrul optim în care fiecare elev să învețe și să progreseze. 

Crearea unui mediu sigur și prietenos reprezintă o condiție iminentă pentru succesul incluziunii 

educaționale a elevilor cu CES în general, și pentru ghidare în carieră și consiliere în special. 

O școală incluzivă este într-un proces continuu de căutare a celor mai potrivite moduri de a 

răspunde la diversitatea elevilor, a intereselor și a nevoilor lor diferite de învățare, mai ales pentru elevii 

cu CES15. Este o acțiune care este abordată cu o atitudine pozitivă și se bazează pe o bună înțelegere a 

principiilor și a practicilor incluzive. 

În cercetarea Unesco, pentru domeniul pregătirii profesorilor legat de educația incluzivă în școli, 

sunt prezentate 4 valori de bază, așa cum arată tabelul de mai jos: 

 

 
13 Haug, 2010 
14 Florian, L., and H. Linklater. 2010. “Preparing Teachers for Incluzive Education 
15 Dyson, A. and A. Millward (2000) Schools and Special Needs: Issues of Innovation and Inclusion. London: Paul 
Chapman 

Autocunoașterea 
Explorarea 

educațională și 

ocupațională 

Decizia de carieră 
Promovarea 

personală 
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Tabel 1 

Valori de bază în educația incluzivă 
Nr. 

crt 

Valori Descriere 

1. Aprecierea diversității elevilor diferențele dintre elevi sunt considerate o resursă, un 

bun de valoare în procesele de învățare parcurse de către 

fiecare elev 

2. Sprijinirea tuturor elevilor profesorii au așteptări mari față de rezultatele la 

învățătură ale tuturor elevilor 

3. Colaborarea conlucrarea ca echipă în abordarea sarcinilor, a 

problemelor cu care se confruntă profesorii este 

fundamentală 

4. Dezvoltarea profesională continuă în esență, predarea este o activitate de învățare și 

profesorii își asumă responsabilitatea pentru propria lor 

învățare pe tot parcursul vieții 
sursa: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254 (accesat în 12.04.2021) 

 

Adoptarea acestor valori sprijină profesorii în identificarea și elaborarea unor soluții la situațiile 

provocatoare cu care se confruntă elevii care întâmpină dificultăți de învățare.  

Explicitarea acestor valori în comunitatea de profesioniști ai școlii incluzive are șanse sporite de a 

conduce la schimbarea mult dorită care constă în eliminarea barierelor din calea participării active și a 

învățării eficiente a tuturor elevilor. Profesorii sunt într-o continuă căutare a unor modalități de a-i 

determina pe elevi să învețe, să le crească motivația pentru a învăța, pornind de la ipoteza că un elev 

motivat va învăța bine, se va conforma cerințelor, va realiza sarcinile de învățare alocate, se va implica 

în procesul de învățare, va avea rezultate mai bune la învățătură etc. 

 Ghidarea în carieră a elevilor cu CES, într-un liceu tehnologic se bazează pe monitorizările și 

evaluările anterioare, pentru a determina dacă, după finalizarea învățământului general, acesta va urma 

un program educațional complet sau parțial, în scop de profesionalizare. Ulterior  este necesară 

elaborarea unui Plan individual de studii, care îi va permite să finalizeze școala și să obțină o calificare 

conformă cu capacitățile proprii. Planul individual de angajare se elaborează în baza rezultatelor 

obținute de elev pe durata studiilor. În cazul elevilor cu CES este oportun a examina, posibilitatea 

încadrării într-un program de învățământ dual, pentru o mai bună tranziție de la școală la piața muncii. 

 

 

Concluzii 

Profesorii sunt cea mai valoroasă și cea mai eficace resursă dintr-o școală incluzivă. Investiția în 

dezvoltarea lor profesională continuă, este foarte importantă, mai ales astăzi când școlile se confruntă cu 

o diversitate din ce în ce mai largă a elevilor.  

 Ghidarea în carieră și consilierea elevilor implică o abordare trans-disciplinară axată pe 

cunoaștere, alegere, aplicarea strategiilor de învățare, gândirea critică, gândirea divergentă, luarea 

deciziilor și rezolvarea problemelor prin diferite perspective ale conținutului curricular. 

 Profesorii au un rol important în consilierea și îndrumarea elevilor în alegerea viitoarei cariere, în 

funcție de aptitudinile și interesele lor, cu accent pe acele forme de activitate școlară care permit elevilor 

să aleagă anumite domenii profesionale. Cadrele didactice trebuie să cunoască profesiile existente pe 

piața muncii, să dezvolte activități axate pe dezvoltarea intereselor, să aibă abilități generale și speciale 

și să fie capabili să sporească caracteristicile pozitive cerute de profesia pentru care elevul optează. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254
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În procesul de ghidare în carieră și consiliere a elevilor cu CES se va ține cont de faptul că, chiar 

și un mediu incluziv puternic, nu va putea răspunde întotdeauna necesităților tuturor elevilor. Totuși, un 

mediu proiectat și adaptat, care ia în considerare marea diversitate a persoanelor, va elimina, pe parcurs 

și în proces, barierele în calea participării lor. Este important ca mediul educațional să fi e accesibil 

pentru elevii cu diferite probleme de dezvoltare și să le asigure egalitate de șanse în devenirea lor 

profesională. 
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ÎMPREUNĂ (CONSILIER ŞCOLAR și  DIRIGINTE)  

PENTRU REUŞITA  UNUI  ELEV  CU  SINDROM  ASPERGER   

ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  DE  MASĂ  

Luca  Daniela  

Cjrae Vaslui 

 

Septembrie 2015:  G.V. – elev în clasa a-IX-a E (Filiera- tehnologică, Profilul – Resurse 

naturale şi protecţia mediului, Domeniul pregătirii de bază- Protecţia mediului, Calificarea 

profesională-  Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului) la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” din 

Vaslui.  Modul de manifestare al elevului G.V. atrage atenţia atât a colegilor de clasă cât şi a 

profesorilor care predau la această clasă, mod de manifestare care a suprprins, speriat şi provocat pe toţi 

cei implicaţi. Părinţii elevului îl aduceau şi lua de la şcoală în fiecare zi, mama fiind cea care încerca să 

explice fiecărui profesor al clasei ce anume îl caracterizează pe G.V. 

 

Care a fost modalitatea de abordare la început de  an şcolar? 

Mama elevului, la propunerea consilierului şcolar de evaluare a elevului de către un specialist- 

medic psihiatru pediatru, prezintă dirigintelui clasei o scrisoare medicală în care era clar precizat 

diagnosticul şi tratamentul recomandat pentru elev. În aceeaşi perioadă părinţii elevului participă la 

întâlniri cu consilierul şcolar în cadrul Cabinetului de asistenţă psihopedagogică, întâlniri pe parcursul 

cărora completează răspunsurile la CAST – Testul de diagnosticare a Sindromului Asperger în copilărie 

(The Childhood Asperger Syndrome Test)-Testul a fost dezvoltat de o echipă de cercetători de la 

Universitatea Cambridge, UK. 

Astfel la trei săptămâni de la începerea anului şcolar, diriginta clasei- prof. Anca Irena Bălan a 

stabilit o întâlnire cu membrii Colectivului profesoral al clasei a-IX-a E, întâlnire la care au participat 

părinţii elevului V.G., directorul şcolii- prof. M. D., profesorii clasei, precum şi consilierul şcolar Luca 

Daniela.  

Consilierul şcolar a explicat celor prezenţi caracteristicile copiilor diagnosticaţi cu sindromul 

ASPERGER şi anume: 

a) tulburarea Asperger este o formă de autism care afectează modul în care persoana înţelege 

lumea, procesează informaţiile şi se raportează la ceilalţi. Elementele esenţiale ale acestei tulburări le 

constituie deteriorarea semnificativă la nivelul a trei domenii principale – comunicare socială, 

interacţiune socială şi imaginaţie socială, precum şi dezvoltarea unor paternuri repetitive, restrânse, de 

comportament, interese şi activităţi; 

b)  persoanele diagnosticate cu sindromul Asperger  mai pot manifesta o preocupare exacerbată 

pentru rutină, în sensul că nu se abat de la o serie de reguli şi ritualuri (de exemplu, insistă întotdeauna 

să meargă la şcoală pe acelaşi drum sau devin iritate dacă apar schimbări neaşteptate în programul 

zilnic). De multe ori, preferă să-şi organizeze ziua după un tipar stabilit, orice abatere de la program  

putând  provoca anxietate şi supărare; 

http://autismul.wordpress.com/2009/03/01/cast-%e2%80%93-testul-de-diagnosticare-a-sindromului-asperger-in-copilarie-the-childhood-asperger-syndrome-test/
http://autismul.wordpress.com/2009/03/01/cast-%e2%80%93-testul-de-diagnosticare-a-sindromului-asperger-in-copilarie-the-childhood-asperger-syndrome-test/
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c) persoanele diagnosticate cu tulburarea Asperger,   pot dezvolta un interes (uneori obsesiv) pentru 

un hobby. Uneori, interesele se menţin pe parcursul întregii vieţi, alteori sunt înlocuite.  

d) întrucât sindromul Asperger variază foarte mult de la un individ la altul, diagnosticarea acestei 

tulburări ajută atât individul, cercul de prieteni, educatorii, colegii, să înţeleagă mai bine şi să gestioneze 

nevoile şi comportamentul lui; 

e) pentru că  nu exista nici un "leac" şi nici un tratament specific pentru tulburarea Asperger, copiii 

cu sindrom Asperger  devin adulţi cu sindrom Asperger. Cu  o terapie eficientă, copiii cu tulburare 

Asperger pot învăţa să facă faţă propriei dizabilităţi, îşi pot dezvolta abilităţile sociale, iar adulţii pot fi 

capabili să lucreze cu succes în locuri de muncă obişnuite, cu toate că vor continua să aibă nevoie de 

încurajare şi sprijin moral pentru a menţine o viaţă independentă. Cu sprijinul corect, persoanele cu 

sindrom Asperger pot duce o viaţă completă şi independentă. 

Părinţii – d-na G.D. şi d-nul G.T. au prezentat punctual demersurile iniţiate de către familie 

până în momentul admiterii la liceu şi au formulat aşteptările dumnealor legate de finalizarea studiilor 

fiului.  

Profesorii clasei au formulat întrebări legate de modul  de manifestare al elevului pe parcursul 

orelor de curs şi au solicitat informaţii legate de modalitatea  de abordare a acestuia pe în timpul 

predării, consolidării şi evaluării noţiunilor predate. 

Consilierul şcolar- Luca Daniela a stabilit împreună cu părinţii elevului desfăşurarea a trei 

şedinţe de consiliere/ săptămânal, pe parcursul primului semestru  şi a cerut aprobarea profesorilor clasei 

pentru îndrumarea elevului către cabinetul de asistenţă psihopedagogică în situaţiile de imposibilate de 

adaptare a elevului/ de necontrolat a comportamentului acestuia pe parcursul desfăşurării unei activităţi 

(ex.  activitate cu toţi elevii şcolii în sala de sport,  activitate de informare pe tema prevenirii comiterii 

actelor infracţionale în amfiteatrul şcolii de către reprezentanţi ai IPJ Vaslui, etc.). Pentru cel de-al 

doilea semestru nr. şedinţelor de consiliere a fost  redus la 2 şedinţe de consiliere/ săptămână.   

Consilierul şcolar a cerut permisiunea părinţilor elevului G.V. să prezinte la începutul catalogului 

clasei a-IX-a E o fişă cu caracteristicile persoanelor/elevilor diagnosticate/i cu sindromul Asperger, fişă 

ce s-a dovedit a fi utilă cadrelor didactice şi dirigintelui clasei în înţelegerea comportamentului elevului 

G.V. pe parcursul primului an de studiu, an de adaptare pentru  elev la noul mediu şcolar, precum şi a 

cadrelor didactice la  comportamentul unui elev cu o nouă dizabilitate în colectivul clasei. 

FIŞA PREZENTATĂ LA ÎNCEPUTUL CATALOGULUI CLASEI a-IX-a E Sindromul Asperger 

Caracteristici 

 este o afecţiune prezentă pe toată durata vieţii, cu toate că are tendinţa de a 

se stabiliza cu timpul şi, de asemenea, uneori se remarcă ameliorări; 

 se caracterizează printr-o tulburare a dezvoltării, în care individul afectat 

are: 

 dificultăţi în înţelegerea modalităţilor de interacţiune socială 

o interacţiuni sociale defectuoase; 

 dificultăţi de comportament- interese şi activităţi neobişnuite;  

 dificultăţi la scrierea de mână; 

 nivel de inteligenţă  normal sau superior normalului; 

http://www.sfatulmedicului.ro/Cresterea-si-dezvoltarea-copiilor/copilul-tau-se-dezvolta-normali_264
http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/inteligenta-emotionala_39
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 unele manifestări de autism (concentrare anormală asupra propriei 

persoane, caracterizată prin tulburări grave de comunicare, dificultăţi de 

concentrare şi interacţiune socială), în special abilităţi sociale slabe şi 

tendinţa spre rutină.   

Cauze 
 nu se cunoaşte cauza exactă a sindromului Asperger. Sindromul Asperger 

tinde să fie transmis pe cale genetică 

Simptome 

      Datorită varietăţii largi a simptomatologiei, nu există doi copii cu sindrom 

Asperger care să se manifeste la fel.  

Astfel, un copil cu sindrom Asperger: 

▪ poate avea un mod formal, de a vorbi care este prea avansat comparativ 

vârstei sale; 

▪ poate evita să privească direct în ochii celor din jur; 

▪ poate avea expresii şi posturi aparte; 

▪ poate să vorbească mult, de obicei despre subiectul favorit; 

▪ este des întâlnit monologul; gândurile private sunt frecvent exteriorizate; 

▪ poate fi extrem de sensibil şi să reacţioneze exagerat la zgomote de 

intensitate mare, la lumini sau texturi aparte; 

▪ poate avea o capacitate de memorare dezvoltată şi poate fi capabil să 

memoreze date, formule şi numere de telefon cu o neobişnuită acurateţe în 

ceea ce priveşte detaliile; 

▪ întâmpină dificultăţi în a-şi face prieteni şi în a se implica în activităţi 

sociale. 

 

Boli asociate 

Printre afecţiunile asociate se numără: 

 tulburarea caracterizată de deficitul de atenţie şi hiperactivitate (ADHD);   

  tulburare anxioasă;  

  depresie (mai ales la adolescenti);  

 comportament obsesiv-compulsiv;  

 tulburarea de anxietate socială. 

 

 

Diriginta clasei- prof. Bălan Anca Irena (profesor de chimie) 

  G.V. ,în ceea ce priveşte conduita şcolară, a avut un mod formal de a vorbi şi   a evitat să 

privească direct în ochii celor din jur,  dar a reuşit să depăşească  dificultăţile întâmpinate  în a-şi face 

prieteni şi în a se implica în activităţi sociale (simptome specifice sindromului Asperger cu care este 

http://www.sfatulmedicului.ro/Autismul/autismul_14
http://www.sfatulmedicului.ro/Tulburari-de-limbaj/dislexia-dificultatea-de-a-invata-cititul-si-scrisul_233
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-ereditare-si-congenitale/afectiuni-genetice-rare_1258
http://www.sfatulmedicului.ro/ADHD/tulburarea-hiperkinetica-cu-deficit-de-atentie-thda-adhd_26
http://www.sfatulmedicului.ro/ADHD/tulburarea-hiperkinetica-cu-deficit-de-atentie-thda-adhd_26
http://www.sfatulmedicului.ro/ADHD/tulburarea-hiperkinetica-cu-deficit-de-atentie-thda-adhd_26
http://www.sfatulmedicului.ro/ADHD/tulburarea-hiperkinetica-cu-deficit-de-atentie-thda-adhd_26
http://www.sfatulmedicului.ro/ADHD/tulburarea-hiperkinetica-cu-deficit-de-atentie-thda-adhd_26
http://www.sfatulmedicului.ro/Anxietatea-si-fobiile/maladia-obsesiv-compulsiva_6
http://www.sfatulmedicului.ro/Anxietatea-si-fobiile/maladia-obsesiv-compulsiva_6
http://www.sfatulmedicului.ro/ADHD/tulburarea-hiperkinetica-cu-deficit-de-atentie-thda-adhd_26
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diagnosticat), cu sprijinul tuturor: elevi, profesori, diriginte şi echipa managerială a şcolii. În  ceea ce 

priveşte conduita în grup, a fost  un elev  care a manifestat o atitudine constantă  în relaţiile pe care le-a stabilit cu 

colegii de clasă; dacă la începutul clasei a-IX-a  părinţii îl aduceau şi îl luau de la şcoală cu maşina, G.V. a reuşit, 

treptat, ca împreună cu colegii de clasă să plece pe jos spre casă. La nivelul clasei a fost  apreciat ca fiind un bun 

coleg,  politicos,  consecvent, cu  o capacitate de memorare dezvoltată, fiind capabil să memoreze date, formule şi 

numere cu o neobişnuită acurateţe în ceea ce priveşte detaliile. 

Pe parcursul anilor de liceu, Vlad a înregistrat un progres real în ceea ce priveşte randamentul 

şcolar, fapt dovedit de reuşita la examenul de bacalaureat în sesiunea iunie- iulie 2019 şi de faptul că 

acum este student la Universitatea „ George Bacovia” din Bacău, secţia E.C.T.S ( Economie Comerţ 

Turism Servicii). 
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STUDIU DE CAZ - INTEGRAREA UNUI COPIL CU CES ÎN GRUPA DE 

PREŞCOLARI 

Gugiu Viorica 

 Grădiniţa nr.35, Bucureşti 

Numele şi prenumele preşcolarului: H.M. 

Grupa la care este înscris: grupa mijlocie 

Descrierea cazului: Anterior înscrierii la grădiniţă, mama preşcolarului H.M. a presupus că acesta ar 

avea o formă uşoară de autism, fără a dori să afle mai mult, crezând că îşi va schimba comportamentul 

odată cu trecerea timpului. În primul an de grădiniţă educatoarea a recomandat părinţilor o evaluare de 

specialitate a copilului, dar abia după şase luni a fost adus un document din care reieşea că H.M. ar avea 

o deficienţă minoră de tip auditiv. Ulterior a fost încadrată cu handicap uşor şi cu orientarea spre 

învăţământ de masă, cu un curriculum adaptat. Urmează a fi protezată auditiv. 

Diagnosticul: deficienţă de auz 

Echipa de intervenţie: profesor învăţământ preşcolar, consilierul şcolar 

Scopul: creşterea capacităţii de concentatre şi menţinere a atenţiei în sarcina şcolară 

Obiective:  

✓ Optimizarea învăţării prin concentrarea atenţiei pe toată durata sarcinii; 

✓ Înlăturarea barierelor subiective precum timiditatea şi neîncrederea în sine 

Durata: anul şcolar 2019-2020 

Domeniul de intervenţie:  

✓ Educarea atenţiei şi voinţei 

Obiectiv operaţional: 

✓ Să recunoască persoane/personaje fără să folosească funcţia vizuală( numai prin intermediul 

auzului şi tactului) 

Strategii de terapie şi recuperare: 

✓ Conversaţia, expolicaţia, exerciţiul, demonstraţia 

Intervalul de timp: 4 şedinţe 

Evaluarea şi aprecierea evoluţiei: 

1. Indicatori:  

➢ Localizarea sursei zgomotului; 

➢ Identificarea persoanei care vorbeşte; 

➢ Identificarea tipului de zgomot/sunet şi a obiectului care îl produce 

2. Instrument:  

➢ Jocul 

Copilul va fi antrenat în activităţi specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale. În cadrul activităţilor se lucrează diferenţiat, cu 

respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări). De două ori pe săptămână, suplimentar orelor 

de curs, preşcolarul va lucra alături de educatoare şi consilierul şcolar în vederea atingerii obiectivelor 

propuse. 
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În ceea ce priveşte socializarea, se vor aplica metode ca: joc de rol, metode de autocunoaştere şi 

intercunoaştere, astfel încât preşcolarul să înţeleagă care sunt paşii unei bune relaţionări cu cei din jur. 

Se aşteaptă şi implicarea activă a părinţilor în programul de intervenţie. 
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Studiu de caz 
 

Prof. Tudor Florentina 

Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad 

 

Nume: V. I. G 

Vârsta: 12  ani 

Clasa: a IV a 

I. DEFINIREA PROBLEMEI 

❑ Modul de manifestare a subiectului în activitatea cotidiană 

Un copil foarte liniştit, care socializează foarte greu. Manifestă rezistenţă la schimbare, persistă în 

repetarea aceleiaşi activităţi, dacă vede că o face bine, dar la un moment dat se plictiseşte. De cele 

mai multe ori refuză să comunice cu cei din jur, mulţumindu-se să dea din cap afirmativ sau negativ.  

❑ Date despre mediul familial 

Familia are o stare materială relativ bună. Este primul dintre cei trei copii ai familiei. Fratele şi sora 

lui sunt copii normali, nu au nici o deficienţă. Copiii sunt îngrijiţi mai mult de mama, deoarece tatăl 

este plecat în Italia, revenind o dată la trei luni pentru o săptămână.  

❑ Date despre starea sănătăţii 

Mama a avut probleme pe parcursul sarcinii. Copilul s-a născut la termen şi i s-au făcut toate 

vaccinările necesare. Copilul a fost diagnosticat cu microcefalie, intelect liminar şi imaturitate 

psihoafectivă, la vârsta de 7 ani, când ar fi trebuit să meargă la şcoală. Din acest motiv intrarea la 

şcoală a fost amânată cu 2 ani. În clasa I, nu s-a putut adapta, nu îşi cerea voie la toaletă când era 

cazul, plângea şi încerca să plece acasă. A fost lăsat repetent.  

Conform raportului de evaluare complexă, eliberat de compartimentul de evaluare complexă a 

copilului, s-a stabilit că are: tipul de deficienţă: handicap psihic; gradul de deficienţă-uşor, 

deficienţă mintală I (IQ = 65) şi a fost orientat spre învăţământ de masă cu adaptare curriculară. 

❑ Date despre dezvoltarea personalităţii 

Intelectual (inteligenţă, gândire, memorie, imaginaţie, limbaj): are achiziţii corespunzătoare clasei a 

II a, dificultăţi de analiză şi de sinteză. Nivelul operaţiilor gândirii se află la nivelul concret. 

Gândirea nu este creativă şi doar reproductivă. Limbajul este insuficient dezvoltat, vocabularul este 

redus, foarte des vorbeşte monosilabic. Memoria are eficienţă scăzută, nu are mecanisme de fixare 

intenţionate, rigiditate în fixare şi reproducere. Afectiv–motivaţional: dă dovadă de imaturitate 

afectivă, care la el se manifestă prin totală închidere în sine în clasă, vorbind cu învăţătoarea doar 

când este singur. Este nehotărât şi abandonează uşor o activitate începută, chiar dacă îi face plăcere. 

Temperament: este introvertit, slabă reactivitate afectivă, calm, lent, caracterizat prin răbdare, 

înclinaţie spre rutină, refractar la schimbare, rezistenţă la efort fizic, dar lipsit de tenacitate. 

Caracter:  manifestă atitudini de colaborare în cadrul jocului, dar , de obicei el este cel care trebuie 

să prindă, să ghicească, ceilalţi se ascund de el sau îi fac farse, îi face plăcere să se îngrijească de 

animalele din gospodărie, nu este dezordonat, nu este perseverent în activităţile şcolare începute, 

foloseşte formule de salut, salută la rândul lui, manifestă responsabilitate în munca pe care o 
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desfăşoară în gospodărie cu mama lui. Aptitudini: nu predomină nici o aptitudine, dar manifestă 

interes pentru munca în gospodărie. 

❑ Comportament  

Este un copil tăcut, liniştit, care nu se manifestă gălăgios în clasă. Chiar dacă refuză să 

îndeplinească sarcinile care i se cer, nu deranjează ceilalţi colegi. Este capabil să stea o oră întreagă 

şi să asculte ceea ce se vorbeşte în clasă, fără să se foiască sau să deranjeze în vreun fel. Uneori, 

când i se dă o sarcină de îndeplinit, închide caietul şi îl pune în ghiozdan, acesta fiind felul lui de a 

spune că refuză să lucreze. Dar este atent la ce se lucrează. Nu lipseşte de la şcoală, chiar dacă 

uneori trec zile întregi în care nu vrea să scoată o vorbă. 

❑ Relaţiile în grupul de elevi 

Evitat iniţial de colegi, acum este acceptat şi integrat pe cât se poate în jocurile lor. Totuşi, preferă 

să stea singur, uitându-se prin cărţile din bibliotecă, sau pe panourile din clasă şi de pe hol. Acceptă 

să fie ajutat de colegi în activitate, dar nu manifestă nici un interes pentru ea. Singurele activităţi 

care îl mai stimulează sunt jocurile motrice, cele muzicale şi experimentele. 

II. NEVOI SPECIFICE ALE SUBIECTULUI ÎN CAUZĂ 

Copilul diferit se adaptează greu la relațiile interpersonale, de aceea părintii trebuie să joace rolul de 

tampon, de mediator între copil și persoanele străine. Uneori părinții pot dramatiza excesiv reacțiile 

inadecvate venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă rea intenție într-un gest oricât 

de neutru. În alte situații, ei neagă tot ceea ce copilul observă în jurul sau legat de propria deficiență, 

insistă pe răutatea și ipocrizia persoanelor din anturaj, cultivând la copil convingerea ca lumea în 

care trăiește este rea.  

III. OBIECTIVE 

1.Accentuarea caracterului concret aplicativ al activităţilor desfăşurate, prin folosirea echilibrată şi 

gradată a metodelor bazate pe intuiţie, cuvânt şi acţiune; 

2.Abordarea diferenţiată, dusă până la individualizare, folosirea de exerciţii, probleme, sarcini, 

material intuitiv diferenţiat, individualizat şi a fişelor de lucru individuale; 

3. Dezvoltarea, trezirea şi consolidarea spiritului de observaţie şi a interesului cognitiv; 

4.Utilizarea artterapiei şi meloterapiei, în scopul satisfacerii principiilor educaţiei estetice; 

5. Colaborarea cu familia; 

6. Copilul are nevoie de o îngrijire şi o supraveghere mai atentă din partea părinţilor; 

7. Este necesar ca părinţii să manifeste o atitudine pozitivă faţă de şcoală, să-l aprecieze şi să-l 

încurajeze pentru a învăţa; 

8. Se impune o organizare mai judicioasă a timpului petrecut de elev acasă, în care să nu mai 

predomine activităţile gospodăreşti, ci să existe un raport optim între timpul de muncă, timpul de 

învăţare şi cel pentru joc; 

9. Creşterea respectului faţă de sine;  

IV. PLAN DE ACŢIUNE 

Accentuarea caracterului concret aplicativ al activităţilor desfăşurate, prin folosirea echilibrată şi 

gradată a metodelor bazate pe intuiţie, cuvânt şi acţiune. Abordarea diferenţiată, dusă până la 
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individualizare, folosirea de exerciţii, probleme, sarcini, material intuitiv diferenţiat, individualizat 

şi a fişelor de lucru individuale; 

▪ semnalizarea, prin răspunsuri adecvate, a înţelegerii mesajului interlocutorului; 

▪ utilizarea modalităţilor alternative de răspuns la  întrebări ; 

▪ identificarea asemănărilor şi deosebirilor între el şi ceilalţi (colegi, profesori, părinţi etc); 

▪ formularea corectă de enunţuri verbale adecvate unor situaţii; 

▪ formularea de opinii personale referitoare la diferite situaţii; 

▪ dezvoltarea vocabularului; 

▪ valorificarea achiziţiilor din vocabular în comunicarea cotidiană; 

▪ manifestarea de interes şi cooperare în comunicarea cu alţii; 

▪ utilizarea unor variate moduri de exprimare (verbal, nonverbal, muzical, plastic); 

Dezvoltarea, trezirea şi consolidarea spiritului de observaţie şi a interesului cognitiv prin :  

▪ asigurarea contactului cât mai frecvent al elevului deficient cu mediul înconjurător (natural şi 

social) şi dirijarea observaţiei către lucruri şi fenomene interesante ; 

▪ imprimarea unui caracter atractiv, interesant tuturor activităţilor şi corelarea acestora cu 

preocupările, interesele elevului ; 

▪ implicarea elevului în sarcini de observare a fenomenelor din jur, ex. schimbarea vremii, a 

naturii şi consemnarea acestora în „calendarul vremii”; 

▪ folosirea pe scară largă a mijloacelor audio-vizuale, a filmului de animaţie; 

Utilizarea artterapiei şi meloterapiei, în scopul satisfacerii principiilor educaţiei estetice. 

▪ Convingerea părinţilor că este bine ca să urmeze astfel de cursuri alături de alţi copii cu astfel 

de probleme. 

Colaborarea cu familia 

▪ Sensibilizarea părinţilor faţă de problematica şi nevoile copilului. 

▪ Îmbunătăţirea colaborării dintre părinţi şi şcoală -cadrul didactic. 

▪ crearea unui caiet prin intermediul căruia părinţii să fie informaţi săptămânal de activitatea şi 

rezultatele elevului la şcoală, în care să noteze aspecte semnificative ale activităţilor 

desfăşurate de copil acasă. 

▪ întocmirea împreună cu părinţii şi elevul a unui „orar” pentru acasă. 

▪ Convingerea părinţilor de necesitatea continuării şcolii într-un centru special, aşa cum a 

recomandat şi medicul; 

Creşterea respectului faţă de sine 

▪ trasarea unor responsabilităţi în cadrul colectivului (responsabil cu serviciul pe clasă) 

▪ jocul de rol 

▪ părinţii să acorde mai mult timp comunicării cu copilul şi invers; 

▪ consiliere educaţională; 
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STUDIU DE CAZ PRIVIND AMELIORAREA REZULTATELOR LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI A 

TULBURĂRILOR COMPORTAMENTALE 

 

Prof. Corbu Georgiana 

 Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”,  Piteşti 

 

 

I. DEFINIREA PROBLEMEI  

- înregistrarea de rezultate slabe la învățătură datorită rămânerilor în urmă;  

- manifestarea unui comportament agresiv față de cei din jur ;  

 

NUME ȘI PRENUME: I.M. 

VÂRSTA: 9 ani 

SITUAȚIA FAMILIALĂ:  

 

Elevul provine dintr-o familie cu o situație material precară. Este cel mai mare dintre cei cinci 

copii, aflându-se în grija tatălui, recăsătorit după divorțul de mama naturală. Familia actual este formată 

din șapte membri: tatăl natural, mama vitregă și fiica acesteia și cei trei frați mai mici.  

Părinții nu sunt preocupați de situația școlară a fiului lor, nu îi asigură rechizitele necesare, 

îmbrăcămintea, încălțăminte, hrană și niciun climat favorabil în familie. Nu îl încurajează, nu îl 

stimulează, el fiind certat și bruscat de fiecare dată când greșește. Tatăl are un comportament agresiv atât 

fizic cât și verbal față de copil, acest lucru fiind preluat și de copil și manifestat în relația cu colegii din 

clasă și din școală. Acest aspect a dus la o marginalizare a acestuia de către ceilalți elevi, neavând 

prieteni nici în clasă, nici acasă. Tatăl refuză să accepte faptul că elevul are tulburări de comportament și 

nu păstrează o relație de comunicare și de colaborare cu învățătoarea clasei.  

 

II. DESCRIEREA PROBLEMEI  

 cognitiv– este un copil care nu are probleme de dezvoltare intelectuală, dargolurile accumulate 

datorită lipsei învățării temeinice, conștiente și constante au dus la înregistrarea unor rămâneri în urmă în 

învățare, ceea ce a condus la înregistrarea unor rezultate slabe și foarte slabe .  

 afectiv – fiind lipsit de mic de afecțiunea maternă, certat și acuzat în permanență de tată și de mama 

vitregă, copilul se manifestă agresiv verbal și fizic, își dorește prieteni, dar nu știe să relaționeze cu 

aceștia. Desfășoară cu plăcere activităţile care presupun mişcare, zgomot, acțiune. Ceea ce nu-I prezintă 

interes tratează cu indiferenţă, nerăbdare, enervându-şi uneori părinţii, sora şi colegii de clasă. Este 

orgolios, nu tolerează greșelile celor din jurul lui, orice jignire primită nu rămâne nepedepsită.  

 comportamental- este comunicativ, vesel, dar se enervează repede atunci când cineva nu îi face pe 

plac ceea ce duce la manifestări agresive . Din acest motiv are puțini prieteni în clasă, rămâne singur în 

timpul recreaţiilor, ceilalţi evitându-l.  
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III. IDENTIFICAREA CAUZELOR CARE AU GENERAT PROBLEMA  

- divorțul părinților, relațiile tensionate dintre aceștia, violența tatălui, au pus amprenta asupra 

dezvoltării afective și intelectuale a elevului;  

- lipsa de implicare a tatălui și a mamei vitrege în viața școlară a elevului; 

-situația material precară a familiei. 

 

IV. APLICAREA  PROGRAMULUI DE SCHIMBARE A COMPORTAMENTULUI 

-va lucra o dată pe săptămână cu psihologul școlii; 

-va fi încurajat pe tot parcursul activităților; 

-va fi invitată familia la ora de consiliere. 

 

V. REZOLVAREA PROBLEMEI 

-după un semestru, s-a observat o îmbunătățire a comportamentului copilului, atât la școală, cât și în 

familie. 
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STUDIU DE CAZ 

PROFILUL UNUI COPIL CU TULBURĂRI DE COMPORTAMENT 

 

Prof. Emilia Iancu 

 Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”,  Piteşti 

 

Prezentarea cazului şi a problemei sale  

 

Copilul N.M. s-a născut la 28.X.2012, în Pitești. Este fiul lui N.M. şi al N.V. Părinţii sunt plecaţi 

din ţară, în Spania, din anul 2014. Copilul locuieşte împreună cu bunicii din partea tatălui: N.A (63 ani ) 

şi N.R (56 ani ), fiind crescut de aceştia de la vârsta de 2 ani. Elevul N.M., deşi fără problem fizice şi 

psihice, întâmpină unele greutăţi în a face faţă cerinţelor şcolare. Temele orale şi cele scrise sunt 

efectuate de cele mai multe ori cu superficialitate. Are carenţe în deprinderile formate de muncă 

intelectuală. 

Istoria problemei 

Datorită faptului că părinţii l-au lăsat în grija bunicilor spre a-l creşte, acesta a profitat de lipsa de 

interes a bunicilor pentru evoluţia sa şcolară (din clasa I, considerând că se poate descurca şi singur) şi 

ca urmare au început să se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură. Nerealizările şcolare, 

insuccesele înregistrate tot mai des, tendinţa de introvertire, singurătatea, toleranţa, supraaprecierea 

bunicilor şi lipsa părinţilor au făcut ca elevul să aibă o imagine de sine destul de scăzută şi o motivaţie 

slabă la învăţătură. Toate acestea au dus la modificarea traiectoriei dezvoltării affective şi în special a 

celei emoţionale a copilului. 

Bunicii au recunoscut neputinţa lor de a-l mai ţine sub control şi s-au declarat depăşiţi de situaţie. 

Îşi doresc să colaborăm pentru ca lucrurile să nu mai constituie o sursă de stress şi pentru ei. Părinţii îl 

vizitează o dată pe an, separate fiecare, şi-şi exprimă părerea de rău că nu îl pot creşte şi educa pe copil. 

În cadrul colectivului clasei iese mereu în evidenţă cu brutalitate (altercaţii, injurii, neîndeplinirea unor 

sarcini, vorbeşte neîntrebat, distrage atenţia colegilor). 

Evaluarea capacităţilor, a resurselor, a caracteristicilor, a nevoilor şi a slăbiciunilor 

Informaţii despre trebuinţele de deficit precum şi despre cele de dezvoltare le-am colectat pe 

baza testelor de cunoaştere, a observaţiilor şi în urma studierii fişei psiho-pedagogice.  

Starea copilului rezultată din evaluări este următoarea:  

 Are posibilităţi relative bune de comunicare orală, gestuală şi expresivă.  

 Are capacitate relativ bună de învăţare comportamentală.  

 Se angajează în îndeplinirea sarcinilor primite, dacă este bine motivat, este receptive şi cooperant.  

 Predomină memoria de scurtă durată. 

 Atenţia are un volum destul de redus şi puterea de concentrare este scăzută.  

 Are probleme de comportament.  

 Stima de sine este scăzută.  
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Definirea problemei central şi a liniilor generale de lucru 

 

Pornind de la premise că orice activitate de învăţare trebuie să fie plurimotivată, trebuie să ţinem 

cont că eficienţa oricărei activităţi scade dacă nivelul de motivare este minim şi creşte dacă acesta este 

un nivel optim.  

Prioritar este creşterea nivelului motivaţional în întreg procesul lui de instruire şi educaţie. 

Copilul are nevoie de atenţie specială din partea cadrelor didactice ( care au ore la acestă clasă şi în mod 

evident a învăţătoarei sale) şi de preocuparea bunicilor , a părinţilor de a –i asigura necesităţi materiale, 

dar şi afecţiune, respect, sprijin în educaţie şi în activitatea sa şcolară.  

Acasă elevul nu mai are un program bine organizat de muncă şi de odihnă. Acest lucru trebuie 

stabilit în colaborarea cu bunicii, copilul şi învăţătoarea lui. 

La clasă se impune implicarea activă a copilului în activităţi curricular şi extracurriculare. În 

acest sens trebuie susţinut emoţional pentru realizarea sarcinilor şcolare cu responsabilitate maximă. 

Sarcinile vor fi concepute gradual din punct de vedere al dificultăţilor pentru a-I oferi posibilitatea 

copilului să-şi demonstreze capacitatea de progres cu fiecare pas rezolvat, cu scopul de a-l motiva în 

vederea rezolvării paşilor următori şi de a câştiga mai multă încredere în sine. Cunoaşterea obiectivelor 

activităţilor la care participă şi necesitatea îndeplinirii acestora va duce la trezirea interesului, a 

curiozităţii şi la mobilizarea voinţei sale. Repartizarea sarcinilor se va face în mod atractiv, cât mai 

posibil captivant, dar şi în concordanţă cu interesele şi aspiraţiile sale.  

Prezentarea obiectivelor, a planului de intervenţie şi a procesului de rezolvare a problemei. 

În încercarea de a soluţiona acestă problem, vom urmări formarea unui stil de muncă corect al 

elevului precum şi o mai intensă colaborare a şcolii cu familia copilului. În acest sens formarea şi 

dezvoltarea motivaţiei pentru învăţătură va viza protejarea şi dezvoltarea imaginii de sine prin 

următoarele strategii:  

 Alocarea de sarcini personalizate, ce corespund capacităţii sale.  

 Oferirea de muncă suplimentară în mod încurajator pentru a stimuli progresul. 

 Atragerea atenţiei mai mult asupra succeselor decât a nereuşitelor. 

 Încurajarea pentru a-şi exprima liber opiniile în mod civilizat. 

 Sprijinirea sa în înţelegerea erorilor.  

 Orientarea criticilor pe sarcina de lucru şi nu pe elev 

 Gestionarea unor ituaţii de învăţare motivante cu scop de a ridica nivelul general de activizare şi al 

stării de vigilenţă. 

 Alternarea adecvată a activităţilor intelectuale cu cele fizice, a celor de învăţare cu cele de exprimare 

a propriilor opinii.  

 Apreciereapozitivă a elevului în faţa clasei.  

 Alternarea recompenselor cu sancţiuni şi cu iertare. 

 Asigurarea unui climat al clasei de securitatea fectivă pentru a-l motiva în obţinerea de rezultate bune. 

 Încurajarea permanentă a elevului că este capabil de succes.  

 Oferirea de modele de comportare civilizată. 
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 Promovarea motivaţiei de învăţare folosind ca strategie învăţarea prin cooperare, predare-învăţare 

reciprocă, jocul etc. 

 

Vom încerca să conştientizăm familia de importanţa pe care trebuie să o acorde permanent 

evoluţiei copilului înaintea oricărei alte probleme.  

De asemenea vom încerca stimularea continuă a elevului de a învăţa consecven tşi de a-şi face 

temele corect cu regularitate. Asigurarea de explicaţii în efectuarea temelor atât elevului cât şi bunicilor 

săi. 
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Evaluarea și intervenția timpurie la copiii cu tulburări de limbaj 

Prof. înv. primar Mocan Claudia 

           Șc. Gimn. “Avram Iancu”, Turda, jud. Cluj 

 

Conceptul de „intervenție timpurie” s-a dezvoltat la nivel global ca răspuns la necesitatea 

reducerii ratei înalte de mortalitate infantile și a copiilor cu vârsta de până la 5 ani, precum și pentru a 

preveni și reduce dizabilitatea în rândul copiilor. Intervenția timpurie în copilărie reprezintă una dintre 

cele mai complexe intervenții medico-sociale și educaționale, în special în cazul copiilor cu dizabilități. 

Eficiența acestor intervenții se bazează, în special, pe abilitatea sistemului de a depista nu numai 

necesitățile copilului, dar și cele ale familiei și pe capacitățile sistemului de a include modelul adecvat 

de intervenție timpurie în cotidianul copilului și al familiei. 

Un element cheie în prestarea serviciilor este calitatea. Există șapte dimensiuni fundamentale 

care definesc calitatea serviciilor: 

• competența profesională – cunoștințele/abilitățile/performanța echipei; 

• accesibilitatea – lipsa barierelor care să restricționeze capacitatea beneficiarului de a utiliza serviciile 

(ele pot fi geografice, sociale, culturale, organizaționale sau economice); 

• eficacitatea – capacitatea procedurilor și a acțiunilor realizate de prestator de a determina rezultatele 

dorite; 

• eficiența – abilitatea de a acorda îngrijirile necesare cu un consum cât mai redus de resurse; 

• relațiile interpersonale – caracteristicile definitorii ale interacțiunii dintre furnizorii de servicii și 

pacienți (beneficiari), dintre manageri, furnizori și plătitori, precum și între membrii echipei; 

• continuitatea – accesul la serviciile necesare într-o ordine bine determinată, fără întreruperea sau 

repetarea procedurilor de diagnostic și tratament; 

• siguranța – micșorarea riscurilor de pericole legate de furnizarea serviciilor, atât pentru pacient, cât și 

pentru personal – infecții, accidente, reacții adverse etc. 

Obiectivele serviciilor de intervenție timpurie: 

1) identificarea timpurie a tulburărilor de dezvoltare și a potențialilor factori de risc pentru apariția 

acestora; 

2) evaluarea necesităților de intervenție timpurie a copiilor cu tulburări de dezvoltare sau cu risc de 

apariție a acestora, precum și evaluarea familiei acestora; 

3) prestarea serviciilor de intervenție timpurie copilului și familiei, în conformitate cu standardele 

minime de calitate; 

4) facilitarea participării familiei/altui reprezentant legal al copilului la elaborarea și implementarea 

planului individual de intervenție timpurie; 

5) sprijinirea și stimularea dezvoltării copilului, în vederea asigurării obținerii potențialului maxim și 

incluziunii educaționale și sociale a acestuia. 

Ce sunt tulburările de limbaj și comunicare? 

„Prin tulburări de limbaj înțelegem toate abaterile de la limbajul normal, standardizat, de la 

manifestările verbale tipizate unanim acceptate în limba uzuală, atât sub aspectul reproducerii, cât și al 
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perceperii, începând de la reglarea diferitor componente ale cuvântului și până la imposibilitatea totală 

de comunicare orală sau scrisă.” (M. Gutu 1975) 

Dezvoltarea copilului în plan verbal este interpretată drept schimbare, modificare, transformare 

cantitativă și calitativă și are loc individual, specific pentru unitatea lui biopsihosocială. 

Dezvoltarea vorbirii copilului evoluează progresiv odată cu vârsta: 

– de la țipete, sunete răzlețe, spontane la silabe repetate; 

– de la pseudocuvinte la cuvinte intenționat pronunțate; 

– de la cuvinte telegrafic suspendate la propoziții simple; 

– de la propoziție la fraze. 

Dezvoltarea copilului cu tulburări de vorbire și limbaj este caracterizată prin multiple 

dezechilibre și un șir de particularități specifice importante pentru procesul de educare/formare a vorbirii 

și limbajului. Dezechilibrele în acest domeniu de dezvoltare la copil pot fi provocate de diverse cauze și 

factori care intervin în procesul evoluției ontogenetice a copilului. Fiecare dezechilibru, dificultate de 

dezvoltare sau dizabilitate a copilului prezintă particularități specifice pe care le putem regăsi în modul 

de dezvoltare a vorbirii și limbajului. 

Logopedia este disciplina psihopedagogică ce studiază și tratează tulburările de vorbire. 

Conceptul de intervenție timpurie în logopedie are diferite înțelesuri în funcție de obiectivele pe 

care le stabilește. Sfera noțiunii este largă, cuprinzând modalități și obiective variate, corespunzătoare 

particularităților de dezvoltare a copiilor și situațiilor în care se aplică. 

Scopul asumat de intervenția timpurie în logopedie este însoțirea copilului la toate etapele 

dezvoltării sale și acordarea sprijinului necesar în funcție de caracteristicile sale individuale, pentru a-și 

putea valorifica întregul potențial. 

Etiologia, factorii tulburărilor de vorbire și limbaj sunt diverse: 

– prenatale (infecții, viroze, toxicitate, patologii diverse de dezvoltare etc.); 

– perinatale (travaliu prelungit, asfixie, hemoragii, infecții); 

– postnatale (traume, infecții, intoxicații, accidente, afecțiuni care duc la inflamații ale meningelui etc.). 

Pașii de urmat în contextul intervenției timpurii în sfera limbajului: evaluarea logopedică de 

specialitate, pregătirea părintelui, intervenția logopedică de specialitate, monitorizarea evoluției, 

reorganizarea programului de intervenție. 

Evaluarea stă la baza elaborării programului individual de intervenție, care conține: descrierea 

necesităților și a resurselor familiei, cu un rol important în dezvoltarea și funcționalitatea copilului; 

descrierea scopului și a rezultatelor principale scontate; descrierea strategiilor și a listei activităților 

planificate/realizate. 

Evaluarea logopedică : 

❖ Respectă următoarele principii: 

• cunoașterea fiecărui copil ca individualitate; 

• cunoașterea particularităților de vârstă; 

• cunoașterea vitezei, ritmului dezvoltării copilului; 

• cunoașterea condițiilor de viață, de adaptare și socializare a copilului; 

• cunoașterea experiențelor copilului, uneori ale părinților acestora etc. 
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❖ Are un caracter individual, sistemic, ritmic și include: colectarea datelor despre  

dezvoltarea copilului; înregistrarea datelor și informațiilor colectate; interpretarea datelor despre copil și 

despre circumstanțele de viață. 

❖ Îndeplinește 3 funcții de bază: 

1) măsurare (ce a învățat copilul: sunete, cuvinte, poezii etc.); 

2) predicție (dacă este suficient nivelul de dezvoltare a copilului pentru stadiul următor); 

3) diagnoză (ce dificultăți întâmpină copilul în dezvoltarea limbajului). 

❖ Cuprinde 4 domenii de bază: psihomotricitatea; respirația; pronunția; limbajul și  

comunicarea.  

❖ Se realizează prin: contact direct, emoțional, fizic; înțelegerea, generalizarea și  

abstractizarea acțiunilor, imaginilor, simbolurilor, noțiunilor utilizate în procesul evaluării; identificarea 

nivelului abilităților și deprinderilor copilului; evaluarea/reevaluarea dezvoltării psihomotorii și 

psihoverbale a copilului. 

         Etapele principale de evaluare a limbajului: 

EVALUAREA PRIMARĂ prevede depistarea dificultăților cu care se confruntă copilul în dezvoltarea 

vorbirii. Acest proces presupune analiza datelor din anamneză, acuzele prezentate de părinți sau 

îngrijitorii nemijlociți ai copilului, concluziile medicilor de familie și a specialiștilor, a tuturor 

persoanelor implicate în supravegherea copilului în perioada de creștere, iar în baza acestora, logopedul 

identifică cauzele dificultăților în dezvoltarea vorbirii și elaborează planul primar de intervenție. 

EVALUAREA COMPLEXĂ prevede identificarea cauzelor problemelor de dezvoltare. Această 

procedură poate fi de ordin general (sesizând aspectul vorbirii și limbajului raportat la vârsta copilului) 

sau specific (identifică în detaliu fiecare dificultate de vorbire și limbaj cu care se confruntă copilul, 

punctele forte și cele slabe în dezvoltarea lui generală, resursele copilului pentru dezvoltare/reabilitare).  

INTERVENȚIA LOGOPEDICĂ propriu-zisă și evaluările periodice stau la baza elaborării unui plan de 

intervenție individualizat, luându-se în considerare necesitățile copilului, dificultățile și competențele 

acestuia,fiind determinată și conduita terapeutică individualizată a logopedului. La finalul fiecărei 

activități de intervenție este necesară evaluarea progreselor copilului, realizată împreună cu părinții. 

EVALUAREA FINALĂ subliniază progresele realizate de către copil, ameliorările obținute, sau 

stagnarea, regresia. În funcție de rezultatele evaluării, se vor alege metode noi de activitate cu copilul. 

❖ Metode de evaluare: observarea copilului în cabinet; anamneza (datele obținute de la  

părinți); interacțiunea directă cu copilul; fișe logopedice; chestionare sau teste specifice. 

Terapia logopedică: Planul terapiei logopedice va fi stabilit în urma unei evaluări și la 

recomandarea specialistului care va ține cont de specificul tulburării (dacă aceasta există), de vârsta 

cronologică și de stadiul de dezvoltare al copilului. Beneficiile terapiei logopedice: diminuează sau 

oprește formarea de deprinderi negative în vorbire, crește stima de sine a copilului, încrederea în 

propriile forte, reduce apariția complexelor de inferioritate, precum și stigmatizare de către ceilalți copii. 
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                                                                         STUDIU DE CAZ 

Prof.înv.preşcolar : Homonea Nicoleta 

Grădiniţa PP Furnicuţa Arad          

Informaţii descriptive:   

 Nume: A.O. 

  Vârsta: 5ani 

 Gen:masculin 

   Naţionalitatea :română                    

ANAMNEZA 

Date despre familie:  

  Copilul analizat aparţine unei familii cu 2 copii de vârste mici (2-5 ani), în cadrul căreia 

predomină un climat ostil, o stare permanentă de dezordine şi nesiguranţă, iar relaţiile comunicative sunt 

minime. 

Prezentare: 

Copilul A.O. provine dintr-o familie modestă din punct de vedere material, fiind primul copil şi 

având doar un frate cu 3 ani mai mic. Este bine dezvoltat din punct de vedere fizic,este  energic şi 

rezistent la îmbolnăviri, neavând probleme în privinţa bolilor contagioase care se contactează cu uşurinţă 

şi creează probleme altor copii. 

 Din analiza comportamentului am constatat că are unele ieşiri în colectivitate greu de explicat, 

pentru început: aruncă jucăriile, are momente în care loveşte pe alţii, se bate cu ceilalţi şi apoi plânge din 

senin, acuzând că alţii sunt vinovaţi de aceste lucruri. Nu stabileşte relaţii durabile cu alţi copii din 

grupă, oscilând între o prietenie sau alta, în funcţie de interesul pentru o jucărie sau pentru dulciuri. 

Totodată, caută motive să atragă atenţia prin agresiune, plâns nemotivat, pâră. 

Se observă din activităţile desfăşurate,că are un nivel scăzut al cunoştiţtelor, 

priceperilor,deprinderilor şi abilităţiilor socio-emoţionale şi intelectuale. Dacă e solicitat se ascunde, 

evită sarcinile de lucru care îl vizează, lăsând pe alţii să le rezolve.  

Are un ritm lent de lucru, si rezolvă sarcinile de lucru superficial, fără să se implice cu 

responsabilitate în activitatea desfăşurată cu grupa. 

De la  părinţi am aflat că şi acasă are uneori momente de izbucniri  violente,  sau plâns fără 

motiv. O altă observaţie ar fi faptul că nu-şi poate concentra atenţia pe timp îndelungat în cadrul 

activităţilor, este  neliniştit şi  nu poate sta prea mult timp într-un loc, îşi schimbă des activitatea fără un 

motiv anume. Explicaţiile mamei au fost că ea personal nu are  timp să se ocupe de cei doi copii fiind tot 

timpul ocupată cu alte treburi. În acelaşi timp, ea consideră că are activităţi suficiente la grădiniţă şi este 

suficient ca educatoarea să-i acorde atenţie. 

În urma celor constatate, am încercat să identific cauzele care au generat acest comportament şi 

să stabilesc un plan de intervenţie pentru corectarea acestuia. 

Plan de intervenţie 

Ipoteze: 

- Lipsa afecţiunii din partea părinţilor poate determina modificări ale comportamentului, ale 

evoluţiei intelectuale şi a personalităţii copilului. 

- Comunicarea scăzută  în cadrul familiei determină copilul să se considere neglijat, fapt care a 

condus la devieri de comportament. 

Obiective pe termen scurt: 

- descoperirea cauzelor ce au condus la comportamente nedorite; 

- analiza situaţiilor care au influenţat comportamentul copilului; 

- analiza relaţiilor copilului cu persoanele adulte din familie; 
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- observarea copilului în scopul identificării punctelor slabe şi a celor forte a personalităţii sale; 

- discutarea cu părinţii despre acordarea sprijinului necesar; 

 Obiective pe termen lung: 

- descoperirea intereselor şi aptitudinilor copilului în scopul atragerii acestuia în activităţi menite 

să sprijine formarea unei personalităţi armonioase; 

- convingerea copilului că aceste comportamente sunt nedorite şi că trebuie înlăturate; 

- sprijinirea copilului în sensul autocontrolului, a stăpânirii de sine şi a renunţării la anumite 

manifestări nepotrivite; 

- încurajarea copilului pentru a se comporta corect în cadrul grupului şi pentru formarea unei 

imagini de sine corecte;S 

     Strategii de intervenţie: 

- să i se acorde mai mult timp din partea părinţilor . 

-  să se comunice cu el cât mai mult posibil; 

- să i se explice  că este important tot ce face şi să fie apreciat pozitiv de câte ori realizează o 

lucrare . 

- să se explice clar cerinţele pe care le impun activităţile în cadrul grupului, regulile care trebuie 

respectate; 

- să fie sprijinit copilul în corectarea comportamentelor nedorite; 

     Cauze: 

Constatând că A.O. este un copil care manifestă hiperactivitate  dar are şi probleme de 

concentrare a atenţiei, am încercat să descopăr cauzele care au condus la acest mod de comportare în 

colectiv. L-am observat şi am notat datele în caietul de observaţii, pentru a putea stabili obiective 

educaţionale şi strategii de intervenţie în funcţie de acestea. Am ajuns la concluzia că, părinţii nu se 

ocupă deloc de ea  

 Comunicarea scăzută dintre membrii familiei, mai ales dintre părinţi şi copil se pare că a dus la 

o necesitate din partea acestuia de a fi în atenţia celor din jur.  

În acest fel se pot explica agresiunile asupra unor colegi din grupă, izbucnirile în plâns fără 

motiv, cu scopul de a atrage atenţia persoanelor din jurul său.  

Aceste manifestări pot fi consecinţa unei nevoi de afecţiune, în condiţiile în care acasă nu o 

primeşte din partea mamei sau altor membri ai familiei.  

Atunci când a simţit că nu i se acordă atenţie, nimeni nu este interesat de ceea ce-şi doreşte, 

copilul a început să se manifeste prin  acte de violenţă faţă de alţii, pentru a atrage  atenţia asupra sa.  

     Activităţi menite să sprijine copillul: 

  Pentru început, am căutat să discut cu părinţii, în încercarea de a-i convinge că este bine să se 

implice mai mult în activitatea copilului. Aceştia au motivat că  s-a comportat mereu la fel şi nu are 

nevoie de nici un ajutor special deoarece aceste manifestări vin din egoism. 

În cadrul discuţiilor  le-am propus să încerce să petreacă mai mult timp cu el iar seara ar fi 

necesar să i se acorde  atenţie din partea familiei.  

Am luat legătura cu psihologul grădiniţei şi am întocmit un plan de acţiune. 

 La grădiniţă i se acordă atenţie din partea tuturor, este sprijinit în activităţi atât de educatoare cât 

şi de alţi copii din grupă, este apreciat atunci când realizează sarcinile de lucru. 

Pe de altă parte, la grădiniţă, am căutat să proiectez activităţi la care să îl atrag şi totodată să îl 

solicit pe A.O. pentru a-i arăta că noi, educatoarea şi copiii suntem alături de el şi-i  sprijinim eforturile. 

Am scos în evidenţă toate realizările, am lăudat acţiunile cu caracter pozitiv la care a participat A.O . de 

câte ori am avut ocazia, am arătat ce bine este să fim prieteni, să ne ajutăm şi să realizăm lucruri 

împreună.  
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Am pus accent pe faptul că este bine să avem prieteni, să discutăm cu ei, să ne sfătuim împreună 

cu aceştia de câte ori simţim nevoia de ajutor. 

În cadrul activităţilor didactice, vom acorda mai multă atenţie acestui copil, deoarece doream să-l 

ajut să-şi corecteze comportamentul greşit şi să-l sprijinim în formarea unei imagini de sine corecte. 

Copiii au fost sfătuiţi să-l încurajeze chiar dacă nu reuşeşte să realizeze totdeauna lucrări foarte bune, să-

l sprijine în eforturile ei,  să-i acorde atenţie  şi afecţiune. 

În legătură cu deficitul de atenţie, am  apelat la un psihologul grădiniţei care este în măsură să-l 

ajute şi să -i prescrie un program de terapie în acest sens. 

 Obiectivele planului de intervenţie:Dezvoltarea priceperilor ,deprinderilor, abilitatilor şi a 

capacităţii de învăţare. 

 Perioada de intervenţie: un an şcolar  

Propuneri şi strategii de amelioarare :   activităţi recuperatorii; activităţi de exersare şi dezvoltare 

a priceperilor ş deprinderilor; antrenarea copilului în jocurile şi activităţile alese alături de ceilalţi copii; 

fişe de lucru individualizate; utilizarea materialului didactic individual; atribuirea de roluri în jocurile de 

creaţie; săbătorirea zilei de naştere împreună cu colegii de grupă; realizarea unui program personalizat 

pentru a-şi însuşi cunostintele necesare inscrieri in clasa pregătitoare; consiliere psihologică. 

Priorităţi pentru perioada: Septembrie- Decembrie 

dezvoltarea abilităţiilor sociale; terapie emoţională; cultivarea încrederii în sine; 

  Criterii minimale de apreciere a progreselor: 

- îmbunătăţirea comunicării cu familia; 

- interrelaţionare pozitivă cu cel puţin patru colegi; 

- identificarea modalităţiilor de dezvoltare a imaginii de sine; 

- participarea la toate activităţiile ce i-au fost recomandate; 

Metode şi instrumente de evaluare: observaţia directă şi indirectă; grila de evaluare a conduitei 

sociale; rezultatele activităţiilor (fişe) 

  Dificultăţi întâmpinate: 

- nu a reuşit să-şi construiască un comportament empatic; 

- nu poate rezolva sarcinile date într-un timp optim datorită deficitului de atenţie; 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat: 

La sfărşitul primului semestru,după evaluarea sumativă,vor fi definite obiectivele şi se va proiecta 

noi continuţuri. Progresele vizibile  înregistrate la sfârşitul semestrului au încurajat familia în a oferi un 

suport afectiv copilului. 
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DIZABILITATE – IMPLICARE ASUPRA ÎNVĂȚĂRII 

 Prof. Duma Mirela 

                                                    Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timiș 

 

 

Deficiența mintală este una dintre disfuncțiile psihice majore, definită prin reducerea 

semnificativă a capacităților psihice care determină o serie de dereglări ale reacțiilor și mecanismelor 

de adaptare ale individului la condițiile în permanentă schimbare a mediului înconjurator și la 

standardele de conviețuire socială dintr-un anumit areal cultural, ceea ce plasează individul într-o 

situație de incapacitate și inferioritate, exprimată printr-o stare de handicap în raport cu ceilalți 

membri ai comunității din care face parte. Deficiența mintală este înțeleasă ca o deficiență globală care 

influențează semnificativ adaptarea socioprofesională, gradul de competență si autonomie personală și 

socială, afectând întreaga personalitate: structură, organizare, dezvoltare intelectuală, afectivă, 

psihomotrică, adaptativ-comportamentală. Statisticile OMS arată că deficiența mintală este întâlnită la 

aproximativ 3-4% din populația infantilă, având grade diferite de intensitate si variate forme de 

manifestare clinică.  

Indicatorul de dezvoltare intelectuala este reprezentat prin coeficientul de inteligentă (IQ). Ca 

unitate de masură psihologică, coeficientul de inteligentă reprezintă raportul dintre vârsta mintală (VM) 

și vârsta cronologică (VC). Altfel spus, coeficientul de inteligentă exprimă raportul dintre două 

performanțe: performanța reala a subiectului (VM) si performanța așteptată în funcție de vârsta sa 

cronologică (VC). 

O serie de studii privind inteligența au fost centrate pe operativitatea funcțională ca aptitudine în 

rezolvarea de probleme, căutarea de soluții, în asocieri, analize, sinteze, etc. 

Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale proceselor amnezice la copilul deficient o 

reprezintă fidelitatea redusă a memoriei, care se manifestă nu numai prin inexactități în reproducere, dar 

și ca urmare a unor interferențe care se produc între informații apropiate ca sens sau provenite din 

contexte asemănătoare. 

Atunci când ne referim la persoanele/copii cu dizabilități, anumite elemente care intră în 

structura personalității lor – imaginea de sine și stima de sine – capată o importanță deosebită și 

influențează în mare măsură raporturile cu cei din jur și, nu în ultimul rând, acceptarea de sine.  

Dacă analizăm imaginea de sine a copiilor și adolescenților cu dizabilități, vom constata că 

pentru mulți dintre ei această componentă a peronalității determină un set complex de probleme de 

adaptare și integrare în mediul social, sentimente de inferioritate, atitudini de evitare, tulburări de 

comportament, nervozitate exagerată, anxietate, invidie , etc. Astfel, printr-o atitudine constantă de 

valorizare, elevii cu diverse deficiențe, mintale sau de altă natură, își pot construi o stimă de sine 

favorabilă, cu efecte majore in procesul adaptării și integrării școlare.  

În ceea ce privește măsurile de sprijin privind integrarea elevilor cu deficiență mintală ușoara  

sau medie, am putea aminti: 

-a incuraja relațiile de prietenie si comunicarea între toți copiii din clasă/școală;  

-  a educa și ajuta toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei; 
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- a ține cont de problemele si opiniile părinților, încurajându-I să se implice în viața școlii (a 

tuturor părinților, nu doar ai copiilor fără probleme); 

-a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerințe educționale speciale. 

 

o STRATEGII DE INTEGRARE A ELEVILOR CU DIFICULTĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE-PRAGUL MINIMAL 

                                  

• Exemplu de evaluare a învățării_Matematică, clasa a III-a 

• C.S.2.1 Recunoașterea fracțiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali 

cu 10 

ITEMI DE EVALUARE- NIVEL MINIMAL 

Elevul reușește să identifice și să scrie fracții subunitare și echiunitare cu suport material intuitiv, 

mulțimi de obiecte(desen). Se pot folosi diverse jocuri: 

         ,,Pizza fracțiilor”,  Rigleta fracțiilor    

 

 Set Learning ResourceGeometria fracțiilor- Cercuri magnet 

1. Realizează corespondența după model. 
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2. a) Cât reprezintă merele din numărul total de fructe? Scrie fracția corespunzătoare. 

                              

b) Cât reprezintă fetele din numărul total de copii? Scrie fracția corespunzătoare. 

                               

3. Identifică fracțiile subunitare și echiunitare și grupează-le în tabelul de mai jos: 

 
 

Bibliografie: Moraru Ina, METODE ȘI TEHNICI IN EVALUAREA INTELIGENȚEI. MANGEMENTUL 

INTELIGENȚEI, EcoSoEn, Scientific Journal, Year 1, Nr.1, 2/2018 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE  

 ÎN ŞCOALA DE MASĂ 

 

Prof. Înv.preșcolar Papa Mariana 

Grădinița Cu P.N. Nr. 3 Otopeni/Ilfov 

 

 

„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade 

sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? 

De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” Comenius 

 

Consider că nu există ” reţete ” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei 

care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 

împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. Dacă dorim să intervenim în favoarea copiilor, trebuie să 

le oferim tuturor o educaţie de calitate şi, în mod deosebit, celor cu cerinţe educative speciale: o educaţie 

de calitate pentru toţi într-o şcoală pentru toţi. 

Fiecare cadru didactic pus in ipostaza de a avea in colectivitatea sa un copil cu CES acționează în 

urma unei reflecții îndelungate. Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a 

realizării programului educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie 

preocupat de propria pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze 

includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. 

Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind 

foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi obiectivele 

activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul dezvoltării psihice, tipul 

şi gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – analitic sau sintetic) , stilul de lucru al 

educatorului.În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele 

expozitive, (povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea) dar trebuie respectate anumite cerinţe:să se 

folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; prezentarea să fie clară, 

precisă, concisă; ideile să fie sistematizate; să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; 

 

În scopul eficientizării procesului de învăţare pentru elevii cu CES sunt invocate câteva repere 

fundamentale: 

- învăţarea interactivă care presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe cooperarea, 

colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe interacţiunea dintre cadre 

didactice, cadre didactice şi elevi; 
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- elaborarea în comun a obiectivelor învăţării (educator – elev) deoarece fiecare participant la actul 

învăţării are ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie să se ţină seama în proiectarea 

activităţilor didactice; 

- demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor cu CES) este 

mai eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate şi aplicate în situaţii 

reale de viaţă, existând şi un feedbeck continuu de-a lungul întregului proces; 

- modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu CES au nevoie în anumite momente de un sprijin 

activ de învăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la activităţile din afara clasei, prin 

dezvoltarea unui parteneriat educaţional cu anumite categorii de specialişti, cu familiile elevilor. 

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora  ajută la reducerea stresului 

pe care-l resimt familiile si micșorează riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor.  

 

Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, integrării 

şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu rezultate 

încurajatoare. 

 Educația integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalți copii, să 

desfășoare activități comune, dobândind abilități,indispensabile pentru o viață cât mai apropiată de cea a 

valizilor, pentru o adecvată inserție socială. 

 

 

 

 “Nu existã nimic care sã nu poatã fi fãurit de o muncã perseverentã şi de o grijã încordatã şi atentã”. 

Seneca 
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FIECARE COPIL ESTE UNIC 

Pop Ioana - Alexandra 

Grădinița cu P.P. Pinochio, Zalău 

 

“Toți suntem genii  însă dacă judecăm un pește după abilitatea sa de a se urca în copaci, el va 

trăi toată viața cu impresia că nu este deștept.” - Albert Einstein 

 

Pornind de la acest citat doresc să punctez faptul că fiecare copil este unic și special,  așa că 

trebuie doar să le acordăm atenția de care au nevoie și să îi ajutăm  să își valorifice abilitățile.  

Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau  deprivări de ordin socio-

cultural. 

Conceptul a fost lansat în anul 1978, în Marea Britanie, dezbătut ulterior de Cardiff, în 1990, de 

către Congresul Internaţional al Educaţiei Speciale –“ Cerinţele educative speciale – reale sau 

artificiale?” şi de Conferinţa Internaţională de la Jomtien, Thailanda (1990). Expresia a fost preluată 

ulterior de UNESCO (din 1995). Pentru a înţelege mai bine conceptul de Cerinţe Educative Speciale este 

nevoie, înainte de toate, de o abordare care să pună în evidenţă învăţarea, şi nu particularităţile care 

diferenţiează copiii în acest proces general al formării şi dezvoltării individualităţii. “Fiecare copil are 

caracteristici, interese, abilităţi şi cerinţe de învăţare unice şi de aceea, pentru ca dreptul la educaţie să 

aibă un sens, trebuie concepute sisteme educaţionale şi trebuie implementate programe educaţioanle care 

să ţină seama de extrem de marea diversitate a acestor caracteristici şi cerinţe ( apud, Declaraţia de la 

Salamanca, UNESCO-1994). 

“Cerinţele educative speciale (CES) reprezintă o sintagmă care subtituie deci, într-o altă viziunie 

şi abordare, anormalitatea educaţională sau inadaptarea şcolară în corespodenţa cu aplicarea dreptului 

fundamental la educaţie” ( Traian Vrăşmaş, apud ADRA 2001). Noţiunea de CES desemnează astfel “… 

necesităţile educaţionale complemantare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care 

solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau caracteristicile unei deficienţe (ori 

tulburări de învăţare), precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/recuperare şi compensare 

corespunzătoare.(Vrăşmaş E., Vrăşmaş T., Copii cu cerinţe educative speciale, Revista de educaţie 

specială, nr.1, 1993). CES exprimă o necesitate evidentă a anumitor copii de atenţie şi asistenţa 

educaţională suplimentară, fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea şanselor, de acces şi 

participare educaţională şi socială. 

CES desemnează un “continuum” al problemelor speciale în educaţie, de la deficienţele grave şi 

profunde la dificultăţile / tuburările uşoare de învăţare. Registrul acestora, în accepţia UNESCO (1995) 

cuprinde: 

⚫ întârziere în dezvoltare/defiecienţă mintală/dificultăţi/dizabilităţi severe de învăţare; 

⚫ deficienţe fizice/motorii; 

⚫ deficienţe vizuale; 

⚫ deficienţe auditive; 

⚫ tulburări emoţionale (afective) şi de comportament; 

⚫ tulburări (dezordini) de limbaj; 

https://www.citatecelebre.net/wp-admin/post.php?post=8225&action=edit&classic-editor
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⚫ dificultăţi/dizabilităţi de învăţare. 

În anumite ţări (SUA, Marea Britanie, Spania, Estonia, Slovenia, Israel etc) conceptul de CES se 

referă şi la copiii supradotaţi sau excepţionali. La noi în ţară, Legea Învăţământului (84/1995) şi 

amendamentele ulterioare utilizează conceptul de CES, alternativ şi/sau echivalent cu cele de deficienţă 

si handicap. Din punct de vedere statistic, dacă copiii cu dizabilităţi (intelectuale, fizice, vizuale şi 

auditive) reprezintă între 2-5% dintr-o populaţie şcolară, copiii cu CES, sunt mult mai numeroşi, variind 

în unele ţări (SUA, Anglia, Danemarca) între 10-20% din populaţia şcolară. 

Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) corespunde deci unui tip de abordare care: 

⚫   postulează ideea că fiecare copil este unic; 

⚫   identifică faptul că orice copil poate învăţa la un anumit nivel; 

⚫   valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale; 

⚫  cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare care sprijină şi întăreşte învăţarea dacă aceasta 

este accesată adecvat (prin curriculum adaptat nevoilor particulare). 

Nu doar curriculum trebuie adaptat, însă, ci și modul în care se predă, începând cu  modul în care 

se organizează clasa, cadrul de învățare, rutina zilnică. De asemenea, există și o serie de tehnici de 

structurare a materialelor, a lecțiilor, de interacțiune cu copiii cu CES, a căror aplicare va duce la 

rezultate optime. 

Organizarea generală a cadrului de învățământ și a rutinei zilnice: 

În cazul în care elevul cu dizabilități se află  integrat într-o clasă de elevi cu dizabiliăți ușoare sau 

fară dizabilități, el trebuie: 

⚫ să intre în clasă în același timp cu ceilalți elevi; 

⚫ să fie așezat într-o bancă din care să poată vedea bine profesorul și să poată fi antrenat în activitățile 

clasei; 

⚫ să participe la activități în același timp cu ceilalți elevi; 

⚫ să realizeze trecerea de la o activitate la alta în același timp cu ceilalți; 

⚫ să plece din clasă odată cu ceilalți copii; 

⚫ să fie încurajat să participe la toate activitățile din timpul orei; 

⚫ să fie ajutat doar atunci când e strict necesar și doar pentru o scurtă perioadă de timp; 

⚫ să fie încurajat să socializeze cu ceilalți copii și să primească sprijin de la aceștia, atunci când e 

cazul; 

⚫ să fie încurajat să realizeze sarcini de grup. 

Adaptările curriculare posibile pentru aceste situații sunt următoarele: 

⚫  evaluarea copiilor cu dizabilități se poate realiza într-un timp mai îndelungat; 

⚫  copilul poate avea acces la materiale educaționale suplimentare pentru consolidarea cunoștințelor; 

⚫ adaptarea echipamentelor și a instrumentelor de lucru în funcție de tipul dizabilității; 

⚫ durata activităților la clasa trebuie să fie însă aceeași pentru toți copiii, chiar dacă sarcinile de lucru 

sunt diferențiate. 

Tulburările comportamentale afectează relațiile sociale și progresul școlar al copilului.  Aceste 

comportamente nu sunt datorate unor factori intelectuali sau de sănatate ci se manifestă în situații 

diferite, față de oameni diferiți. Tulburările de comportament se referă la: 
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⚫ tulburări de conduită (agresiuni verbale sau fizice, intimidare, lipsa de atenție); 

⚫ anxietate, teamă, tensiune, frică, depresie, tristețe; 

⚫ agresiune socială (vandalism, abandon școlar, fuga de acasă); 

⚫ imaturitate (atenție scăzută, concentrare slabă, coordonare deficitară, plictiseală). 

Cauzele acestor comportamente sunt numeroase. În situația în care ele sunt mai degrabă de ordin 

educațional, atunci orientarea energiei educaționale către succes este recomandabilă. Dacă se estimează 

o cauză biologică a acestor comportamente, atunci sunt vizate schimbări în dieta copilului, în 

tratamentul medicamentos. Dacă există cauze psihologice, atunci consilierea psihologică sau chiar 

psihoterapia reprezintă o posibilă soluție pentru rezolvarea conflictelor latente ale copilului sau 

tânărului. 

Principiul general de intervenție în acest caz este acela că învațarea de comportamente noi este 

un obiectiv esențial în educație și că pedeapsa nu are consecințe semnificative la copilul cu astfel de 

comportamente. 

Cum se pot preveni problemele de comportament ale acestor copii? Iată câteva recomandări: 

⚫ sarcinile școlare trebuie să fie orientate către succes; 

⚫ comentariile profesorilor trebuie să fie pozitive; 

⚫ copilul trebuie să fie învățat să rezolve conflicte și să se descurce cât mai bine în situațiile din viața 

cotidiană; 

⚫ copilul trebuie “ocupat” permanent cu sarcini de învățare, dar care să-i fie accesibile; 

⚫ spațiul de lucru nu trebuie să fie aglomerat; toate părțile camerei trebuie să fie vizibile; 

⚫ atunci când este nevoie, se poate supraveghea copilul îndeaproape. 

Concluzii: 

⚫ regulile trebuie reduse la minimum (nu mai mult de 5), dar acestea trebuie respectate cu strictețe; 

⚫ copilul poate fi implicat în stabilirea regulilor de urmat; 

⚫ de evitat cu orice preț: forțarea copilului de a-și cere scuze, argumentele, confruntările, pedeapsa 

întregii clase pentru comportamentul unui singur elev, provocarea unui copil în direcția adoptării 

unui comportament negativ; 

⚫ copilul, familia, școala, trebuie să se implice deopotrivă în realizarea programului de intervenție 

educațională. 

 Întradevăr nu este foarte ușor să integrăm un copil cu cerințe speciale în învățământul de masă. La 

nivel preșcolar este și mai dificil din cauza grupelor foarte numeroase și a lipsei de personal.   

 Un copil cu cerințe educative speciale are nevoie de rutină, liniște, siguranță și de multă atenție. Din 

punctul meu de vedere, e un plus ca un copil cu cerințe educative speciale să fie integrat în învățământul 

normal, dar să aibă un profesor de sprijin care să îi poată acorda atenția de care are nevoie.  Acest lucru 

il poate ajuta  să învețe să se integreze și să gestioneze mai ușor diferite situații, dar și ceilalți copii pot  

învața să îi accepte și să socialize cu acești copii.  

 Fiecare copil este unic și special, trebuie doar să  acordăm o șansă tuturor copiilor, să le descoperim 

abilitățile și  să le dezvoltăm.  
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Evaluarea proiectivă la vârsta preșcolară 

 Matei Ionela Daniela - prof. înv. preșcolar 

Grădinița cu p.p. nr. 16, Târgu Mureș 

REZUMAT 

          Lucrarea de față a fost concepută din dorința de a investiga și identifica impactul deosebit al testelor 

proiective și experiențiale în evaluarea ,,profilului psihologic” la vârsta preșcolară (3 – 6 ani), datorită existenței, 

în ultimii ani, a unui număr tot mai ridicat de preșcolari care prezintă elemente ce intră în categoria unor probleme 

psihologice ca: anxietatea de separare, depresia, agresivitatea, opoziționismul, etc. Așadar, pentru ca aceste 

aspecte să fie relavate într-o manieră susceptibilă, consider că testele proiective și experiențiale utilizate în lucrare 

sunt cele mai în măsură, la această vârstă, să conducă la o cât mai clară evidențiere a acestora.           

1. Metodologia psihologică utilizată 

        Tehnica de care ne-am servit este Studiul de caz. 

        Studiul de caz este o investigație concretă, care cercetează un fenomen contemporan în contextul de 

viață real, unde frontierele dintre fenomen și context nu sunt clar delimitate, investigație în care utilizăm 

surse multiple de date (R.Yin, 1989). În cadrul acestuia, am aplicat grupei  de preşcolari  teste proiective 

și experiențiale, precum: Testul familiei, Testul omulețului, Testul culorilor, Fantezia, Fabulele lui 

Duss. Studiul de caz a fost precedat, de o verificare atentă a structurii personalității colectivului de copii 

şi a nivelului general de dezvoltare a acestora. 

        Metoda folosită a fost în primul rând observaţia, care s-a efectuat prin întocmirea unei fişe de 

observaţie. Ca metodă de colectare de date în cercetările pedagogice, metoda observaţiei sistematice, 

constă în urmărirea intenţionată, metodică şi sistematică a unui eveniment sau a unui complex de 

evenimente educaţionale, în condiţii obişnuite de existenţă şi desfăşurare (fără nici o intervenţie din 

partea cercetătorului), în scopul explicării, înţelegerii şi ameliorării lor. 

        ”Observaţia, ca metodă, constă într-o urmărire atentă şi sistematică a unor reacţii psihice cu scopul de a 

sesiza aspectele lor esenţiale” (Cosmovici, A.,1996).  

Există două feluri de observaţie: introspecția și extrospecția. 

         În lucrarea de faţă, ne-am axat pe extrospecţie, deoarece prin aceasta, se pot observa manifestările, 

faptele, replicile şi expresiile preşcolarilor. Pentru observarea contextului în care apare comportamentul 

preşcolarilor, a caracteristicilor, a reacţiilor, s-a folosit observaţia sistematică non - participativă. 

Mediul în care s-a desfăşurat observaţia a fost sala de grupă, copiii neştiind că sunt observaţi. Am 

întocmit o fişă de observare, care cuprinde manifestările preşcolarilor şi schimbul de informaţii ce au 

avut loc. Metoda observării sistematice, care a sprijinit permanent cunoaşterea rezultatelor în fiecare 

etapă, am folosit-o pe tot parcursul aplicarii testelor proiective. Observaţia a fost utilizată în perioada 

premergătoare şi în timpul desfăşurării studiului psihologic.  
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2. Scopul aplicării testelor proiective 

1. Testul familiei: 

• Modul de aplicare: i se oferă copilului o foaie de desen și i se cere să deseneze o 

familie:,,Desenează, te rog o familie. Poate fi familia ta sau o familie oarecare”. 

• Scopul: evaluarea tipului de relații pe care copilul le are cu membrii familiei, locul lui în 

cadrul familiei, existența unor manifestări negative, de ordinul agresivității, evidențierea 

conflictele emoționale ale copilului. 

2. Testul omulețului: 

• Modul de aplicare: i s-a oferit fiecarui copil o foaie de desen și i s-a cerut să redea un 

om: ,,Desenează un om”. 

• Scopul: relevarea vieții afective a copiilor de vârstă preșcolară, a formării capacității de a 

se controla, a adaptării la mediu, a dorinței de a se implica în rezolvarea sarcinilor, 

existența securității afective 

3. Testul culorilor: 

• Modul de aplicare: s-au folosit 8 buline de diferite culori: roșu, galben, albastru, 

verde, maro, gri, violet și negru. I s-a cerut fiecărui copil să așeze în ordinea dorită 

bulinele, începând cu cea care îi place cel mai mult. Testul s-a repetat încă o dată, la un 

interval de două minute. 

• Scopul: evaluarea nivelului de asigurare a nevoilor de bază a copiilor de vârstă 

preșcolară, precum și relațiile pe care aceștia le au cu cei de-o vârstă. 

4. Fantezia: 

• Modul de aplicare: s-a utilizat fantezia ,,Peștera”, care le-a fost expusă copiilor 

individual. Subiecții au fost puși în situația de a-și imagina fiecare moment expus prin 

propozițiile descriptive.  

• Scopul: evidențierea temerilor și a conflictelor emoționale ascunse ale copiilor, 

evidențierea capacității de a  găsi soluții în situații limită. 

5. Fabulele Duss: 

• Modul de aplicare: i s-a spus copilului că urmează să asculte niște povestioare, iar la 

sfârșitul fiecăreia, el va trebui să găsească o urmare pentru fiecare întâmplare. 

• Scopul: observarea existenței unor aspecte psihologice semnificative: atașamentul 

copilului față de părinți, gelozia față de unirea părinților, complexul înțărcării și 

rivalitatea fraternă, agresivitatea, sentimentul de vină, angoasa, complexul castrării, 

posesivitatea, temerile, etc. 

 

3. Observații asupra subiecților 

        Am supus testelor și tehnicilor menționate un număr de 21 de copii preșcolari, 10 fete și 11 băieți, 

cu vârsta cuprinsă între 3 si 6 ani, de la Grădinița cu program prelungit numărul 16, din Târgu Mureș. 

Copiii prezintă o dezvoltare fizică și psihică armonioasă, având cunoștințe, prriceperi și deprinderi 

corespunzătoare vârstei, utilizează un vocabular variat, operează cu noțiuni diverse: de limbaj, 
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matematice, de cunoaștere a mediului. Din punct de vedere socio – emoțional, există preșcolari care se 

manifestă prin atitudini de cooperare, întrețin relații pozitive cu ceilalți, dar și copii care încă nu au 

formate anumite abilități sociale: abilitatea de a cere, de a-și asuma responsabilitatea săvârșirii unei 

fapte, de recunoaștere a propriilor greșeli. Copiii provin din familii biparentale, cu excepția unei fetițe 

(B.L.), ai cărui părinți sunt divorțați, fetița fiind crescută doar de mama ei, tatăl venind în vizită la câteva 

săptămâni.  În ceea ce priveşte distribuţia subiecţilor pe vârste, aceasta poate fi studiată în tabelul  

următor:                                                                                                        

 

 

 

 

Tabel 1.  Distribuţia subiecţilor pe categorii de vârste 

   verde: băieți;  albastru: fete 

                      Diagrama nr.1. Distribuția subiecților pe sexe  

4.  Interpretarea testelor psihologice aplicate la unul dintre copiii din grupa 

            Unul dintre  subiectii care ne-a atras atenția este C.R. – un băiat în vârstă de 5 ani, un copil ce 

provine dintr-o familie biparentală; locuiește cu părinții și sora lui, în vârstă de 3 ani, Sara. Există și alte 

persoane care se ocupă de copii, în lipsa parinților, cum ar fi bona, aceasta schimbându-se de curând. 

Este de menționat faptul că, băiatul a frecventat grupa mijlocie la o altă gradiniță din oraș și că s-au 

mutat în Targu Mureș în urmă cu doi ani, venind din Piatra Neamț, copilul suferind și acum datorită 

schimbărilor frecvente din viața lui, manifestându-se printr-o continuă neadaptare la mediul familial și al 

grădiniței, manifestându-se printr-o atitudine de ostilitate uneori, retragere din activitatea didactică 

desfășurată. 

➢ La testul Familiei: 

  

     Vârsta             

Sex 
3  ani  4  ani 5 ani 

Fete 3 1 6 

Băieţi 1 2 8 
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        Ordinea membrilor familiei a fost următoarea: tata, sora, bona, mama și subiectul. În timp ce 

subiectul realizează desenul, acesta verbalizează ordinea personajelor. La întrebările: 

➢ “ Cine este cel mai drăguţ dintre toţi în această familie?”  

➢ “ Cine este cel mai fericit?” 

➢ “ Cine este cel mai puțin fericit? “ 

➢ “ Cine ar ramâne acasă dacă ați pleca în excursie și nu ar exista atâtea locuri în mașină câți 

membrii sunteți voi?”. Subiectul răspunde: “ toţi sunt drăguţi”, ,,toți”,“,,tati”, “nu ar rămâne 

nimeni acasă...aș lua jos scaunele și am încăpea toți!”. 

         Punerea în valoare a tatălui este indicată prin: faptul că este desenat primul, statura sa impunătoare, 

semnifică relaţii deosebite dintre subiect şi acesta. În conformitate cu teoria psihanalitică, este persoana 

pe care o investeşte cu cea mai mare încărcătură afectivă şi datorită acestui fapt, aşa cum a subliniat 

Maurice Porot, este cea cu care se identifică. Acesta şi-a înfăţişat părinţii la distanță semnificativă unul 

de celalalt, tatăl fiind o prezență impunătoare, capătă valoare în ochii copilului, iar mama, de dimensiuni 

foarte mici, în afara celorlalți membrii ai familiei. Având în vedere că subiectul apare ținându-se cu 

mâna de tatăl lui, poate sugera că există o distanţă şi o lipsă de comunicare între el şi mamă. De 

asemenea, haşurarea părului la toți membrii familiei, este tot un indicator al agresivităţii, al existenței 

unor relații cordiale între aceștia. Amplasarea în întregime în josul paginii al desenului, cu excepția 

mamei, poate indica o atitudine depresivă, iar înălțimea fiecărui personaj este corelată cu importanţa pe 

care o are în familie. Ca și legatură afectivă existentă, din desenul copilului reiese că aceasta ar fi între el 

și tatăl său. 

➢ La testul Omulețului:            

 

        Observând desenul realizat de către băiat, identificăm urmatoarele aspecte relevante: omulețul este 

redat schematic, iar în afara nasului, care lipsește apar toate celelalte părți ale corpului. Băiatul se 

identifică cu genul căruia aparține, deoarece menționează faptul că l-a desenat pe tatăl lui, dar și prin 

prezența părului și a bărbii pe care subiectul a desenat-o. Personajul apare în poziție statică, la baza foii, 

ceea ce subliniază neadaptarea copilului la situațiile pe care le trăiește în prezent, dar și lipsa securității 

afective, pe care acesta o resimte. Tatăl apare valorizat prin figura care ocupă aproape toată pagina. 
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Există o oarecare pierdere a simțului realității, ce rezultă din prezența impunătoare a abdomenului. 

Dintre părțile corpului, gura apare sub forma unei linii simple curbate, semnificând dorința copilului de 

a se conforma social. Ochii sunt reprezentați mari, astfel copilul este deschis spre ceilalți, este 

comunicativ, dar și receptiv la nevoile celorlalți. Părul este scurt, desenat din linii verticale, în 

continuarea bărbii, învăluind astfel tot capul figurii, reieșind latura dură, autoritară a tatălui, pe care 

băiatul o resimte, dar și identificarea cu sexul căruia aparține. Gâtul apare în dimensiuni reale, ca atare, 

întâlnim comuniunea dintre latura psihică și cea emoțională a subiectului nostru. Trunchiul este redat 

amplu, exprimând dorința copilului de a fi puternic, de a-și impune prezența printre ceilalți. Însă, această 

dorință încă nu îi este îndeplinită, deoarece mâinile personajului redat, reflectă sentimentele de 

slăbiciune, lipsa propriei puteri de controla situațiile, precum și dependența de adult în rezolvarea 

situațiilor problematice, ce reiese din reprezentarea picioarelor. 

➢ Fantezia Peștera a fost expusă de către copil astfel: 

          ,,În peșteră este întuneric și urât. Poate că sunt monștrii. Caut o sabie să-i omor. Mă duc cu 

lumină...deschid ușa încetișor, că poate aud fantomele și mă omoară. Dacă o ating o dată, ușa se 

deschide singură. O gorilă vrea să iasă afară. Fug înapoi afară și gorila se duce înăuntru. Și ea se 

sperie de mine. Chem un zombi în ajutor. (copilul râde). Stăm de pază amândoi. Nu o las să iasă 

afară, pentru că vrea mă omoare”. 

        Observăm, astfel, că, în momentul apariției unei situații noi, copilul se simte anxios, prin 

întunericul pe care îl vede în peșteră și prin prezența monștrilor. Însa găsește o soluție (sabia) și o 

modalitate de a rezolva problema; este precaut, deschizând ușor ușa, dar și temător în același timp. 

Descoperim din răspunsurile copilui, dorința de a rezolva problema, dar pentru aceasta are nevoie de 

prezența altcuiva, poate a unui adult, reprezentat în relatarea lui printr-un personaj fictiv: zombie, 

precum și angoasa care este în sufletul său atunci când  întâlnește situații neprevăzute, dificultatea cu 

care se adaptează acestora. 

➢ La testul culorilor: 

         Se poate vedea cum negrul este ales la prima aplicare a testului dar și în timpul celei de-a doua 

aplicări tot ca primă culoare. În cazul acesta, asistăm la manifestarea unei atitudini de revoltă împotriva 

stării de fapt, împotriva experiențelor de viață din prezent. Acest aspect este prezent în comportamentul 

copilului la grădiniță, printr-o conduită de opoziție față de cerințe și nerespectare a regulilor, precum și 

adoptarea relațiilor conflictuale cu colegii de grupă.  

➢ În momentul expunerii Fabulelor Duss: 

        Băiatul s-a concentrat destul de bine, fiind atent la întâmplarea prezentată până la ultimele două 

povestiri, când a început să facă haz de ceea ce se întâmplă în fabulă. Ca și răspunsuri ale copilului, se 

numără: 

1. Povestea păsării: Puiul zboară la mama lui. 

2. Povestea căsătoriei: Copilul se duce să planteze ceva…un bob de floare. 
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3. Povestea mielului: Mielul nu vrea să mănance iarbă, ci lapte. Merge să găsească altă 

mamă. 

4. Povestea înmormântării: Un om astronaut. 

5. Povestea fricii: Îi este teamă că a rămas singur. Mai întâi a dormit cu mami. Și când se 

trezește, se duce cu tati la grădi. Îi place să meargă cu amândoi și cu surioara lui. Dar îi 

place mai mult cu tati. Se simte în siguranță cu tati. Uneori, nu se simte bine cu mami. 

6. Povestea elefantului: I s-a dus trompa la bălăceală. 

7. Povestea elefantului construit: Da…în cană. 

8. Povestea plimbării: S-a pictat. 

9. Povestea anunțului: Îi dă un caiet să facă în el un triunghi. 

10. Povestea visului: O fantomă care l-a speriat și un zombi care a făcut ca un crocodil. 

        Așadar, din răspunsurile oferite de copil, extragem următoarele aspecte importante: din povestea 

păsării se vede atașamentul față de mama lui; din fabula mielului reiese complexul înțărcării; observăm 

că povestea elefantului i s-a părut hazlie subiectului, acesta dând un răspuns plin de umor; avem de-a 

face în continuare cu un răspuns patologic, acesta fiind oferit la povestea mielului, când subiectul spune 

că vrea neapărat să se hrănească cu lapte și ,,va merge să caute altă mamă”. Asistăm astfel, la 

exprimarea unei intense supărări pe care copilul o resimte vizavi de mama lui. Din celelalte răspunsuri 

date, reiese infantilitatea de care subiectul dă dovadă. În ceea ce privește fabula fricii, răspunsul 

copilului demonstrează lipsa afectivității din partea mamei, acesta simțindu-se protejat și în siguranță din 

punct de vedere emoțional alături de tatăl lui, dar totodată, este observabilă și anxietatea de separare pe 

care copilul o resimte. 

5. Concluzii generale si recomandari pentru subiectii la care s-au aplicat testele proiective 

➢ In urma interpretării testului Familiei: 

▪ menținerea unei flexibilități în respectarea regulilor din partea părinților, pentru a 

înlătura rigiditatea resimțită de către unii copii, în sprijinul expansivității lor normale; 

▪ introducerea regulilor în familiile în care acestea lipsesc; 

▪ urmarea cursurilor de parenting, în cazul fetiței  ce privine dintr-o familie monoparentală. 

➢ In urma interpretării testului Omulețului: 

▪ Întărirea relațiilor dintre părinți și copii, prin petrecerea unui ,,timp special” în fiecare zi, 

în scopul asigurării trebuințelor fundamantale de afecțiune și dragoste; 

▪ Aplicarea planului de recompensare: laude, puncte, etc.; 

▪ Introducerea copiilor care se simt nesiguri, care sunt agresivi, fie verbal, fie fizic, în 

activități de dezvoltare socio – emoțională (,,Detectivii de emoții”, ,,Pălăria magică”, 

,,Cum mă simt/ Cum te simți”, etc.), care să-i stimuleze în a participa, dar care să le dezvolte 

stăpânirea de sine, autocontrolul, îndemânarea, înțelegerea sentimentelor celoralți, 

exprimarea emoțiilor proprii; 

▪ Utilizarea poveștilor terapeutice atât în grădiniță, cât și acasă, în scopul însușirii unor 

norme de comportament civilizat. 

➢ In urma interpretării testului culorilor: 

▪ Desfășurarea de activități,  jocuri împreună cu părinții care să le asigure confortul emotional 
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➢ In urma interpretării testului Fanteziei: 

▪ Desfășurarea de activități, jocuri de rol, jocuri –exercițiu, de genul ,,Eu pot…”, ,Ce faci 

când…?,,, care să le ofere posibilitatea de a-și dezvolta încrederea și stima de sine, în cazul 

copiilor care nu reușesc sa facă față unei situații noi. 

▪ Oferirea de către părinți a unor modele adecvate în diferite situații de viață. 

 

 

➢ In urma interpretării Fabulelor lui Duss: 

▪ Desfășurarea de activități/ jocuri – exercițiu de reglare emoțională, la grădiniță, în scopul 

educării capacității de a recționa corespunzător; 

▪ Întărirea relațiilor dintre mamă și copii, prin petrecerea a minimum 20 de minute/ zi a 

timpului împreună, când se va desfășura un joc la libera alegere a copilului, fără intervenția 

mamei, decât în situația de laudă, apreciere, etc. 
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Tulburări specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare 

   Cadariu Mihaela Florina  

profesor logoped, 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad 

 

 

În colectivităţile şcolare, deseori întâlnim elevi care întâmpină dificultăţi în învăţare şi nu reuşesc 

să obţină decât rezultate cel mult satisfăcătoare. În unele cazuri este vorba despre elevi care nu acordă 

suficient timp studiului, dar de cele mai multe ori este vorba despre şcolari care întâmpină reale tulburări  

neuropsihice, adică tulburări de învăţare care afectează însuşirea cititului, scrisului şi socotitului. 

Tulburările de învăţare nu trebuie asociate neapărat cu retardul mental sau cu un coeficient de 

inteligenţă scăzut, situaţie în care elevul nu ar putea învăţa în rând cu colegii săi. Cu toate acestea, 

alterările în învăţare pot să apară concomitent cu retardul mental, deficitele neurologice severe, 

deficienţe auditive şi vizuale necorectate, tulburări de conduită, tulburări ale funcţiilor motrice sau 

tulburări emoţionale.  Tulburările de învăţare sunt frecvent întâlnite în rândul populaţiei şcolare, mai 

afectaţi fiind băieţii decât fetele, dislexia  prezentând o incidenţă mai ridicată decât discalculia. 

De cele mai multe ori, tulburările specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare sunt determinate 

de anumite anomalii ale proceselor cognitive care, la rândul lor, sunt rezultatul unor tipuri de disfuncţii 

biologice. Cercetările asupra familiilor care au copii cu tulburările specifice de dezvoltare a abilităţilor 

şcolare şi asupra gemenilor monozigoţi cu acelaşi tip de tulburări, confirmă, în mare măsură, natura 

genetică a acestor probleme. E posibil, aşadar, ca un părinte sau o rudă apropiată a copilului cu 

dificultăţi de învăţare, să fi avut, la rândul lui, dificultăţi în însuşirea cititului, scrisului sau abilităţilor 

aritmetice. 

Tulburările specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare nu trebuie asimilate cu dificultăţile 

şcolare determinate de lipsa oportunităţii  de a învăţa, de calitatea procesului de învăţământ sau de 

factorii culturali. Din cadrul tulburărilor specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare nu fac parte nici  

eşecurile şcolare sau performanţele şcolare slabe datorate lipsei de interes faţă de activităţile instructive-

educative, slabei învăţări, perturbărilor emoţionale sau schimbării tipului de sarcini de îndeplinit. 

Caracteristice şi esenţiale pentru tulburările specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare sunt: 

- afectarea semnificativă  a abilităţilor specifice de învăţare, afectare  care poate fi evaluată luându-se în 

considerare gradul de severitate, existenţa unei tulburări anterioare de dezvoltare (existenţa unei 

întârzieri în vorbire la vârsta preşcolarităţii), prezenţa unor probleme asociate (deficit de atenţie, 

tulburări emoţionale, hiperactivitate, conduită neadecvată), simptomatologia (apariţia frecventă a unor 

anomalii calitative care nu sunt caracteristice unei dezvoltări normale) şi răspunsul la măsurile de ajutor 

suplimentar (dificultăţile de învăţare nu se reduc semnificativ în ciuda sprijinului primit sub diverse 

moduri, la şcoala sau acasă). 

- tulburările specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare nu trebuie explicate ca efect al alterării 

inteligenţei generale; ele  într-adevăr există atunci când nivelul achiziţiilor copilului este în mod evident 

scăzut faţă de nivelul  corespunzător vârstei sale mentale. 
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- tulburările specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare nu sunt dobândite în timpul şcolarităţii, 

alterarea producându-se pe parcursul dezvoltării, ea existând cu siguranţă, încă din timpul primilor ani 

de şcoală sau chiar de la vârsta preşcolară. O anamneză a progresului preşcolar/şcolar al elevului va 

clarifica acest aspect. 

- tulburările specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare nu reprezintă o consecinţă directă a unor 

deficienţe senzoriale necorectate la momentul oportun. 

- tulburările specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare nu pot fi determinate de niciun factor extern 

(absenteism şcolar, educaţie inadecvată, discontinuităţi educaţionale). Aceşti factori pot însă agrava 

problema tulburărilor de învăţare. 

Tulburările specifice de dezvoltare a abilităţilor şcolare nu pot fi soluţionate prin exerciţiu. 

Pentru compensarea acestor dificultăţi este necesară efectuarea unei intervenţii terapeutice personalizate, 

ţinându-se cont de caracteristicile neuropsihice ale copilului, depistate la evaluare. 

Dislexia are ca trăsătura caracteristică alterarea semnificativă a dezvoltării abilităţilor de lectură. 

Această alterare nu poate fi atribuită unor  probleme de genul şcolarizare inadecvată, tulburări senzoriale 

sau  IQ scăzut. 

Copiii dislexici întâmpină dificultăţi majore în decodificarea corectă şi rapidă a cuvintelor, 

inclusiv a celor foarte simple, uzuale şi care nu necesită efort de atenţie. Ei citesc foarte lent sau 

incorect, cu greşeli, omisiuni, înlocuiri de litere, fac intuiri asupra cuvintelor, le anticipează. Factorii 

genetici şi întârzierea în apariţia şi dezvoltarea limbajului sau pronunţia deficitară a cuvintelor după 

vârsta de 4 ani, reprezintă premise ale unei viitoare dislexii. Simptomatologia dislexiei diferă în funcţie 

de vârsta persoanei afectate. 

Preşcolarii dislexici manifestă dificultăţi în recitarea poeziilor, vorbesc mai târziu, au dificultăţi 

în pronunţarea cuvintelor, asimilează cu greu cuvinte noi, învaţă cu greu zilele săptămânii, culorile, 

numerele, prezintă întârzieri în dezvoltarea motricităţii fine. În clasele primare, elevii dislexici învaţă cu 

greu alfabetul, citesc cu greu cuvintele izolate, stabilesc cu greu legătura dintre fonem şi grafem, 

greşelile de ortografie şi de citire sunt frecvente. La vârsta pubertăţii, dislexicii pot fi recunoscuţi după 

următoarele semne: citesc sub nivelul corespunzător vârstei lor, evită să citească cu voce tare, au 

dificultăţi în înţelegerea problemelor matematice scrise în cuvinte, scrisul lor este ilizibil, modul în care 

apucă şi folosesc instrumentul de scris este atipic. În adolescenţă, dislexicii citesc fără acurateţe şi foarte 

încet, evită să scrie şi să citească, întâmpină dificultăţi în realizarea rezumatului sau planului de idei a 

unui text, nu pot stoca informaţiile citite, vocabularul este sărac. Adulţii dislexici au tendinţa să ascundă 

faptul că au probleme cu citirea, scriu incorect, preferă să memoreze informaţiile decât să le citească, 

limbajul oral este bine dezvoltat, la fel şi abilităţile de comunicare, organizarea spaţială este bună, dar 

întâmpină dificultăţi atunci când este vorba despre organizarea temporală, nu recunosc ora la ceasurile 

mecanice. 

Dislexia, într-o societate ca a noastră, puternic pătrunsă de prezenţa citit-scrisului, afectează grav 

viaţa şcolară şi relaţională a şcolarului. Elevul dislexic, conştient de problemele de citire pe care le are, 

tinde să evite situaţiile  care necesită decodarea textului scris şi această atitudine de evitare a lecturii este 

adesea asociată cu lenea sau dezinteresul, iar erorile ce apar  sunt puse pe seama deficitului de atenţie, a 

neglijenţei sau a dorinţei scăzute de implicare.  
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          Această dificultate de decodare a textului scris  favorizează apariţia frecventelor eşecuri şcolare, 

deoarece majoritatea cunoştinţelor se regăsesc în manuale, iar dislexicul nu poate folosi acest mijloc de 

învăţământ. Chiar şi informaţiile care pot fi accesate pe internet sunt greu accesibile acestor elevi, 

deoarece ele apar sub formă scrisă. 

Din punct de vedere psihologic, toate acestea au efecte devastatoare: elevul se percepe incapabil 

să facă faţă diverselor situaţii de viaţă, se simte inferior celorlalţi de vârsta lui, simte că nu este iubit şi 

apreciat. În concluzie, autostima  şi respectul de sine  sunt  foarte scăzute, ceea ce poate determina stări 

de anxietate, pierderea încrederii în sine, depresie sau comportament agresiv. 

În ceea ce priveşte tratamentul dislexiei, accentual trebuie să cadă mai mult pe compensare decât 

pe vindecare. Depistarea precoce a dislexiei şi intervenţia timpurie vor permite un parcurs şcolar 

aproape de normalitate, în caz contrar, dacă dislexia este identificată târziu, dificultăţile şcolare vor fi 

foarte mari. 

Disgrafia este o tulburare specifică a scrisului, o alterare în  dezvoltarea  abilităţilor de scriere. 

Aceasta nu poate fi determinată de vârsta mentală mai scăzută, de deficite senzoriale sau de calitatea 

procesului de învăţământ. Aceasta tulburare este asociată cu alterarea abilităţilor de silabisire orală. Cu 

toate acestea, abilităţile de citire – acurateţea şi înţelegerea textului citit – sunt dezvoltate în limite 

normale. 

Caracteristice disgrafiei sunt următoarele elemente: 

- scrierea înceată şi tremurată,  

- disproporţionalitatea între părţile unei litere,  

- spaţii inadecvate între litere,  

- dificultăţi în a respecta spaţiul grafic  şi de a se orienta de la stânga la dreapta în cadrul 

acestuia,  

- presiune exagerată exercitată asupra caietului de scris,  

- tendinţa de a scrie mult prea mare sau mult prea mic,  

- mişcări discontinue în realizarea scrisului,  

- distanţe necorespunzătoare între cuvinte. 

Metodele utilizate pentru corectarea disgrafiei vor avea în vedere formarea deprinderilor corecte 

şi înlăturarea celor deficitare. Se va urmări dezvoltarea musculaturii degetelor şi a mâinii, educarea 

auzului fonematic, educarea şi dezvoltarea capacităţii de orientare şi structurare spaţială, înlăturarea 

atitudinii negative faţă de citit-scris, formarea capacităţii de conştientizare a erorilor tipice, dezvoltarea 

capacităţii de sesizare a  relaţiei dintre fonem - grafem, literă - grafem, fonem – literă, dezvoltarea 

capacităţii de discriminare auditivă, vizuală şi kinestezic-motrică. 

Disgrafia afectează viața unei persoane  atât din  punct de vedere emoţional cât şi social. De 

multe ori, starea lui implică furie și frustrare din cauza incapacității sau dificultăţii apărute  în 

îndeplinirea sarcinilor. Activităţile normale, cum ar fi abilitatea de a-şi  exprima ideile și de a vorbi pot 

deveni o problemă reală. Consecințele legate de starea psihică sunt relevante mai ales în cazul în care 

acestea afectează un copil de vârstă școlară. Pentru a rezolva această problemă în cel mai bun mod este 

necesar ajutorul profesorilor. Dificultățile în procesul de învățare trebuie să fie sprijinite prin adoptarea 

unor strategii adecvate. Printre instrumentele care pot fi folosite în  beneficiul copilului  se regăseşte şi  
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utilizarea de caiete a căror liniatură este scoasă în relief. Acest lucru va ajuta  elevul să se obişnuiască să 

respecte şi să se încadreze în  spaţiul de scris. Utilizarea diferitelor instrumente de scris este necesară 

deoarece favorizează conduita şi poziţia de scriere, controlând şi presiunea apăsării pe hârtie. Utilizarea 

programelor de scris electronice este recomandată doar pentru o perioadă limitată de timp, cu  scopul de 

a îmbunătăţi  memoria și de a distinge corect  între caracterele mari și mici. Se recomandă ca  elevilor cu 

disgrafie să li se permită să-şi demonstreze cunoștințele prin mijloace alternative de scris, cum ar fi 

metode orale sau vizuale.  

Discalculia  este o tulburare specifica a abilităţilor aritmetice şi se referă la incapacitatea de a 

stăpâni operaţiile aritmetice simple de adunare, scădere, înmulţire, împărţire. Dificultăţile aritmetice care 

apar sunt diverse. Printre ele se regăsesc: 

- dificultatea înţelegerii conceptelor  ce stau la baza operaţiilor aritmetice, 

- simbolurile numerice sunt recunoscute cu greu, 

- înţelegere deficitară a termenilor şi sumelor matematice, 

- dificultăţi în a înţelege sensul problemelor, a unităţilor de măsură, a aprecierii cantităţilor. 

Discalculia presupune compromiterea anumitor capacităţi: 

- capacitatea lingvistică care are legătură cu înţelegerea termenilor operaţiilor, a conceptelor matematice, 

a problemelor scrise cu simboluri matematice; 

- capacitatea perceptivă, care se referă la recunoaşterea şi verbalizarea numerelor sau semnelor 

matematice; 

- capacitatea de atenţie, cu referire la acurateţea redării unei figuri sau exerciţiu; 

- capacitatea matematică, adică rezolvarea unei probleme aplicând un algoritm învăţat anterior, 

numărarea obiectelor, învăţarea tablei înmulţirii. 

 Tulburarea specifică a abilităţilor aritmetice are ca şi consecinţe dificultăţi şcolare, autostimă 

scăzută, stări de frustrate şi depresie. Toate acestea pot conduce la refuzul de a mai frecventa şcoala şi la 

tulburări de conduită. 

 Tratamentul discalculiei presupune o intervenţie educativă specializată care are ca şi obiectiv 

îmbunătăţirea acelor abilităţi matematice care sunt deficitare. Se recomandă instruirea individuală, 

stabilirea unui program adecvat de învăţare, adaptarea metodelor şi mijloacelor de predare –învăţare, 

evaluare, încurajarea eforturilor, stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţarea 

matematicii. Elevii cu discalculie vor beneficia de un curriculum diferenţiat şi  de modalităţi 

personalizate de evaluare. În unele cazuri se poate interveni şi cu terapia logopedică, terapia 

psihomotrică sau consilierea şcolară. 
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STUDIU DE CAZ PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU CES 

                                                      Muntoiu Nicoleta-Adelina 

                                                      Liceul Național De Informatică 

Numele elevului: A.B.-o fetita din clasa a IV a 

Clasa a IV-a  

Disciplina: limba romana 

Durata: 1 semestru 

A.B. se află în grija bunicilor deoarece părinții au divorțat și niciunul dintre ei nu dorește să o primească 

în noua familie. Mama s-a recăsătorit și are încă doi copii mai mici, refuză să o ia pe A.B. susținând că 

este violentă și are un comportament imprevizibil în preajma fraților mai mici. 

La școală A.B. are probleme psiho-sociale manifestate prin comportament agresiv, prezintă tulburări de 

citire, vocabular sărac, semne de comportament hiperactiv (întrerupe colegii, nu se concentrează mult 

timp asupra activităților). Social și în activitățile de joc, ea are dificultăți în a-și aștepta rândul și se 

autovictimizează. 

Împreună cu psihologul , prin încurajarea din partea invatatoarei, profesorilor de religie si limbi straine 

și susținerea bunicilor, vom stabili următoarele obiective de învățare: 

Până la sfârșitul semestrului A.B. va putea: 

 -să se concentreze la sarcini de lucru simple; 

 - să citească și să pronunțe corect cuvinte simple; 

 - să copieze texte scurte din fișe/manual; 

 - să finalizeze sarcinile primite fără întrerupere sau refuz. 

 Strategii de predare: 

 Jocul de rol: 

 Deoarece A.B. caută în permanență compania și aprobarea colegilor, implicarea ei în joc de rol va ajuta 

la realizarea sarcinilor de lucru. Porfesorul trebuie să fie mereu în apropierea ei. 

 Fișe cu exerciții simple de asociere/completare de spații 

 Fișe cu exerciții de citire, pe care le va rezolva numai cu ajutorul profesorului. 
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 Exerciții de copiere și exerciții orale de recunoaștere a legăturii între grupul scris și sunet 

 Tehnici de modificare a comportamentului elevei A.B. 

 Tehnici bazate pe recompensă, tehnici aversive, Time-out. 

 Mod de evaluare: 

 -        întăriri sociale (surâs, atenție, acord, laudă în fața colectivului) 

 -        întăriri simbolice (jeoane, buline, ștampile) 

 -        aprecieri verbale 

 -        expunerea rezultatelor în fața clasei pentru valorizare. 

 Rezultate 

        Eleva A.B. reușește să se prezinte  și participă la exercițiile de interacțiune orală. Un foarte bun 

stimul îl reprezintă activitățile de joc de rol și cântecele . Manifestă interes pentru munca pe grupe, 

bucurându-se de multă înțelegere și sprijin din partea colegilor, chiar dacă manifestările impulsive de 

agresivitate sunt încă prezente. 
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ROLUL PEDAGOGIEI CURATIVE ÎN FORMAREA ŞI INTEGRAREA SOCIALĂ A 

COPIILOR CU CES 

 

                                                    prof. Costea Elena-Alexandra 

                                                                  Şcoala Gimnazială Nr. 4 Rm. Vâlcea 

 

Prima instituție de pedagogie curativă bazată pe antropozofie, fondată de către Rudolf Steiner 

(1867-1925), a fost creată în Germania, în 1924.  În acea perioadă, pedagogii i-au cerut lui Rudolf 

Steiner sprijinul pentru a putea ajuta copiii cu cerințe educaționale speciale. Drept răspuns, Rudolf 

Steiner a ținut Cursul de pedagogie curativă, în care a pus bazele a ceea ce a luat amploare sub 

denumirea de pedagogie curativă cu orientare antropozofică.  

Pedagogia curativă întemeiată de Rudolf Steiner este un fapt social. Este un alt mod de a educa, 

oferit copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, a căror probleme de sănătate fizică şi psihică nu pot fi 

rezolvate prin forme de educaţie obişnuită. Pedagogia curativă este un curent pedagogic care şi-a păstrat 

identitatea (Neamţu, Cristina şi Gherguţ, Alois, 2000).  

Scopul pedagogiei curative este acela de a oferi copiilor cu cerinţe educative speciale 

posibilitatea de a se deschide, de a-şi dezvolta propriul potenţial şi capacităţile lor de gândire, de a 

sprijini integrarea lor în comunitatea socială, de a-i ajuta să trăiască cu demnitate.  

Fundamentele pedagogiei curative, cele mai multe similare cu ale alternativei Waldorf, sunt: 

ritmul și voința; predarea în epoci; cuvântul viu și lumea însuflețită; activitățile artistice; logopedia; 

atitudinea pedagogului curativ și ambianța.  

Fundamentele pedagogiei curative  

a) Ritmul și voință  

În pedagogia curativă, activitățile din timpul zilei, săptămânii și anului, sunt structurate ritmic. În 

școală, ziua debutează cu o zicere matinală și o parte ritmică urmată de predarea pe epoci, care are loc 

pe parcursul primelor două ore de curs. Săptămâna începe și se sfârșește în mod festiv, fiind marcată de 

întâlnirile cadrelor didactice care pe lângă alte teme, vor aborda și studii de caz.  

Anul este structurat ritmic prin anotimpuri, cu sărbătorile care le corespund. Sărbătorile creștine 

–Paști, Sânziene, Sf. Michael, Crăciun/Boboteaza – se sărbătoresc prin reprezentații artistice, piese de 

teatru, serbări cu specific. În cadrul acestora sunt reprezentate sub forma de imagini noțiuni precum 

iubire, frumusețe, curaj etc., pentru a găsi acces și la sufletele copiilor cu posibilități de percepere-

înțelegere limitate.  

Aceste reprezentări ritmice educă voința și reprezintă un proces de lungă durată pe parcursul 

căruia familia și școala trebuie să mențină o permanentă colaborare.  

b) Predarea în epoci  

Ziua de școală începe, în fiecare dimineață cu așa zisa oră de bază sau epocă, desfășurată pe 

parcursul a două-patru săptămâni și cuprinde acele materii la care trebuie accentuată cunoașterea și 

înțelegerea gândirea și reprezentarea. Astfel -ora de bază- constituită din primele doua ore ale dimineții, 

va fi începută cu grijă prin așa numita parte ritmică, ce ocupă ca timp primele douăzeci de minute.  

Cântecele la flaut, liră, cu vocea, poeziile, pantomima, exercițiile de ritm (scandate cu picioarele 
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și mâinile), exerciții de vorbire (frământările de limbă), în care copiilor le este cultivată capacitatea de a 

rosti duc -sub forma de jocuri și mici acțiuni- la o mai bună percepție a corpului, la o cunoaștere a 

schemei corporale, la stimularea exprimării, leagă colectivul clasei și îl potriveşte orei de predare.  

După aceasta, din repetarea materiei predate în ziua dinainte, se extrage esența, astfel încât 

predarea zilnică este de fapt o continuare a expunerii anterioare. Învățătorul povestește plastic, în 

imagini, luând în considerare temperamentele, tensionând și relaxând, făcându-i pe copii să se 

adâncească în cele trăite.  

Dacă în cazul secvenței ritmice care deschide o zi de școală există o alternanță între activitățile 

individuale și cele de grup, în cazul predării pe epoci domină predarea frontală. În ceea ce-i privește pe 

copiii care nu pot să scrie sau să deseneze, pedagogul curativ preia această sarcină.  

Ora se încheie cu o istorisire ce diferă în funcție de clasă (clasa I, basme; a II-a, legende și 

fabule; a III-a povestiri biblice; a IV-a, mitologie românească) ce dau caracter întregului an şcolar.  

            c) Cuvântul viu și lumea însuflețită  

Cuvântul viu este atât de important, încât manualele sunt evitate în primii ani de școală, și în 

mare măsură, și în clasele superioare. Firul roșu care merge de-a lungul unei epoci de predare și care o 

face să fie un întreg ordonat, nu poate fi găsit în nici un manual.  

Acesta este prelucrat de învățător, luând în considerare specificul clasei și efectul educativ al 

fiecărei materii. Lipsa manualelor atrage după sine confecționarea propriilor cărți, prin caiete de epocă 

în care stă strânsă esența unei perioade de predare. Textele sunt dictate, de regula, de învățător sau 

prelucrate împreună în clasa, ilustrațiile fiind cu totul opera copiilor (Weihs, Thomas, 1988, p. 182).  

d) Activitățile artistice  

Următoarele ore de curs (în intervalul 10.30-11.15, 11.30-12.15) se adresează inimii, frumosului, 

simțirii.  

Muzica, pictura, gimnastica, modelajul ș.a. țin de domeniul artei, pedagogia curativă alătură 

acestora încă două: euritmia și desenul formelor.  

Desenul formelor – încă de mici, copiii sunt îndrumați și ajutați să deseneze folosindu-se de o 

simplă linie, care nu este altceva decât conturul obiectului sau al ființei pe care doreau să o deseneze. În 

realitate, însă, nu există niciun fel de contur, numai culori ce se întâlnesc, suprafețe colorate ce se 

învecinează.  

Începutul este făcut chiar din primul an de școală, când desenul formelor preceda scrisul. 

Desenul formelor nu va fi însă exersat doar ca urmă a mișcării. Elevii pot fi puşi să întregească o formă 

incompletă, după propriul simț al unei forme sau să încerce să ajungă la forma imaginii în oglindă.  

Euritmia se alătură acestor arte, și însăși numele ei îi definește misiunea. Euritmia nu este numai 

un exercițiu corporal armonios, ci și o artă care provine din sufletesc-spiritual și care-l unește pe om cu 

aceste sfere.  

În cadrul paletei de posibilități oferite de pedagogia curativă, euritmia curativă ocupă un loc 

central, întrucât plasarea ei în domeniul suprasensibil îi conferă ample virtuți terapeutice. În euritmia 

curativă, anumite elemente fonetice acționează în sensul învingerii unei anumite unilateralități cauzate 

de handicap. Mișcările euritmice sunt transformate și intensificate în elemente de euritmie curativă, care 

sunt executate conform unor modalități ritmice bine definite. Cu ajutorul consoanelor se acționează, de 
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pildă, plastic asupra organizației corporale, vocalele, dimpotrivă, stimulează în sensul deschiderii către 

lume.  

e) Logopedia  

Vorbirea articulată este considerată ca fiind în context evolutiv cu dezvoltarea gândirii copilului. 

Modelarea vorbirii este, de asemenea, o parte componentă a formării cadrelor didactice și educatorilor 

din cadrul pedagogiei curative. În cadrul secvențelor ritmice sunt prevăzute exerciții de vorbire cu 

întreaga clasă. Astfel, timpul disponibil pentru exerciții individuale este relativ scurt. Aici ar putea fi 

introdusă logopedia. Ea este realizată individual de către un logoped deși este greu să se dezvolte 

aptitudini verbale la copiii care nu au atins nivelul necesar de înțelegere al noțiunilor.  

f) Atitudinea pedagogului curativ și ambianța  

Întrucât pedagogii curativi acționează nemijlocit asupra copilului, ei trebuie să-și însușească o 

serie de aptitudini, cum ar fi: facultăți de cunoaștere extinse, înțelegere față de fenomenele anormale 

prezentate de copil, intuiție, interes, dăruire entuziasm liniște lăuntrică și respect față de detaliu.  

Cadrul didactic caută în mod intenționat stabilirea contactului cu fiecare copil, mai întâi la salutul 

de dimineață, apoi în cursul predării.  

Modul de comportare al cadrelor didactice față de elevi este plin de respect, interes și 

cordialitate. În acest context este important de remarcat faptul că învățătorul nu este în permanență 

persoana care îngăduie totul, cu toleranță și înțelegere. El ridică adesea pretenții care acționează cu 

claritate și fermitate asupra copiilor. În cursul activităților cotidiene se ține seama în mod conștient de 

forma pe care o au de luat acestea; dacă este cazul, copiii sunt corectați în mod sistematic. 

Comportamentul elevilor, unii față de alții, este influențat de modelul cadrului didactic.  

Sălile de clasă sunt primitoare, pereții sunt zugrăviți în culori pastel, ce diferă după vârsta 

copiilor, băncile sunt dispuse în mod adecvat pentru predarea frontală. Alături de învățător, aproape 

pentru toți elevii a devenit un obicei de a împodobi în mod corespunzător sălile de clasă sau masa 

anotimpurilor. Pe această cale, copiii fac cunoștință cu diversele anotimpuri și anumite stări lăuntrice 

sunt create cu ajutorul unor voaluri colorate atârnate în colțurile clasei.  

Rezumând, putem caracteriza că interacțiunile și climatul din sălile de clasă sunt pline de respect 

și sensibilitate. Dar ceea ce caracterizează cel mai bine relația profesor-elev, în instituțiile de pedagogie 

curativă, este capacitatea de empatie pe care cadrele didactice o cultivă față de copilul ca ființă în 

devenire (Ungureanu, Dorel, 2000, p. 72).  

Primul centru de pedagogie curativă a fost înființat în Germania, acum 85 de ani (1924). Acesta a 

fost începutul unei mișcări care avea să se răspândească în întreaga lume; de atunci, au fost create 

numeroase instituții de pedagogie curativă (pentru copii) şi de terapie socială (pentru adulți), dintre care 

aproape 350 în Europa. Pedagogia curativă şi terapia socială sunt prezente acum în aproape 50 de ţări.  

Începutul inițiativei din județul Hunedoara este legat de primul seminar internaţional de 

pedagogie Waldorf şi pedagogie curativă din România, care a avut loc la Deva, în septembrie 1990. 

Astfel, s-au creat legături cu mai multe centre din Elveţia, Germania, Franţa, cu mişcarea internaţională 

de pedagogie Waldorf şi pedagogie curativă, solicitând consultanţă şi sprijin. Răspunsul acestora s-a 

concretizat în formarea unei echipe internaţionale ce şi-a propus să susţină această iniţiativă din Simeria 

sub toate aspectele.  
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Promotorul iniţiativei a fost d-l Hans Spalinger de la Humanus Haus-Elveţia, care, prin vasta 

experienţă de pedagog curativ a prezentat şi susţinut metodele specifice pedagogiei curative, a sprijinit 

dezvoltarea bazei materiale, organizarea unor cursuri şi schimburi de experienţă şi d-l dr. Lazăr Paşca, 

originar din Simeria Veche, ce a pus la dispoziţie terenul pe care s-au construit clădirile centrului şi 

susţinerea unor conferinţe în cadrul seminariilor de formare iniţială a personalului.  

În dezvoltarea generală a iniţiativei de la Simeria Veche se disting șapte etape: 

• Constituirea unei organizaţii nonguvernamentale care să asigure baza materială şi metodele de 

lucru – Asociaţia Hans Spalinger Simeria, înfiinţată în 1990; 

• Înfiinţarea, prin parteneriat public-privat, a unui complex social pentru copilul cu handicap (3-

18 ani), cu asigurarea unei game complete de servicii – realizat în cadrul Centrului de Pedagogie 

Curativă Simeria (1991); 

• Înfiinţarea, în mod similar, a unei structuri comunitare pentru adultul cu dizabilităţi, care să 

asigure serviciile necesare pentru o integrare socială, economică şi culturală optimă – realizate în cadrul 

Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Simeria (1998); 

• Înfiinţarea unei structuri care să permită formarea personalului de specialitate implicat în 

proiect, în cadrul unui centru de formare la nivel regional; 

• Extinderea proiectului şi multiplicarea modelului de bună practică în alte localităţi ale 

judeţului Hunedoara (Orăştie, Hunedoara, Petroşani, Vulcan) şi în alte judeţe (Cluj, Mureş); 

• Extinderea şi consolidarea activităţii atelierelor protejate, în care persoanele cu dizabilităţi 

încadrate să presteze muncă plătită; 

• Implicarea în acţiuni la nivel naţional şi internaţional (Federaţia Waldorf, Federaţia de 

Pedagogie Curativă etc.), stabilirea de legături cu organizaţii similare din Europa. 

Viziunea şcolii: Centrul de Pedagogie Curativă Simeria – o comunitate deschisă către 

înţelegerea fiinţei umane; o şansă de integrare şcolară şi socio-profesională. 

Misiunea Centrului de Pedagogie Curativă Simeria constă în a oferi servicii adecvate copiilor cu 

cerinţe educative speciale, respectându-le demnitatea umană, a oferi copiilor cu dizabilităţi posibilitatea 

de a se deschide şi de a-şi dezvolta propriul potențial, în vederea integrării acestora din punct de vedere 

educaţional, socio-cultural şi economic, de a-i ajuta să trăiască cu demnitate ca cetăţeni cu drepturi 

depline şi de a face remarcată contribuţia lor la viaţa socială (Stănică, I. Popa, M şi Popovici, 2001, p. 

126).  

Se promovează egalitatea de şanse şi drepturile umane ale persoanelor cu dizabilități, 

impulsionând emanciparea şi integrarea în societate. Integrarea socială este deci unul din scopurile 

principale ale pedagogiei curative. Modelul ales este cel al comunităţilor sociale de pedagogie curativă, 

în care valorile umane sunt respectate şi preţuite.  
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Secvențe din pedagogia curativă 
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Egalitate de șanse în educație pentru copii  cu CES 

 

Prof. înv. preșcolar Brătulete Mihaela-Alina 

Grădinița cu p.p. ,,Pinocchio” Craiova, Dloj 

 

 

   „Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 

învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi” 

   Şcoala de azi trebuie să îşi proiecteze cu claritate scopurile şi formele de sprijin adecvate pentru a 

primi toţi copiii, a le asigura acoperirea nevoilor lor educaţionale şi a oferi astfel posibilitatea germenilor 

unei societăţi bazată pe accesibilitate, participare socială responsabilă şi colaborare. 

  Sistemul educaţional din România deşi se schimbă şi evoluează mai prezintă încă elemente de 

discriminare, în sensul că nu toţi copiii ajung la şcoală sau, atunci când ajung, nu se bucură de toate 

oportunităţile posibile de dezvoltare maximală a potenţialului lor. În mod deosebit vorbim aici de copii 

şi tineri cu CES (dizabilităţi, dificultăţi şi/sau tulburări). În situaţii de dezavantaj se pot afla şi copii romi 

sau din familii foarte sărace, din localităţi izolate şi alţii.Deşi au fost iniţiate programe şi proiecte pentru 

a deschide mai mult uşa şcolilor pentru copiii cu cerinţe speciale iar rezultatele sunt, de cele mai multe 

ori, îmbucurătoare, diseminarea rezultatelor şi a bunelor practici nu constituie un exerciţiu permanent. 

Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare şi de maximă generalitate:  

- fiecare copil este unic şi valoros în cadrul sistemului de educaţie 

 -fiecare copil poate învața şi de aceea susţinem nevoia de adaptare si exibilizare a curriculumu-lui şi 

organizării şcolare. 

 -politicile şcolare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de şcoală pentru copil decât cea 

de copil pentru şcoală.  

 - încurajăm dezvoltarea şi susţinerea serviciilor de sprijin în şcoală, pentru a oferi oportunităţi de 

dezvoltare tuturor elevilor dar şi pentru a forma şi sprijini profesorii.  

-susţinem plenar parteneriatul educaţional dintre profesori, părinţi şi elevi, alături de toţi profesioniştii 

care dau valoare adăugată actului educaţional. 

   Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, schimbări şi construcţii 

continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi incluzive. 

   Sistemele educaţionale trebuie să fie incluzive şi să caute în mod activ să cuprindă copiii care nu merg 

la şcoală şi să răspundă cu flexibilitate la situaţiile şi nevoile tuturor elevilor.   

  Trebuie incluşi în şcoală toţi copiii, şi cei provenind din cadrul minorităţilor lingvistice, etnice sau 

culturale, copiii din grupuri îndepărtate sau nomade, copiii străzii sau care lucrează, copiii cu dizabilităţi 

sau cei talentaţi. 

Strategii pentru incluziune: 

• Focalizarea pe educaţia copiilor (cu dizabilităţi) cât mai aproape posibil de şcolile generale; aceasta 

cuprinde – dacă este necesar - legături cu şcoli speciale.  
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• Asigurarea unei structuri educaţionale incluzive – de pildă prin standarde minimale de accesibilitate.  

• Nu construiţi o şcoală specială dacă aceasta nu există! Asiguraţi în loc resurse adiţionale în şcoli 

obişnuite.  

• Faceţi profesorii responsabili pentru toţi copiii şi asiguraţi pregătirea acestora pentru a preda copiilor 

cu dizabilităţi. 

 • Sprijiniţi profesorii şi şcolile să adopte modalităţi flexibile de lucru.  

• Luaţi în seamă introducerea „asistenţilor de profesori”, cu grija pentru a preveni izolarea celor asistaţi. 

     Educaţia incluzivă relevă, în afara imperativelor sociale şi ideologice, o concepţie ecologică şi 

interactivă asupra dificultăţilor de învăţare şi evidenţiază posibilitatea ca schimbările organizaţionale şi 

metodologice, realizate în şcoli, ca reacţie la dificultăţile de învăţare ale unor copii, să conducă la 

ameliorarea predării-învăţării pentru toţi elevii. 

      Rezidă ca o provocare însemnată, lansată de incluziunea în educaţie, necesitatea dezvoltării şcolii, 

pregătirea şi schimbarea de ansamblu a acesteia, pentru a primi şi satisface corespunzător participarea 

tuturor copiilor, inclusiv a celor cu cerinţe speciale, cu dizabilităţi (ca şi a altor grupuri marginalizate 

şi/sau excluse) în medii şcolare obişnuite, ca elemente componente ale diversităţii umane - cu diferenţele 

ei specifice. 

     Există mai multe dimensiuni şi provocări contemporane, legate de introducerea şi aplicarea acestui 

concept, de largă rezonanţă asupra modului în care este organizată şi funcţionează şcoala : 

 - centrarea pe copil, pe unicitatea acestuia; 

 - răspunsul la situaţii educaţionale diverse (o pedagogie respondentă, de luare în considerare şi de 

valorizare a diversităţii umane, sub diversele ei aspecte); 

 - comprehensivitate – înţelegere, acceptare a diferenţelor între copii (o pedagogie a alterităţii) 

- democraţie şi solidaritate umană  

- o şcoală mai echitabilă, mai naturală;  

- o şcoală deschisă, prietenoasă; 

 - o şcoală flexibilă, care se adaptează, învaţă (ea însăşi) şi se schimbă 

    Este nevoie aşadar de o abordare la nivel de sistem educaţional, în totalitatea acestuia, cu provocări 

însemnate pentru toate sectoarele – inclusiv pentru cel de învăţământ special. 

    Legea Educaţiei Naţionale (nr.1/2011) a cuprins şi principiul incluziunii sociale, este necesar însă ca 

operaţionalizarea acestei legi, prin diversele metodologii şi regulamente şi modul de aplicare a acestora 

sa aibă în vedere, cu prioritate, încorporarea principiului incluziunii, în litera şi spiritul acestuia, aşa cum 

se impune într-o ţară europeană. 

    Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copiii, se pot cel mai bine realiza pornind de la grădiniţă, iar 

materializarea lor se observă tot mai mult în practicile zilnice ale multor educatoare care îşi exercită 

profesia cu dăruire. Este firesc să gândim în detaliu aplicarea principiilor şi practicilor educaţiei pentru 

toţi ca o manieră de schimbare şi de adaptare la cerinţele unei pedagogii active, participative şi 

valorizante atât pentru copil cât şi pentru educatoare. Se simte nevoia să ne punem întrebări asupra 

modului în care lucrăm cu copiii în fiecare zi şi să căutăm împreună răspunsuri. Specificăm de la început 

ideea că în educaţia pentru toţi nu există un singur răspuns, ci fiecare situaţie educativă naşte seturi de 

răspunsuri determinate de nevoile beneficiarilor. Va trebui ca noi, educatorii, să ne obişnuim tot mai 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

416 
 

mult cu faptul că pedagogia nu înseamnă un tratat cu reţete (răspunsuri), ci o carte cu întrebări. Devine 

tot mai evident că nu numai un singur educator este responsabil pentru stabilirea măsurilor necesare unei 

educaţii de calitate, ci toţi actorii sociali implicaţi, pentru că valorile cele mai eficiente sunt legate de 

lucrul în echipă şi de parteneriatul educativ. 

   Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi individuală. 

Cu atât mai mult când este vorba de copii, aceştia au dreptul de a se dezvolta şi forma cât mai adecvat 

pentru a-şi construi unicitatea şi a participa la identitatea socială şi culturală din care fac parte. Este 

firesc ca societatea să îi sprijine prin politicile derulate la început la nivelul familiei, apoi prin grădiniţă 

şi şcoală. 

    Educaţia pentru toţi este generatoarea perspectivei incluzive asupra educaţiei. Pornind de la 

deschiderea oferită de sintagma „educaţie pentru toţi”, prin acces şi participare, pas cu pas, se ajunge la 

educaţia incluzivă care se defineşte ca o schimbare majoră ce presupune politici, practici şi culturi 

incluzive. Educaţia incluzivă presupune existenţa sprijinului care să egalizeze şansele tuturor şi să se 

adreseze fiecăruia.  

   Putem sintetiza că educaţia pentru toţi devine coerentă dacă se bazează pe educaţia incluzivă şi dacă se 

defineşte ca: educaţie de calitate, eficienţă, responsabilitate,  pluridisciplinaritate, proces complex, 

strategie de respectare a drepturilor, evidenţiere a valorii individuale umane. 

   Educaţia trebuie înţeleasă ca un proces pe tot parcursul vieţii, începând cu perioada prenatală. Ea nu 

este numai responsabilitatea educatorilor, ci şi a familiei şi comunităţii în care se naşte şi creşte copilul 

şi trebuie să devină o cerinţă internă a fiecăruia. Educaţia de calitate se transformă în autoeducaţie. 

Responsabilitatea trece de la cei care o promovează spre cei care sunt formaţi. 
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Integrarea copiilor cu CES la orele de limbi străine 

 

                                                                                            Prof. Junoiu Valerica- Ionela 

                                                                                         Școala Gimnazială Negru Vodă- Pitești 

 

Toţi cetăţenii români au drept egal la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent de 

gen, rasă, naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social sau economic. Acest 

drept este prevăzut în Legea învăţământului nr. 84/1995. În instituţiile de învăţământ publice educaţia 

este gratuită şi statul garantează dreptul la educaţie în interesul individului şi al societăţii. 

Elevii cu CES sunt o realitate permanentă de care sociatatea trebuie să țină cont. Un factor 

important în asistența copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai adecvate strategii 

educaționale. Metodele utilizate în procesul educațional în general, și, în particular, cele selectate pentru 

asistența individualizată a copiilor cu CES, trebuie să aibă un caracter funcțional, să se bazeze pe buna 

cunoaștere a particularităților de dezvoltare a copilului, să fie orientate spre asigurarea progresului în 

dezvoltarea acestuia. 

Timpul pe care un copil il petrece la scoala ofera oportunitati nepretuite de invatare. 

Oportunitatile pierdute in acest moment pot avea un impact major asupra sanselor pe care le va avea 

copilul in viata. De aceea, este vital ca cei care au nevoie de ajutor suplimentar sa beneficieze de 

sprijinul adecvat la momentul oportun. 

În școala românească modernă europeană, se caută soluții în a integra copiii cu CES, eforturile 

fiind susținute pe două căi: formarea cadrelor didactice pentru a putea lucra eficient cu asfel de copii 

precum și demersurile în a realiza diverse tipuri de documente reglatoare și cu caracter practic care să 

delimiteze clar ce poate să învețe elevul cu CES, care sunt nevoile lui, metodele didactice ce trebuiesc 

abordate, mijloacele, resursele necesare și mai ales evaluarea acesuti tip de elev. 

Profesorul de limbi moderne este pus in fața unei dileme majore, poate mai mult decît alte cadre 

didcatice: Ce poate învăța un elev cu CES în altă limbă decât cea maternă, el având dificultăți majore, 

câteodată, în a înțelege și a-și însuși noțiuni de bază în limba maternă. În acest sens se întocmește un 

PEI( Plan educțional de intervenție) care urmărește pașii care trebuie urmați în această situație. 

În general, PEI trebuie să aibă un format simplu, să ofere detalii suplimentare sau diferite de cele 

puse la dispoziție pentru toți copiii, să-și impună obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante, 

cu termene clare. 
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S-a observat, că în cadrul orelor de limbă străină, metodele participative sunt cele menite să 

realizeze nu numai asimilarea unor cunoștințe ci și integrarea elevilor dintr-o anumită clasă. 

Un rol important în integrarea copiilor cu CES îl are includerea lor în activitățile pe perechi sau 

în grup unde e foarte important atribuirea unui rol ușor de îndeplinit cum ar fi de cel care ține evidența 

timpului, sau cel care are gijă să se vorbească în limba-țintă. Desigur, aceste activități nu pot fi 

fructuoase decât daca întreg colectivul  este mobilizat în acceptarea  și includerea colegului lor cu CES.  

Cadrul didactic poate alege jocul potrivit şi chiar crea el însuşi jocuri care să permită acumularea 

cunoştinţelor într-o atmosferă de destindere, de divertisment, de relaxare etc. Prin libertatea de gândire şi 

de acţiune, prin încrederea în puterile proprii, prin iniţiativă şi cutezanţă, jocurile didactice devin pe cât 

de valoroase, pe atât de plăcute. În joc se dezvoltă curajul, perseverenţa, dârzenia, combativitatea, 

corectitudinea, disciplina prin supunere la regulile jocului, precum şi spiritul de cooperare, de viaţă în 

colectiv, de comportare civilizată. 

Ca un principiu de lucru, profesorul de limbi străine trebuie să facă apel, mai mereu  la cât mai 

mulți analizatori de simț, ex. văz, auz, pipăit, mirosit, pe cât posibil. 

Personal, consider că  profesorul de limbi străine trebuie să vadă în elevul cu CES, care poate nu 

va reuși să acumuleze cunoștiințele superioare lingvistice, dar care are nevoie sa fie integrat și educat, 

posibilitatea de a  i se preda limba străină ca o limbă maternă, bazîndu-se mai mult pe activități ludice, 

intuitive, decât pe explicațiile științifice, exacte, pe care le simte uneori atât de necesare în predare, și 

care pot fi date copiilor fără CES. 
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Programa şcolară adaptată  pentru disciplina 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

la clasa a II-a 

 

prof. înv. primar Călin Cecilia-Veronica 

Liceul Teoretic ,, Pavel Dan”, Câmpia Turzii 

 

 Profesorii din învăţământul de masă, care predau la clasele în care există şi elevi cu CES, au 

datoria de a realiza adaptări curriculare pentru disciplinele ce urmează a fi predate şi trebuie să realizeze 

o selecție corectă a competențelor specifice din programele şcolare, cunoscând modul în care 

informațiile şi deprinderile esențiale din domeniul lor de activitate sunt interconectate. Progresul acestor 

elevi şi atingerea potenţialului propriu de învăţare se realizează ca urmare a unor intervenţii educaţionale 

corespunzătoare, adaptate  particularităţilor de dezvoltarea ale fiecărui copil, în funcţie de tipul de 

dizabilitate. 

  În cele ce urmează am să prezint o programă adaptată pentru disciplina Comunicare în limba 

română, la clasa a II-a.  

  Pentru început am pornit de la programa școlară ca document curricular specific disciplinei 

Comunicare în limba română, pe baza căreia am organizat demersul de învățare și cu ajutorul ei m-am 

ghidat în  activitatea instructiv-educativă ca să realizez adaptarea curriculară necesară și specifică 

elevului cu CES.  

Competenţe generale 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate  

- selectarea unor enunţuri/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat;  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat; 

- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de 

variante date; 
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- selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate ; 

- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat; 

 - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de activităţi; 

 - audierea unor scurte emisiuni informative accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi publicitare, 

anunţuri, emisiuni de tipul „Cum se fabrică” etc.) ; 

- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare la 

acestea; 

 - ilustrarea printr-o imagine/ serii de imagini/ bandă desenată a mesajului transmis de un text audiat . 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate 

 - identificarea personajelor/ personajului unui text audiat;  

- oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce?”; 

- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui mesaj/ text audiat ; 

- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat; 

 - completarea orală a unor enunţuri cu elemente din textul audiat;  

- identificarea elementelor dintr-un text audiat; 

- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, 

De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.); 

 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat; 

- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima dată, apoi, 

după aceea, până la urmă etc. 

 - recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor 

acestora; 

-completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat; 

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate: 

-numărarea cuvintelor dintr-un enunţ scurt; 

- stabilirea poziţiei sau succesiunii cuvintelor din propoziţii orale de 3-4 cuvinte; 
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-jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se repetă”, „Nume cu silabă repetată”, 

„Completează silaba”, „Grupează după numărul de silabe ” etc. 

-ordonarea alfabetică a unor cuvinte date - formarea unor cuvinte din silabe date; 

-- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără terminologie); 

- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”; 

 - despărţirea cuvintelor în silabe; 

- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; 

- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ unui sunet; 

-schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba mesajul transmis; 

- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte; 

 - schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba mesajul transmis; 

 - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, 

obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” etc. 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute: 

-formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate sau 

povestite de adulţi/ copii; 

 - emiterea unor predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat;  

-- jocuri de rol/ dramatizări ale unor lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, 

măşti etc. 

 - participarea la activităţi de tipul „Ce e nou în lumea poveştilor?”, în care copiii ascultă întâmplări/ 

evenimente/ secvenţe din poveşti/ basme povestite/ citite de copii sau adulţi; 

- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral;  

- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a unor filme româneşti/ dublate în limba română 

pentru copii şi discutarea lor. 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare  

- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un 

îndemn, un salut etc. 
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 - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc., folosind 

enunţuri; 

 - jocuri de rol ; 

- reformularea unor propoziţii prin schimbarea intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul 

comunicării;  

- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea unor detalii ale mesajului transmis - transformarea/ 

completarea unor enunţuri după modele date  

- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare; 

- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date; 

 - dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute; 

- recitarea unor poezii pe teme familiar;  

- combinarea unor propoziţii care au legătură între ele, pentru a explora formarea textului; 

- povestirea unor vise, poveşti, întâmplări, etc. 

2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic 

 - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul preferat, activităţile preferate/ 

desfăşurate etc. 

 - povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei, cu 

folosirea verbelor la timpurile potrivite; 

- completarea unor mesaje orale scurte, în cadrul unor discuţii în grup;  

- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau a unui şir de imagini;  

- dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de conectori elementari: şi, atunci, însă, deoarece, dacă, 

atunci etc.  

- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri;  

- crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de imagini şi după un şir de întrebări; 

 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. 

- realizarea acordului dintre subiect şi predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără menţionarea 

terminologiei) - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu 

respectarea normelor de adresare civilizată. 
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2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare 

- participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea 

preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare etc.); 

- jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”, „Pregătim o serbare”, „În vizită” etc. 

- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit context; 

- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare; 

 - identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi 

răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup; 

- formularea unei opinii referitoare la un personaj/ o întâmplare/ un mod de comportament etc. 

2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine 

-jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicaţii date; 

- concursuri de ghicitori; 

- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii atenţiei 

interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton);  

- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi susţine afirmaţiile;  

- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii;  

- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi;  

- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicaţii date; 

- alcătuirea unor enunţuri orale şi/ sau crearea de poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau 

desene create de copii; 

- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este personajul?”, „Continuă versul/ strofa”, „Spune după 

mine” etc. 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în gând; citire în 

lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.);  

- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, texte scurte etc. 

 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie; 
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- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/ o 

idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”);  

- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text; 

- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte; 

-marcarea cuvintelor care se repetă într-un text;  

- citirea unor cărţi de grup (Big-books); 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei); 

 - exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi; 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul 

cunoscut 

 - formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text citit; 

- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte familiare şi expresii elementare; 

 - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit;  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit ; 

- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit; 

- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit;  

- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul 

audiat;  

- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit. 

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri, în contexte cunoscute 

- recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou, P- parcare, I - informaţii, 

intrare, ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor etc. 

- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/ scrise indicate. 

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic 

-memorare unor poezii şi ghicitori din proprie initiative; 

- exerciţii de anticipare a evenimentelor sau a finalului unei poveşti din care a fost citit, cu voce tare, un 

fragment; 
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- completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje ale textelor citite ; 

- observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini; 

- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii. 

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare  

- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii; 

 - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model;  

- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a 

spaţiului între cuvinte;  

- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme cunoscute; 

 - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi individuale sau commune;  

- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând 

încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi 

cuvinte; 

 - realizarea unor planşe/ etichete/ postere/ afişe pe teme familiare, după modele date; 

- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului didactic. 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază 

 - scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe; 

 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor 

de punctuaţie); 

 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un text; 

- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor;  

- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor 

corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.); 

- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în activitatea zilnică; 

- marcarea prin chenare sugestive/ elemente grafice a unor definiţii, motouri, formule, mesaje, anunţuri 

importante etc., cu scopul de a le pune în evidenţă - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe 

teme familiare/ care prezintă interes; 
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 - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor 

imagini sau întrebări; 

- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul 

caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat. 

 

4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale 

- crearea unor liste de cuvinte/ idei legate de o temă propusă; 

 - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor 

personale;  

- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras 

atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei suprafeţe); 

- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi culoare; 

- prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, amuzante, surprinzătoare, a unor fapte bune 

scrierea propriei versiuni a unei poveşti spuse de cadrul didactic. 

Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere 

şi a da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare  

Cuvântul.  

Propoziţia/ Enunţul Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu. Intonarea propoziţiilor 

exclamative 

 Dialogul Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, 

colegi, mediul înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în comun, în 

sala de spectacol. 

 Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, 

prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt). 

 Forme ale discursului oral -Povestirea unor întâmplări trăite sau observate; 

                                               - Repovestirea unor întâmplări citite;  

                                                - Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane . 

Reguli ale discursului oral - Pronunţie clară şi corectă; 
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                                              -  Acord de număr şi gen, fără terminologie; 

                                               - Intonaţie adecvată. 

Cartea- Numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină; 

              Cuprinsul unei cărţi 

Alfabetul limbii române 

Literele mici şi mari de mână  

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 

Cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, uă 

Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte 

Titlu/ Autor/ Alineate 

 Aşezarea textului în pagină  

Textul literar/  Textul narativ/ Textul liric  

Recunoaşterea personajelor.  

Povestirea orală  

Poezii despre universul copilăriei 

Ortografia  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p; 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie); 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x; 

 Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a.  

Punctuaţia- Semnul exclamării/  Virgula (în vocativ şi enumerare)/ Două puncte.  

Organizarea textului scris 

 Scrierea pe liniatură tip II şi dictando; 

 Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului, folosirea alineatelor, respectarea 

spaţiului dintre cuvinte. 
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Scrierea funcţională 

 Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte);  

Transcrieri (texte de maxim 50 de cuvinte) ; 

Dictări (texte de maxim 40 de cuvinte);  

Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare; 

Felicitarea/ Afişul; 

Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza unui suport vizual (imagini, benzi desenate) sau a 

unui şir de întrebări 

Vocabular  

Cuvântul/  Cuvinte cu sens asemănător/ Cuvinte cu sens opus/ Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles 

diferit. 

Fonetică  

Sunetele limbii române. Vocale şi consoane; 

Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând. 

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări). 
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Dezvoltarea creativității la elevii cu cerințe educative speciale 

 

Profesor consilier, Flueraș Adina-Brîndușa 

CJRAE Timiș-Școala Gimnazială nr. 12 Timișoara, Școala Gimnazială Săcălaz 

 

Schimbarea caleidoscopică a lumii în care ne aflăm impune restructurări permanente a sistemului 

de concepte cu care operăm în activitate, a deprinderilor formate, a modului de a ne raporta la ceilalți, 

ceea ce impune o investiție suplimentară de energie (Ceaușu, 1983) și ”presupune un înalt grad de 

adaptare și de curaj care este legat în mare măsură de creativitate” (Roco, 2001, p. 11). Una dintre 

trăsăturile fundamentale și constructive ale omului este creativitatea. Procesele creativității sunt 

indisolubil legate de cele ale gândirii, învățării, imaginației și motivației. Creativitatea este una dintre 

componentele esențiale în înțelegere, rezolvare de probleme, realizarea de asociații, problematizare etc. 

Prin activitățile specifice educației nonformale se asigură un mediu propice exersării și cultivării 

diferitelor aptitudini și capacități, printre care și creativitatea. 

Factorii sociali (școala, familia) intervin ca susținători sau inhibitori ai creativității. Fiecare 

persoană dispune de însușiri care îi permit acte creative, dar la niveluri diferite de realizare. Una dintre 

sarcinile  educaţiei este dezvoltarea şi structurarea forţelor creative existente în fiecare individ. Problema 

fundamentală a profesorilor este: „Ce se poate face pentru stimularea creativităţii elevilor?”, „Care sunt 

coordonatele unei educaţii în vederea obţinerii creativităţii?” (Sălăvăstru, 2004). În 1999 (apud Jeffery și 

Craft, 2004) National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE) a emis un 

raport în care încerca să analizeze distincția și relația dintre predarea creativă și predarea creativității, 

considerând că cele două aspecte sunt distincte. Primul aspect este înțeles ca ”utilizarea de abordări 

imaginative pentru a face învățarea mai interesantă și eficientă”. Predarea pentru creativitate este 

definită ca formă de predare destinată dezvoltării gândirii sau comportamentului creativ al tinerilor. 

Această distincție a fost utilă în evidențierea importanței predării pentru și despre stimularea creativitate 

(Jeffery și Craft, 2004). 

P. Popescu-Neveanu plasează creativitatea în „interacţiunea optimă, generatoare de nou, dintre 

aptitudini şi atitudini. Aptitudinile nu sunt creative prin ele însele, ci devin astfel în măsura în care sunt 

activate şi valorificate prin motive şi atitudini creative” (Sălăvăstru, 2004 apud Popescu-Neveanu, 1978, 

p. 157). Cele mai importante atitudini creative sunt: 

• încrederea în forţele proprii şi înclinaţia puternică pentru realizarea de sine; 

• atitudinea antirutinieră, menită să incite la analiza critică a experienţei şi să deschidă calea unor 

noi experimentări; 

• cutezanţa în adoptarea de noi scopuri neobişnuite, îndepărtate şi asumarea riscurilor pentru 

îndeplinirea acestora; 

• perseverenţa în căutarea de soluţii pentru realizarea proiectelor propuse, precum şi 

disponibilitatea de revizuire continuă a proiectelor pentru optimizarea lor; 

• simţul valorii şi atitudinea valorizatoare, care duc la recunoaşterea deschisă a valorii altora şi la 

afirmarea onestă şi demnă a valorii proprii. 
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Culturile care îi educă pe copii într-un spirit receptiv şi liber în vederea asimilării cerinţelor 

mediului, în spiritul libertăţii de a pune probleme, care acceptă şi valorizează gândirea divergentă vor 

produce persoane creative (Sălăvăstru, 2004). Aspectele comportamentului creativ la elevi pe care 

profesorul trebuie să le observe sau să le stimuleze, după caz, nu vor putea fi detectate decât dacă acel 

profesor dă dovadă el însuşi de imaginaţie, fluenţă în gândire, originalitate şi, nu în ultimă instanţă, de 

cunoştinţe temeinice de specialitate şi competenţe pedagogice reale (Timariu, 2011).  

Este, de asemenea, necesară respectarea personalităţii creatoare a elevului. Acest lucru nu este 

uşor dacă ne gândim la faptul că elevii creativi adresează întrebări incomode, sunt de o curiozitate 

uneori supărătoare şi sunt nonconformişti. Din păcate, de multe ori, sistemul educaţional nu numai că nu 

încurajează, ci inhibă creativitatea elevilor, prin cultivarea unui comportament conformist (Munteanu, 

1999). Fondul atitudinal propice creativității are de nevoie de câteva atribute: încredere în sine, 

independență în modul de a fi și de a gândi, asumarea unui risc rezonabil, umor (Munteanu, 1999). 

Pentru ca omul să fie creativ este nevoie ca el să beneficieze de două condiţii psihologice (Sălăvăstru, 

2004): să se simtă în securitate și să se simtă liber. 

În cadrul activităților nonformale pot să fie îndeplinite, cu ușurință, ambele condiții psihologice 

(libertatea și securitatea), neexistând constrângerile evaluării rezultatelor învățării sau presiunea 

programei școlare, constituind un teren propice pentru exersarea creativității prin diferite exerciții 

(Jeffery și Craft, 2004). Metodologia cultivării creativității cuprinde un registru al metodelor foarte 

amplu: exerciții de asociativitate ideatică, metoda listelor, brainstormingul, Philips 6-6, metoda 6-3-5, 

metoda Delphi, metoda Frisco, metoda pălăriilor colorate a lui de Bono, discuția panel etc (Cucoș și 

colab., 2009, Munteanu, 1999).  

În continuare, sunt descrise câteva exerciții individuale sau de grup prin care putem să dezvoltăm 

creativitatea în cadrul activităților nonformale (Roco, 2001).  

Aplicația 1 (Roco, 2001, pag. 210): Mai jos sunt o serie de evenimente a căror producere este puţin 

probabilă. Totuşi, vă rugăm să vă gandiţi la consecinţele posibile ale evenimentelor respective. 

Exemplu: Ce s- ar întâmpla dacă soarele nu ar mai răsări niciodată? 

Ar fi foarte frig, ar fi mereu întuneric, nu s-ar mai fabrica bronzol, ar muri floarea-soarelui, ar da 

faliment producătorii de costume de plajă, omul nu şi-ar cunoaşte umbra, nu ar mai înflori pomii... 

1.Ce s-ar întâmpla dacă toate produsele alimentare ar fi pe gratis? 

2.Ce s-ar întâmpla dacă toate femeile ar deveni invizibile? 

3.Ce s-ar întâmpla dacă s-ar interzice prin lege folosirea cosmeticelor? 

4.Ce s-ar putea întâmpla dacă am putea auzi tot ce gandesc ceilalţi oameni? 

Aplicația 2 (Roco, 2001, pag. 210): Mai jos sunt prezentate o serie de situaţii sau produse care necesită 

îmbunătăţiri. Vă rugăm să vă gandiţi la cât mai multe soluţii pentru ameliorarea lor. 

Exemplu: Cum s-ar putea îmbunătăţi un căţeluş de jucărie pentru a fi mai atrăgător pentru copii? 

Să meargă, să vorbească, să dea din urechi şi din coadă, să se spele singur, să plângă dacă i se vorbeşte 

urât..... 

1.Ce ameliorări ar trebui aduse unui autobuz pentru a fi cât mai folositor călătorilor? 

2.Ce s-ar putea face pentru ca Timișoara să fie un oraş curat? 

3.Ce ar trebui să facă un profesor pantru ca elevii să înveţe mai bine? 
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4.Ce ar trebui făcut pentru ca oamenii să fie corecţi şi cinstiţi? 

Aplicația 3: Să creăm povești 

Story cubes: Jocul conține 9 zaruri cu 54 de imagini diferite. Astfel, fiecare cub are 6 imagini 

diferite, reprezentând obiecte, care pot fi amestecate in nenumărate moduri. Elevii trebuie să arunce 

cuburile în mod aleatoriu și să utilizeze toate cele 9 imagini narative pentru a inventa o poveste. Elevii 

vor alcătui câte o poveste pornind de la imaginile de pe cuburile Story Cubes. Poveștile trebuie să fie în 

legătură cu o problemă de-a lor, căreia încearcă să-i găsească soluția împreună cu echipa. La final vor 

alege titlul poveștii și vor citi pe rând ceea ce au compus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Ceaușu, V. (1983). Autocunoaștere și creație, Editura Militară, București; 

Cucoș, C, -coord. (2009). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grad didactice, Editura 

Polirom, Iași; 

Jeffrey, B., Craft, A. (2004). Teaching creatively and teaching for creativity: distinctions and 

relationships. Educational Studies, 30:1, 77-87, DOI: 10.1080/0305569032000159750 

Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educației, Editura Polirom, Iași; 

Timariu, M. A. (2011). Conduita creativă a profesorului,  factor de antrenare şi stimulare a 

potenţialului creativ al celor care învaţă, Academia de Muzică “Gheorghe Dima “, Cluj-

Napoca, 16 : 633-639. Găsit la adresa: 

http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/16%20Okrugli%20sto

/TimariuA%20-%2052.pdf 

Munteanu, A. (1999). Incursiuni în creatologie, Editura Augusta, Timișoara; 

Roco, M. (2001). Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, București. 

 

http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/16%20Okrugli%20sto/TimariuA%20-%2052.pdf
http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/16%20Okrugli%20sto/TimariuA%20-%2052.pdf


LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

432 
 

Școala incluzivă și  integrarea copiilor cu CES   

Buznosu Vasilica  

Școala Gimnazială nr. 49 București 

 

 Existența copiilor cu CES a generat probleme din cele mai diverse, începând cu forme de 

organizare a activității și continuând cu strategiile de predare/învățare, cu modalitățile de diferențiere a 

activității didactice, a conținuturilor învățării și a strategiilor de evaluare. 

 Problematica integrării acestor copii în învățământul de masă aduce în discuție egalitatea de 

șanse, adică acel proces prin care diversele sisteme ale societății și mediului sunt puse, în egală măsură, 

la dispoziția tuturor, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale. 

 Strategia națională în ceea ce privește egalizarea șanselor pentru copiii cu deficiențe are la bază 

ideea educației pentru toți și pentru fiecare. În aceste condiții, apar norme de care trebuie să se țină cont: 

- școlile trebuie să includă în procesul de învățământ toți copiii, indiferent de starea lor fizică, 

intelectuală, lingvistică sau de altă natură; 

- copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin de care are nevoie pentru a obține 

performanțe proprii după posibilitățile lui; 

- învățământul trebuie adaptat la cerințele copilului și nu copilul să se adapteze la cerințe 

prefabricate; 

- școala incluzivă trebuie să recunoască și să reacționeze la diversele cerințe ale elevului prin 

programe de învățământ adecvate, strategii didactice concrete, folosirea optimă a resurselor, parteneriate 

cu celelalte instituții ale comunității. 

Școala este un mediu important în care copilul poate socializa. Integrarea școlară exprimă: 

- atitudinea favorabilă a elevului față de școala pe care o urmează; 

- condiția psihică în care acțiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; 

- existența unor randamente la învățătură și în plan comportamental considerate normale prin 

raportare la posibilitățile copilului; 

- situația în care copilul poate fi considerat colaborator la acțiunile desfășurate pentru educația 

sa. 

Copiii cu CES sunt interiorizați, refuză comunicarea cu oricine, uneori reacționând violent la 

frustrare, prezintă tulburări de învățare. Cu timpul, personalitatea lor se degradează și apar stări psihice 

negative: pierderea respectului și a încrederii în sine, nesiguranța, ezitarea. Tulburarea de învățare poate 

fi pusă în evidență de următoarele simptome sau modele de comportament:  

- apariția unor divergențe între performanțele școlare și nivelul intelectual al copilului; 

-performanța scăzută care apare în clasele primare; în cazul afecțiunulor mai puțin grave apare 

mai târziu; 

- tulburări ale atenției, hiperactivitate și neurotizare secundară (copilul nu acordă atenție nici 

profesorului, nici colegilor, manifestă o motricitate crescută, nu poate sta locului, iar faptul că nu este 
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capabil de performanțele colectivului, implică dezvoltarea unor simptome comportamentale neurotice: 

ticuri, comportament inhibat sau unul extravagant menit să compenseze deficiențele intelectuale). 

Urmărind cu atenție aceste comportamente, învățătorul va aborda în mod diferențiat metodele de 

predare/învățare pentru copilul respectiv. Firește, acest lucru implică eforturi și energii suplimentare din 

partea cadrului didactic, deoarece elevii cu CES au nevoie de activități recuperatoare și de o atitudine 

specifică, conform nevoilor individuale ale fiecăruia.  Învățătorului îi revine responsabilitaea abordării 

diferențiate dar și colaborarea lui cu psihologul școlar, ceea ce mărește eficacitatea intervenției 

educaționale. 

Criteriul de alegere a programului de recuperare și dezvoltare în intervenția recuperatorie intră în 

atribuția unei persoane specializate: psiholog, pedagog, profesor consilier. Ceea ce îi revine învățătorului 

este aplicarea programului stabilit, sub forma unor activități suplimentare în sălile de clasă. 

Elevii integrați au nevoie de sprijinul cadrelor didactice, dar și de sprijinul colegilor de clasă. Ei 

nu trebuie marginalizați în niciun fel, nu trebuie ,,uitați” în clasă, pornind de la ideea că nu vor putea 

ajunge niciodată la nivelul celorlalți. 

Se consideră că nu există „rețete” speciale pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de 

masă. Persoanele care manifestă deschidere și dorință pentru integrarea acestora vor găsi și strategiile 

potrivite. Integrarea acestor copii conferă instituției școlare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, menită să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluției societății 

contemporane și să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a 

fiecărui individ și la capacitatea acestuia de adaptare și integrare într-o societate aflată în continuă 

transformare. Școala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-și 

creeze propriile procese și srategii de raționament utile pentru rezolvarea problemelor reale. 

,,Școlile trebuie să primească toți copiii, fără nicio deosebire privind condițiile lor 

fizice, sociale, emoționale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă și la copiii cu 

dezabilități sau talentați, copiii străzii și copiii care muncesc, copii din populații 

îndepărtate sau nomade, copii aparținând minorităților lingvistice și etnice...” – 

Declarația de la Salamanca, 1994 

Fiecare copil are dreptul la educație și merită să i se acorde o șansă. Învățând împreună, copiii 

învață să trăiască împreună, să se accepte și să se ajute la nevoie. 
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POVESTEA TERAPEUTICĂ 

 

TANKÓ CSILLA 

 LICEUL TEHNOLOGIC „GÁBOR ÁRON” VLĂHIȚA 

 

POVESTEA TERAPEUTICĂ este un mijloc excelent de a ne adresa copilului şi/sau adulţilor fie 

pentru a transmite anumite modele comportamentale şi valori morale, fie pentru a înlătura anumite 

comportamente indezirabile. Povestea teraputică nu îl critică, etichetează, somează pe ascultător spre 

schimbare, evitând astfel "surditatea psihică", ci favorizează identificarea lui cu anumite personaje şi 

implicit transpunerea soluţiei din poveste şi în situaţia sa. Povestea este un altfel de limbaj. Ca şi 

hipnoza de tip Erikson, basmul cu mesaj terapeutic vizează sub-conştientul pentru a facilita modificarea 

comportamentului subiectului. 

Trăsătura definitorie care face ca o poveste să fie terapeutică (tămăduitoare) constă în faptul că 

aceasta reprezintă un model al împlinirii de sine, al atingerii scopului (chiar al fericirii). Scopul poveştii 

terapeutice este să-i evidenţieze clientului anumite aspecte ale situaţiei problematice în care se află şi pe 

care îi este greu să le perceapă, şi să ofere posibilităţi de rezolvare, creative.  

Este important ca părinţii să nu discute la sfârşit despre poveste şi să recurgă la formulări de 

genul: "Vezi, şi tu eşti ca băieţelul din poveste. Ai văzut ce a păţit? Tu când ai de gând să te cuminteşti?" 

Astfel de comentarii fac parte tocmai din acel tip de limbaj la care copilul a dezvoltat acea „surditate 

psihică” ce îi anulează orice şansă de eficienţă în schimbarea comportamentelor nedorite. 

PROBLEME IVITE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ POVESTEA TERAPEUTICĂ 

Supraprotejarea copilului - de fapt, handicaparea lui - derivă din anxietatea părinţilor. Când 

balanţa este dezechilibrată, în oricare dintre sensuri, se produce o supradependenţă a copilului de părinţii 

lui, care îl handicapează din punct de vedere afectiv. Copiii nu vor mai fi în stare să-şi rezolve 

conflictele şi nici să înfrunte singuri realitatea.  

Ca urmare: 

- nu îşi vor putea construi stima de sine, încrederea în forţele proprii şi vor avea un mod defectuos 

de a percepe lumea, relaţiile între oameni; 

- Vor dezvolta mania persecuţiei, sentimente de inferioritate, incapacitate decizională, sentimente 

de respingere a altora, se vor simţi respinşi la rândul lor; 

- Vor avea atacuri de panică, tendinţa de a-i acuza pe ceilalţi de ce li se întâmplă, nu-şi vor asuma 

responsabilitatea. 

De obicei, sursa supraprotejării copiilor este anxietatea părinţilor, ca urmare a unor probleme 

nerezolvate din trecutul lor (o tragedie familială căreia nu i-au făcut faţă, respingerea de către propria 

familie, colegi, soţ/soţie sau anumite afecţiuni psihice).  

Ca urmare, aceşti părinţi se constituie în scuturi care să îi protejeze pe propriii copii de suferinţele pe 

care ei le-au îndurat, nelăsându-i pe aceştia să îşi trăiască propria viaţă. 

Prin protejarea exagerată a copilul, îi transmitem un mesaj foarte clar: „nu eşti în stare să faci respectivul 

lucru”.  

Copiii trebuie sa aibă libertatea de a-şi depăşi propriile frustrări, de a-şi rezolva propriile probleme, de a 

accepta consecinţele faptelor şi alegerilor pe care le fac. Numai astfel se pot maturiza sănătos.  
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POVESTE DESPRE O FLOARE PREAIUBITĂ 

A fost odată ca niciodată, o sămânţă de floare-curcubeu pe care o găsise o doamnă. Cum doamna 

iubea florile mai presus de orice, s-a bucurat nespus când găsit sămânţa, simţindu-se extrem de 

norocoasă, căci florile-curcubeu, cu coloritul lor extrem de luminos, cu petalele lor cărnoase şi cu 

parfumul lor duios, erau nişte flori foarte rare.  

Ajunsă acasă într-o suflare, doamna  o planta în cel mai frumos ghiveci al ei, umplut cu cel mai 

fertil pământ şi a aşezat-o în cel mai luminos loc din grădina ei. Doamna avea o grijă aparte de ghiveciul 

cel special şi în fiecare zi verifica dacă totul este în ordine şi ce mai face sămânţa preţioasă. 

La puţin timp răsări o mlădiţă verde şi firavă. Doamna abia îşi mai încăpea în piele de fericire, căci 

floarea-curcubeu pe care şi-o dorise atât de mult şi pe care o aşteptase atât de mult timp, era în sfârşit în 

ghiveciul ei şi iată chiar prinsese rădăcini. Doamna era covârşită de entuziasm şi îşi promise că îşi va 

dubla eforturile de a avea grijă de floarea ei curcubeu preaiubită. O dorise atâta timp că nu putea lăsa să i 

se întâmple ceva. 

Astfel mlădiţa verde se trezi îngrijită şi bibilită peste poate. Doamna o uda cât de des, îi afâna pământul, 

o rotea în funcţie de soare, iar, ca pentru a îi răsplăti eforturile, mlădiţa deveni sub îngrjirea ei deosebită 

o plantă verde şi sănătoasă. Doamna era foarte mulţumită de rezultatul, dar abia aştepta ca planta ei să 

înflorească şi îşi promise că îşi va dubla eforturile de a avea grijă de plăntuţă. 

Însă în ciuda grijii reînnoite a doamnei planta nu înflorea, iar doamna era convinsă că acest lucru se 

întâmplă pentru că fie nu are suficientă apă, fie nu are suficientă lumină sau poate nu are un pământ 

suficient de fertil. Aşa că a început să îi pună din ce în ce mai multă apă, să o lase la soare chiar şi când 

acesta bătea mult prea tare, să îi pună prea mult fertilizator. Plăntuţa bombardată cu atâta iubire începu 

să se micşoreze şi să îşi schimbe coloritul verde luminos de până atunci.  

Doamna nu mai înţelegea nimic. Nu înţelegea cum planta înconjurată de ea cu atâta iubire refuză să 

înflorească, ba chiar mai mult, începuse să se usuce şi dădea semne de boală. Tristă şi deznădăjduită, ne 

mai ştiind ce să facă doamna lăsă plăntuţa în pace spunându-şi că poate ea nu e demnă de a avea o 

asemenea plantă minunată şi de aceea plăntuţa ei dă semne de moarte. Doamna a început să se ocupe şi 

de celelalte plante din grădină, iar pe floarea-curcubeu doar o mai privea din când în când cu strângere 

de inimă regretând-o. 

Însă floarea-curcubeu avea să o surprindă. Când pământul se mai usca, când timpul mai trecea, când nu 

mai era copleşită de fertilizator şi când soarele alterna cu perioade de umbră, floarea-curcubeu se 

îndreptă şi însănătoşi, iar într-una din zile o surprinse pe doamnă deschizându-se într-o floare 

extraordinar de mare şi de frumoasă. Neputându-şi crede ochilor doamna privea la culorile extraordinare 

ale florii sale prea iubite şi se bucura mirându-se de ceea ce vedea. 

- Poate ţi-am dat prea mult din de toate şi prea puţin din ceea ce aveai nevoie- îi spuse doamna florii 

mângâindu-i petalele minunat de luminoase. Timp... da, poate ar fi trebuit să îţi acord şi timp. Şi doamna 

înţelese că oricât de multă apă ar fi pus, oricât de mult fertilizator şi oricât de mult soare, acestea nu ar fi 

înlocuit un element esenţial şi anume timpul, timpul de care orice organism viu are nevoie pentru a se 

dezvolta şi creşte. 
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Doamna se bucură nespus că din prea multă iubire şi nerăbdare nu îşi omorâse exact floarea pe care şi-o 

dorise atât demult şi că alături de floarea-curcubeu câştigase şi o experienţă extrem de preţioasă. 

Experienţa timpului şi a răbdării. 
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ÎNVĂȚARE PRIN COOPERARE 

                                                                   Prof. Vărcuș Mihaela 

 Grădinița P.P.1 Arad 

 

       Prin includerea elevilor cu abilități speciale, diferite în clasele din învățământul de masă, 

crește și diversitatea nevoilor individuale dar și de grup, de învățare iar pentru a face față acestor 

provocări, cadrele didactice apelează la noi tehnici prin intermediul cărora asigură performanțele școlare 

la nivel cât mai înalt al elevilor. Metodele de învățare prin cooperare sunt soluțiile acestei provocări de 

educație incluzivă. În urma cercetărilor s-a demonstrat că metodele și tehnicile de învățare prin 

cooperare îmbunătățesc rezultatele școlare, dezvoltă atitudini pozitive față de învățare, crește stima de 

sine a elevilor și promovează interacțiunea pozitivă și sprijinul între elevi. 

     Pentru ca metodele de învățare prin cooperare să fie cât mai eficiente este nevoie să se asigure 

câteva condiții specifice. Cel mai important element al învățarii prin cooperare este interdependența 

pozitivă, care arată situația în care membrii grupului realizează că sunt legați unul de celălalt astfel încât 

un membru sau chiar întreg grupul nu poate atinge succesul dacă nici ceilalți nu pot. 

  Prin interdependența pozitivă prin obiective se înțelege faptul că elevii știu că își pot atinge 

obiectivele de învățare personale doar dacă reușesc și membrii grupului. Interdependența pozitivă prin 

recompense înseamnă că fiecare membru primește aceași recompensă în momentul atingerii obiectivelor 

grupului. Pornind de la interdependența pozitivă prin resurse, înțelegem că fiecare membru din grup 

deține o parte din informațiile sau materialele necesare pentru a duce la bun sfârșit sarcina inițială, drept 

urmare, resursele membrilor din grup trebuie să fie îmbinate pentru atingerea obiectivului. Vorbind 

despre interdependența pozitivă prin roluri, înțelegem că fiecare membru primește roluri care cuprind 

responsabilități specifice obligatorii pentru ca grupul să realizeze sarcina comună în același timp, astfel: 

cel care citește, cel care notează, cel care verifică dacă au înțeles colegii, cel care încurajează și cel care 

urmărește ca realizarea sarcini să se încadreze în timp.  

  Interdependența pozitivă are ca rezultat interacțiunea bazată pe sprijin reciproc și pe stimularea 

fiecărui membru al echipei. Când vorbim despre interacțiunea bazată pe sprijin și stimulare, ne gândim 

la schimbul de informații și materiale, la interpretarea informaților într-un mod eficient, furnizarea 

feedback-ului, schimbul de concluzii și idei, influențarea reciprocă în realizarea activităților, dezvoltarea 

relaților bazate pe încredere și menținerea atenției. 

Un al  element esențial al învățării prin cooperare este răspunderea individuală, care este vitală 

pentru îmbunătățirea performanțelor tuturor membrilor din grup. Prin proverbul ‟Cine nu lucrează nu 

are ce mânca‟, se formează principiul răspunderi individuale, care sublinează faptul că fiecare membru 

trebuie să își ducă la bun sfârșit sarcina de lucru. Este important ca grupul să știe cine are nevoie de 

spijin și încurajare pentru a finaliza o sarcină și că nu pot prelua sarcinile și responsabilitățile colegilor.  
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Un alt element important al învățării prin cooperare este abilitatea interpersonală. Cu cât elevi au 

abilități sociale mai dezvoltate, cu atât rezultatele activităților prin cooperare în cadrul grupului vor fi 

mai bune. Pentru o colaborare eficientă, elevii trebuie să se cunoască și să aibă încredere unii în alți, să 

comunice între ei clar și bine, să se sprinjine reciproc și să se accepte.  

O altă componentă a învățării prin cooperare este modul de funcționare a grupului. Grupul 

funcționează printr-un șir de activități pe care elevii trebuie să le desfășoare pentru atingerea 

obiectivelor. Modul de evaluare în care funcționeză grupul poate fi definită ca o activitate de reflecție 

asupra unei etape de lucru și are rolul de a descrie acțiunile individuale eficiente sau mai puțin eficiente 

și facilitarea în luarea de decizii în ceea ce privește acțiunile care pot contiua sau necesită schimbări. 

Pentru a aplica cu succes învățarea prin cooperare, este nevoie de identificarea de noi modalități 

de colaborare și de împărtășire a experințelor între cadrele didactice. Colaborarea poate fi o adevărată 

provocare, deoarece implică responsabilități comune și comunicarea sinceră si deasă între cadrele 

didactice implicate.  

Pentru ca școala să promoveze munca prin cooperare, trebuie ca reprezentații acesteia să 

coopereze și să promoveze munca prin cooperare. Un cadru didactic nu poate forma un stil de lucru prin 

cooprerare dacă celelalte cadre didactice  nu lucrează prin cooperare și nu sprijină o astfel de muncă în 

întreaga școală. 
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BARIERE ÎN INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES 

 

Dincu Monica  

G.p.p. Cozia, Rm. Vâlcea 

 

 

Incluziunea este un concept frumos și generos. Îndeamnă la toleranță, la acceptarea diversității, 

mai mult chiar, la considerarea diferențelor interindividuale ca fiind valoroase. Ceea ce se trece cu 

vederea este că, de la teorie la practică, drumul este presărat cu o serie de dificultăți, nu insurmontabile, 

dar care trebuie luate în calcul dacă dorim implementarea reală – iar nu de formă – a acestui mod de a 

face educație. 

Iată ce scrie în acest sens Maria Mădălina Turza, președinte al Centrului European pentru 

Drepturile Copiilor cu Dizabilități (Izolați printre noi, 2015): „Deși pe plan internațional se fac eforturi 

de promovare a educaţiei primare pentru toţi copiii, în contextul implementării Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului, respectiv cel referitor la Educaţia pentru TOŢI, totuşi, în ţările mai puţin 

dezvoltate, inclusiv în România, copiii cu dizabilităţi nu sunt prezenţi în acest proces. Cea mai 

importantă barieră în acest sens este reprezentată de prezenţa unui stereotip adânc înrădăcinat în 

mentalul colectiv social şi instituţional, care localizează problema în copil şi în limitările acestuia, 

societatea şi instituţiile fiind pentru moment incapabile să admită că „răspunsul” acestora la limitările 

copiilor cu dizabilități este cel care trebuie să se schimbe. Atitudinile negative bazate pe un mod de 

gândire tradițională acționează ca o barieră majoră la nivel social” 

Atitudinile nu se schimbă, însă, prin Decret. Nu poți spune De azi suntem toleranți, de azi 

valorizăm diferențele. Sau, o poți spune, dar nu nu și traduce în fapte. În fapt, acești copii sunt priviți – 

de către societate, în general – ca fiind copii – problemă, care ar trebui instituționalizați sau, oricum, 

îndepărtați de ceilalți.O parte a stereotipurilor care circulă sunt de înțeles. Orice stereotip are un rol 

funcțional – acela de a dicta ce avem de făcut într-o situație nefamiliară, pentru a cărei decodificare nu 

avem, suficiente date. Atunci suprageneralizăm, recurgem la pre-judecăți: ”copiii cu handicap trag clasa 

în jos”, „copiii cu CES perturbă pe ceilalți copii„, ”copiii tipici vor învăța de la ei comportamente 

indezirabile”. Aceasta este realitatea percepută prin ochii părinților de copii tipici. Ori, dacă așa stau 

lucrurile, pasul următor, firesc, va fi presiunea pusă pe cadrul didactic pentru îndepărtarea de la clasă a 

elementului perturbator. 

La formarea acestei mentalități contribuie, pe de o parte, lipsa de informație. Aceasta face ca 

dizabilitatea să sperie, ca orice ne este nefamiliar. În lipsa informațiilor valide, vom reține doar 

exemplele extreme, eventual dezstruoase (vezi cazul băiatului prezentat de mass-media ca având 

ADHD, copil care la 9 ani și-a înjunghiat bunica. Trecând peste lipsa de etică a dezvăluirii oricărui 

diagnostic medical, s-a creat în mentalul colectiv o imagine terifiantă, a potențialului violent și distructiv 

al acestei condiții neuropsihiatrice. În fapt, violența NU este caracteristică pentru ADHD!). În acest sens, 

în școli ar trebui realizate periodic întâlniri între cadre didactice, părinți și specialiști în sănătate mintală, 

pentru realizarea următoarelor obiective: 

• înțelegerea a ceea ce este dizabilitatea, dar și diversitatea acesteia; 
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• explicarea principalelor caracteristici ale fiecăreia dintre condițiile dizabilitante; 

• explicarea beneficiilor pe care copiii tipici le pot avea – în sensul achiziționării atitudinilor 

altruiste, a comportamentelor prosociale, de într-ajutorare, chiar a îmbunătățirii imaginii de sine 

ca urmare a acestui tip de experiențe; 

• explicarea modului în care acești copii pot fi ajutați. 

Mai mult, special pentru cadrele didactice ar trebui gândite module de formare privind  tehnici de lucru 

specifice pentru copiii cu CES, modalități de predare adecvate condiției lor, căi de accesibilizare a 

curriculei, modul de realizare a planului de educație individualizat 

Lipsa de informații este doar o parte a problemei. O alta este lipsa mijloacelor. Mă refer în acest 

sens, la mijloacele materiale – de la accesibilizarea spațiului, la materiale didactice adecvate – dar mai 

ales la resursele umane. În vederea realizării incluziunii, ar trebui să existe pe lângă profesorul de sprijin 

şi alte resurse umane alocate serviciilor educative specializate: consilier şcolar, logoped care 

colaborează cu profesorul de sprijin, contribuind la recuperarea diferitelor tipuri de deficienţe, 

psihologul, kinetoterapeutul, psihoterapeutul etc. 

Există, în realitate,  foarte multe unităţi şcolare unde copiii nu beneficiază nici de consilier şcolar, 

nici de logoped , ca să nu mai vorbim despre alte categorii de profesioniști, cum ar fi profesorul de 

sprijin. În aceste condiții, oricât de informat, sensibilizat și motivat ar fi un cadru didactic din 

învățământul de masă pentru a face învățământ incluziv, demersul său va fi sortit eșecului. 
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PROBLEMATICI ALE INTEGRĂRII ȘI INCLUZIUNII 

Săliște Mihaela 

 G.p.p. Nord, Rm. Vâlcea 

 

 
Învățământ incluziv nu înseamnă doar să plasez un copil cu CES într-un colectiv de copii tipici, 

așteptând să se producă, de la sine, integrarea. Rezultatul va fi tocmai stigmatizarea și excluderea celui 

diferit. Este nevoie de legislație care să se aplice ferm, de sprijin de specialitate, de echipă 

interdisciplinară, de mijloacele materiale și umane. Este nevoie de timp în care lucrurile se fac bine, 

profesionist și este nevoie de constanță. 

Deși în România integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă este reglementată printr-o 

serie de acte normative, iar problematicile integrării şi incluziunii au fost abordate încă de la începutul 

anilor '90, rolul de profesor itinerant și de sprijin (rol ce apare încă din Legea privind Statutul Cadrului 

Didactic din 1997), a fost pus în aplicare concret, abia după anul 2000. În anul 2001 se aprobă 

metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale pentru copiii/ elevii cu deficienţe 

integraţi în şcoala publică, prin cadre didactice de sprijin/ itinerante: „În România copiii cu dizabilităţi 

au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie de gradul de dizabilitate, în sistemul de 

învăţământ special sau în învăţământul de masă. Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi 

tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde 

pot beneficia de servicii educaţionale de sprijin.” (OMEC nr. 4653/ 2001). 

Profesorul itinerant și de sprijin este persoana specializată în activităţile educative şi recuperatorii 

adresate copiilor integraţi în învăţământul de masă. El poate fi angajatul unei şcoli speciale, al unui 

centru şcolar sau chiar angajatul unei şcoli de masă. Atribuţiile cadrului didactic de sprijin sunt multiple 

și adesea covârșitoare: colaborează cu comisia internă de evaluare continuă din şcoală/ centrul de 

resurse; colaborează cu întregul corp profesoral al unităţii de învăţământ în care este înscris copilul/ 

elevul; elaborează şi realizează planul de intervenţie personalizat şi adaptarea curriculară în parteneriat 

cu cadrele didactice de la grupă/ clasă; colaborează cu cadrele didactice de la grupa/ clasa în care sunt 

elevi cu cerinţe educative speciale; realizează evaluarea periodică a elevilor cu CES; consiliază  familiile 

copiilor/ elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin si colaborează cu acestea – lucruri enorme ca 

solicitare fizică și psihică a unui singur om! 

    Din punct de vedere legal normarea şi încadrarea cadrelor didactice de sprijin și itinerante se 

realizează în funcţie de numărul de copii cu CES şi de gravitatea afecţiunilor acestora:   o normă de 16 

ore pentru 8-12 copii/ elevi cu cerinţe educative speciale în grupe de grădiniţe/ clase din unităţi de 

învăţământ obişnui 

o normă de 16 ore pentru 4-6 copii/ elevi cu deficienţe severe/ asociate, integraţi în grupe/ clase din 

şcoala obişnuită. 
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 În realitate, în norma de  16 ore, profesorul itinerant ar trebui să lucreze cu un număr mult mai 

mare de copii, adesea dublu! mai mult decât atât,vorbim despre categorii diferite de CES, fiecare cu 

particularitățile sale,copiii nefiind repartizați unui cadru didactic pe criteriul aceluiași diagnostic. 

Continuitatea pe post reprezintă o altă problemă. Este foarte important ca profesorii de sprijin să 

aibă continuitate pe post după ce copiii cu CES s-au ataşat de ei și după ce s-au pus bazele unei relații de 

colaborare cu eficiență pentru ambele părți. 

Astfel, din cauza multiplelor atribuţii care revin profesorilor de sprijin, aceştia - din lipsa 

timpului fizic necesar - nu pot realiza cu succes toate aceste activităţi. 

 De aceea, credem că principala  problemă este insuficienţa numărului de profesori de sprijin în 

raport cu numărul de copii cu CES din cadrul şcolilor unde îşi desfăşoară activitatea, sau chiar lipsa 

totală a profesorilor de sprijin din anumite unităţi de învăţământ. 

   În anii 2004-2005 s-au stabilit măsuri de ameliorare a metodologiei de organizare şi funcţionare a 

Serviciilor educaţionale de sprijin pentru copiii cu CES: OMEC nr. 5379/ 2004, HG nr. 1251/ 2005. 

Aceste reglementări abordează diferite aspecte specifice integrării copiilor cu CES în învăţământul de 

masă: resurse umane, curriculum şi resurse educaţionale, resurse materiale şi financiare. 

Pe lângă activităţile de intervenţie recuperatorie realizate de profesorii de sprijin, copiii cu CES 

ar trebui să beneficieze teoretic, și de alte servicii speciale: activităţi de recuperare fizică, consiliere 

şcolară, terapia tulburărilor de limbaj organizate de alţi specialişti:  kinetoterapeuţi, medici, consilieri 

şcolari, psihologi, logopezi etc. 

          Aceşti specialişti ar trebui să lucreze în echipă cu profesorul de sprijin, și să își acorde suport 

reciproc profesional şi uman, consultare, luare împreună a deciziilor în abordarea fiecărui caz. 

          Primul pas pentru integrare este realizarea compensării. Procesul compensării poate contribui la 

medierea, la suplinirea unor funcţii psihice dereglate sau absente şi astfel la o dezvoltare aproximativ 

normală şi corespunzătoare vârstei. 

          A doua formă de intervenţie este recuperarea: folosirea sistematică şi eficientă a restanţelor 

funcţionale ale copilului. Integrarea este optimizată ,în cele mai fericite cazuri şi prin recuperarea prin 

psihoterapie: diminuarea trăirilor afective negative, a frustraţiei,a complexelor, a sentimentului de 

inferioritate şi inutilitate; prin stimularea încrederii în sine, prin conştientizarea cauzelor ce conduc sub o 

formă sau alta spre eşec, dar şi prin asumarea deficienţei. 

     Optimizarea integrării în grupul de covârstnici se face prin terapie educaţională  – integrată; se face o 

corelare a formelor de terapie prin joc, terapie prin învăţare, terapie cognitivă, art-terapie, meloterapie, 

terapie ocupaţională. 

          Așadar, în vederea realizării incluziunii, ar trebui să existe pe lângă profesorul de sprijin şi alte 

resurse umane alocate serviciilor educative specializate: consilier şcolar, logoped care colaborează cu 

profesorul de sprijin, 

contribuind la recuperarea diferitelor tipuri de deficienţe, psihologul, kinetoterapeutul, psihoterapeutul 

etc. 
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ, O NECESITATE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI 

 

Nicuț Nadia Costina 

G.p.p. Ostroveni  Rm. Vâlcea 

 

 

Copiii cu dizabilități au dreptul la o educație adaptată nevoilor lor dar, mai ales, au nevoie de 

șansa de a-și dezvolta potențialul și de a crește incluși în societatea din care fac parte. Copiii cu 

dizabilități sunt copii. Ei au nevoie în primul rând de iubire, de comportament firesc, prietenie, zâmbete, 

reguli, joc și școală. Evident că pentru a avea acces la toate aceste aspecte ale vieții sociale, noi oamenii 

și instituțiile trebuie să le deschidem drumul, adică să le oferim mijloacele prin care ei pot avea acces la 

sănătate, educație, joc, călătorii și mai târziu muncă. 

Copiii cu dizabilități au nevoie de sprijin pentru a deprinde abilitățile de viață independentă, 

adică au nevoie de terapii de recuperare (logopedie, terapie ocupațională, kinetoterapie, PECS, ABA, 

etc.), au nevoie de sprijin și programe adaptate în școli și grădinițe, au nevoie de tehnologii asistive, de 

programe de mentorat și tranziție către piața muncii încă din adolescență. Toate aceste măsuri de suport 

reprezintă practic ridicarea barierelor de acces și investiția în acești copii, care vor deveni contributori la 

viața socială. 

Dintre copiii cu cerinţe educative speciale fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi 

copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii.Indiferent de 

categoria in care se incadrreaza, copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi, sa 

descopere informaţii despre lumea în care trăieşte, sa intre în contact cu oamenii şi cu obiectele din 

mediul înconjurator sa învete să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales 

în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru copiii cu ces, întrucât le oferă 

şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. 

Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului.Copiii cu tulburări de 

comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai 

variate. 

              Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii De asemenea, copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind 

nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. Ceii cu tulburări vizuale, 

tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor 

educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, 

asistenţă psihoterapeutică.Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi 

astfel încât consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, 

cu implicarea tuturor factorilor  

educaționali (familie, cadre didactice).Consilierul școlar este și el de un real ajutor, el oferind consilierea 

elevului și a familiei. 

https://psychologies.ro/noutati/abordarea-blue-autism-mai-mult-decat-aba-2168460
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 Câțiva ani la rând, am avut în clasă copii cu autism, însoțiți de umbre, din experiența acumulată 

putând să afirm că, în procesul de predare-învățare, evaluare, un cadru didactic poate folosi variate 

strategii și intervenții utile: crearea unui climat afectiv pozitiv, confortabil, în care copilul să se simtă în 

siguranță; încurajarea colegilor să se împrietenească cu el, să-l sprijine, să-l implice în jocurile lor; 

încurajarea independenței, creșterea autonomiei personale; sprijinirea, încurajarea, aprecierea pozitivă în 

realizarea sarcinilor, fără a crea dependență; folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, 

încurajări, întărirea pozitivă, astfel  încât să fie încurajat și evidențiat cel mai mic progres; centrarea 

învățării pe activitatea practică; sarcini împărțite în etape mai mici, realizabile; adaptarea metodelor și 

mijloacelor de învățare-evaluare; organizarea unor activități de grup care să stimuleze comunicarea și 

relaționarea interpersonală (jocuri, excursii, activități extracurriculare, activități de echipă); sprijin 

emoțional; folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului și nivelului său de înțelegere; instrucțiuni 

clare privind sarcinile de lucru și elaborarea unor programe individualizate de activități; stabilirea foarte 

clară a regulilor și a consecințelor nerespectării lor în clasă șiaplicarea lor constantă; încurajarea oricărei 

tentative de comunicare cu copiii; dascălul trebuie să fie ferm, consecvent, să folosească o mimică 

binevoitoare și o atitudine deschisă (să nu încrucișeze brațele, să nu încrunte privirea), să dea dovadă de 

consecvență și corectitudine în evaluare; orice activitate să fie bine pălanificată, organizată și structurată. 

 Noțiunea de educație incluzivă, dacă ar fi să vorbim foarte simplu, presupune o școală incluzivă, 

adică o școală prietenoasă unde sunt bineveniți, educați și protejați toți copiii: copiii tipici, cu 

dizabilitate, de diferite etnii, copiii vulnerabili, migranți, etc..Conform legislației și a studiilor și bunelor 

practici în domeniu pe plan internațional, educația incluzivă presupune adaptarea școlii la nevoile 

elevilor. Cu alte cuvinte, serviciile de suport și bugetul urmează copilul în cel mai prietenos și adecvat 

loc de învățare pentru acesta. Nu invers, cum se întâmplă acum, adică grupăm toți copiii diferiți, 

„bolnavi, handicapați, ciudați” și îi închidem într-un loc numit școală specială, unde trăim cu senzația că 

niște „specialiști fabuloși” lucrează cu ei. „Lucrează” pentru o viață în spatele zidurilor. Așadar, o școală 

incluzivă presupune personal specializat și suficient, programa adaptată, spații accesibilizate, manuale 

alternative adaptate, noi metode de predare și schimbarea fundamentală a culturii școlii tradiționale, care 

pune accent pe competiția fără substanță și prin orice mijloace. 
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PROIECT DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 

Prof. Pagnejer Iulia Claudia 

 Grădinița nr.196, București 

 

STRUCTURA PROIECTULUI 

Proiectul are ca subiect un copil cu dizabilități: Daniel K. care suferea de insuficiență mintală  

(oligofrenie), determinată de leziuni ale sistemului nervos în perioada prenatală. Copilul trebuia integrat 

în învățământul preșcolar. 

Tabloul clinic si psihopedagogic al deficienței: funcționarea intelectuală sub medie, dificultăți 

motorii, deficiențe în adaptare, reacții afective instabile și de o anumită intensitate(frică, mânie, furie, râs 

și plâns nestăpânit, țipete), agitație dusă până la violență, dependența de mamă, respingerea mediului 

nou, grădinița. 

Obiectivele proiectului: 

- Adaptarea copilului la noul mediu, grădinița. 

- Integrarea copilului în grupa de copii și într-un program educațional personalizat. 

Justificarea proiectului: Daniel a fost adus în grupa mea, după ce mai întâi el a fost  înscris la o altă 

grupă. După ce a frecventat două săptămâni în acea grupă, concluzia a fost că nu există progrese în 

adaptare si că starea generală a copilului devine critică. Mediul i-a fost ostil, copiii din grupă nu l-au 

acceptat, „doamna educatoareˮ  neputincioasă și-a pierdut cumpătul. În ziua în care mama lui Daniel a 

venit cu copilul la mine, din relatările făcute de aceasta am înțeles că am cinci tipuri de probleme de 

rezolvat, având cinci protagoniști: Daniel, mama revoltată, copiii grupei, părinții copiilor și eu  însămi, 

care nu aveam pregătirea necesară și nu mă mai confruntasem profesional cu o astfel de situație. Foarte 

repede s-a produs empatia cu mama lui Daniel. Am conștientizat cât este de important pentru  Daniel să 

reușească, să se adapteze și să se integreze în colectivitate. Atunci m-am gândit că viața acestui copil s-

ar schimba fundamental în bine si că acest lucru ar fi benefic pentru toată familia care suferise o 

sumedenie de evenimente neplăcute, ce-și puneau amprenta și asupra lui  Daniel. Daniel avea 

manifestări violente, arunca mobilierul cu o forță uimitoare comparativ cu fizicul său fragil. Era evidentă 

lipsa de autocontrol, considera din manifestări ca mediul este nesecurizant. O striga pe mama țipând, iar 

în timpul manifestării furiei țipătul se transforma în urlet. Era necesar ca acest copil să se simtă în 

siguranță, să ajungă la o stare de echilibru emoțional, să capete încredere în noii parteneri (educatoare, 

copii), să înceapă a comunica altfel decât sub starea de stres. Următoarea etapă era aceea de a evalua 

nevoile educaționale ale copilului și dificultățile lui de învățare.  

Pentru a reuși m-am gândit la un proiect de consiliere care să cuprindă zilnic un plan de intervenție 

personalizat în funcție de evoluția lucrurilor. La momentul acela am avut în atenție faptul că strategia 

adoptată azi, era posibil ca mâine să nu funcționeze! De aceea era nevoie de un proiect flexibil, 

adaptabil, dar în același timp bine gândit. Ajutându-l pe Daniel să se adapteze obțineam în același timp 

confortul psihic al tuturor copiilor, puternic perturbați și stresați de comportamentul lui Daniel. Aveam 

nevoie de asemenea de o coerență a intervențiilor, de un plan de intervenție pentru nivelul de adaptare și 

integrare dorit. Planul avea sa-mi permită în cazul de față nu atât stabilirea unui calendar al realizării 

obiectivelor, cât mai ales ordonarea priorităților. În cazul lui Daniel dificultățile de adaptare erau 
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evidente, ele întreceau cu mult așteptările mele și se contura din ce în ce mai mult faptul că adaptarea lui 

Daniel va fi un proces lent. 

Din momentul în care Daniel a ajuns în grupa de copii unde eu îmi desfășuram activitatea, viața mea 

profesională și pe alocuri chiar personală s-a schimbat. Eram foarte stresată pentru că nu aveam 

pregătirea necesară pentru a face față unei situații atât de complexe, la care se adăuga o presiune foarte 

mare din partea mamei lui Daniel, care considera că Daniel este cel mai important. Eram conștientă că 

Daniel are nevoi speciale, că mama își punea toate speranțele în mine, dar mă apăsa foarte tare și 

responsabilitatea față de ceilalți copii a căror viață fericită în grădiniță se transformase în stres și 

disconfort. O altă problemă a mea era faptul că în grădiniță nu aveam cu cine să fac echipă, nu aveam 

psiholog, colega de grupă era suplinitoare și de profesie bibliotecară. Așadar mă aflam în situația de a 

decide singură ce va cuprinde planul de intervenție. Mă bazam pe mine, pe mama lui Daniel, pe copiii 

grupei, pe părinții acestora si într-o oarecare măsură si pe Daniel. De ce pe Daniel? Eu gândeam că voi 

afla cât mai multe informații despre acest copil, că-l voi cunoaște, și voi folosi toate acestea pentru a-l 

sprijini. Comunicarea devenise obiectiv si mijloc în același timp. A fost necesar să discut cu copiii din 

grupă, să le explic situația lui Daniel, fără să le spun de la început problemele lui de sănătate. Mă 

temeam că aflând părinții, mulți dintre ei victime ale propriilor prejudecăți, ar fi putut crea o problemă 

majoră, cum ar fi, neacceptarea lui Daniel.  

Strategia mea era aceea de a fi un model de comportament  pozitiv, nepărtinitor, afectuos și 

înțelegător față de problemele lui Daniel, gata sa-l sprijin în orice moment. Comunicând mereu cu copiii 

le-am cerut părerea, sfatul, ajutorul, și treptat, au început sa-l ajute pe Daniel, sa-l accepte, să nu mai 

aibă reacții la comportamentul acestuia. Simțindu-ne pe toți mereu aproape, atitudinea lui Daniel 

devenea mai puțin violentă, mai puțin ostilă. De la început am încercat cu mult curaj si afecțiune să-l 

integrez în activitatea zilnica a grupei de copii. Îi puneam la dispoziție tot ce aveau și ceilalți, nu-i 

ceream nimic în schimb, așteptând să vad ce dorințe are, de ce se simte atras. În tot acest timp eu am 

rugat-o pe mama lui Daniel să stea în clasă ca un observator fără să intervină în vreun fel. Gândeam că 

acest copil are nevoie de un punct de sprijin din punct de vedere psihologic, iar eu aveam nevoie din 

comunicarea cu mama să aflu cât mai multe informații: care sunt diagnosticele, ce-i place să facă, ce știe 

să facă, ce nu poate să facă, care sunt așteptările medicilor si ale familiei. Comunicarea cu mama era 

zilnică și  importantă, mă interesa tot ce făcea Daniel acasă, ce schimbări surveneau, ne consultam, 

uneori luam decizii împreună, sau ceream sfatul medicului specialist neurolog. 

Participarea, concentrarea si coordonarea. Conștientă că proiectul nu va funcționa dacă apar 

influențe negative, am decis ca o perioadă de timp să nu dau detalii părinților din grupă. Din experiența 

pe care o aveam știam că părinții pun mai presus de orice propriul copil, și apoi nevoile altor copii. 

Trebuia să evit conflictele între tipurile de intervenții. Responsabilitatea era a mea și între timp reușisem 

să determin rolul fiecărui participant. Daniel trebuia să se simtă cât mai bine cu noi toți și mama, pentru 

a ne accepta. Acceptarea însemna să nu mai plângă, să se bucure atunci când simte asta, să spună când 

are o nevoie de orice fel. După o perioadă lungă de timp a venit treptat acceptarea și apoi, s-a conturat 

adaptarea. Daniel venea la grădiniță surâzător, senin, părea că începe să-i placă. După „acceptareˮ mama 

a dispărut progresiv din decor și au reînceput problemele. De data aceasta singura preocupare a lui 

Daniel era mama. După un timp Daniel a  început să se obișnuiască fiindcă eu încercam să-mi asum și 
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rolul de mamă. Când Daniel a simțit că grădinița este un mediu securizant, unde primește dragoste, și 

unde cei din jur sunt atenți  cu el, a început să fie dornic să vină la grădiniță. Daniel nu avea capacitatea 

de a relaționa, de a operaționaliza, dar reușea să memoreze cu fidelitate. Eu îl ajutam să memoreze, nu 

era ușor, pentru că atenția era deficitară, dar când reușea, era bucuros că-i spun „Bravo! ˮ sau că-l sărut 

pe obraz. 

Copiii din grupă au atins performanțele comportamentale pe care eu mi le-am propus. Au învățat de 

la mine cum să-i fie de folos lui Daniel, au învățat să-l ia lângă ei când se joacă, pentru că este al nostru 

și are nevoie de noi. Timp de doi ani, Daniel a făcut parte din grupă, a participat la toate activitățile 

deschise, serbări, excursii, i-am încredințat roluri în scenete pe care le spunea cu ajutorul meu. Niciodată 

nu m-a dezamăgit cu ceva, am fost tot timpul mândră de tot ce reușea să facă, personal învățasem la ce 

să mă aștept, începusem să-l cunosc si să-i cunosc problemele de sănătate dobândite la naștere. Pașii lui 

înainte reprezentau motivația mea de a rezista unei serioase solicitări. 

Activitățile desfășurate au fost de testare si observare contextuală, de realizare a unei anchete, de 

consiliere efectivă, la care s-au  adăugat activitățile instructiv-educative. Am folosit metode ale 

psihologiei copilului și psihologiei pedagogice pentru a-l cunoaște pe Daniel dar și pentru a identifica 

efectele suferinței sale asupra comportamentului și asupra rezultatelor sale. Am încercat sa-mi fac o bază 

de date de la care să pornesc în luarea deciziilor pentru a-i ușura lui Daniel adaptarea și integrarea în 

regimul grădiniței.  

Metoda observația psihopedagogică: am utilizat-o pentru a urmări manifestările 

psihocomportamentale ale copilului în condițiile firești ale climatului educațional din grădiniță.  

Metoda experimentul psihopedagogic-constatativ: situațiile create trebuiau consemnate la un 

moment dat deoarece analiza lor conduceau la identificarea de comportamente ale lui Daniel sub 

influența unor stimuli diferiți, apoi la aceeași stimuli în condiții diferite. Exemplu: Daniel nu cânta 

niciodată în clasă organizat sau spontan, în schimb făcea acest lucru acasă, în familie. 

Metoda analiza produselor activității: orice „produsˮ realizat de Daniel devenise un obiect de 

investigație psihologică. În mod invariabil, lucrările conțineau linii trasate aleatoriu. Variabilă era 

intensitatea culorilor, densitatea liniilor, intensitatea suprapunerii , relativitatea dimensiunii (uneori, pe 

foaie, trasa puține și firave linii, alte ori liniile erau trasate prin apăsare, erau multe, puternic suprapuse 

si erau negre). 

Ideea care se contura pe măsură ce-i analizam lucrările lui Daniel era aceea că existau factori externi 

grădiniței care-i influența starea de confort psihic ce se reflecta și prin descrierea de mai sus. Daniel avea 

nevoie de confort psihic constant si pozitiv stimulativ și acasă. Pe observațiile mele am discutat și cu 

medicul curant neurolog care a certificat faptul că eram pe drumul cel bun.  

Echipa propusă pentru implementarea proiectului a fost formată din toate persoanele cu care intra 

în contact Daniel: familia, cadrele didactice, medicul neurolog, copiii, părinții acestora. Toți cei 

implicați au respectat la un anumit moment reguli ce au contribuit la adaptarea copilului.  

Durata si planul de acțiune au fost nelimitate. Totul avea să dureze atât cât îi era necesar lui 

Daniel. Datorită proiectului copilul s-a adaptat în aproape trei luni. 

Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. După perioada de adaptare copilul venea cu bucurie la 

grădiniță, îi cerea mamei să-l aducă, îl simțeam fericit pentru că era permanent stimulat, în mod voit 
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exagerat apreciat, ocrotit în permanență de mine, de copii. Proiectul a fost binevenit, obiectivele 

îndeplinite. După o perioadă de timp de experimentare comportamentală s-a conturat potențialul lui  

Daniel. Într-un mediu socio-afectiv generos, liniștit, echilibrat, cald, copilul s-a putut adapta și integra 

regimului zilnic al grădiniței. Cu condiția ca mediul să nu fie schimbat, Daniel se integra și adapta unor 

situații noi pe care le accepta așa cum erau, nedorind să schimbe ceva. Cu ajutorul metodelor psihologiei 

copilului si psihologiei pedagogice, s-a evidențiat faptul că Daniel nu putea să operaționalizeze și nici să 

relaționeze (nu comunica idei, el prelua idei pe care le repeta). Daniel memora si reproducea cu 

fidelitate. Era fragil, sensibil, factorii de stres își puneau amprenta în mod evident asupra lui și se 

manifesta în diverse moduri. 

Proiectul de consiliere permite adaptarea strategiilor de lucru pentru particularitățile individuale ale 

copilului cu dizabilități, el asigură planificarea direcțiilor de acțiune, cuprinde echipa de lucru și este 

flexibil, intervențiile pot fi schimbate în funcție de evoluția lucrurilor. 

Plecând la școală Daniel a întâmpinat foarte multe probleme. În fiecare an a fost mutat de la o clasă la 

alta, excesul de zel si lipsa de profesionalism au făcut ca Daniel să devină un paria în școala în care 

învăța. Tot ce am construit pentru viața lui Daniel a fost spulberat și nu a folosit la nimic nefiind 

continuitate. 
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Egalitatea de șanse în sistemul educațional românesc 

Prof.Înv.primar Mihaela Preda 

Școala Gimnazială Negru Vodă, Pitești 

 

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi 

dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse are 

la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de 

origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele 

pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează 

diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de 

Dumnezeu. 

Şcoala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără şi 

şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale Egalitatea șanselor de instruire 

este teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar realizarea practică a acestui principiu generos 

continuă să rămână una din cauzele de importanță majoră ale reformelor. Conceptul de ,,egalitate“ 

înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democrații secolului trecut le revendicau cu 

entuziasm pentru toți cetățenii; ea înseamnă o egalitate reală a șanselor individuale de promovare 

socială, iar educația este instrumentul cel mai important în dezvoltare. 

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini 

diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent 

de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice 

– evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele egalităţii şanselor 

de acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au 

avut ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru 

toţi indivizii, educaţia de tip „a doua şansă” pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea 

educaţiei formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de 

învăţare. 

În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau 

orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un 

comportament imoral, copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde 

de existenţa unui mijloc de transport şi copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul 

clasei de elevi. 

Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se 

dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la 

educaţie pe baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării 

pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile elevilor; 
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diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. Şcoala 

incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. 

Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul 

general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu 

cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării 

acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură 

să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. Conceptul de cerinţe educative speciale presupune 

necesitatea unei abordări diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care 

le prezintă. Tipurile de deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe 

de auz sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi 

relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care 

eşuează la şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice 

defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini 

şi necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea 

programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor 

incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin 

implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. Din perspectiva 

reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi fie în unităţi 

şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, fie 

în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei pedagogii 

centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte. Cadrele 

didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate 

bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi. Societatea 

contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. 

Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie corect formaţi, să ia în 

considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să 

interactioneze pozitiv în această lume diversă. Multiculturalitatea este un fenomen care ne îmbogăţeşte 

cu diversitate. Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea ca nu există 

valori superioare sau valori inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite prin aportul lor la 

nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culture cu care vin în contact. 

Bibliografie: 

Creţu D., Nicu A. – ,,Pedagogie pentru definitivat şi gradul didactic II”, Editura Universităţii „Lucian 

Blaga” Sibiu, 2009. Mara D. – ,,Strategii didactice în educaţia incluzivă”, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 2004. Verza E., Păun E. – ,,Educaţia integrată a copiilor cu handicap”, UNICEF 

şi RENINCO, Bucureşti, 2008. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

451 
 

Educaţia copiilor cu cerinţe speciale sau acceptarea diferenţei 

Achim Manuela 

Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea 

 

Explicația termenilor 

Copiii cu cerințe educaționale special (CES) sunt ,,copiii -problemă” (cum sunt calificați mai 

ales de părinții care nu conștientizează cât de norocoși sunt că au un copil care se dezvoltă singur); în 

fapt acești copii au ,,niște problem”: hipoacuzie, deficiență neuromotorie, boli genetice rare, deficiență 

mintală, ADHD, tulburări emoționale, dislalii și tulburări specifice de învățare (TSI) (precum dislexie, 

disgrafie, discalculie, tulburări din spectrul autist) sau se află în risc de abandon școlar și au parte de 

educație remedială și consiliere psihopedagogică, pentru care profesorul de sprijin este ultima soluție. 

Cerinţe educaţionale speciale (CES) sunt necesităţile educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei 

anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă 

complexă (medicală, socială, educaţională etc.)  

Învățământul special și special integrat este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ 

românesc și oferă tuturor copiilor/elevilor/tinerilor programe educaționale adaptate gradului de 

deficiență și nevoilor lor de dezvoltare. Este organizat la toate nivelurile învățământului preuniversitar, 

în funcție de tipul și gradul dizabilității, astfel: mentală, de auz, de văz, locomotorie, asociată. Din 

păcate, atunci când vorbim despre ,,organizare” trebuie să înțelegem că este reglementat de lege (adică 

impus) și sprijinit prin metodologii (care stabilesc linii și principii), efortul propriu-zis (incluzând aici 

munca de identificare a strategiilor potrivite fiecărui copil în parte) rămânând la nivelul profesorului 

(care nu este sancționat dacă nu vrea, sau nu poate, sau nu știe cum ș ice să facă; nici recompensat dacă 

o face bine). Altfel spus, cerintele educative speciale solicita abordarea actului educational de pe pozitia 

capacitatii elevului deficient sau aflat in dificultate de a intelege si valorifica continutul invatarii, si nu 

de pe pozitia profesorului sau educatorului care desfasoara activitatea instructiv-educativa in conditiile 

unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi. De aceea efortul de la catedră este cel mai mare, 

pentru că profesorul trebuie să găsească modalitatea cea mai potrivită de a adapta curriculumul specific 

vârstei/clasei la cerinâele special ale elevului pe care îl are în clasă. 

Educaţia incluzivă a fost adoptată în România, încă din anii '90 prin respectarea diversităţii, 

iniţierea şi realizarea practică a accesului şi participării la educaţie şi viaţă socială pentru toate 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

452 
 

categoriile de copii. Astăzi, aproximativ jumătate din elevii cu dizabilități sunt școlarizați în 

învățământul de masă. 

Cadrul legislativ 

Educația copiilor cu CES este legiferată în primul rând de Legea nr. 1/2011, lege a educației care 

stabilește ,,egalitatea de șanse” și ,,educația pentru toți” ca principii fundamentale și de Legea nr. 272 / 

2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care stabilește prioritatea principiului 

interesului superior al copilului în orice demers pe care îl face familia sau școala. Apoi sunt ordine de 

ministru și ordonanțe care orientează cadrul legislative, dintre care menționăm: Ordinul nr. 

1985/1305/5805/2016 (care aprobă Metodologia pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu 

cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau 

cerințe educaționale special), Ordonanța guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare (care stabilește ca fiind ilegal orice tratament discriminatoriu în funcție 

de apartenența la o categorie defavorizată – în care includem și copiii cu CES) și Ordin ministrului 

educației nr. 5574/2011, care aprobă Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional 

pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă.  

Legislaţia din domeniul învăţământului special a fost astfel concepută încât să răspundă unui 

spectru larg şi foarte variat de situaţii speciale. Ținând cont de această realitate, învățământul special, 

special integrat şi cel incluziv a fost organizat la toate nivelurile învățământului preuniversitar, în funcție 

de tipul și gradul dizabilității. În plus, pentru fiecare elev cu deficienţe grave, severe, profunde sau 

asociate legislația stabilește elaborarea unui plan de intervenţie personalizat cu obiective specifice 

nevoilor şi posibilităţilor de dezvoltare psihoindividuale. Apoi, elevii cu cerințe educaționale speciale 

beneficiază de adaptări ale procedurilor de examinare și în cazul evaluărilor curente, între care 

enumerăm Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru elevi cu deficienţe 

de vedere – 2019; Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru elevi cu 

deficienţe de auz – 2019; Ordinul 

5574_2011_Ordin_si_Metodologie_servicii_sprijin_educaţional_tinerii_CES_integrați_în_înv_de_masă

.pdf.. O prevedere importantă a cadrului legislative de care beneficiază elevul cu CES în cadrul 

examenelor este prelungirea duratei probei.  

 Altă modalitate prin care statul intervine în sprijinirea copiiilor ,,speciali” este instituirea 

Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, instituții care susțin și dirijează acest tip de 
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invățământ prin evaluarea copiilor, prin propunerea de procedure și strategii și prin coordonarea 

consilierilor școlari aflați fizic în unitatea de învățământ. CJRAE este așadar o instituţie de învăţământ 

special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice 

acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, precum şi asistenţa 

necesară în acest sens.  

Soluții propuse 

Un copil cu dizabilitate cognitivă integrat conform legii și drepturilor sale în școala de masă nu 

primește în realitate niciun fel de sprijin educațional concret, sub formă de materiale didactice adaptate, 

corelate cu manualele la care ceilalți copii au acces din abundență. Pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale există un „Plan de intervenție personalizat” și documente strategice sintetice pentru materiile de 

bază și se alocă un profesor de sprijin o singură oră pe săptămână. Un copil cu CES trebuie să 

promoveze clasa cu un supliment de doar 35 de ore de lucru asistat, în lipsa oricărui material didactic 

corelat cu conținuturile studiate la clasă de colegi! Pentru că acești copii au acces egal cu al celorlalți 

(masa în care se dorește a fi integrați), dar ei nu au acces în realitate, pentru că sunt prea dificile pentru 

ei (dacă vorbim despre copii care văd și aud). 

În aceste condiții, surprinzător de bine punctat, cu soluții teoretice și practice, este cel mai bun 

material în direcția intergrării și includerii copiilor cu CES în învățământul de masa l-am găsit la un 

părinte (pe site-ul edu: https://www.edupedu.ro/mama-unei-eleve-cu-ces), nu la factori decidenți. Pentru 

că, din păcate, și aici se aplică un proverb vechi românesc: ,,interesul poartă fesul” – pentru că părintele 

a fost interest ca al său copil ,,cu probleme”/,,altfel” sa fie cât mai ,,la fel” cu ceilalți (de unde s-ar putea 

deduce că ministerul nu este interesat?!)  Soluția este simplă, la îndemână și se poate realiza cu minim 

de resurse la reeditarea manualelor existente, care se vor tipări fără îndoială pentru anul școlar 2020-

2021, și presupune doi pași: 

1. simplificarea conținuturilor, ceea ce nu necesită schimbări în programa școlară, ci doar revizuirea 

manualelor și eliminarea textelor care complică lecțiile;  

2. adăugarea de conținut rezumativ simplificat în trepte, alcătuit după câteva reguli simple, conform 

fiecărei lecții. Practic, fiecare lecție din manual ar avea astfel 3-4 niveluri de dificultate, astfel încât toți 

copiii dintr-o clasă să poată învăța după aceeași resursă educațională. Regulile de simplificare pot 

include următoarele: 

→ redactarea de rezumate ale lecțiilor, în cuvinte simple, pe cât posibil din maxim trei silabe a câte 

două sunete fiecare, cu un maxim de 2-3 noțiuni noi pe lecție, care să faciliteze înțelegerea și 

https://www.edupedu.ro/mama-unei-eleve-cu-ces
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reținerea informației, plasate la începutul fiecărei lecții, ca o fișă sintetică a lecției, utilă tuturor 

copiilor; 

→ editarea grafică a textelor adaptate cu fonturi mari (20-24pt), cu corp aldin (de exemplu, Calibri 

bold), care să permită citirea și pentru copiii cu dificultăți de vedere și / sau dislexie; 

→ marcarea silabelor în cazul cuvintelor lungi, care să faciliteze decodarea cuvintelor; 

→ simplificarea ilustrațiilor aferente noțiunilor predate, prin figurarea unui număr redus de detalii, 

ceea ce ar facilita vizualizarea, înțelegerea și reținerea informației esențiale; 

→ exerciții simplificate atât ca formulare a cerinței, cât și ca dificultate, cu rolul de a permite 

copiilor cu dificultăți de învățare să exerseze conform cu posibilitățile lor. 

La aceste eforturi se adaugă eforturile unor profesori care și împărtășesc deschis munca lor cu noi 

ceilalți – caz în care se află doamna profesoară Jianu Liliana, căreia vreau să îi mulțumesc pentru 

exemplul de bună practică, pe care l-am preluat apoi și l-am adaptat la liceu (învățământ liceal și 

profesional deopotrivă), este proiectul postat de dna Jianu postat pe  didactic.ro. Ce am apreciat în mod 

deosebit la acel proiect didactic nu a fost atât adaptarea conținuturilor științifice (importantă și bine 

realizată, desigur), cât adaptarea formei/redactării proiectului în sine, folosind culori și fonturi distincte 

pentru fiecare dintre copiii ,,speciali”, exact așa cum se recomandă să folosim în 

fișele/testele/materialele realizate pentru ei. 

 

Realitatea de la clasă   

În realitate acest tip de educație cade aproape exclusive în sarcina profesorului care trebuie să își 

adapteze strategia didactică la situația concretă a clasei. Și nu doar pentru că legislația în vigoare îi 

impune realizarea unui plan individual, ci mai ales pentru că el este professor pentru întreaga clasă, 

inclusive pentru elevii cu CES, astfel el trebuie din conștiință să se asigure că toți copiii își însușesc 

minimul de cunoștințe și achiziționează minimul de competențe.  

Sarcină mai dificilă pentru profesorul de liceu decât pentru educator, învățător și chiar professor de 

gimnaziu, pentru că la nivel liceal profesorul nu mai beneficiază nici de ajutorul părinților, nici de 

ajutorul ministerului sau editurilor care până la acest nivel asigură sprijin fie prin cunoștințele proprii 

(părinții), fie prin indicarea unor strategii de predare (http://andpdca.gov.ro/w/wp-

content/uploads/2020/09/Ghid-Invatamant-Special.pdf), fie prin adaptarea unor manuale (editurile), fie 

prin eforturile unor specialiști (https://profesoriitineranti.wordpress.com/ (fără liceu); 

https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/Educatia_incluziva (de asemenea fără liceu); 

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/Ghid-Invatamant-Special.pdf
http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/Ghid-Invatamant-Special.pdf
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https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/metode - unde sunt recomandate metode care presupun 

predicția, creativitatea sau lucrul în grup, metode care folosesc erorile sau răspunsurile naive ca metode 

didactice). Acestea din urmă sunt susținute și de părinți care au propus soluții de principiu, dar și modele 

practice de adaptare a manualelor (de exemplu de la părinte citire https://cereunmanual.ro/wp-

content/uploads/2021/02/Multimi-Matematica-clasa-a-VI-a.pdf). 

Fiecare unitate de învăţământ în care se află copii cu dizabilităţi şi/sau CES include în 

regulamentul de organizare şi funcţionare proceduri privind gestionarea fenomenului incluziunii elevilor 

cu CES, proceduri care rămân la nivel de principii, școala fiind responsabilă de construcţia unui mediu 

educaţional incluziv; de dezvoltarea infrastructurii specifice pentru elevii cu deficienţe (căi de acces, 

cabinete, facilităţi de recuperare etc.); de includerea în curriculumul la decizia şcolii a unor activităţi 

special destinate sprijinirii progresului elevilor cu nevoi educaţionale speciale - de exemplu pentru 

educaţie remedială, programe după ore, educaţie inclusivă etc.; de asigurarea unui număr sporit de cadre 

didactice suport şi personal didactic auxiliar de sprijin. 

În final factorul esential /practic fiind  profesorul, cadrele didactice depun eforturi persoanle pentru a 

dezvolta competenţe profesionale necesare pentru a lucra cu elevi cu nevoi educaţionale special și de a 

imprima celorlalți elevi sentimente de toleranţă, înţelegere şi sprijin. 

Ce poate face în realitate un profesor?   

Mai întâi el trebuie să știe cu ce problem se confruntă elevul ,,special”, apoi să colaboreze cu 

familia și consilierul școlar (situate sub umbrella CJRAE) pentru identificare strategiei potrivite, apoi să 

realizeze un plan de intervenție personalizat (PIP) pe care să îl urmărească și să îl aplice nu în afara 

orelor (sau nu numai), ci în timpul orelor de curs, angajând pe cât posibil și pe elevii ,,nespeciali” în 

demersul lui. Un rol major pe care îl are profesorul la clasă este în implicarea elevilor in activitati care 

presupun cooperare pentru rezolvarea unor probleme si unde pot invata sa asculte, sa negocieze si sa 

accepte parerea celuilalt, indiferent de statutul sau rolul pe care il detin in grupul respectiv. 

Procesul integrării educaționale a copiilor cu cerințe speciale în educație presupune elaborarea și 

aplicarea unui plan de intervenție individualizat care este mai mult decât un curriculum individualizat, 

PIP trebuie să fie centrat pe folosirea unor modalități eficiente de adaptare a curriculumului și pe 

diversificarea ofertelor de învățare în cadrul lecțiilor. În acest scop, principalele strategii care ar putea fi 

folosite pentru proiectarea unui curriculum din învățământul integrat se referă la: 

→ selectarea unor conținuturi din curriculumul general, care pot fi înțelese și însușite de copiii cu 

deficiențe; 

https://cereunmanual.ro/wp-content/uploads/2021/02/Multimi-Matematica-clasa-a-VI-a.pdf
https://cereunmanual.ro/wp-content/uploads/2021/02/Multimi-Matematica-clasa-a-VI-a.pdf
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→ accesibilizarea conținutului științific prin  simplificarea noțiunilor; 

→ diversificarea componentelor curriculumului general prin includerea elevilor cu cerințe educative 

speciale în activități individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recupeăarii acestora 
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REVALORIFICAREA RAPORTULUI PROFESOR - ELEV 

A.B UN COPIL ABANDONAT -  STUDIU DE CAZ 

 

 Profesor învăţământ primar:Petre Mihaela 

Şcoala Gimnazială George Topîrceanu,Mioveni 

 

 

Caracterul este un mod de a fi, un asamblu de particularităţi psihoindividuale ce apar ca trăsături 

ale unui „portret” psihic global,  reuneşte însuşiri sau particularităţi privind relaţiile pe care le întreţine 

subiectul cu lumea şi valorile după care el se conduce, caracterul se defineşte, în principal, prin valorile 

după  care subiectul se calăuzeşte, prin raporturile pe care le întreţine cu lumea şi cu propria fiinţă, este o 

formaţiune superioară la structurarea căruia contribuie trebuinţele umane, motivele,  sentimentele 

superioare, convingerile morale, aspiraţiile şi idealul, în ultimă instanţă, concepţia despre lume şi viaţă. 

 Între caracter şi aptitudini distincţia este mai pregnantă. În timp ce aptitudinea, ca sistem 

operaţional eficient, se investeşte în activitate şi se apreciază după rezultatele obţinute, trăsăturile de 

caracter constau din modul de raportare la diversele laturi ale realitaţii inclusiv activitatea proprie. Poate 

exita deci o discordanţă între sensurile nivelurile atitudinale ( caracteriale) şi aptitudini, după cum poate 

să se constate parţial denivelări şi discordanţe sau o dezvoltare superioară şi concordanţă a ambelor 

formaţiuni. 

Însuşirea caracterială reprezintă o poziţie a individului faţă de cele din jur, un mod de a se 

raporta la evenimentele existenţei sale în lume. În ştiintele umaniste, aceste modalitaţi de raportare  care 

pornesc de la subiect, îl exprimă pe el  şi se traduc prin comportamente, poartă numele de atitudini.  

 La nivelul caracterului ne interesează nu atitudinile circumstanţiale şi variabile, ci acelea care 

sunt stabile şi generalizate, fiind proprii individului în cauză, întemeindu-se pe convingeri puternice. 

Doar aşa putem forma tânăra generaţie, capabilă să ducă mai departe valorile trecutului şi prezentului. 

 Deoarece copilul vine la şcoală cu puţine aptitudini ,noi învăţătorii şi profesorii trebuie să i le 

formăm ,să găsim cele mai potrivite metode şi stategii didactice pentru ca deprinderile ce şi le formează 

să fie cât mai apropiate de realitate să-l canalizeze spre un comportament adecvat . 

 Fiind un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, actul educativ , eficienţa sa , se decide pe 

terenul raporturilor concrete zilnice, dintre profesor şi elev . În problema relaţiei profesor-elev , pe lângă 

o bogata experienţă pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor, se constată că uneori predomină 

arbitrariul, practici învechite şi prejudecăţi pe care o atitudine conservatoare le menţine. Pentru 

perfectionarea relaţiei profesor-elev  este necesar să se ia în consideraţie , pe de o parte , obiectivele 

educaţiei , iar pe de altă parte  psihologia tineretului contemporan, actul educativ fiind un proces de 

continuă invenţie socială. 

Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizeaza, în general în sentimente de simpatie , încredere 

reciprocă sau, dimpotrivă, de antipatie,  neincredere şi chiar ostilitate. Sunt şi cazuri când contactul 

spiritual dintre profesor şi elev nu trece de zona indiferenţei: clasa nu există  pentru profesor şi nici  

profesorul pentru clasă. Iniţiativa trebuie să aparţină însă profesorului, care ţinând seama de legea 

esenţială a relaţiilor afective interumane potrivit căreia simpatia şi bunavoinţa  naşte simpatie  şi 
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bunavoinţă , antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceiaşi calitate, trebuie să conducă, să dirijeze 

aceste relaţii şi să le structureze pe colaborare. În urma studiilor efectuate s-a constatat ca o parte din 

profesori nu reacţionează adecvat nici în cazul răspunsurilor bune (corecte ) ale elevilor şi nici în cazul 

răspunsurilor greşite (nule). 

Deosebit interes psihologic prezintă reacţia acelor profesori care, după opinia elevilor, nu se 

bucură când aceştia dau raspunsuri corecte, ci dimpotrivă, le pare rău, se arată surprinşi, se miră că 

răspund bine,  stau la îndoială dacă să le pună nota, îi ironizează etc. S-a ajuns la concluzia că în aceste 

cazuri nu se respectă un principiu fundamental al educaţiei - încurajarea printr-o judicioasă folosire a 

laudei şi a dojanei. Un profesor care dojeneste mai mult decât laudă sau care nu spune nimic atunci când 

ar trebui să spună, nu foloseşte suficient criteriile aprecierii pozitive pentru formarea şi schimbarea 

comportamentului elevului. 

Sursa de nemulţumire a elevilor îşi are originea în comportamentul unor cadre didactice,  în 

imaginea deformată   pe care unii elevi o au despre profesori şi profesorii despre ei  . Utilizarea noilor 

tehnologii didactice, cum ar fi verfixul şi instruirea programată, duc în cele din urmă tocmai la 

selectionarea şi întărirea comportamentelor adecvate, la realizarea în condiţii optime a conexiunii 

inverse, la aprecierea performanţelor şcolare ale elevilor pe baze ştiinţifice şi în condiţiile unei 

obiectivităţi ştiute. 

După cum rezultă în urma constatărilor, o parte însemnată din profesori, în aprecierile pe care le 

fac asupra elevilor, pun accentul cu precădere pe eşecurile acestora, fac prognoze descurajatoare , 

pierzând din vedere perspectiva optimistă a viitorului elevului . 

Autoritatea profesorului, bazată pe principiul „magister dixit” , trebuie înlocuită cu una 

întemeiată pe relaţii în care profesorul are rol de îndrumător şi coordonator al activităţii elevului. În 

lucrarea „Revoluţia ştiinţifică a învăţământului”, B.F. Skinner, de-a lungul întregii lucrări,  scoate în 

evidenţa consecinţele dezastruoase pe care le are controlul agresiv asupra elevilor . Orice încercare de a 

umili sau încurca un elev mai ales în prezenta colegilor săi va sfârşi printr-un rezultat nedorit; elevul ori 

se retrage în sine, refuzând să mai comunice, ori reacţionează violent faţă de încercarea de a fi încurcat 

sau umilit . 

Indiferenţa faţă de personalitatea elevului ameninţă nevoile şi trebuinţele spirituale de bază ale 

acestuia, respectul faţă de sine, nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur , nevoia de securitate 

pe termen lung, de succes,  precum şi nevoia de a aparţine unui grup şi a fi acceptat de acesta. 

Practica şcolară traditională ne-a lăsat imaginea profesorului care, vrea să domine elevii şi să-i 

subordoneze. Într-un asemenea climat nimic nu se face din convingere şi pasiune. Este necesar să se facă 

trecerea de la vechiul tip  de relaţii la relaţii în care profesorul colaborează cu elevii. Principala activitate 

a acestuia nu va fi predarea, ci angajarea elevilor în investigaţii şi lucrări independente. Relaţiile bazate 

pe stimă şi respect reciproc reclamă şi un limbaj adecvat. Expresiile ironice şi jignitoare tulbură 

atitudinea elevilor  faţă de profesorul lor şi îngreunează crearea unui climat favorabil muncii creatoare în 

clasă. 

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor au scos în evidenţă faptul că,  cu cât formele de 

penalizare ( ironia, jignirea, ridiculizarea, notele proaste) sunt mai des folosite, cu atât efectul lor scade. 

Profesorul care cunoaşte valoarea aprecierii pozitive nu se va feri de o uşoară supraapreciere a 
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performanţelor elevului; va aprecia pe elev mai mult decât merită, spre a-l face să merite pe deplin 

aprecierea, să se ridice la nivelul aprecierii făcute. Experienţa ne arată că profesorul cu rezultate bune în 

activitatea lui îşi imbunătăţeşte relaţiile cu elevii slabi şi prin faptul că le acordă suficientă apreciere 

pozitivă. Chiar şi pentru unele performanţe şcolare minore, profesorul care cunoaşte valoarea aprecierii 

pozitive, o foloseşte încercând să dezvolte în mod permanent încrederea elevilor în propriile lor forţe . 

Neacordând o atenţie mai mare modului de distribuire a formelor de întărire, balanţei pedepselor 

şi recompenselor,  a aprecierii pozitive şi negative, se poate ajunge la o depreciere a personalităţii 

elevului, atunci când se foloseşte în mod exagerat dojana, şi mai ales, atunci când dojana nu păstrează un 

caracter limitat („astăzi nu ai învăţat lecţia”), ci ia forma unei deprecieri globale („ce-o să iasă din tine” 

sau „degeaba cheltuiesc părinţii cu tine”). Nu este deloc întâmplator că profesorii ce impulsionează 

elevii mai mult prin laudă, obţin rezultate mai bune în procesul de educaţie. Aceştia apreciază pozitiv 

„elevii dificili” chiar şi pentru unele progrese minore încercând în felul acesta să dezvolte, în mod 

permanent, încrederea elevilor în propriile forţe. 

Raporturile dintre profesor şi elev nu prezintă numai o latură intelectuală,factorul afectiv are o 

importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al elevului. Crearea de bună dispoziţie în clasă 

reprezintă o condiţie necesară pentru evitarea eşecului scolar. Fiecare lecţie se desfăşoară într-un climat 

afectiv particular, dispoziţia clasei variază în funcţie de cea a profesorului. 

Dacă un profesor spune unui elev: „Din tine nu va ieşi nimic”, el nu apreciază numai o situaţie 

prezentă , ci exprimă şi convingerea lui asupra dezvoltării viitoare a şcolarului  ceea ce ar putea duce în 

final la un  rezultat nedorit. Performanţele elevului nu numai că nu vor creşte, ci vor scădea atât de mult 

încât ar putea pune în pericol dezvoltarea psihică  viitoare a acestuia. De aceea profesorii trebuie să aibă 

grijă ca  în derularea procesului de învăţământ  să nu lezeze personalitatea elevului, ci să-l ajute să şi-o 

dezvolte, să-l ajute să înveţe să gândească singur pentru ca atunci când va părăsi bancile şcolii să nu 

depindă de nimeni  cel puţin din punct de vedere intelectual.  

STUDIU  DE  CAZ-A.B, UN COPIL ABANDONAT 

ISTORIC FAMILIAL 

Băieţelul despre care vorbesc a fost elevul meu din clasa pregătitoare până în clasa a-IV-a,acum 

el urmând cursurile gimnaziale , fiind în clasa a-V-a. 

Mama copilului în vârstă de 35 de ani,a lucrat ca muncitoare calificată la o fabrică de încălţăminte,de 

doi ani fiind plecată  în Italia.Este o persoană irascibilă,instabilă emoţional. 

Tata violent mai ales când era sub influenţa băuturii . 

În această familie, legal constituită în anul 2007,au loc numeroase certuri, scene de o agresivitate dură . 

Foarte multe din aceste scene au loc în prezenţa copilului. Când acesta împlineşte 3 ani familia se 

destramă,copilul rămânând cu mama,care era însărcinată.Apare al doilea copil, iar copiii vor sta de acum 

la bunica împreună cu mama lor.După plecarea mamei în Italia copiii sunt încredinţaţi bunicii materne. 

PORTRET PSIHO-COMPORTAMENTAL 

Copilul vine la şcoala la vârsta de 6 ani. A frecventat grădiniţa.În referinţele primite de la 

doamna educatoare se specifica cum că ar avea un comportament uşor agresiv. Acest comportament s-a 

accentuat pe parcursul clasei pregătitoare, în special în relaţiile cu unul dintre colegi ,faţă de care 

manifesta o oarecare antipatie. Din primele zile se dovedeşte a fi retras cu o anumită sfială ,teamă 
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aprope ,fapt ce-l determină să nu participe la jocul celorlalţi. Este emotiv, are dificultăţi de atenţie şi 

memorie din care cauză i-am acordat o parte din timpul meu liber pentru pregătirea temelor.Manifestă o 

capacitate redusă de adaptare la nou. 

METODE DE ACŢIUNE 

Studiind mai aprofundat cazul lui A.B am hotărât să mă implic nu doar în pregătirea lui şcolară şi 

educaţională ci să-i fiu aproape, să treacă mai uşor peste lipsa mamei. Am căutat astfel metode adecvate 

pentru posibila lui transformare. 

L-am antrenat în discuţii personale cu scopul de a-i reduce anxietatea. 

Pentru a fi mai sociabil ,am organizat drumeţii, vizite şi excursii luându-l partener în organizarea 

lor.Acest lucru l-a ajutat să se apropie foarte mult de colegii lui. 

A primit diferite responsabilităţi în clasă pentru reducerea stărilor conflictuale dintre el şi alţi copii. Aşa 

am putut să-l supraveghez şi să-i înăbuş tendinţa de nemulţumire şi de răzvrătire. 

La aproape toate activităţile extracuriculare a fost prezent: concursuri ,expoziţii de pictură, piese 

de teatru,etc. 

Pentru fiecare activitate se pregătea mult, îmi cerea sfaturi,lucra în echipă cu colegii,se bucura că 

era apreciat de ei,de asemenea era obligat să memoreze rolurile, să recunoască autorii,să-si îmbogăţească 

deci cunoştinţele. 

După patru ani cred că putem să ne bucurăm şi el şi eu că a reuşit să se adapteze relativ uşor 

ciclului gimnazial. 

Acum o iau de la început cu sora lui care prezintă nu o violenţă comportamentală ci una verbală. 

Asta imi dovedeşte că aceşti copii se protejează de lumea din jurul lor,iar noi cei care suntem pe lîngă ei 

trebuie să le dovedim că pot să-şi lase scutul jos,că le suntem prieteni, că le suntem aproape. 
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Educaţia incluzivă 

Prof. Popica Adrian-Novac 

Liceul Teoretic Novaci, Jud. Gorj 

 

 ,,Dacă omul n-a primit decât o educație defectoasă sau rea, el devine cel mai îngrozitor 

animal pe care l-a produs pământul. De aceea legiutorul trebuie să facă din educația copiilor 

prima și cea mai serioasă din preocupările sale.”  

      Platon  

           Conceptul Educaţiei pentru toţi are în vedere tocmai nevoia de a deschide structurile de 

educaţie pentru a primi şi sprijini pe toţi copiii.  

           Elevii cu cerințele educaționale speciale sunt acei elevi care au „necesităţi educaționale 

suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților  

individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți de   

învățare ori de altă natură, precum și o asistență complexă (medicală, socială, educațională  

etc.).”  (Art. 2, Ordin nr. 6552 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa 

psihoeducațională. 

           Pentru a avea cu adevărat o şcoală incluzivă care să funcţioneze, este necesară pregătirea 

acesteia, sunt necesare condiţii materiale, care să permită un învăţământ cât mai diversificat şi 

adaptat diferitelor cerinţe speciale: profesori intineranţi, mobilier, posibilităţi de modelare a 

programului zilnic, tehnici speciale de predare, adaptare curriculară individualizată, etc.  

     Școala incluzivă este „o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea socio-

etno-culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și fără 

excludere, generate de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate și/sau cerințe 

educaționale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau 

performanțele școlare ale beneficiarilor primari ai educației.” (Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice, Ordin cadru privind interzicerea segregării școlare în unitățile de 

învățământ preuniversitar, nr. 6134 din 2016).  

       În accepțiunea UNESCO, caracteristicile esențiale, definitorii ale unei școli incluzive sunt 

următoarele: 

 Fiecare persoană simte că este binevenită. 

 Se consideră că fiecare elev are o valoare egală. 

 Există așteptări mari din partea fiecărui elev. 

 Personalul școlii și elevii se respectă reciproc. 

 Există un parteneriat funcțional între personalul școlii și familiile elevilor. 

  Şcoala este accesibilă tuturor elevilor. 

 Persoanele din echipa de conducere a școlii sprijină profesorii pentru a se asigura că fiecare elev 

participă și învață. 

 Școala monitorizează prezența, participarea și rezultatele fiecărui elev.  
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         Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi 

evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice 

pentru tulburări motorii. De asemenea, vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională 

personală şi a familiei.  

         Motive pentru care educaṭia este o necesitate:  

 -ne determină să diferențiem răul de bine; 

 -ne dezvoltă o atitudine pozitivă faṭă de viaṭă; 

 -ne ajută să ne realizăm visurile; 

 -ne ajută să ne creem noi oportunităṭi; 

 -transformă o minte goală într-o minte deschisă; 

 -ne oferă o viaṭă independentă; 

 -ne determină să ne purtăm corect faṭă de ceilalṭi; 

 -ne ajută în relaṭionarea socială; 

 -ne poate oferi respect, un nume ṣi faimă; 

 -este importantă pentru dezvoltarea personală ṣi socială; 

 -ne determină să ne atingem potenṭialul maxim; 

 -ne dezvoltă simṭul civic, ne învaṭă respectul faṭă de cei din jur; 

 -ne ajută să muncim eficient, nu neapărat mai mult sau mai greu; 

 -ne conṣtientizează în privinṭa drepturilor noastre, cât ṣi a îndatoririlor; 

 -ne extinde viziunea asupra vieṭii; 

 -ne ajută să înṭelegem mai bine diferite culturi; 

 -ne oferă instrumentele pentru rezolvarea mai uṣoară a problemelor cotidiene; 

 -ne oferă oportunităṭi de carieră excepṭionale; 

 -ne ajută să controlăm complet rezultatele acṭiunilor noastre; 

 -generează noi idei.  

 

“Omul lipsit de educație nu ştie să se folosească de libertatea sa.”  

                                                                                                          Immanuel 

Kant  
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Copiii cu CES și incluziunea acestora 

Prof.pentru înv.preșcolar: 

 Ciobanu Ana-Dumitrița 

Școala Gimnazială Nr.3, Piatra-Neamț 

 

O școală incluzivă trebuie să răspundă nevoilor comunității, și nu invers, și să asigure o 

participare egală a tuturor elevilor. Incluziunea este și răspunsul la tranziția de la colectivism la 

individualism, unde fiecare individ contează și cu toții avem nevoie de mai multă răbdare și 

toleranță față de cei care sunt diferiți.  

Dacă un copil cu CES nu face față programei școlare adaptate, se recomandă să vorbească 

cu părintele pentru a face o reevaluare a situației sale și a reorienta copilul către o școală specială. 

Este o soluție de preferat repetenției, care nu folosește nimănui și întărește sentimentul de eșec 

pentru ccopil care nu progresează. Prioritar este acordul părintelui, care e greu de convins și de 

aceea de multe ori copiii rămân în învățământul de masă nefericiți.  

Profesorul de sprijin stimulează performanța cognitivă a copilului și acoperă ciclul 

achizițiilor fundamentale.  

Acesta observă orele și poate depista și alți copii, care nu sunt diagnosticați. Important este 

ca el să obțină acordul părintelui și să discute despre cazul său particular. Copilul nu trebuie să fie 

etichetat în clasă. Ideal este ca profesorul de sprijin să aibă un dialog cu părintele și să -l convingă 

că poate obține acel certificat de orientare școlară, ca să poată fi integrat din timp.  
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COPIII CU CES ȘI NEVOIA DE INTEGRARE 

                                                                                                                         Buzguța Carmen-Aurelia 

                                                                              Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman,, Aleșd - Bihor 

 

                  În virtutea promovării drepturilor egale și din perspectiva acceptării diferenţei, integrarea 

copiilor cu CES în învăţămîntul de masă a devenit o politică educaţională tranșată de decidenţii poli-tici, 

de societatea în sine - cu precădere părinţi şi şcoală, care consideră această integrare necesară ca mod de 

promovare a abordării globale a dezvoltării personalităţii copilului, ca deschidere către comunitate, ca 

dezvoltare a respectului pentru diversitate și un drept egal pentru o educaţie de calitate. 

                 Educatia specială este una destinată și elaborată pentru școlarizarea copiilor care nu reușesc 

singuri să atingă în cadrul învățământului obișnuit, un nivel de educație corespunzător vârstei și 

cerințelor societății pentru un om activ și independent. Cerinţele speciale reies din particularităţile 

individuale de dezvoltare, învăţare și relaţionare, din experienţele anterioare ale copiilor, din problemele 

sociale şi de existenţă ale acestora, se pot instala temporar sau pentru totdeauna, apărînd la etapele cele 

mai timpurii ale dezvoltării şi la toate nivelurile sistemului de educaţie. 

        Cerinţele educative speciale sunt un concept apărut relativ recent, care defineşte cerinţele 

specifice faţă de educaţie ale copiilor, urmare sau nu a unei deficienţe. Acestea reies din particularită-ţile 

individuale de dezvoltare, învăţare și relaţionare cu cei din jur, din experienţele anterioare ale co-piilor, 

din problemele sociale şi de existenţă ale acestora.  

                 Integrarea școlară a acestor copii este un proces anevoios de adaptare la cerințele școlii pe 

care o urmează, de stabilire a unor raporturi afective cu colegii de clasă, anturajul, grupul de joacă și 

profesorii, care trebuie să ducă la desfășurarea cu succes a prestațiilor școlare și la asimilarea de către 

copil a statutului de elev. În ultimii ani, școala a început să capete experienţă în ceea ce privește 

desfășurarea activităților didactice și nu numai în care sunt implicați copiii cu CES, dezvoltînd 

competenţe de lucru diferenţiate şi personalizate în urma unei evaluări de obiective a acestor copii.  

                   Fiecare cadru didactic bine pregătit și informat pus în ipostaza de a avea la clasă unul sau 

mai mulți copii cu CES, va susține faptul că nu există un model unic de părinte, va iniția acțiuni care 

presupun o foarte bună colaborare cu parinții, își va asuma de multe ori rolul de consilier al acestora și 

va anihila nevoia de izolare a acestora punându-i în legatură cu alți parinți aflați în situații similare 

promovând o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor. 

                  Pentru atingerea acestor obiective este primordial să existe un parteneriat cât mai strans și pe 

termen lung între părinții copiilor, cadrele didactice și școală, numai prin unirea și colaborarea acestor 

forțe putîndu-se ajunge la o mai bună integrare școlară și socială a copiilor cu CES. 
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Șanse egale pentru fiecare copil- acces la educație 

                                                                           Prof. psihopedagogie specială Șimon Maria 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus, Maramureș 

 

 In societatea actuală drepturile copiilor sunt protejate de un set de instrumente internaţionale şi 

regionale care acoperă drepturile omului, dreptul umanitar şi dreptul refugiaţilor. Copiii beneficiază de 

drepturile prevăzute în tratatele generale, oferindu-li-se o protecţie suplimentară, având în vedere 

vulnerabilităţile acestora, asigurarea dezvoltării sănătoase şi a participării active a tinerilor in societate. 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului („Convenţia”) conţine multe prevederi care apără drepturile 

copiilor, de exemplu, Protocolul 1, Articolul 2, „dreptul la educaţie”. Cu toate acestea, cadrul general 

pentru drepturile copiilor este Convenţia ONU privind drepturile copilului din 1989 (CDC).                                  

Sistemul educaţional are misiunea fundamentală de a asigura tuturor o educaţie de calitate 

superioară, să sprijine copilul în dezvoltarea „plenară a personalităţii, a vocaţiilor şi a aptitudinilor 

mentale şi fizice ale copilului” incluzând acces egal la educaţie de calitate cu atenţie specială pentru 

grupurile vulnerabile sau marginalizate. Învăţământul trebuie sa fie gratuit și obligatoriu, cel puţin în 

ceea ce priveşte învăţământul elementar şi general. Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie la 

îndemâna tuturor elevilor, iar învăţământul superior trebuie sa fie de asemenea egal si accesibil tuturor.  

Raportul Naţional privind „Politicile Educaţionale pentru elevii în situaţie de risc şi pentru cei cu 

dizabilităţi” din România descrie starea actuală a învăţământului pentru copiii cu nevoi speciale şi a 

educaţiei inclusive, dar  şi eforturile din reforma care are loc. Guvernul României a produs câteva 

documente legislative în acord cu documentele-cheie la nivel internaţional privind educaţia copiilor cu 

nevoi speciale începând cu mijlocul anilor `90. Conceptele de integrare şi de incluziune sunt idei 

centrale şi o atenţie deosebită este acordată barierelor şi problemelor incluziunii şi echităţii în educaţie, a 

participării părinţilor şi altor servicii de sprijin. De asemenea sunt adoptate  noi strategii şi dezvoltare de 

politici pentru copiii cu dizabilităţi şi pentru copiii în situaţie de risc. Copiii au drept egal la educaţie, la 

toate nivelurile şi toate formele, indiferent de gen, rasă, naţionalitate, religie, indiferent de statutul social 

sau economic al familiilor acestora. Învăţământul special, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, este parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă tuturor copiilor 

programe educaţionale potrivite cu nevoile lor de dezvoltare. Copiii cu dizabilităţi au acces la diferite 

forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special 

sau în învăţământul de masă. Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, 

cu tulburări socio-afective sau de comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de 

servicii educaţionale de sprijin. Educaţia copiilor cu nevoi speciale este organizată în grupe sau în clase 

speciale şi, în unele cazuri, individual si trebuie să răspundă nevoilor lor de dezvoltare. Grupele sau 

clasele din şcolile speciale sunt, de regulă, mai mici ca număr decât cele din şcolile de masă (8-12 elevi 

cu deficiențe moderate/ușoare și 4-8 elevi cu deficiențe grave). Scopul învăţământului special este de a 

asigura educaţia copiilor cu deficienţe sau cu dificultăţi de învăţare, de a remedia dificultăţile pe care 
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aceştia le întâmpină, de a asigura integrarea lor socio-profesională. Învăţământul special vizează 

acordarea de sprijin pentru elevii cu CES în vederea atingerii unui nivel individual de dezvoltare cât mai 

aproape posibil de cel normal prin acumularea experienţelor necesare în şcoală şi în mediul social, prin 

dezvoltarea abilităţilor necesare pentru învăţare, prin acumularea de cunoştinţe şi deprinderi utile pentru 

integrarea socio-profesională şi pentru viaţa culturală în comunitate şi prin asigurarea oportunităţilor şi a 

condiţiilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii la diferite niveluri ale educaţiei.  

În politica educaţională a Ministerului Educaţiei şi Cercetării este prevăzută modernizarea şi 

reconfigurarea sistemului de învăţământ special în vederea atingerii scopului fundamental al integrării 

educaţionale, profesionale şi sociale a copiilor cu nevoi speciale şi în vederea adaptării la viaţa 

comunităţii. Pentru atingerea acestui scop, două direcţii principale au fost identificate pentru viitor. 

Copiii vor fi şcolarizaţi încă de la început într-o unitate de învăţământ de masă, în apropierea 

domiciliului lor şi vor beneficia de servicii de sprijin diversificate şi de calitate. Schimbările recente 

privesc crearea serviciilor de sprijin pentru copiii aflați în dificultate sau în situații de risc. Aşteptările, în 

ceea ce priveşte creşterea calităţii educaţiei pentru aceşti copii, vor include formarea profesorilor din 

învăţământul de masă în domeniul educaţiei copiilor cu nevoi speciale şi al educaţiei incluzive, servicii 

educaţionale de sprijin psihopedagogic şi de specialitate, şcolarizare la domiciliu, şcolarizare cu 

frecvenţă redusă şi servicii de specialitate pentru logopedie și consiliere psihopedagogică. Educaţia 

incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării tuturor celor 

vulnerabili la excludere şi marginalizare (UNESCO, 2000). Înainte de orice, ea este o abordare 

strategică desemnată pentru a facilita succesul învăţării pentru toţi copiii. Educaţia incluzivă presupune 

un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, 

mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din 

cadrul unei comunităţi. Acesta înseamnă că şi o şcoală specială poate fi incluzivă sau poate dezvolta 

practici incluzive în abordarea copiilor. Şcolile deschise, prietenoase, în care se urmăreşte flexibilizarea 

curriculumului, calitatea predării-învăţării, evaluarea permanentă şi parteneriatul educaţional sunt şcoli 

incluzive. Principiile cheie ale incluziunii au în vedere concepte fundamentale printre care si cel de,, 

şanse egale’’.  

Pentru o societate în continua schimbare trebuie să acordăm șanse egale tuturor copiilor, acces la 

educație de calitate. Situația pandemica creată de Covid 19 a schimbat modul de predare-învățare, am 

fost provocați să învățăm noi reguli și să ne adaptăm situației pentru a continua învățarea. Deși a fost 

greu, am găsit oameni cu mentalitate deschisă care au creat platforme educaționale accesibile tuturor 

pentru a continua învățarea. Au fost create programe și cursuri pentru profesori, ghiduri de bune practici, 

lecții online, etc., pentru a putea continua procesul instructiv-educativ. 

Referințe bibliografice: 

• https://www.unicef.org/romania/ro/documents/conven%C5%A3ia-na%C5%A3iunilor-unite-cu-

privire-la-drepturile-copilului 

• https://www.oecd.org/countries/romania/38614298.pdf 

• http://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-1/part-1/unit-1/chapter-2/ 

http://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-1/part-1/unit-1/chapter-2/
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Integrarea copiilor cu CES în școlile de masă 

Prof. Ninu Maria Ionela 

Liceul Tehnologic Stoina, Gorj 

 

Cerinţele educative speciale (CES) sunt cerinţele derivate din nevoile speciale ale anumitor 

persoane, care sunt generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-

afectiv, socio-economic, cultural. 

Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă la activitățile educative formale 

și nonformale a copiilor care au cerințe educative speciale. Educatia integrată are rolul de a oferi un 

climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a copiilor cu CES.Conceptul de CES 

corespunde unei abordări care: 

• postulează ideea că fiecare copil este unic; 

• admite / demonstrează faptul că orice copil poate învăța; 

• valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale; 

• cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea 

dacă este folosită adecvat; 

• consideră curriculumul școlar un instrument necesar care să fie flexibil, adaptabil la 

nevoile / cerințele elevilor; 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 

a.     integrarea totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, exceptând programele 

terapeutice care se pot desfășura în spații speciale care sunt destinate acestui scop; 

b.     integrarea parțială - elevii cu CES petrec doar parte din timp în școala obisnuită sau la unele 

discipline scolare unde pot face față; 

c.      integrarea ocazională – participarea ocazională în comun la excursii, serbări, intreceri 

sportive, spectacole etc. 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES va iniția 

anumite acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții, dar și consilierea acestora; implicarea directă în 

lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 

Pentru ca relația dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES să fie privită pozitiv trebuie să 

respecte regulile următoare: 

o părinții și copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie să fie implicat în luarea 

deciziilor și trebuie alese situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului, pentru alegere, 

două opțiuni, pe care cei mai mari le acceptă; problemele trebuie să fie discutate până cand se ajunge la 

o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu este luată o decizie; 

o să existe un parteneriat cât mai strans între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice 

bine pregătite și informate în legătură cu modul în care  pot interveni pentru consilierea acestora; 

izolarea părinților trebuie redusă prin punerea în legătură cu alți părinți aflați în situații similare, 

promovând astfel o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; 

o trebuie susținut faptul că nu există modelul unic de părinte, și numai prin unirea forțelor 

părinților, a cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 
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Adaptarea curriculum-ului pentru predarea, învăţarea și evaluarea diferenţiată se poate realiza 

prin: 

 adaptarea conţinuturilor, având în vedere aspectul cantitativ şi aspectul calitativ, astfel 

planurile şi programele şcolare sunt adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, 

selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară;  

 adaptarea proceselor didactice luând în considerare mărimea şi gradul de dificultate al 

sarcinii, metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ-participative, jocul 

didactic), materialul didactic (intuitiv), timpul de lucru, nivelul de sprijin (ajutor suplimentar prin cadre 

didactice de sprijin); 

 adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

 adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacităţi 

individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES pot fi utilizate metodele expozitive (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea) și trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj 

adecvat care corespunde nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă și concisă, să 

aibă idei sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive, să se antreneze elevii prin 

întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a 

interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Metodele activ-participative permit elevului satisfacerea interesului pentru cunoaștere, facilitează 

contactul cu realitatea, sporind gradul de socializare a elevilor, stimulează și dezvoltă învățarea prin 

cooperare.  

Metodele care favorizează înțelegerea conceptelor și ideilor, valorifică experiența proprie a 

elevilor sunt: discuția, dezbaterea, jocul de rol.  

Metodele care stimulează gândirea și creativitatea îi determină pe elevi să caute și să dezvolte 

soluții pentru diferite probleme, să compare și să analizeze situații date sunt: studiul de caz, rezolvarea 

de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați să lucreze productiv unii cu alții și să-și 

dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, proiectul în grupuri mici. 

Metodele de simulare se pot aplica cu succes în legătură cu conţinutul unor discipline, precum şi 

în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea cât mai 

directă în scenariile de viaţă simulate trezesc motivaţia şi implică participarea activă și emoţională a 

elevilor, fiind şi un mijloc de interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu CES să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau 

ale unui proces. Împreună cu metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă 

aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a 

deprinderilor. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare 

eficiență și de aceea sugerăm recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu 

succes. 
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1. Predicțiile în perechi. Elevii sunt grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un 

creion. Profesorul le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire, iar în urma discuțiilor elevii trebuie 

să alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul unei liste oferite. 

2. Știu/ vreau să știu/ am învățat. Elevii scriu pe o coloană ceea ce știu despre o temă, pe 

altă coloană ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșitul lecției se verifică ce cunoștințe noi au 

dobândit elevii. 

3. Brainstormingul. Individual sau în perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate 

lucrurile pe care le știu despre un anumit subiect. 

4. Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei-patru. Fiecare 

elev găsește o soluție pe care o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu 

răspunsul, după care perechile se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev prezintă 

soluția partenerului. 

5. Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problemă care are drept rezultat un 

produs (schemă, desen, compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele 

celorlalte grupe, discută, apoi fac recomandări. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor 

constituie momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea 

relațiilor de prietenie si înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi 

învață pe copii sa se accepte așa cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să 

colaboreze în vederea realizării obiectivelor de interes comun. 
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Adaptarea metodelor didactice la necesitățile copiilor cu CES 

 

Prof. pentru învățământ primar Plăișanu Eugenia 

Liceul Tehnologic Stoina, Gorj 

 

Termenii de „dificultate” și cel de „dizabilitate” sunt folosiți ca sinonimi, deși ei desemnează 

realități diferite. Dificultatea poate fi uneori, reproșabilă și subiectului (copil, elev), mai ales când este 

vorba de activități de învățare, în timp ce dizabilitățile nu-l pot incrimina pe cel „condamnat” să le 

poarte. Analizând specificul proceselor psihice la copiii cu diferite deficienţe vom descoperi câteva 

particularităţi cu implicaţii majore în activitatea didactică desfăşurată cu aceştia. Orice activitate de 

învăţare, inclusiv cea şcolară, se realizează prin interrelaţionarea funcţiilor  şi proceselor psihice, cu 

accent pe procesele psihice cognitive.  

O preocupare majoră a fiecărui dascăl, deschizător de drumuri, este cunoaşterea reală a 

individualităţii elevilor cu care lucrează, fapt care duce la individualizarea acţiunilor pedagogice, la o 

tratare diferenţiată a elevilor în funcţie de posibilităţile lor intelectuale. Una dintre cele mai mari 

probleme, acuzată frecvent a copiilor cu reale dificultăţi de învăţare. Unul dintre rămâne diminuarea 

sistematică şi îndelungată a performanţelor şcolare a elevilor suspectaţi de dificultăţi 

de învăţare. Evaluarea psiho-pedagogică a deficienţei de învăţare trebuie să realizeze, în cazul copilului 

suspectat de o asemenea stare, incursiuni necesare în toate marile arii specifice ale 

personalităţii, caracterul, temperamentul, dispoziţia, conştiinţa şi intelectul copilului suspectat de 

deficienţă de învăţare. Copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de organizarea învăţării în funcţie de 

cerinţele lor educative. 

Principala cerinţă faţă de învăţare este individualizarea metodelor folosite  pentru copiii cu 

dificultăţi de învăţare.  Este ncesar ca învăţătorul să cunoască şi să poată folosi o serie de strategii 

didactice, cu care să identifice şi să sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, să respecte 

următoarele cerinţe: să cunoască bine dificultăţile de învăţare ale fiecărui elev; să adapteze materialul 

didactic folosit la fiecare temă; să procure material de sprijin atunci când este nevoie; să se asigure că 

elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionat aptitudinile prealabile; să-şi rezerve un timp necesar în 

fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor de  învăţare şi predare.  

Se pune problema de a se realiza un mediu de învăţare stimulativ şi adecvat pentru toţi copiii, 

deci şi pentru cei care primesc o intervenţie suplimentară şi specializată în afara clasei.  

Poate fiecare profesor a încercat să răspundă la un moment dat la întrebări de genul: De ce nu toţi 

elevii mei progresează în acelaşi fel? Cum pot să-i ajut pe toţi să înţeleagă? Cum pot să-i ajut pe cei care 

învaţă mai greu?   Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul ar 

trebui să accepte, în primul rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul că fiecare elev are propriile sale 

capacităţi intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său propriu de a învăţa şi 

fiecare are nevoile sale în privinţa asimilării de informaţii.  

Aşadar, unul dintre cele mai importante aspecte ale învăţământului actual este nevoia sa de 

adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii – fie că sunt copiii cu 

CES, fie că pur şi simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de învăţare. O astfel de metodă de 
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adaptare o constituie şcoala incluzivă, o şcoală ce se axează pe includerea acelor copiii sau chiar grupuri 

ce au fost anterior marginalizate şi care implică în procesul de învăţare şi de luare a deciziilor părinţii, 

îngrijitorii şi consilierii specializaţi. 

S-a dovedit că metodele utilizate în cadrul claselor incluzive pot îmbunătăţi semnificativ 

performanţa tuturor elevilor. În comparaţie cu educaţia în centre sau şcoli speciale, care are riscul de a-i 

menţine pe copii şi adolescenţi în afara societăţii, şcoala incluzivă constituie un teren de pregătire ideal 

pentru viitoarea lor integrare în societate. În loc să-i izolăm şi să spunem că sunt „dificili”, „turbulenţi” 

sau chiar „handicapaţi”, am putea să admitem faptul că aceşti copii ar putea progresa mai mult într-o 

clasă obişnuită, dacă noi, profesorii, am accepta că educaţia este pentru toţi. Ţinând cont de interesele 

fiecărui elev, de experienţele şi ţelurile sale facem, de fapt, un pas important în educaţia elevilor şi 

integrarea lor în societate, după terminarea studiilor. Mai mult, putem spune că diferenţele dintre 

indivizi sunt mult mai pregnante decât cele dintre grupuri. Din acest punct de vedere, poate una dintre 

cele mai mari provocări căreia trebuie să-i facă faţă un profesor este adaptarea stilului de predare astfel 

încât să corespundă necesităţilor fiecărui elev în parte. 

O nouă dimensiune care începe să se contureze în peisajul învăţământului românesc este aceea de 

democratizare şi egalizare a şanselor fiecărui copil în parte. În acest scop a fost înfiinţată şi şcoala 

incluzivă – un răspuns la redimensionarea educaţiei. Scopul acestei şcoli este de a crea pentru toţi copiii 

un cadru prielnic învăţării, pornind de la premiza că diferenţele dintre oameni sunt normale şi ele trebuie 

acceptate. Un rol important în cadrul şcolii incluzive îl are pedagogia şi învăţarea centrată pe elev. Acest 

lucru implică automat adaptarea curriculumului şi metodelor de predare la capacitatea şi nevoia fiecărui 

elev în parte. 

Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită aceleaşi strategii şi practici ca şi predarea la orice alt 

tip de clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în general va fi o bună metodă de predare şi 

pentru elevii cu nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul să aştepte de la învăţământ cele mai bune şi 

eficiente metode, iar elevii cu CES nu fac diferenţă. 

În cadrul şcolii incluzive profesorii trebuie să colaboreze cu diferiţi specialişti în domeniul 

educaţiei, cum ar fi psihologi, consilieri, terapeuţi şi alţi specialişti pentru că doar împreună vor reuşi să 

obţină cele mai bune rezultate. Profesorul consultant pentru CES este probabil cel care va lucra cel mai 

mult cu fiecare profesor în parte, el fiind şi cel care va participa în cea mai mare măsură la orele de curs. 

Printre avantajele şcolii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt trataţi ca parte integrantă a 

societăţii, au ca model restul colegilor care nu au probleme, atât copiii cu CES cât şi colegii lor îşi 

dezvoltă abilităţile comunicative, devin mai creativi, acceptă diversitatea. 

Şcoala incluzivă reprezintă o provocare pentru şcolile obişnuite, însă ea nu trebuie privită ca o 

ameninţare pentru performanţa acestor şcoli. Multe dintre aceste instituţii găsesc ca fiind dificil să 

integreze elevii cu nevoi speciale în cadrul claselor obişnuite. Însă această teamă poate fi depăşită prin 

educaţie, resurse didactice adecvate, sprijin şi nu în ultimul rând credinţa că incluziunea este un drept 

moral şi social ce nu poate fi negat nimănui.  

Adaptarea și integrarea școlară efectivă a copiilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale 

speciale presupune : 

-schimbări la nivel de școală; 
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-o atitudine pedagogică pozitivă a cadrelor didactice; 

-un management al clasei care să faciliteze forme mai flexibile de instruire și de organizare a 

colectivului, cu accent pe activități în comun, pe grupe bazate pe interacțiune și comunicare între 

elevi; 

-planuri de învățământ și programe școlare individualizate, adaptate la particularitățile fiecărui copil 

cu dizabilitate/cerințe speciale; 

-adaptare materialelor și mijloacelor didactice; 

-intervenție specifică de recuperare in echipă interdisciplinară; 

Pentru a favoriza participarea și integrarea copiilor cu deficiențe mentale/de înțelect, tulburări de 

învățare și dificultăți cognitive este nevoie de aplicarea unor măsuri cu caracter profilactic, ameliorativ 

sau de sprijinire/protejare, precum: 

-inițierea și aplicarea, în familie sau grădiniță, a unor măsuri de intervenție timpurie (terapie 

specializată); 

-pregătirea atentă a debutului școlar al tuturor copiilor, mai ales al celor ce prezintă dificultăți în 

comunicare și relaționare; 

-copiii cu dificultăți de învățare și adaptare vor putea fi integrați individual sau în grupuri 

restrânse în clase, intervenția profesorului de sprijin și frecventarea unor programe speciale de 

recuperare și adaptare școlară. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj 

adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să 

fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze elevii prin întrebări de 

control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi 

explicaţii atunci când se impune acest lucru. Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi 

aplicate cu succes atât în ceea ce priveşte conţinutul unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea 

comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă 

simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc 

de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur.  

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui 

fenomen sau proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă 

aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a 

deprinderilor.  În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă 

a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, 

elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce 

ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului. 

Integrarea  copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin 

activităţi extracurriculare. Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri 

de activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea 
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problemelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. Rolul terapeutic al 

activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea copiilor cu 

CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi 

cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al 

sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiilor şi drumeţiilor, permit  dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de 

cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu,  formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire 

a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la 

elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi mobilizează la cooperare. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi 

comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția 

acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant 

activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. Relația dintre părinți, cadre didactice și 

copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru este nevoie de respectarea următorelor reguli: 

- părinții și copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie 

alese situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe 

care cei mai mari le acceptă; problemele trebuie discutate până când se ajunge la o concluzie 

acceptabilă, chiar dacă nu se ia o decizie; 

-să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine 

pregatite și informate în legatură cu modul în care  pot interveni pentru consilierea acestora; 

trebuie redusă izolarea părinților, punându-i în legătură cu alți părinți aflați în situații similare, 

promovând o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; 

- trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor părinților, 

a cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială a 

fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative 

permit elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea 

înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor, stimulează și dezvoltă învățarea prin cooperare. 

Metodele  care favorizează înțelegerea conceptelor și ideilor, valorifică experiența proprie a elevilor 

sunt: discuția, dezbaterea, jocul de rol. Metodele care stimulează gândirea și creativitatea îi determină pe 

elevi să caute și să dezvolte soluții pentru diferite probleme, să compare și să analizeze situații date sunt: 

studiul de caz, rezolvarea de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați să lucreze 

productiv unii cu alții și să-și dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, proiectul în grupuri mici. 
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În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare 

eficiență și de aceea sugerăm recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu 

succes. 

1. Predicțiile în perechi. Elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un 

creion. Profesorul le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. În urma discuțiilor elevii vor trebui 

să alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul unei liste oferite. 

2. Știu/ vreau să știu/ am învățat. Elevii scriu pe o coloană ceea ce știu despre o temă, pe altă 

coloană ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșitul lecției se verifică ce cunoștințe noi au 

dobândit elevii. 

3. Brainstormingul. Individual sau în perechi, elevii prezintă  sau scriu pe hârtie toate lucrurile pe 

care le știu despre un anumit subiect. 

4. Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei-patru. Fiecare elev 

găsește o soluție și o formulează în scris, apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu răspunsul, după 

care perechile se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev prezintă soluția partenerului. 

5. Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problemă care are drept rezultat un produs 

(schema, desen, compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele celorlalte 

grupe, discută, apoi fac recomandări. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie 

momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de 

prietenie și înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii să 

se accepte așa cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea 

realizării obiectivelor de interes comun. 

Consider că nu există „reţete” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei 

care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 

împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare 

rolul de componentă fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de 

moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile 

de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o 

societate aflată în continuă transformare. 
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Abordarea educației progresive în vederea incluziunii elevilor cu CES 

Socaciu Alexandra 

Școala Gimnazială Emil Drăgan, Ungheni 

 

Deși există un cadru legistativ puternic și bine strcturat care stă la baza educației incluzive și 

pentru integrare, de multe ori constatăm cu tristețe că orice inițiativă îndreptată spre acest scop este 

admirabilă, dar lipsește cu desăvârșire.  

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, din păcate, învățământul actual este îndreptat mai mult 

spre accentuarea unei educații academice, în detrimentul educației pentru viață, atât de necesar 

schimbărilor și evoluției secolului în care ne aflăm. Acest lucru se simte mult mai acut într-o clasă în 

care există situații de copii cu CES sau care provin din medii defavorizate, cu risc de abandon școlar sau 

marginalizare. Este o diferență mare între incluziune și integrare. Incluziunea este procesul prin care 

copilul în cauză este implicat activ în experiențe de învățare, este participant activ al mediului social 

școlar. Integrarea se manifestă mai mult superficial și la nivel normativ, știm că avem un copil special în 

clasă, dar nu ne adaptăm decât la nivel teoretic pentru pentru cerințele lui. Totuși, aceste două 

particularități trebuie să coexiste, fiindcă separat nu vor funcționa decât parțial. Făsi integrare nu există 

incluziune, și vice versa. 

Educația contemporană ar trebui să fie structuartă într-un model care se  concentrează pe 

colaborare, comunicare, simțul responsabilității, gândire critică, gândire creativă, conștientizarea rolului 

în societate și al propriei persoane, aspecte care vizează dezvoltarea unei mentalități de creștere, așa 

numitul ”growth mindset”. Tot în acest sens, un exemplu pe care îl putem lua în considerare este 

abordarea specifică educației progresive, dezvoltată de John Dewey, care a susținut că rolul educatorului 

nu este acela de a-l face pe copil să rețină un anumit material pe care să îl uite mai târziu, ci să îi învățăm 

cum să gândească, fără a le înnobila ideea că un test sau o notă evidențiază valoarea acestuia sau dacă 

acesta este sau nu educabil. Prin implicarea activă în sarcinile de lucru, copiii exercită mai puternic 

capacitatea de înțelegere, pregătindu-i mai bine pentru viață în general, dar mai ales pentru povocările 

vieții de adult. Este știut faptul că prin educația experiențială se insuflă copiilor dragostea pentru școală 

și transformă învățarea într-o parte integrantă a întregului lor parcurs. Acest concept este dezbătut de 

către dr. Jacqueline Chung, director academic la Grădinița St. James Church, care ridică problema 

balanței dintre cele două tipuri de educație (academică și pentru viață) și cum am putea să echilibrăm 

balanța dintre cele două. Întrebarea fundamentală pe care cadrul didactic ar trebui să și-o pună, nu este 

”La ce nivel sunt elevii mei?”, ci ”Sunt elevii mei într-o continuă dezvoltare/evoluție?”.  

Așadar, în concordanță cu aceste întrebări s-a conturat o strategie didactică inovatoare. Strategia 

de planificare piramidală promovează un stil de învățare care pornește de la conceptele de bază ale 

învățării, continuând cu conceptele tot mai complexe și mai importante ale unor conținuturi vizate. 

Procesul pornește de la o parte accesibilă, și anume acele concepte pe care toți elevii pot să le învețe 
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inclusiv copiii cu CES sau aflați în alte situații delicate, progresând spre concepte pe care doar un anumit 

segment de elevi le pot învăța. Deși acest lucru pare că defapt este opusul a ceea ce se dorește a fi 

promovat prin educația incluzivă și de integrare, adevărul este că această strategie oferă tocmai echitate 

și asigurarea unui pachet de bază pentru toți elevii indiferent de posibilități. Shelley Moore, cercetător și 

consultant la Universitatea din Columbia explică acest model, afirmând că este mai simplu și mai 

eficient să mergi progresiv cu învățarea pentru a asigura un set fundamental de achiziții pentru toți elevii 

adăugând lucrurilor simple, conceptele mai complexe, decât să revii și să faci acest lucru retroactiv. Tot 

dânsa a evidențiat ideea că este perfect normal și în regulă ca unii elevi să avanseze mai mult decât 

ceilalți, deși toți pornesc de la același nivel. Fiecare copil este diferit, învață diferit și va avea perspective 

diferite, având un parcurs diferit în funcție de  capacitățile exercitate, cu atât mai mult în cazul copiilor 

cu CES. Este important să conștientivăm că putem porni cu toți elevii de la același START, urmând ca 

ulterior în fucție de propriile puteri, fiecare să aibă un parcurs diferit și o „poartă de ieșire„ diferită, 

adaptată pentru el. O practică dezvoltată într-o școală din Canada,  este educarea conștiinței elevilor în 

scopul relaționării și întrajutorării, ajutând copilul sau copiii aflați în situații deosebite să ”crească”. 

Fiecare copil este un „mini învățător”, ajutându-se între ei, colaborând și astfel asigurându-se coeziunea 

grupului și asigurarea unui proces educativ calitativ și adaptat tuturor nevoilor și cerințelor elevilor. De 

exemplu, unui copil cu autism este imperios necesar să i se asigure o activitate 

complementară/indvididuală sau asistată (de către un profesor de sprjin sau chiar colegi( în cazul în care 

activitatea colectivă nu îl mai atrage, ca rezultat al particularităților cerințelor sale. Acest lucru nu 

trebuie să ne provoace sentimentul de plafonare, să avem concepția greșită că nu vom putea să îl aducem 

la același nivel cu al celorlalți, ci dimpotrivă, trebuie să avem înțelepciunea de a înțelege și de a accepta 

că nu toți copiii sunt la fel, și că rolul nostru nu este de a le dezvolta de pildă capacitatea de memorizare, 

ci dezvoltarea armonioasă adecvată fiecăruia. 

 În momentul conștientizării din partea noastră, a adulților a acestor direcții, putem trece la faza 

de aplicare, în care să asigurăm o educație în care sunt diminuate barierele de orice tip care pot sta în 

calea participării în egală măsura a copiilor care provin din medii aflate în risc de marginalizare, sau 

participarea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Cea mai mare piedică în vederea construrii unui 

proces instructiv adecvat copiilor cu CES este teama, lipsa de informare, lacunele pe care cadrele 

didactice le au cu privier la modalități și strategii de abordare a acestor copii. Totdată lipsa resurselor, a 

profesorilor de spijin, a consilierilor și lipsa de support, înțelegere și cooperare din partea unor cazuri 

isolate de părinți îngreunează procesul incluziunii. 
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,,O șansă pentru copiii cu CES" 

Educația incluzivă  

                                                                                                                                Bușă Alina-Georgiana  

                                                                                        Liceul Tehnologic Lupeni,  Județul: Hunedoara  

 

  Incluziunea nu este un simplu concept care să poată fi redus la plasarea, respectiv la integrarea 

copilului cu cerinţe educative speciale în unitatea de învăţământ. Cuvântul de ordine pentru a înţelege 

educaţia incluzivă este flexibilitatea. 

  Educaţia incluzivă este legată de o societate incluzivă, acea societate care promovează valorile 

democratice şi ascultă vocile tuturor membrilor ei.  

  Educaţia incluzivă este un proces nu o stare sau o etichetă, deorece este o educaţie bazată pe 

şcoală și grădiniţă ca partener al familiilor şi comunităţii şi pe înţelegerea comunităţii ca principalul 

susţinător şi partener al acesteia. 

  Parteneriatele educaţionale cu familiile şi cu comunităţile de orice tip au constituit un pas 

important în realizarea dezvoltării sociale dar şi individuale. 

  Fiecare copil este un început pentru schimbare,  societatea are nevoie de forţa fiecăruia iar 

rezultatele pe care le-am obţinut ne dau speranţa că în unitatea noastră actul educativ poate fi considerat  

- un act incluziv. 

Când lucrăm  cu elevii cu CES, trebuie să avem în vedere următoarele aspecte: 

- tratarea copilului mereu ca un individ şi asigurarea că în primul rând este pentru noi un copil şi 

abia apoi o persoană cu dizabilitate; 

- asigurarea că acesta este împreună cu ceilalţi copii şi nu stă izolat; 

- să putem să-i convingem pe ceilalți copii să nu fie  ironici şi să-l trateze pe colegul lor cu respect; 

- să preţuim, să încurajăm şi să valorizăm mereu copilul chiar dacă rezultatele sunt foarte mici; 

- să implicăm copilul în toate activităţile care au loc şi să-l încurajăm să exploreze împrejurimile; 

- să dăm ocazia ca fiecare copil, inclusiv cei cu dizabilităţi, să poată decide şi să încurajăm luarea 

deciziilor şi alegerea soluţiilor. 

   

 ,,Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având 

drept scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea 

la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.”  16 

  Copiii sunt speranţa noastră şi de modul în care creştem, educăm şi sprijinim dezvoltarea lor va 

depinde configuraţia şi dimensiunea democratică a lumii de mâine. În mod firesc, educaţia se adresează 

tuturor copiilor. Lumea în care trăim are nevoie de puterea minţii şi spiritul tuturor membrilor ei. 

 
16 Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p.25 
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  Societatea de astăzi, prin instituţiile de invăţământ îşi propune valorizarea tuturor oamenilor, 

oferirea şanselor la dezvoltare şi educaţie. Faptul că suntem atât de diferiţi este o şansă a dezvoltării şi 

nu o limită. 

           Grădiniţa ca mediu incluziv, aderă la principiul centrării pe identitatea unică a fiecărui copil. Toţi 

copiii au dreptul la educaţie. O grădiniţă incluzivă răspunde nevoilor, drepturilor şi responsabilităţilor 

copiilor şi angajaţilor, este prietenoasă, deschisă, adecvat decorată, presupune înţelegerea şi acceptarea 

diferenţelor dintre copii. 

  O grădiniţă incluzivă este echitabilă, este bazată pe democraţie şi solidaritate umană, pe lucrul în 

echipă, oferă răspunsuri adecvate situaţiilor educaţionale variate, manifestă flexibilitate şi adaptare la 

schimbare, învaţă acceptarea şi intergrarea tuturor copiilor. 

Incluziunea preşcolară vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei şi 

formare a comportamentelor copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării, al aceptării şi oferirii de 

şanse egale pentru toţi. 

  Pentru a realiza aceasta e necesară crearea unui sistem coerent şi coordonat de incluziune a 

copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi sau de alte etnii, dar şi pregătirea celorlalţi copii în vederea 

acceptării acestora în mod firesc, pentru a nu face diferenţe în manifestarea comportamentală sau 

verbală. 

  Incluziunea  este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii, care, la rândul ei, stă la 

baza democraţiei dar şi pentru a nu pierde calităţile şi competenţele acelora care, din diverse motive, 

sunt ameninţaţi cu excluderea. 

  Obiectivele incluziunii în educaţia preşcolară presupun dezvoltarea şi aplicarea unor strategii 

educaţionale care să promoveze conştientizarea şi formarea la copii a unor comportamente în direcţia 

toleranţei şi nondiscriminării, acceptării copiilor cu dizabilități. 

 

  Integrarea/incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist, de 

interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de acceptul şi 

susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregi societăţi civile, dar şi de nivelul de relaţii ce 

se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei integratoare. 

  Cerințele copiilor trebuie privite din diferite perspective (educațională, socială, medicală) și la 

fiecare etapă de intervenție în scopul satisfacerii cerințelor trebuie atrași un spectru larg de specialiști. 

  Conceptul de incluziune şcolară se poate defini prin acceptarea de către instituţiile de învăţământ 

a tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă, 

integritate fizică, capacităţi intelectuale, zestre genetică, situaţia socio-economică a părinţilor sau 

tutorilor lor. 

  Educaţia incluzivă a apărut şi s-a extins în ultimele decenii ca un principiu funcţional existent 

atât la nivelul politicilor şcolare, cât şi al practicilor educaţionale desfăşurate la nivel şcolar, familial, 

societal. 

  Perioada preșcolară este una de intensă dezvoltare psihică, la care se fac conexiuni conceptuale 

fundamentale. Copilul se orientează în sensul activității omenești, apare tendința spre activitatea social 

apreciativă, având în prim plan contradicțiile dintre solicitările externe și capacitățile interne. Are loc o 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

480 
 

creștere a intereselor, aspirațiilor și aptitudinilor care, dacă sunt identificate și susținute, pot deveni o 

cale spre succes. 

  Impactul unor asemenea procese poate fi contrabalansat oferindu-le copiilor de vârsta cea mai 

fragedă ocazia de a învăţa atitudini şi comportamente pozitive faţă de cei ce sunt diferiţi de ei, iar pe de 

altă parte trebuie să le construim ocazii pentru a-i dezvăţa de atitudinile şi comportamentele negative pe 

care le-au învăţat deja. 

  Educaţia timpurie este o formă de educaţie incluzivă pentru că propune cele mai potrivite forme 

de abordare educaţională la vârstele mici pentru a produce o educaţie de calitate.   

             Educaţia incluzivă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale,aflate în 

dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală etc. printr-o serie de măsuri 

conjugate de ordin juridic, politic, social, pedagogic. 

  Scopul acestei educaţii îl constituie maximizarea abilităţilor şi performanţelor pornind de la 

registrele şi nivelurile deja existente, normalizarea existenţei acestor persoane, dobândirea unor 

competenţe sociale optime, care să le asigure o inserţie benefică şi persoanelor aflate în dificultate. 

  Incluziunea preşcolară vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei 

şi formare a comportamentelor copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării, al acceptării şi oferirii de 

şanse egale pentru toţi. 

  Pentru a realiza acest ideal este necesară crearea unui sistem coerent şi coordonat de incluziune a 

copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi sau de alte etnii, dar şi pregătirea celorlalţi copii în vederea 

acceptării acestora în mod firesc, pentru a nu face diferenţe în manifestarea comportamentală sau 

verbală. 

  Educatorii şi părinţii trebuie să stimuleze toleranţa faţă de unele categorii de indivizi “diferiţi”, 

iar practica a demonstrat ca în grădiniţă contactele interpersonale reduc prejudecata faţă de astfel de 

grupuri prin diminuarea concentrării atenţiei asupra diferenţelor intergrupale şi creşterea atenţiei asupra 

relevării individualităţilor. 

  Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, şi-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru 

copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea în 

care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învață să se orienteze 

în spaţiu şi timp. 

  Educaţia incluzivă înseamnă a oferi sprijin educaţional pentru a răspunde nevoilor fiecărui  elev 

în parte. Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea diversităţii, dar este mai mult decât  atât. 

  Cadrele didactice sunt de acord că elevii sunt diferiţi: învaţă diferit, se manifestă diferit, au  

experienţe diferite, vin în şcoală cu un bagaj diferit de cunoştinţe şi deprinderi. 

  Caracteristicile individuale diferă şi şcoala ar trebui să ofere fiecărui copil şansa de a participa la 

acţiunile comune pentru propria lor educaţie într-o şcoală pentru toţi, în  care  contribuţia fiecăruia  este  

apreciată  şi  necesară  pentru  ca  fiecare  elev  să  progreseze  în  învăţare. 

  Şcoala incluzivă devine astfel o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, o şcoală 

care abordează procesul de predare – învăţare – evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, o şcoală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 
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contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu şi la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunităţi. 

  În momentul integrării copiilor cu cerinţe speciale în grădiniţă este necesară întocmirea de către 

educatoare a calendarului activităţilor compensatorii care trebuie să înlăture cauzele care au împiedicat 

dezvoltarea normală a acestora şi care au stânjenit o mai rapidă integrare a copiilor în colectiv. 

  Copiii sunt principalii beneficiari ai educației incluzive. Este important să ne intereseze în primul 

rând dacă efectele incluziunii sunt benefice pentru copiii cărora li se adresează, dar și asupra celorlalți 

din colectiv, sub aspectul dezvoltării fizice, al achizițiilor cognitive, activităților de joc, participării 

sociale, etc. 

  Identificarea și intervenția timpurie devin extrem de importante în abordarea copiilor cu 

dizabilități, deoarece constituie punctul de pornire în proiectarea și realizarea tuturor demersurilor 

ulterioare pentru abilitarea lor. 
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Egalitatea de șanse prin individualizarea învățării 

Profesor,Duican Mihaela-Maria 

Școala Gimnazială„Ioan Didicescu” Voicești. jud. Vâlcea 
 

             Egalitatea presupune respectarea drepturilor copilului: dreptul la libertatea de opinie și de 

exprimare, dreptul la libertatea de întrunire și de asociere (drepturi civile), dreptul la securitatea 

persoanei și la obținerea protecției statului împotriva violențelor din partea unui individ, grup, instituție, 

precum și drepturi economice, sociale și culturale (dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la educație și 

la pregătire profesională, dreptul de a lua parte, în condiții de egalitate, la activități culturale și sportive). 

            Egalitatea șanselor semnifică oferirea de opțiuni multiple pentru capacități și aptitudini diferite, o 

educație pentru toți și pentru fiecare, o educație deschisă pentru toate persoanele, indiferent de vârstă și 

condiții socio-economice, dar și o educație pentru fiecare, în funcție de nevoile sale specifice – evitându-

se omogenizarea și încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele egalității șanselor de acces în 

viața socială.  

             Dacă discriminarea este acțiunea prin care o persoană este tratată nedrept din cauza unor 

atitudini bazate pe prejudecăți, atunci non-discriminarea este asociată cu politica șanselor egale, cu un 

tratament egal (tratament asemănător, dacă persoanele sunt asemănătoare, sau diferențiat, dacă nu sunt 

asemănătoare și prezintă nevoi diferite). Apare astfel ideea de incluziune ce are la bază anumite 

principii: principiul unicității persoanei în termeni de abilități, motivații, și nevoi de învățare, principiul 

diversității persoanelor antrenate în sistemul educațional atât ca agent, cât și ca beneficiar, principiul 

accesului și participării tuturor persoanelor la o educație adecvată și de calitate. 

           Există o serie de factori de risc cu privire la exercitarea dreptului la educație (dimensiunea 

formală a egalității șanselor), factori induși de caracteristicile individuale ale copiilor, ale mediului 

socio-familial și școlar, ale grupurilor sociale din care fac parte copiii. Acești factori reprezintă o 

provocare adresată cadrului didactic, căci acesta trebuie să le dea o nouă întorsătură, să le minimizeze 

efectele. 

I. Cadrul didactic față în față cu egalitatea prin diferențierea și individualizarea învățării 

           În ceea ce privește procesul instructiv-educativ, acesta trebuie să se desfășoare într-o manieră 

care să dea posibilitatea fiecărui elev să învețe. În școala incluzivă, învățarea este văzută ca un proces la 

care elevii participă în mod activ și își asumă roluri și responsabilități clare. Cadrul didactic este 

considerat mai curând un mediator decât un meditator, formator. 

          Mediul în care se realizează învățarea reprezintă o continuă provocare pentru cadrul didactic care 

simte că aparține acestuia și care își pune vrea să pună o amprentă stimulativă asupra lui. Elevii au o 

reacție pozitivă față de un mediu plăcut. 

În școala care promovează egalitatea și valoarea, după părerea mea, crearea unui mediu plăcut, 

interesant, personalizat (în care fiecare copil se regăsește), prietenos față de elevi, în care copilul se 

simte confortabil și în siguranță reprezintă o altă fațetă a provocării adresată cadrului didactic.            

Eficientizarea învățării ce promovează egalitatea de șanse presupune utilizarea unor strategii de 

sprijinire a tuturor copiilor: 

           Învățarea interactivă (strategii de învățare focalizate pe cooperare, colaborare și comunicare între 

elevi, între profesor și elevi, între profesori și părinți ai elevilor). 

Negocierea obiectivelor – negocieri privind modalitățile de lucru, procedeele de evaluare, metodele de 

recompensare. 

Demonstrația, aplicația, feedback-ul. 
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           Modalitățile de sprijin în actul învățării pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (confort 

socio-afectiv, învățarea în perechi, predarea în echipă, învățarea de la copil la copil, colaborarea între 

elevi, părinții ca parteneri în învățare, comunicarea cu alți specialiști din afara școlii). 

Evaluarea continuă a învățării, ce presupune prezența unui răspuns permanent la conținuturile și 

mesajele primite de la cel care învață. 

II. În loc de concluzie… părerea unui cadru didactic cu experiență în învățământ 

           Principiile incluziunii enunțate anterior implică o nouă orientare sau schimbare de optică, ce pune 

accent pe: cooperare, parteneriat (un simplu act de învățare poate fi considerat astfel), învățare socială și 

valorizare a relațiilor pozitive, umaniste în educație. Este o provocare permanentă pentru fiecare cadru 

didactic care trebuie să fie empatic, asertiv, inovator și o amenințare la adresa conservatorismului, la 

adresa vechiului autoritarism. Amenințarea se referă la anumite aspecte ale vieții sociale (la nivel macro) 

sau la anumite însușiri (la nivel micro) ce pot fi schimbate, atâta timp cât voința, motivația și dorința le 

subclasează. Cadrul didactic trebuie să evite exprimările de tip discriminator, etichetarea voită sau 

involuntară, să nu manifeste prejudecăți față de copil, astfel încât toți să se simtă acceptați sau valorizați. 

           Din experiența mea didactică, pot desprinde ideea că acest deziderat al non-discriminării și al 

excluderii inechității sociale, economice, culturale și de gen reprezintă o mare provocare. Atunci când 

etichetele sunt atașate oamenilor, aceștia ajung să la accepte, să le interiorizeze, să se comporte conform 

etichetării primite. Grav este atunci când etichetezi fără a conștientiza consecințe acestui fapt asupra 

evoluției personale a elevului. Când eticheta este pusă de ceilalți membri ai grupului de elevi al clasei, 

rolul cadrului didactic este de a o înlătura, dar practica mi-a arătat că impactului grupului e mai puternic, 

că victima se complace adoptând o atitudine de retragere sau chiar acuzatoare, violentă, iar autoritatea 

formală a cadrului didactic nu poate determina o schimbare prin impunere. Se manifestă, în aceste 

împrejurări, una dintre marile calități ale unui cadru didactic: tactul în impunerea “fără impunere” a unui 

punct de vedere echitabil, determinarea elevilor de accepta una dintre valorile societății promovate și 

prin educație: egalitatea de șanse. 

           Relativizarea efectelor negative ale etichetării este la îndemâna fiecărui cadru didactic, prin 

acțiuni care vizează centrarea pe acțiunile elevului și nu pe persoana lui, prin încurajarea permanentă a 

schimbării, prin luarea în considerare a posibilității ca elevul să-și schimbe comportamentul, prin 

sublinierea progresului individual al elevului și nu compararea sa cu ceilalți, prin folosirea etichetării 

pozitive, care va ajuta elevul să-și pună în valoare potențialul. 

          Cum am încercat să răspund acestei mari provocări? Sunt întrutotul de acord cu afirmația potrivit 

căreia Nu poţi dicta lucrurile care contează (M. Fullan). Am aplicat crezul ce îmi călăuzește zilnic 

relația cu elevii: fiecare elev are potențial, fiecare are o perlă a sa, mai mult sau mai puțin ascunsă, care 

necesită mai mult sau mai puțin o șlefuire măiastră. E de datoria mea să o descopăr, să o șlefuiesc, să o 

pun în evidență în fața copilului însuși, în fața colegilor și a părinților săi. Este provocarea zilnică atât a 

mea, cât și a copiilor, căci le este lansată și lor sub forma unor concursuri: 

Cine merită azi/ acum medalia clasei? 

Care este perla descoperită în tine, de către tine/ de către colegi azi? 

De ce ești azi mai bun decât ieri? 
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EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE SPECIALE   

ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE MASĂ 

prof. înv. primar, Zaharia Alina-Gabriela  

Școala Gimnaziala ”Căpitan Av. M.T. Bădulescu”, Buzău  

 

 

 ”Dacă nu învăț cum predai, învață-mă cum pot eu …”  

 Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la o societate la alta, furnizând semnificaţii diferite, 

în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, 

deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca 

ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

 Persoanele cu deficiențe, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele 

îl consideră dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

 Incluziunea şcolară exprimă: 

• atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

• condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului;  

• consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; 

• situaţie în care copilul sau tânarul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate 

pentru educaţia sa; 

• corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le 

rezolva; 

• existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

 În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. Din cauza comportamentului lor discordant în raport cu normele şi 

valorile comunităţii sociale, persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către 

societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, 

trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

 Elevii cu CES au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

 În cazul în care elevul cu CES are un  plan de servicii individualizat, orientat școlar și 

profesional, cadrele didactice vor participa activ în procesul de elaborare şi implementare a Planului de 

Intervenție Personalizat (PIP). În acest sens, învăţătorul de la clasă/profesorul la disciplină va fi 

responsabil de: 
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• prezentarea informaţiei privind rezultatele evaluării competenţelor elevului la disciplină; 

• elaborarea şi implementarea curriculumului individualizat la disciplina predată; 

• realizarea adaptărilor curriculare la disciplina de studiu; 

• stabilirea strategiilor didactice la disciplina de studiu; 

• determinarea şi aplicarea strategiilor de evaluare; 

• identificarea resurselor necesare realizării finalităţilor stabilite; 

• corelarea proiectării didactice (de lungă şi de scurtă durată) cu PIP prin stabilirea obiectivelor specifice 

pentru elevul cu CES; 

• oferirea de consultanţă elevului şi părinţilor/tutorelui în parcurgerea demersului educaţional la 

disciplina de studiu; 

• crearea în clasă a unui mediu relaţional adecvat pentru toţi (profesor-elev, elev-elev,etc.); 

• colaborarea cu toţi specialiştii implicaţi în elaborarea/realizarea/evaluarea PIP. 

 Diferenţele umane reclamă adaptarea învătării la necesităţile copilului. Din aceste 

considerente,educaţia incluzivă este centrată pe toţi elevii şi pe fiecare în parte. Misiunea profesorului 

este de a cunoaşte identitatea fiecărui elev şi a o valoriza în cadrul procesului instructiv-educativ. 

 Echipele de elaborare a PIP, din care fac parte şi învăţătorii/profesorii care lucrează cu copiii cu 

CES, vor decide de comun acord care va fi modul de studiere de către elev a materiei prevăzute de 

curriculumul şcolar. În funcţie de decizie, pentru fiecare materie se va indica dacă elevul va studia: 

- în baza curriculumului general (CG); 

- în baza curriculumului adaptat (CA); 

- în baza curriculumului modificat (CM). 

 Dacă elevul va învăţa la anumite discipline în baza curriculumului adaptat sau modificat, atunci 

învăţătorul/profesorul care predă materiile respective este responsabil de elaborarea curriculumului 

individualizat. 

 Înainte de a elabora curriculumul individualizat, învăţătorul/profesorul se va familiariza cu 

noţiunea de curriculum adaptat (CA) şi curriculum modificat (CM). Astfel, prin adaptări curriculare se 

realizează corelarea curriculumului general cu posibilităţile elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor 

procesului de incluziune şcolară şi socială a acestuia. 

 

1.     Curriculum adaptat (CA) 

 Elaborarea CA vizează adaptări în cadrul procesului de instruire. 

  Se are în vedere : ajustarea metodelor, materialelor şi mijloacelor didactice, a formelor de 

organizare a lecţiei, a sarcinilor şi activităţilor de învăţare şi de evaluare reieşind din necesităţile 

copilului. 

 De menţionat că în cazul Curriculumului  adaptat (CA) , finalităţile educaţionale şi conţinuturile 

de învăţare nu sunt modificate, este adaptată doar modalitatea de predare/învăţare/evaluare pentru a 

atinge finalităţile prevăzute în curriculumul general. La elaborarea curriculumului adaptat se va ţine cont 

neapărat de adaptările de mediu, psihopedagogice şi cele pentru procesul de evaluare, propuse de 

specialişti. Adaptările de mediu vizează schimbările care se vor produce în mediul fizic al clasei sau al 

instituţiei, precum şi modalităţile de sprijin al elevului cu CES. Acestea ar putea include: 
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- soluţionarea unor probleme ale structurii ergonomice care să fie în beneficiul copilului cu CES 

(adaptarea spaţiului şcolar al clasei, inclusiv al mobilierului, la necesităţile somato-fiziologice şi de 

sănătate ale elevilor; o atenţie specială se va acorda poziţionării în sala de clasă a băncii unde stă copilul 

cu CES  (R. Iucu, 2000); 

- adaptări în vederea sporirii accesibilităţii instituţiei : ( rampă la intrarea în şcoală; grupul sanitar 

adaptat; bare de susţinere; amplasarea sălilor de uz comun – cantina, biblioteca, laboratoarele – la primul 

nivel etc.) ; 

- echipament special (aparate auditive; ochelari pentru a vedea mai bine; cadru de deplasare, bastoane, 

claviatura computerului modificată, table de comunicare, scaune speciale etc. ); 

- reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi; excluderea materialelor care distrag atenţia); 

 Adaptările psihopedagogice care fac referinţă la  ajustările operate în tehnologia procesului  

educaţional pot  include: 

- elaborarea unor sarcini didactice individuale; 

- prezentarea unor algoritmi, instrucţiuni pe etape pentru realizarea sarcinii didactice; 

- elaborarea/confecţionarea materialelor didactice (fişe, scheme, tabele, machete etc., care să faciliteze 

rezolvarea sarcinilor); 

- supravegherea copilului de către colegii de clasă (unul sau mai mulţi); 

- alegerea preferenţială a grupului, în cadrul activităţilor de cooperare; 

- micşorarea/mărirea timpului pentru realizarea sarcinii; 

-acordarea unor pauze; 

- adaptarea metodelor didactice la necesităţile copilului; 

 Adaptările în materie de evaluare presupun ajustarea metodologiei de evaluare pentru a facilita 

demonstrarea de către elevul cu CES a finalităţilor atinse şi ar putea viza: 

- micşorarea numărului de sarcini; 

- acordarea de timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor; 

- concretizarea formei de evaluare – verbală sau scrisă; 

- asistenţa cadrului didactic de sprijin. 

2.  Curriculumul modificat  (CM)  prevede schimbarea finalităţilor educaţionale prin excluderea unora 

şi simplificarea altora (sau sporirea complexităţii), astfel încît să corespundă potenţialului şi 

disponibilităţilor copilului cu CES. De asemenea, se intervine în conţinuturile recomandate, selectându-

se cele mai relevante şi funcţionale pentru dezvoltarea abilităţilor copilului cu CES. Totodată, 

conţinuturile pot fi simplificate, astfel încât să fie accesibile elevului. Învăţătorul/profesorul va putea 

opera modificările,doar cunoscând foarte bine punctele forte şi necesităţile elevului, recomandările pe 

care le-au formulat specialiştii, vizând domenii variate de dezvoltare a copilului. 

 Este bine ca elevul cu CES să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. De aceea cadrul didactic 

trebuie să stabilească foarte clar cum şi cât timp va antrena copiii cu CES în activitate, ce sarcini 

didactice le va propune pentru ca aceştia să participe alături de ceilalţi în procesul de învăţare. Elevul cu 

CES trebuie să fie inclus pe parcursul orei în activităţile frontale, precum şi în activităţile de grup. La 

anumite etape ale lecţiei poate primi sarcini individualizate, inclusiv de evaluare. 
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 În cazul în care copilul cu CES este “supraîncărcat” doar cu sarcini pe care trebuie să le rezolve 

de sinestătător sau cu susţinerea unui profesor itinerant sau de sprijin şi nu ia parte la activităţile frontale 

sau de grup desfăşurate în clasă, incluziunea educaţională şi socială a copilului nu are loc. 

Învățătorul/profesorul trebuie să pună în valoare ceea ce realizează copilul cu CES la lecţie, să găsească 

momentele potrivite în desfăşurarea orei pentru a intercala activitatea copilului cu CES în cea a colegilor 

de clasă. 

 Se recomandă ca sarcinile individualizate pentru copilul cu CES să nu se formuleze permanent în 

voce. Altfel se pune în evidenţă că elevul cu CES realizează altceva decât restul elevilor şi aceasta este 

în detrimentul incluziunii copilului. Este important ca învăţătorul/profesorul să evalueze produsul 

activităţii copilului cu CES nu prin comparare cu rezultatele altor elevi din clasă, ci prin raportare la 

efortul depus de acesta. 

 Evaluarea progresului elevului cu CES trebuie să fie un proces continuu, iar rezultatele evaluării 

să demonstreze nivelul de atingere a finalităţilor de învăţare, proiectate în curriculumul individualizat, şi 

astfel vor constitui un argument pentru eventualele modificări. 

 O modalitate apreciabilă de a pune în valoare rezultatele obţinute de copilul cu CES în învăţare 

este încurajarea acestuia de a participa la diverse concursuri şcolare şi extraşcolare. 

 În condiţiile şcolii incluzive, formula cea mai eficientă de proiectare şi realizare a procesului de 

evaluare a copiilor cu CES o constituie evaluarea diferenţiată, participativă şi consensuală, în cadrul 

căreia are loc negocierea produselor şcolare necesare de realizat de către elev, anunţarea şi discutarea 

criteriilor de apreciere a acestor produse. 

 Un instrument util pentru desfăşurarea unei astfel de evaluări este grila de evaluare în care sunt 

indicate nivelele de performanţă și sunt enumerate criteriile care servesc drept repere calitative pentru 

aprecierea produsului. 

 Pentru fiecare criteriu se elaborează descriptori de performanţă – o descifrare a criteriilor pentru 

fiecare nivel. Acest instrument poate fi aplicat pentru evaluarea unei game variate de produse realizate 

de elevul cu CES (poster, portofoliu, proiect, colaj, agendă a faptelor bune, machetă, comunicare, desen, 

fişa de personaj etc.). Învăţătorul/profesorul va propune elevilor cu CES elaborarea anumitor produse, în 

funcţie de finalităţile specificate în curriculumul individualizat/ modificat. 

 

 Toți copiii trebuie să beneficieze de educație. Fiecare poate fi sprijinit prin măsuri pedagogice în 

clasă și cu sprijin suplimentar prin colaborarea cu alți specialiști și cu familia. 

Înainte de a apela la măsuri speciale sau la alți profesioniști, profesorul trebuie să cunoască modele 

concrete privind posibilitatea de integrare școlară și educațională a tuturor copiilor pentru 

individualizarea acțiunii didactice. 

 

A. Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu deficiențe de vedere : 

- Oferirea de instrucțiuni orale pe lângă cele scrise ; 

- Descrierea cu voce tare a tuturor prezentărilor vizuale; 

- Desemnarea un coleg care să-l ajute cu notițele cursurilor sau oferirea de copie a acestora ; 

- Acordarea de timp pentru a rezuma fiecare lecție ; 
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- Acordarea de timp elevului pentru a pune întrebări în legătură cu prezentările și instrucțiunile: 

- Înregistrarea cursurilor ; 

- Asigurarea unor sarcini de citit cu texte mărite ; 

- Asigurarea scrisului cu caractere mărite, a hârtiei cu linii mai late pentru a ajuta elevul să formeze 

literele în spațiul corect ; 

- Folosirea unei rigle pentru a-i ajuta să urmărească rândurile atunci când citesc ; 

- Folosirea audiobook-urilor; 

- Folosirea unui marker pentru a evidenția informații atunci când citesc . 

 

B.  Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu deficiențe de auz : 

- Repetarea sau reformularea informațiilor esențiale pe parcursul lecției ; 

- Așezarea elevului aproape de profesor și departe de ferestre și uși ; 

- Vorbire clară și rară atunci când se prezintă informații ; 

- Stabilirea un semnal care să atenționeze elevul atunci când se discută despre o informație importantă ; 

- Folosirea instrumentelor vizuale, precum o tablă sau un computer pentru a completa lecțiile orale ; 

- Folosirea imaginilor și gesturilor pentru a stimulta înțelegerea elevului ; 

- Punerea la dispoziție o zonă liniștită pentru cerințele care necesită lucrul independent ; 

- Nu se penalizează elevul pentru greșelile de scriere;  

- Desemnarea un coleg care să îi ofere notițele ; 

- Oferirea elevului oportunități de a-și demonstra și folosi punctele forte în timpul orelor ; 

- Oferirea elevului materiale pentru a citi și a deveni familiar cu materia, înainte de a fi predată la clasă ; 

- Punerea la dispoziție a unei  liste cu termeni și concepte cheie pentru lecțiile următoare . 

 

C. Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu capacitate redusă de procesare (deficienţă 

mintală, intelect de limită, dificultăţi de învăţare, etc) :  

- Verificarea periodică a elevului pentru a se asigura că a înțeles lecția ; 

- Folosirea unui semnal pentru a-l face pe elev să redevină atent atunci când își pierde concentrarea ; 

- Încurajarea participării la clasă a elevului prin acordarea unui timp mai mare de a răspunde întrebărilor 

; 

- Încurajarea elevului să ceară clarificări în privat, dacă are rețineri în a pune întrebări în timpul orelor ; 

- Punerea la dispoziție a unor cerințe scrise într-un limbaj accesibil ; 

- Folosirea graficelor și altor materiale vizuale și explicarea cu voce tare ce înseamnă; 

- Punerea la dispoziție a unui  rezumat al lecțiilor pentru elevii care nu pot scrie suficient de repede sau 

care au deficiențe în ceea ce privește atenția distributiva; 

- Spargerea sarcinilor mari de lucru în cerințe mai mici și cu mai multe termene limită; 

- Limitarea timpului petrecut pentru teme ; 

- Oferirea și altor opțiuni elevului de a arăta ce a învățat, în afară de temele scrise . 

- Adaptarea în mod flexibil la stilul de învăţare al copilului ; 

- Promovarea învăţării colaborative, în grupuri mici pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi de 

comunicare; 
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- Asigurarea prezenţei cadrului didactic care să explice individual sarcinile de rezolvat (cu contact vizual 

şi apropiere fizică pe parcursul explicării) ; 

- Acordarea unui timp mai mare de a răspunde întrebărilor; 

- Limitarea efortul de scriere prin reducerea din lungimea dictărilor, din obligaţia de a lua notiţe (prin 

fotografierea lecţiei de pe tablă), de a redacta lucrări lungi în scris; 

- Asigurarea unor măsuri de dispensare în funcţie de capacităţile sale cognitiv-emoţionale, starea lui de 

oboseală, precum starea lui emoţională de moment. 

- Permiterea părăsirii clasei în timpul orei în cazul oboselii excesive sau a unei frustrări majore pentru 

evitarea crizelor emoţionale sau asigurarea prezenţei facilitatorului în clasă (decizia este la latitudinea 

elevului şi a profesorului, de comun acord). 

 

D. Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu ADHD : 

- Așezarea elevului aproape de profesor și departe de ferestre sau uși ; 

- Mărirea spațiului dintre bănci ; 

- Poziționarea cadrului didactic aproape de elev atunci când predă; 

- Oferirea instrucțiunilor atât scrise, cât și cu voce tare ; 

- Folosirea materialelor didacice vizuale ; 

- Desemnarea unui coleg care să-l ajute pe elev să ia notițe ; 

- Oferirea rezumatului lecției ; 

- Verificarea elevului pentru a se asigura că a înțeles lecția ; 

- Folosirea unor intrucțiuni clare și simple ; 

- Permiterea procesării textelor pe calculator ; 

- Crearea unui ”semnal” pentru a atrage atenția elevului (de ex. atingerea elevului pe umăr) ; 

- Punerea la dispoziția elevului dosare și diverse recipiente pentru a-l ajuta să își păstreze banca ordonată 

; 

- Descompunerea cerințelor mai mari; 

- Lăudarea comportamentului adecvat, ignorarea altor comportamente, atât timp cât acestea nu sunt 

distructive; 

- Discutarea despre problemele comportamentale în privat ; 

- Monitorizarea frustrării, observarea elevului pentru a-i înțelege starea. 

 

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL  PENTRU  

ELEVII CU  CES  INCLUȘI ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ: 

- eliminarea din metodologia serviciilor de sprijin a obligativităţii prezenței la ore (în sala de clasă) a 

profesorului itinerant în minim 50% din ore, lăsându-se la latitudinea cadrului de sprijin acest număr de 

ore ; 

- simplificarea sau eliminarea procedurii de obţinere a COSP (certificat de orientare școlară și 

profesională ), deoarece procedura actuală este relativ greoaie, necesitând timp;  
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- desfăşurarea activităţii săptămânale cu un număr de 4-6 elevi cu CES, mai ales când aceştia au 

deficiență mintală/intelect liminar, pentru a se putea lucra cu fiecare măcar 4 ore, 1-2 ore/săptămână 

nefiind suficiente pentru a obţine progresele dorite; 

- stabilirea unei sume de bani (de maxim 700-1000 lei), pe care să o primească semestrial fiecare elev cu 

CES, în funcţie eventual de problemele reale pe care le are, de implicarea familiei în relaţia cu școala şi 

în pregătirea pentru ore a elevului (dar care să poată fi folosită doar pentru achiziţia de cărţi, soft 

educaţional, tehnologie IT, materiale specifice învăţării şi pe care acesta să le poată folosi şi la orele de 

lucru cu profesorul itinerant); 

- completarea condicii de activităţi zilnice cu eliminarea denumirii disciplinei sau înlocuirea ei cu 

“stimulare cognitivă şi aplicaţii personalizate”, deoarece profesorul itinerant are ca obiectiv prioritar 

ameliorarea/reglarea/stimularea funcţiilor cognitive/intelectual-emoționale în contextul însuşirii de către 

elev a strategiilor, metodelor şi tehnicilor de receptare, transmitere, lucru cu informaţia ştiinţifică 

primită, adaptare la cerinţele şcolii de masă (prin aplicarea P.I.P.-ului / curriculumului adaptat, el 

lucrând trans/interdisciplinar); 

- organizarea activităţilor metodice (ale comisiei de specialitate, cercurilor pedagogice etc), ori de câte 

ori este posibil, online, avantajele fiind: economia de resurse materiale, câştigul de timp (fiecare 

itinerant putându-şi alege locaţia convenabilă), posibilitatea intervenţiilor participanţilor şi moderatorilor 

în timp real, la obiect, alte avantaje oferite de tehnologiile IT; 

- accesul gratuit al cadrelor didactice la resurse de specialitate online, unde să poată consulta şi lucrări 

ştiinţifice (reviste, cărţi, studii etc) de date recente; 

- perfecţionare gratuită, de calitate, realizată exclusive online - un singur curs, de maxim 15-20 ore/an 

şcolar fiind suficient, accentul trebuind să cadă pe studiul individual şi valorificarea experienţei 

acumulate; 

- eliminarea din cadrul portofoliului personal şi al comisiilor a documentelor mari consumatoare de timp 

sau redimensionarea (simplificarea) acestora, încât timpii alocaţi să crească pentru pregătirea efectivă a 

orelor de lucru cu elevii şi nu pentru activităţi conexe, mai puţin utile.  

 Îmbunătățirea incluziunii școlare ca cel mai important pas în incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități din România nu ar face decât să ne aproprie de o societate modernă  și echitabilă, pentru toți. 
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Identificarea stimei de sine la elevii  

instituţionalizaţi cu C.E.S. 

Studiu de caz 

Profesor psihopedagogie specială 

 Codrea Elena Delia 

Cenrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş- Sediul Victoria 

 

 În cazul adolescenţilor instituţionalizaţi cu C.E.S., deficienţele în educaţia pentru viaţă, viciile în 

formarea responsabilităţii şi a autonomiei, lipsa modelelor şi lipsa de comunicare cu anturajul de tineri şi 

adulţi, precum şi neimplicarea adolescenţilor în luarea unor deciziilor importante în propria viaţă, vor 

genera o serie de repercusiuni negative asupra integrării lor sociale. Urmărind şi identificând o serie de 

dezechilibre emoţionale, la adolescenţii instituţionalizaţi cu C.E.S., generate în urma unor frustrări, 

conflicte, pierderea încrederii faţă de cei din jur, incertitudine, pesimism sau interiorizare, s-a observat, 

în urma unor evaluări, un dezechilibru asupra stimei de sine.  

 Pentru a realiza o evaluare a stimei de sine asupra unui elev adolescent instiuţionalizat cu C.E.S., 

s-a elaborat un studiu de caz, fiind implicaţi profesorii din cadrul instituţiei şcolare şi cadrele 

specializate de la Centrul de Plasament. În urma aplicării metodei studiului de caz, s-a folosit metoda 

interviului, observaţiei şi conversaţiei, chestionarele: Scala Todoruse a Stimei de sine (E.T.E.S.) şi 

„Scală de stimă de sine” Rosenberg, obţinându-se urmatoarea evaluare. 

Studiu de caz privind elevul C.O. 

 

  Date privind anamneza subiectului C.O. 

Date personale: 

Numele şi prenumele: C.O. 

Vârsta cronologică: 18 ani şi 4 luni 

Domiciliu:  Centrul de Plasament  

Şcoala: Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă , clasa a-XI-a 

Diagnostic: Q.I.- 68  

        Tulburare de personalitate şi dromomanie 

Date familiale: 

 Tata: T.I., 54 ani, de profesie muncitor 

  Mama: I.A., decedata 

Structura familiala: 

 Subiectul locuieşte în prezent în Centrul de Plasament. 

 Fraţii: A.L. minor, înscris la Centrul de Plasament. 

Atmosfera şi climatul familial: 

 În perioada copilăriei elevul rămâne orfan de mamă la vârsta de şase ani, aspect care a pus o 

amprentă majoră asupra familiei. Copiii rămân în întreţinerea tatălui având condiţii materiale dificile. 

Deseori apăreau conflicte între copil şi tată ceea ce a dus la părăsirea căminului de nenumărate ori. 
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 Gradul de integrare al copilului în familie: Din cauza situaţiilor familiale, copilul refuza 

colaborarea cu familia. 

 Atitudinea tatălui faţă de copil: slabă preocupare, lucru datorat situaţiei sociale. 

 Condiţii de viaţă în familie: având valori minime de existenţă şi un nivel de trai scăzut, climatul 

familial este afectat progresiv. 

 Colaborarea cu şcoala: părintele copilului răspunde uneori solicitărilor şcolii, dar de cele mai 

multe ori este dezinteresat de situaţia elevului, neluând nici o măsură de ameliorare în cazul situaţiilor 

critice apărute. 

 Datorită acestor probleme deosebite apărute în familie şi a conflictelor care luau  amploare tot 

mai mare, tatăl copilului nu mai face faţă acestor situaţii. La vârsta de doisprezece ani, copilul, intră într-

o serie de anturaje care atrag după sine înregistrarea unor infracţiuni, iar cazul a intrat în atenţia Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială. În colaborare cu asistenta socială, tatăl decide internarea copilului într-un 

Centru de Plasament laturi de fratele său. 

Antecedente personale: 

 Naştere: sarcina mamei a decurs normal, copilul a avut un comportament normal la naştere, scor 

Apgar- 9 

 Greutatea la naştere: 3kg, înălţime 49cm 

Date medicale: 

 Primul zâmbet intenţionat - nu sunt informaţi 

 La vârsta de 6-7 luni stătea în „întreg-sezând”, iar la 1 an şi 1 lună merge în picioare. 

 Achiziţia controlului sfincterian- la vârsta de 6 ani prezenta enurezis nocturn. 

 Ritm nictemeral: între 5-6 ore pe zi, uneori manifestă stări de insomnie pe fondul consumului de 

energizante. 

Boli ale copilăriei: 

 Varicelă la vârsta de 3 ani. 

 La vârsta de 5 ani şi 7 luni este internat în spital având diagnosticul de scarlatină. 

 Parotidită epidemică la vârsta de 12 ani. 

 Este depistat cu boala Polipoza intestinală la 13 ani, fiind internat în spital timp de o  lună de 

zile. 

 Este diagnosticat cu Tulburare emoţională şi de comportament, la vârsta de 16 ani, 

 refuzând să ia tratament medicamentos prescris de medicul specialist. 

Condiţii de viaţă: în prezent foarte bune, fiind internat într-un Centru de plasament. 

 Activităţi terapeutice în care este inclus subiectul la ora actuală: 

 Subiectul beneficiază de consiliere psihologică în cadrul unităţii şcolare, iar în cadrul Centrului 

de Plasament participă la şedinţe de terapie cu psihologul de la centru. 

 În urma diagnosticării cu Tulburare emoţională şi de comportament, cadrele de specialitate din 

Centru de Plasament fac eforturi pentru al face pe elev să înţeleagă importanţa tratamentului 

medicamentos, pe care refuza să-l ia şi la ora actuală.   
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Traseul educaţional: 

 Nu a frecventat grădiniţa din cauza situaţiei familiale. A fost elev la Scoala Generală începând cu 

anul şcolar 2008/2009 până în anul şcolar 2014/2015. În această perioadă rămâne repetent un an şcolar, 

nu face faţă programei şcolare şi este în pragul abandonului şcolar. În anul şcolar 2015-2016, fiind 

preluat de Centrul de Plasament, este înscris la Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă  unde îşi 

desfăşoară activitatea şcolară până în prezent. 

 Încearcă să se adapteze la activitatea şcolară dar nu reuşeşte să se integreze în colectivul clasei şi 

al şcolii. Nu se poate adapta regulamentului Centrului de Plasament, apărând o serie de perioade în care 

părăseşte nemotivat instituţia, fiind adus înapoi de persoanele implicate direct în aceste situaţii. Ajuns la 

vârsta de 18 ani face demersuri pentru a părăsi Centrul de Plasament, dar îşi continuă activitatea şcolară 

până în prezent. 

 

 Date privind interviului semistructurat: 

În cadrul interviului semistructurat s-au urmărit următoarele aspecte: 

  A) - identificarea valorii stimei de sine 

  B) - atitudinea subiectului faţă de sine şi faţă de cei din jur 

  C) - identificarea nivelului de percepere al stimei de sine 

 În urma interviului semistructurat s-au obţinut următoarele informaţii privind perioada copilăriei 

şi a adolescenţei. 

 Evenimente relevante din copilărie: 

 Evenimentele din copilărie pe care elevul le relatează cu o deosebită plăcere, sunt momentele 

petrecute alături de mama lui. În această perioadă, exista armonie în familie. Este singură perioadă în 

care îşi aminteşte că “ s-a jucat” alături de fratele său. Trăind într-un sat de la poalele munţilor, ne 

descrie în amănunţime, unele zile petrecute în pădurile din împrejurimi pe care le colinda alături de 

fratele său şi prieteni. După moartea mamei totul a luat o întorsătură neaşteptată, primind 

responsabilităţi, avea grijă de fratele său, când tata era plecat la lucru. Comportamentul tatălui său s-a 

schimbat o dată cu trecerea anilor. Încă mai păstrează amintiri plăcute despre tatăl sau, reuşind să descrie 

momente când acesta îi acordă o atenţie deosebită şi reuşea să-şi petreacă timpul împreună, dar din 

cauza problemelor familiale legate în special de lipsurile materiale, au apărut o serie de neînţelegere, iar 

relaţia s-a degradat. Fiind de cele mai multe ori singur, doar cu fratele său, a apărut sentimental de 

singurătate. Elevul îl descrie ca pe ”un gol pe care nu a reuşit să-l umple, nici astăzi, nimeni”. 

Neînţelegerile cu tatăl său au generat în acte de violenţă, iar acesta a început să plece de acasă. Grijile, 

neajunsurile şi alcoolul l-au transformat pe tatăl copilului într-un om plin de ură, sentiment care s-a 

răsfrâns şi asupra copilului.  Ar vrea “să nu fi existat niciodată ziua când a fugit prima dată de acasă”, 

deoarece din acel moment au început problemele până în prezent. Intră în anturaj cu diverşi indivizi, 

ajungând în atenţia poliţiei. La vârsta de doisprezece ani, tatăl copilului nu mai face faţă situaţiei şi 

decide internare copiilor în Centrul de Plasament. 

 Acest moment este foarte marcant în viaţa lui, refuzând comunicarea cu cei din jur. Din ultima 

perioadă a copilăriei, petrecută în Centrul de Plasament, elevul nu mai vrea să prezinte nici un fel de 

activitate. A părăsit de multe ori centrul, fără motiv, fiind diagnosticat cu sindromul de dromomanie. 
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 Amintirile legate de şcoală sunt mai vagi, datorită dezinteresului. Nu dorea să meargă la scoală, 

mergea dor la insistenţa tatălui, lipsea de foarte mult şi nu se putea integra în colectivul de elevi. Avea 

tulburări de comportament şi nu respecta regulamentul şcolar ajungând în pragul abandonului şcolar. La 

vârsta de 12 ani, fiind înscris în Centru de Plasament, urmează cursurile şcolare cu un total dezinteres.  

  

 Evenimente relevante din adolescenţa: 

 La împlinirea vârstei de optsprezece ani face demersuri pentru părăsirea  Centrul de Plasament. 

Îşi doreşte să fie independent şi să călătorească mult prin tară, deoarece spune că “nu a văzut ţara din 

perspectiva unui vizitator, ci doar ca fugar, dormind prin locuri părăsite, fără mâncare”. Nu înţelege de 

ce intră permanent în conflict cu toată lumea, atât pe stradă cât şi la scoală. Din cauza conflictelor 

apărute în mediul social are înregistrate o serie de abateri sancţionate cu amenzi, iar în cadrul şcolii din 

cauza nerespectării regulamentului şcolar are nota scăzută la purtare. Compensează frustrările acumulate 

în decursul timpului printr-o nereuşită a integrării în societate şi neadaptare la condiţiile de viaţă. 

 Date privind Scala Toulouse a Stimei de sine (E.T.E.S.)- 

 În urnă aplicării chestionarului s-a urmărit analizarea sentimentelor pe care le are subiectul C.O. 

faţă de propria persoană şi nivelul de eficacitate al acţiunilor desfăşurate în anumite împrejurări. 

 Cotările în cadrul testului au fost următoarele: 

Componentele stimei de sine Cote valori 

Răspunsuri negative Răspunsuri pozitive 

Sinele emoţional 1 2 

Sinele social 1 3 

Sinele şcolar 2 2 

Sinele fizic 0 3 

Sinele prospectiv 1 1 

Stima de sine- valoare globală 16 puncte 

  

 În final a însumat un număr de total de 16 de puncte,reprezentând valoarea globală, ceea ce 

reprezintă o valoare minimă a stimei de sine respectiv de subestimare. 

 În cadrul celor cinci componenre ale testului, putem identifica urmatoarele: 

Sinele emoţional prezintă un slab control al emoţiilor şi al stăpânirii impulsivităţilor Controlul 

afectelor nu permite o bună organizare a activităţii, nefacilitând planificarea şi elaborarea realistă a 

scopurilor şi strategiilor prin care acestea pot fi atinse.  

Sinele fizic prezintă faptul că este dezinteresat de aparenţa sa fizică (aspect corporal, abilităţi 

fizice, sănătate). Având un sentiment de depreciere faţă de propria persoană. 

Sinele şcolar reflectă o percepţie negativă pe care subiectul o are asupra propriilor lui competenţe 

obiectivabile în performanţele şi comportamentele sale şcolare. 

Sinele social nu prezintă o bună capacitatea de comunicare şi de adaptare în colectiv, ne mai 

putând să relaţioneze cu ceilalţi şi cu sentimentul de recunoaştere socială. 
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 Sinele prospectiv vizează reprezentările negative ale subiectului asupra sinelui aşa cum va fi 

acesta în viitor. Întrebările care vizează planul de viitor şi inserţia în lumea adultă au avut cotări foarte 

scăzute acest lucru văzând faptul că nu are nici o viziune despre viitor. 

Cotările valorii stimei de sine la adolescentul C.O. în cadrul Scalei Rosenberg- Scala stimei de 

sine, a înregistrat valori scăzute. Scorurile brute au înregistrat valoarea de 12 puncte. Aceasta scală 

măsurând sentimentul global al valorii personale şi autoacceptării evidenţiază faptul că subiectul are 

incapacitatea de adaptare şi integrare la normele sociale. 

 Datele obţinute în urma studiului de caz prin aplicarea metodelor şi a chestionarelor propuse în 

cadrul cercetării au ajuns la depistarea unei valori a stima de sine scăzută. Această afirmaţie poate fi 

justificată prin prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul interviului unde s-au depistat o serie de 

simptome care atestă o valoare a stimei de sine scăzută. Relatările făcute de subiect încă din perioada 

copilăriei arată o instabilitate emoţională, izolare socială, suspiciune şi neîncredere faţă de cei din jur şi 

dificultate de relaţionare. Toate aceste lucruri au luat o amploare tot mai mare în perioada adolescenţei 

când apar stări de nervozitate, percepţia alterată a realităţii, gândire şi comportament inadecvat generate 

pe fondul consumului de substanţe volatile. Plecând de nenumărate ori din Centrul de Plasament încă 

din perioada copilăriei, au apărut numeroase abateri fiind incapabil de a respecta normele sociale având 

o gândire şi un comportament inadecvat. La vârsta de 15 ani este diagnosticat cu sindromul de 

dromomanie. 

 În timpul activităţii şcolare subiectul C.O. a avut o serie de abateri de comportament, este 

agresiv, impulsiv, intra uşor în conflict cu colegii, perturba activitatea la orele de curs, este neatent şi 

distras cu uşurinţă, încearcă să-i manipuleze pe cei din jur şi absentează de la ore. Toate aceste lucruri 

sesizate de către şcoala şi Centrul de Plasament au dus investigaţii amănunţite asupra subiectului de 

către cadre de specialitate şi a fost diagnosticat la vârsta de 16 ani cu Tulburare emoţional şi de 

comportament. A primit tratament dar a refuzat să-l ia. 

 Cauzele tulburări emoţionale poate fi rezultatul interacţiunii mediului şi a situaţiilor de viaţă.

 Factorii care influenţează la ora actuală valoarea scăzută a stimei de sine a subiectului sunt 

factorii sociali, reprezentaţi prin neintegrare socială, factorii emoţionali, reprezentaţi de subiect printr-un 

conţinu eşec şi factorii cognitivi reprezentaţi prin abilitatea slabă de comunicare. 

În urma datelor prezentate mai sus în care s-a identificat o valoare scăzută a stimei de sine, elevul 

va fi implicat la nivelul şcolii într-un program de intervenţie care va viza imbunataţirea stimei de sine, 

recurgând la o serie de activitaţi de grup, desfaşurate în cadrul orelor de consiliere, urmărindu-se o 

mediere a relaţiei de comunicare şi o mai bună încredere în propriile valori. 
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Integrarea în școală a copiilor cu CES 

Mezin Carmen Maria  

Colegiul Național Mircea Eliade Reșița 

 

„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 

lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copii cu dizabilități, și copiii talentați, și copii din 

zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice sau 

culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele 

educative speciale, UNESCO/ Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 

 Integrarea școlară a copiilor cu cerințe speciale în învățământul de masă presupune: 

- a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă medicală 

şi socială etc.) în şcoala respectivă;  

- a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi 

aplicare a programelor de integrare;  

- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite 

(biblioteca, terenuri de sport etc.);  

- a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală;  

- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;  

- a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii;  

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale;  

- a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală.  

Conceptul de CES corespunde unei abordări care: 

  postulează ideea că fiecare copil este unic; 

  admite / demonstrează faptul că orice copil poate învăța; 

  valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale; 

  cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este 

folosită adecvat; 

  consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile / 

cerințele elevilor; 

Numai plecând de la acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; participarea 

și integrarea școlară și socială. 

Condițiile de care are nevoie copilul cu CES: 

          - condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

          - flexibilitate didactică; 

          - adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale; 

          - individualizarea educației; 

          - protecție socială; 

          - programe individualizate de intervenție; 

          - integrare școlară și socială. 
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Forme de integrare a copiilor cu CES: 

a.     integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu excepția programelor 

terapeutice care se pot desfășura in spații speciale, destinate acestui scop; 

b.     integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obișnuită, sau la anumite 

discipline școlare unde pot face față; 

c.      integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, întreceri 

sportive, spectacole etc. 

          Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția 

acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant 

activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 

Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele de 

dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social.  

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu 

nevoi speciale sunt:  

• informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi 

pentru copiii ce au abandonat şcoala;  

• sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii 

într-o şcoală integrativă;  

• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;  

• dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare (ex.: 

poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.);  

• implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea 

sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale;  

• implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale;  

• elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, 

prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de problemele 

acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi 

tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, evaluare.  

Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de 

cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de copii în 

raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii cu CES 

integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de acumulare de achiziţii dar cu 

intelect normal. Confundaţi adesea cu elevii din prima categorie sunt nestimulaţi sau categorisiţi ca 

atare. Alternativă a învăţământului special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor de sprijin 

pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către şcoala 

specială.  

Educația incluziva: 

- susține și confirmă că toți copiii pot învăța si au nevoie de o forma de sprijin pentru învățare; 

- urmărește să identifice si să minimizeze barierele învățării; 
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- este mai cuprinzătoare decât educația formala obișnuită cuprinzând: educația pentru familie, pentru 

comunitate, alte oportunități de educație in afara școlii; 

- presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care sa satisfacă diversitatea copiilor, 

inclusiv a celor cu c.e.s; 

- este un proces dinamic, care se dezvolta continuu în funcție de cultura si context; 

- este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăți incluzive. (Vaida, T.) 

Cum se realizează educația incluzivă? 

- Existența și aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul nondiscriminării, 

principiul egalizării șanselor in educație, principiul centrării pe copil, principiul intervenției timpurii, 

principiul educației de baza pentru toți copiii, principiul asigurării serviciilor de sprijin, principiul 

cooperării și parteneriatului. 

- Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversității, care conține în esența ei 

atributele de a fi: pedocentristă, progresistă, personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a iubirii.  
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PARCURSUL ȘCOLAR AL UNUI ELEV CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

(AUTISM).  STUDIU DE CAZ 

 

„Fiecare este unic în felul lui şi fiecare are altceva de oferit lumiiˮ. 

Pera Novacovici 

 

Prof. Lukács Camelia 

 Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș 

 

În calitate de dirigintă a clasei a IX-a și responsabil de caz servicii psihoeducaționale pentru 

elevul G.R.M., în perioada septembrie 2015 – iunie 2019, diagnosticat cu autism, integrat în 

învățământul de masa, fără a avea o pregătire psihopedagogică de specialitate în educarea și formarea 

copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES ), am fost nevoită să studiez despre afecțiunile acestei 

boli, să identific particularitățile elevului pentru întocmirea Planului de servicii individualizat pentru 

copiii cu CES, în vederea orientării lui școlare și profesionale. Am fost disponibilă și deschisă pentru o 

astfel de provocare care a constituit o noutate și o experiență formatoare. 

Elevul provine dintr-o familie în care părinții s-au separat, cu puțin timp înainte ca el să ajungă în 

clasa a IX-a, în care mama și bunica paternă și-au alocat cea mai mare parte a timpului și au intervenit 

timpuriu pentru remedierea problemei, oferindu-i astfel șanse reale pentru creșterea, recuperarea și 

dezvoltarea lui. În ciclul primar și gimnazial elevul a fost integrat în școlile de masă și a beneficiat de 

servicii de sprijin (curriculum adaptat şi profesor itinerant). Rezultatele școlare obținute până în clasa a 

IX-a au fost bune, însă cele de la evaluarea națională, foarte slabe, îndeosebi la matematică. 

În ceea ce privește nivelul de dezvoltare, acesta prezenta abilități reduse de autoîngrijire și o 

oarecare independență, în sensul că venea și pleca singur la și de la școală, știa să-și cumpere de 

mâncare, să încuie casa, etc. Dezvoltarea somatică a elevului era în concordanță cu media de vârstă, 

motricitatea slabă (prezintă reacţii anormale faţă de stimuli normali), atenția instabilă, capacitate de 

concentrare slabă. Memoria selectivă, memora cu ușurință ceea ce-l interesa, cunoștea după nume și 

prenume tot personalul școlii, didactic și auxiliar, personalul ISJ-ului., ș.a. Poseda cunoștințe vaste la 

geografie, fiind printre elevii cu cea mai bună pregătire la această disciplină. Avea plăcerea de a consulta 

zilnic diverse site-uri pentru a fi la curent cu noutățile și întâmplările din oraș. Citea bine, scria după 

dictare bine, însă scrisul era lipsit de lizibilitate. Capacitatea și dorința de învăţare, erau relativ reduse.  

Nu manifesta nevoia de afecţiune și nici nu răspundea la afecțiunea sau atenția ce i se acorda. 

Deși observam o oarecare „bucurieˮ în momentul în care ne vedeam, când mă apropiam de el să vorbim 

nu se oprea să întrețină o conversație sau răspundea la intrebări fugitiv doar cu da și nu. Prezenta 

anumite reacţii corporale repetitive: își acoperea urechea dreaptă cu palma, își mișca necontrolat 

picioarele. Avea dificultăți în comportament cum ar fi hiperactivitate și agresivitate către propria 

persoana sau către cei din jur, devenind uneori chiar periculos față de colegi. 

Incluziunea școlară în cadrul colectivului clasei, la liceu, nu a fost ușoară pe de o parte datorită 

situației enigmatice existente, corelată cu lipsa de empatie a colegilor, iar pe de altă parte datorită 

specificului acestei boli (lipsa interacțiunii sociale și a comunicării). Astfel pentru a putea fi integrat, în 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Pera+Novacovici
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colaborare cu psihologul școlii am realizat o serie de activități (vizionări de filmulețe referitoare la 

modul de manifestare a bolii, la comportamentul de tip „bullyingˮ, jocuri pentru incluziune socială, etc) 

menite să-i sensibilizeze, să le cultive relații bazate pe respect, egalitate și prietenie față de elevii cu 

CES, să-i conștientizeze pe colegi asupra slăbiciunilor acestei patologii. 

În colaborare cu profesorii care predau la clasă, cu psihologul școlii cu familia elevului, am 

întocmit Planul de servicii individualizat pentru copiii cu CES, în vederea atingerii obiectivelor 

educaționale în sensul creării unui mediu incluziv, în care toți elevii sunt bineveniți, protejați și educați 

și în sensul adaptării programelor școlare și metodologiilor didactice ținând cont de dizabilitățile și 

specificul de învățare al elevului. 

Dintre metodele de adaptare întreprinse, la clasă, pentru elevul cu autism, amintesc: 

- flexibilitate față de stilul de învăţare al copilului ; 

- promovarea învăţării colaborative, în grupuri mici pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi de 

comunicare; 

- verificarea gradului de înţelegere  (a sarcinilor, enunţurilor, noţiunilor nou introduse); 

- explicații individuale ale cadrului didactic pentru rezolvarea sarcinilor (cu contact vizual); 

- acordarea unui timp mai mare pentru a răspunde întrebărilor ; 

- simplificarea textului care urmează a fi studiat, reducându-se din complexitatea lexicală şi 

sintactică; 

- limitarea efortului de scriere prin reducerea din lungimea dictărilor, din obligaţia de a lua notiţe 

(printarea sau fotografierea lecţiei de pe tablă); 

- asigurarea unor fotocopii la fizica, matematică, etc. și în general la lecțiile care includ imagini, 

schițe, fotografii, știut fiind faptul că elevul are dificultăți la desen; 

- permiterea folosirii calculatorului care să faciliteze operaţiile de calcul, a tabelului cu formule 

matematice, etc.; 

- asigurarea unor măsuri de dispensare în funcţie de capacităţile sale cognitiv-emoţionale, starea 

lui de oboseală, sau starea lui emoţională de moment; 

- scutirea scrierii rapide după dictare, a luării de notiţe scrise, a copierii de pe tablă sau manuale– 

prin compensare cu texte pregătite anticipat, printate şi lipite pe caiet sau lucru direct pe fişe; 

- dispensarea respectării timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;  

- scutire în memorarea poeziilor prea lungi, formulelor, tabelelor, definitiilor prea complicate; 

- dispensarea cantităţii excesive de teme pentru acasă; 

- dispensarea efectuării mai multor teste/evaluări la puţină vreme unele dupa altele; 

- evaluarea preponderant orală, elevul având un sccris nelizibil, etc. 

- scutire de a participa la ultimele ore în cazul oboselii excesive; 

- permiterea părăsirea clasei în timpul orei în cazul oboselii excesive sau a unei frustrări majore 

pentru evitarea crizelor emoţionale sau asigurarea prezenţei facilitatorului în clasă  (decizia este la 

latitudinea elevului şi a profesorului, de comun acord). 

Recurgând la aceste metode și măsuri care să înlesnească procesul instructiv - educativ pentru 

elev, acesta reușea să-și achizitioneze cunoștințe, deprinderi și abilități conforme cu programa școlară 

adaptată. 
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La matematică, fizică și chimie elevul  întâmpina cele mai multe dificultăți, iar geografia și 

istoria au reprezentat disciplinele lui favorite, la care reușea să-și achiziționeze facil informațiile. 

Au existat și o serie de neînțelegeri și situații conflictuale chiar momente în care elevul devenea 

agresiv față de el și de colegi, dar cu ajutorul dirigintelui, colegilor de clasă, psihologului, familiei și 

profesorilor s-au rezolvat cu bine. 

Elevul a avut un traseu școlar bun și a încheiat studiile ciclului liceal cu entuziasm. 

Această experiență a constituit pentru mine o responsabilitate în plus, o lecție profundă de viață. 

pe care doresc să o închei cu fraza: ,Nimeni nu-i perfect, doar dragostea-i perfectă”. 

În prezent elevul desfasoară diverse activități în cadrul Fundației Transilvană Alfa, de tip centru 

de zi pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi severe. 
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AUTISMUL 

Marchiș Ana 

Școala Gimnazială ,,Caius Iacob” Arad 

          Autismul sau tulburările din spectrul autist denumesc un grup de tulburări complexe de 

dezvoltare. Aceste tulburări se manifestă diferit de la un copil la altul şi se referă la deficienţe de 

interacţiune socială, comunicare verbală şi nonverbală şi comportamente repetitive.  

Această categorie de tulburări include: sindromul Kanner (autism infantil- întârziere de limbaj, 

inteligenţă), Asperger (deficienţe de comunicare şi sociale), Rett, Heller (demenţa infantilă sau psihoză 

dezintegrativă) şi autismul atipic. Tulburările din spectrul autist pot fi asociate cu dizabilităţi 

intelectuale, dificultăţi în coordonarea motorie, deficit de atenţie, tulburări ale somnului şi tulburări 

gastrointestinale.  

            Autismul apare încă de la naştere, dar semnele pentru un diagnostic clar pot fi observate cu 

uşurinţă la vârsta de 2-3 ani. Conform statisticilor, astăzi autismul afectează 1 din 88 copii şi a continuat 

să afecteze din ce în ce mai mulţi copii de la an la an. Riscul de a avea autism este mai mare la băieţi, ei 

fiind de 4 ori mai predispuşi decât fetele. 

            Termenul autism provine din limba greacă (autos- însuşi) şi a fost introdus la începutul secolului 

XX de către Bleuer, care l-a definit ca fiind ,, o detaşare de la realitate, însoţită de o predominare a vieţii 

interioare’’. 

            Cauzele autismului sunt fie de natură ereditară, fie un complex de factori de mediu asociaţi sau 

nu cu predispoziţia genetică care determină afecţiuni la nivelul creierului. Factorii de mediu sunt: vârsta 

înaintată a părinţilor, boli sau infecţii în timpul sarcinii, deprivarea de oxigen a bebeluşului şi alte 

probleme care apar la naştere şi pot afecta dezvoltarea copilului. Cercetătorii de la USC Medical School 

au descoperit de curând că există o genă, MSNP1AS, care alterează expresia celorlalte gene care 

codează proteinele. Aşadar, această genă suprimă producţia de moesin, o proteină importantă pentru 

dezvoltarea creierului şi a imunităţii. Această descoperire necesită mai multe cercetări pentru a evidenţia 

cum funcţionează acea genă şi care este efectul clar al proteinei moesin asupra dezvoltarii creierului. 

       Simptomele comportamentale ale copiilor cu autism sunt: problemele de interacţiune socială 

(lipseşte interesul faţă de jocul altor copii sau faţă de jocurile interactive- de exemplu ,,cucu-bau’’; poate 

fi răutăcios cu fraţii săi; poate sta singur în pătuţ plângând sau ţipând fără să-şi cheme mama; poate să 

nu observe când pleacă de acasă sau se întoarce părintele de la serviciu; se poate împotrivi puternic când 

este pupat sau luat în braţe de părinţi; se poate să nu ridice mâinile din pătuţ când cineva întinde mâinile 

spre el pentru a-l lua în braţe); probleme de comunicare (evită contactul vizual; nu conştientizează 

mediul; ghidează mâna adultului); comportamente stereotipe sau repetitive (flutură mâinile; priveşte fix 

în tavan; se învârte; aliniază jucăriile; îi poate lipsi interesul pentru jucării, dar se ataşează de obiecte 

precum un radiator; alege scame în bătaia luminii, poate să nu fie interesat de jucării decât de anumite 

aspecte ale acestora, cum ar fi roţile unei maşinuţe; se leagănă; stinge şi aprinde obsesiv lumina; flutură 

degetele în faţa ochilor; mănâncă obiecte neobişnuite cum ar fi haine, draperii, saltele; împrăştie 

materiile fecale; găseşte locuri şi modalităţi prin care poate primi o presiune profundă sau un impact 
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puternic asupra corpului); probleme motorii – unii pot prezenta abilităţi motorii excepţionale în anumite 

arii şi în alte arii pot avea deficienţe (slabă coordonare motorie; deficite de motricitate fină; mers pe 

vârfuri; deficite de percepţie a adâncimii; neîndemânare sau echilibru excepţional; incapacitate de a 

merge pe triciclete sau camioane de jucărie; salivare necontrolată); supraîncărcare senzorială (copiii cu 

autism nu tolerează muzica, zgomotele, texturile, experienţele, mediile noi şi poate manifesta o criză 

dacă are parte de o supraîncărcare senzorială); probleme senzoriale (nu suportă centurile de siguranţă; 

dificultate extremă la tuns; îi pot displăcea experienţele noi sau surprizele cum ar fi baloanele şi 

lumânările de tort; nu îi place îmbăierea; dificultăţi în a tolera muzica; vomită la mirosurile obişnuite din 

gospodărie; învârte obiecte în apropierea feţei; poate părea surd fără a se speria la zgomote puternice; 

poate avea dificultăţi în a purta îmbrăcăminte de exterior iarna; se opune schimbării hainelor; îsi poate 

rupe hainele, cusăturile sau etichetele; în timpul verii poate insista să poarte îmbrăcăminte de iarnă); 

comportament autoagresiv (se loveşte repetat cu capul de suprafeţe tari; se muşcă fără a prezenta 

aparent durere; se zgărie şi se loveşte peste mâini; îşi smulge smocuri de păr din rădăcină); probleme 

legate de siguranţă (nu are simţul pericolului, nu recunoşte situaţiile în care există riscul să se rănească, 

nu are frică de înălţimi); probleme gastrointestinale- într-o cercetare iniţiată de Dr. Tim Buie, medic 

gastroenterolog la Universitatea Harvard şi la Mass General Hospital din Boston, pe 1000 de copii 

diagnosticaţi cu autism a descoperit cu ajutorul endoscopiilor că  problemele gastro-intestinale sunt mult 

mai frecvente la copiii cu autism decât la cei normali: 20% Esofagite, 12% Gastrite, 10% Duodenite, 

12% Colite, 55% Deficienţe de lactază (diaree, mâncare nedigerată în scaun, constipaţie, dietă 

alimentară autoimpusă extrem de limitată sau sensibilitate la anumite alimente); tulburări ale somnului 

(lipsa aparentă a nevoii de somn, neobservarea diferenţelor dintre noapte şi zi, dificultăţi de dormire sau 

de a rămâne adormit mai mult de 2 ore); convulsii, răspunsuri diminuate, absente sau exagerate la 

durere. 

     Într-o cercetare realizată de Uta Frith şi colegii de la Medical Research Council Cognitive 

Development Unit s-a demonstrat ipoteza confom căreia deficitul cognitiv al copiilor autişti îi împiedică 

pe aceştia să prevadă comportamentul celorlalţi oameni, iar acest fapt afectează şi comunicarea cu 

ceilalţi. Acest deficit este mai evident la copiii cu autism care prezintă un coeficient de inteligenţă 

normal şi capacitate de înţelegere a limbajului adecvată. În general, la vârsta de 4 ani un copil ar trebui 

să poată reflecta la propriile gânduri şi, de asemenea, să fie conştienţi de faptul că şi ceilalţi oameni au 

propriile gânduri. La acest experiment au participat copii normali, copii cu sindrom Down şi copii cu 

autism. Copiii normali nu au avut dificultăţi la testare; chiar şi cei cu sindrom Down au reuşit să treacă 

testul în proporţie de 80 %, însă cei cu autism, deşi au o vârstă mentală mai dezvoltată decât cei cu 

sindrom Down, au picat testul.  

Acest experiment a fost reluat şi a constat în introducerea, în camera unde se aflau participanţii, a unei 

păpuşi care pune o bomboană într-un coşuleţ şi apoi pleacă la plimbare. Cât păpuşa este plecată, un 

ursuleţ de pluş este dirijat astfel încât să ia bomboana şi să o pună în cutia lui. Când păpuşa se întoarce 

în cameră şi doreşte să-şi ia bomboana din coş, copilul este întrebat unde anume se va uita păpuşa pentru 

a-şi lua bomboana. Răspunsul copiilor cu autism a fost că acea păpuşă se va uita în cutie, ei ştiind ca 

acolo se află bomboana şi neputând să se pună în locul păpuşii şi să conştientizeze ce ar putea gândi 

aceasta în situaţia respectivă. Această incapacitate de a atribui gânduri şi opinii celorlalţi oameni ar 
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putea avea repercusiuni nu numai în înţelegerea anumitor evenimente şi cunoştinţe despre lume, ci şi în 

relaţiile de comunicare cu ceilalţi. Simon Baron-Cohen a observat că expresii precum: ,,nu te cred’’, ,,ce 

vrei să spui?’’, ,,nu este chiar aşa’’, ,,te prefaci’’, ,,nu este adevărat’’, ,,de unde ştii?’’ pot lipsi din 

limbajul unui copil cu autism.  

       În cadrul orelor de logopedie unii dintre copiii cu autism reuşesc să obţină progrese mari în ceea ce 

priveşte cititul, recunoaşterea şi reproducerea unor cuvinte din texte, dar pot întâmpina greutăţi mari la 

înţelegerea textului citit. Din această cauză procesul de învăţare se realizează mai lent până când copilul 

înţelege sensul cuvintelor citite mecanic.  

       În funcţie de nivelul de funcţionare cognitivă copiii cu autism pot obţine performanţe la activitatea 

de scriere. Majoritatea învaţă să construiască propoziţii complexe, dar nu prezintă creativitate pentru a 

putea realiza o compunere. Totuşi, unii dintre copiii cu autism prezintă creativitate în scris sau talent în 

activităţile vizuale, de desen, matematică, în arte, însă unele idei sunt excentrice sau bizare.  

 

        Terapii şi intervenţii educaţionale 

      Prin interventia logopedică se pot dezvolta limbajul rostit şi scris şi abilităţile de comunicare şi 

interacţiune cu ceilalţi. Această intervenţie cuprinde, indiferent de problemele de limbaj pe care le au 

copiii cu autism, următoarele etape: 

  1. Depistarea problemei, adică semnalarea uneia sau a mai multor dificultăţi în ce priveşte folosirea 

limbajului oral sau scris. 

  2. Evaluarea complexă a cazului şi identificarea elementelor definitorii pentru tulburarea semnalată. 

Logopedul utilizează probe de limbaj oral, limbaj scris şi probe de ordin general pentru a identifica 

nevoile copilului de care trebuie să ţină cont în planul de intervenţie. 

  3. Intervenţia propriu-zisă  cu evaluări periodice. Aceasta presupune activitate faţă în faţă cu 

logopedul, într-un cadru relaxant, jocul fiind una dintre modalităţile principale ale învăţării.  

Părinţii participă şi ei şi trebuie să realizeze şi acasă exerciţiile învăţate, cu frecvenţa şi intensitatea pe 

care o recomandă logopedul pentru a putea înregistra progresele dorite. 

    4. Evaluarea finală, care se realizeaza la sfârşitul unei etape de învăţare. În special în cazul copiior cu 

autism, logopedul trebuie să stimuleze în primul rând interesul şi motivaţia pentru a participa activ, dar 

şi nevoile lui senzoriale, fără de care nu s-ar putea realiza cu succes intervenţia 

 În cazul copiilor cu autism, învăţarea limbajului şi a altor programe de învăţare va necesita mult mai 

mult efort şi încercări decat în cazul altori copii care nu au aceste tulburari. 

       Analiza comportamentală este o abordare ştiinţifică a înţelegerii comportamentului şi a modului în 

care acesta este afectat de către mediu. Analiza comportamentală aplicată (ABA) înseamnă folosirea 

unor tehnici şi principii (întărire pozitivă) pentru a aborda probleme importante din punct de vedere 

social si pentru a determina schimbări de comportament observabile. 

În ziua de azi, ABA este recunoscută pe plan mondial ca fiind un tratament sigur şi eficient pentru 

autişti. Numeroase cercetări pe ABA arată că dacă terapia este începută înainte de vârsta de 4 ani şi se 

desfăşoară intensiv - 30-40 de ore de terapie pe săptămână şi este continuată până la doi ani, între 20 şi 

47% dintre copii pot scăpa de diagnosticul de autism şi pot deveni la fel ca şi ceilalţi copii de vârsta lor. 

Astfel, ei învaţă abilităţi de autoajutorare necesare, adică să ştie să facă cumpărături, să se spele, să ia 
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autobuzul şi să păstreze curăţenia şi ordinea în casă. În acest mod, ei pot să fie relativ independenţi si să 

nu trebuiască să trăiască în instituţii specializate. 

        Programul TEACCH, adică tratamentul şi educaţia copiilor cu autism şi cu deficienţe de 

comunicare înrudite. Acesta este un program american desfăşurat de specialişti în centre de 

diagnosticare a autismului şi presupune servicii de intervenţie la domiciliu, clase speciale pentru 

adolescenţi şi copii cu autism şi centre unde adulţii cu autism sunt adăpostiţi şi pot lucra 

        În concluzie, dacă un copil cu autism nu va beneficia de tratament, acesta riscă să se confrunte cu o 

serie de dificultăţi majore care îi vor afecta integrarea în societate atât în copilărie, tinereţe, cât şi în viaţa 

adultă. Acesta va avea probleme de relaţionare, de adaptare la situaţii noi, de a privi lucrurile dintr-un alt 

punct de vedere, de a se angaja şi de a trăi într-o comunitate.  
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Cum putem stimula învățarea la copiii cu CES - studiu de specialitate 

Prof.înv.primar: Tudora Elena Ramona 

Liceul,, Preda Buzescu,, Berbești, județul Vâlcea 

 

        O activitate didactică cu adevărat motivantă trebuie să-i implice pe elevi în mod activ, să le capteze 

interesul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească curiozitatea elevilor prin elemente de 

noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin folosirea studiului de caz, prin antrenarea elevilor în 

realizarea unor proiecte de echipă etc. Profesorul poate apela și la impulsul de autoafirmare al elevului, 

explicându-i că învățarea unei discipline spre exemplu îi deschide perspective profesionale într-o serie 

de domenii prestigioase. Foarte importantă este și cunoașterea domeniilor de interes ale elevului astfel 

încât în activitatea de predare să alegem exemple și să stabilim legături cu aceste domenii de interes. 

         Pentru desfășurarea unei activități didactice cu adevărat motivantă profesorii trebuie să-i implice 

pe elevi în mod activ, să le capteze interesul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească 

curiozitatea elevilor prin elemente de noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin folosirea 

studiului de caz, prin antrenarea elevilor în realizarea unor proiecte de echipă etc. Profesorul poate apela 

și la impulsul de autoafirmare al elevului, explicându-i că învățarea unei discipline spre exemplu îi 

deschide perspective profesionale într-o serie de domenii prestigioase. Foarte importantă este și 

cunoașterea domeniilor de interes ale elevului astfel încât în activitatea de predare să alegem exemple și 

să stabilim legături cu aceste domenii de interes. 

        Pentru stimularea interesului elevilor, profesorul trebuie să gândească strategiile de predare în 

funcție de cunoștințele pe care trebuie să le transmită elevilor, cunoștințe declarative și cunoștințe 

procedurale. De asemenea, modul în care profesorul realizează evaluarea poate avea efecte asupra 

motivației elevilor. Aprecierea evoluției elevilor trebuie să se facă în termeni pozitivi (ex. laudă, 

evidențiere, încurajare). Profesorul poate să-și pună probleme cum să acționeze în mod direct asupra 

motivației unui elev. Pentru aceasta este nevoie să realizeze un profil motivațional al elevului, printr-o 

evaluare a intereselor acestuia, a atracțiilor și respingerilor pentru o disciplină sau alta, a perspectivelor 

de viitor pe care și le-a conturat, a valorii pe care o acordă activității de învățare. Profilul motivațional al 

elevului trebuie să includă și percepțiile cu privire la competența și gradul de control pe care acesta 

estimează că le are în îndeplinirea diferitelor sarcini de învățare. 

          Îmbunătățirea opiniei elevului cu privire la propria sa competență se obține atunci când el reușește 

în mod repetat într-o activitate pe care nu se considera capabil să o îndeplinească. O reușită neașteptată 

poate reda unui elev încrederea în sine, poate crește motivația sa de a se angaja într-o activitate și de a 

persevera cu scopul de a-și ameliora performanțele. Pe tot parcursul activității profesorul îi va furniza 

elevului un feed-back permanent în privința efortului depus dar și a aptitudinilor și capacităților lui. 

          Elevii cu CES au aceleași nevoi ca și ceilalți elevi (înțelegere, respect, afirmare de sine, 

încurajare, etc.) cît și nevoi specifice (în funcție de deficiența avută: hipoacuzie, deficiență vizuașă, 

fizică, psihomotrică, intelectuală, tulburare de învățare, tulburări de comunicare sau comportament etc.). 

Ei participă la procesul de învățământ după posibilitățile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-și 

adapteze metodele pedagogice în consecință. 

          Dintre strategiile psihopedagogice de optimizare a învățării, eficiente pot fi: 
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     -  Instruirea în cuplu- reprezintă o modalitate concretă de folosire a relațiilor elev-elev în scopul 

ameliorării rezultatelor învățării. Este o tehnică a învățării cooperative. Învățarea cooperativă se referă la 

dezvoltarea în clasă a practicilor și atitudinilor menite să întărească deprinderile sociale și de participare 

la grup, promovând învățarea unui elev prin altul/alții. A-i solicita pe elevi să lucreze în colaborare 

presupune punerea lor în fața unor noi probleme. 

     - Parteneriatul în predare - este un mijloc de asistență acordată profesorilor de alți profesori când se 

introduc metode de lucru noi. Partener poate fi: un coleg de aceeași specialitate, cu o experiență 

educativă mai bogată (care poate juca rol de îndrumător) sau un coleg cu o altă specializare, de obicei 

una înrudită. 

     - Colaborara în predare - este un alt mijloc de acordare a sprijinului pentru profesor prin colaborarea 

acestuia cu alți adulți. În demersul de a crea condiții de învățare eficientă pentru toți elevii, prezența în 

clasă a unor persoane care lucrează împreună cu profesorul poate fi deosebit de utilă. Colaborarea în 

predare se poate practica atât în clasele de copii obișnuiți în care se integrează copiii cu C.E.S. dar și în 

clasele speciale. Eficiența acestor strategii depinde de modul în care a fost pregătită colaborarea. 

     - Folosirea sugestiei. Aceasta reprezintă unul dintre cei mai importanți factori ai schimbării 

terapeutice. Sugestiile sunt „căi de urmat”; ele difuzează răspunsuri. Sugestibilitatea este o trăsătură a 

personalității ce mediază transformarea sugestiei în comportament sugerat. Imaturitatea afectivă, 

emotivitatea deficienților mintal favorizează sugestibilitatea. În cazul deficienților de intelect, folosirea 

sugestiei are un rol important în: înlăturarea/ameliorarea unor comportamente aberante; formarea unor 

atitudini favorabile învățării și activității; determinarea participării la viața colectivului și aprecierea 

colegilor după meritele lor. 

         - Utilizarea distincției între cunoaștere și metacunoaștere. Metacunoașterea desemnează 

conștientizarea de către cel ce învață a proceselor/operațiilor gândirii care se produc în cursul învățării-

rezolvării de probleme, a modului de folosire a strategiilor, deci a modului de realizare efectivă a 

activității sale cognitive. Sensul conceptului de metacunoaștere este cel de supraveghere, control, 

verificare și reglare a activității cognitive a persoanei, care se realizează în cursul rezolvării unei 

probleme. Metacunoașterea marchează distincția între a cunoaște și a cunoaște cum funcționează 

cunoașterea. 

         - Învățarea asistată de ordinator (IAO). În procesul învățării elevilor cu dizabilități, computerul 

joacă două roluri importante: suport în comunicare și sprijin în învățare. Folosirea lor face posibilă 

învățarea prin creșterea concentrării atenției, prin dezvoltarea folosirii limbajului și a deprinderilor 

sociale. 

          În stimularea  motivaţiei pentru învăţare este necesar să se ia în consideraţie capacităţile şi 

abilităţile fiecărui elev.Fiecare  copil este unic, de aceea trebuie create pentru el  experienţe  de învăţare  

specifice. Foarte important pentru orice dascăl, este ca elevul să manifeste interes pentru şcoală şi să-şi 

realizeze  satisfăcător sarcinile şcolare.  Ştim că apelul la motivaţia intrinsecă  este cea mai eficientă  

formă de mobilizare a elevilor. Aproape  în toate şcolile există copii cu probleme, care au dificultăţi în 

demersul de învăţare în special a scrisului şi cititului. Aceşti copii provin dintr-un mediu sărac din punct 

de vedere educaţional. Ei lipsesc foarte mult de la şcoală. Pentru realizarea calităţii, elevii, indiferent de 

mediul social din care provin, de etnie, de cerinţele educaţionale  specifice,trebuie să înveţe să  ştie să 
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fie productivi, să-şi satisfacă  nevoile de bază, să lucreze împreună, să se înţeleagă pe sine şi pe ceilalţi, 

să respecte pluralismul, diversitatea  şi diferenţele legate de etnie, de religie,cultură,etc.    

            Aplicând anumite metode (ex. Studiul de caz) pentru a identifica trebuinţele  copiilor, le putem 

asigura succesul în activitatea pe care o desfăşoară. În ceea ce priveşte învăţarea la copiii cu CES, 

trebuie să le explicăm acestora ce importantă este şcoala,să le dăm sarcini uşoare, interesante care să-i 

atragă. Pentru ca aceşti elevi să aibă o satisfacţie  la realizarea sarcinilor şcolare este bine să le dăm teme 

la alegere, să-i recompensăm imediat  după identificarea reuşitei  nu numai prin calificative ci şi prin alte 

metode. Trebuie să ne exprimăm încrederea în capacitatea şi resursele unui elev, chiar şi atunci când 

rezultatele  sunt slabe, insistând pe sublinierea  aspectelor pozitive, evitând critica moralizatoare şi 

sarcasmul.  

         De talentul nostru  de dascăli, depinde găsirea unui cuvânt bun  pentru fiecare elev, chiar şi atunci 

când acesta ne creează dificultăţi în clasă. Deşi nu este uşor, de noi depinde găsirea strategiei optime de 

motivare pentru o anumită situaţie, în funcţie de treapta motivaţională pe care se găseşte elevul, de stilul 

motivaţional la care este acesta sensibil, de experienţa acestuia în asumarea şi atingerea de obiective. 

Toţi elevii pot învăţa,  dacă profesorii, părinţii, cei care le oferă suport, sunt pregătiţi cum să-i înveţe, să 

le propună programe  pentru dezvoltarea stilului de învăţare şi a practicării abilităţilor transferabile de 

comunicare, de a lucra în echipă, de organizare a timpului, de creativitate, etc.  

         În scopul eficientizării procesului de învăţare pentru elevii cu CES sunt invocate câteva repere 

fundamentale: 

- învăţarea interactivă care presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe 

cooperarea, colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe 

interacţiunea dintre cadre didactice, cadre didactice şi elevi; 

- elaborarea în comun a obiectivelor învăţării (învățător/profesor – elev) deoarece fiecare 

participant la actul învăţării are ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie să 

se ţină seama în proiectarea activităţilor didactice; 

- demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor cu 

CES) este mai eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate şi 

aplicate în situaţii reale de viaţă, existând şi un feedbeck continuu de-a lungul întregului 

proces; 

     - modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu CES au nevoie în anumite momente de un 

sprijin activ deînvăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la activităţile din 

afara clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat educaţional cu anumite categorii de specialişti, 

cu familiile elevilor. 

         În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă 

a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, 

elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce 

ştiu, se învaţă unii pe alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului. Educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să 

desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a 
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valizilor, pentru o adecvată inserţie socială. Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de 

ajutor în vederea adaptării, integrării şi devenirii lorca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu 

realizări şi ratări dar şi cu rezultate încurajatoare. 

          În stimularea motivației pentru învățare este importantă și atitudinea și comportamentul 

profesorului față de întreaga clasă și față de copiii cu CES. Este important ca profesorul să empatizeze 

cu acești copii, să le ofere sprijin necondiționat și să le faciliteze integrarea in colectiv. De modul în care 

profesorul îi privește depinde și felul în care vor fi percepuți de întreaga clasă. De crearea unui climat 

favorabil în colectivele de elevi din care fac și ei parte  răspunde profesorul, iar un climat propice poate 

contribui la dezvoltarea motivației pentru învățare. 

         Reuşita activităţilor în cazul instruirii în interiorul clasei si a elevilor cu CES este dificilă și 

presupune efort dublu, atât în cazul copiilor cât și al profesorului. Profesorul trebuie să găsească calea de 

mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la 

particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul educativ. Este de datoria morală a 

fiecăruia dintre noi să intervenim și să îmbunătățim circumstanțele de viață ale copiilor care, prin 

schimbarea atitudinii celor din jur, pentru ca aceștia să aibă șansa să crească într-o lume cu mai puține 

prejudecăți, o lume a șanselor egale la o viață normală. Rațiunea pentru care acești copii se află înscriși 

în clase obișnuite nu este aceea de a-i transforma în elevi ,,normali,, ci de a le insufla valori, aspirații și 

comportamente specifice copiilor normali. 
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Copii cu C.E.S. – Defini\ie 

 (copiii cu cerin\e educative speciale) 

Ciuca Raluca Daniela 

Liceul de Arte “Hariclea Darclee” 

• În ţările europene nu există o interpretare standard a unor termeni cum ar fi handicap, nevoi 

educaţionale speciale sau deficienţe. Definiţiile şi categoriile de               elevi cu nevoi 

educaţionale speciale diferă de la o ţară la alta. 

• În aproape toate ţările UE conceptul de elevi cu nevoi educaţionale speciale reprezintăun subiect 

de interes. Din ce în ce mai multe persoane sunt convinse de 

necesitatea înlocuirii perspectivei medicale asupra conceptului de „handicap” cu o perspectivă 

educaţională: astfel, în prezent atenţia se îndreaptă spre consecinţele deficienţelor asupra 

educaţiei. {n majoritatea ţărilor europene se dezbate acest aspect privind consecinţele 

deficienţelor asupra educaţiei. 

• Conceptul de CES corespunde unei abordări care: postulează ideea că fiecare copil este unic; 

admite / demonstrează faptul că orice copil poate învăța; valorizează unicitatea tipului de 

învățare determinată de particularitățile individuale; cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc 

de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este folosită adecvat; consideră curriculum-

ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile / cerințele elevi. 

• Din categoria elevilor cu nevoi educaţionale speciale fac parte: 

• elevii cu dificultăţi generale de învăţare.  

• elevii cu dificultăţi severe de învăţare.  

• elevii cu deficienţe senzoriale, auditive şi vizuale.  

• elevii cu tulburări de comunicare – autism, vorbire şi limbaj.  

• elevii cu dificultăţi specifice de învăţare – dislexie, dispraxie şi discalculie.  

• elevii cu probleme de sănătate mintală.  

• elevii cu deficienţe medicale – deficienţe fizice şi epilepsie.  

• elevii cu dificultăţi severe şi multiple de învăţare (denumite în unele cazuri dificultăţi 

complexe) cu sau fără tulburări de comportament. 
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Profesorii si scoala 

• Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, 

emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprin]i și copii cu dizabilități, și copiii 

talentați, și copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile  

nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri 

sau zone marginale. 

• Un rol important [n progresul eleviilor cu CES [l are profesorul. Este indicat ca acesta s`-i 

considere pe to\i elevii la fel de imporan\i s` contribuie [n mod special la educarea eleviilor cu 

CES  - a copiilor cu deficien\e. Implicarea cadrului didactic duce la progres ]i evolu\ie continu`.  

• Cre]terea cuno]tin\elor ]i competen\elor profesionale ale profesorilor referitor la gestionarea 

eleviilor cu dizabilit`\i. 

• Oportunit`\i de a [nv`\a practici inovatoare de instruire care sunt benefice pentru to\i elevii. 

• Cre]terea colabor`rii dintre personalul ]colii care conduce la crearea unei atmosfere de colaborare 

]i mai pu\in de competi\ie.  

Condițiile de care are nevoie copilul cu CES 

• condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

•  flexibilitate didactică; 

•  adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale; 

•   individualizarea educației; 

•   protecție socială; 

•   programe individualizate de intervenție; 

•   integrare școlară și socială. 

Integrarea copiilor cu CES  

scolile de masa 

• Integrarea ]colar` constituie un proces de includere [n ]colile de mas`, a copiilor cu deficien\e.  

• Permite sub atenta [ndumare a cadrelor didactice, [n\elegerea ]i priceperea corect` de c`tre elevii 

normali a problematicii ]i poten\ialului de rela\ionare ]i participarea lor a serviciile oferite [n 

cadrul comunit`\ii.  
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• Educa\ia integrat` a copiilor cu CES urm`re]te dezvoltarea capacit`\ilor fizice ]i psihice a 

acestora care s`-i aproprie c@t mai mult de copii normali. 

• Cadrele didactice ar trebuie ca pe l@ng` cursurile de formare care s` le preg`teasc` ]i s` se 

informeze despre specificul lucrului cu copii cu CES, s` beneficieze ]i de ajutorul unor profesori 

de sprijin ]i psihologi care ar trebui s` existe [n fiecare ]coal`. 

Metodologia adaptării curriculumului 

• Elevii cu CES sunt trata\i ca parte integrant` a societ`\ii, av@nd ca model restul colegilor care nu 

au probleme. At@t copii cu CES c@t ]i colegii lor []i dezvolt` abilit`\ile comunicative, devin 

mai emotivi.Profesorul adopt` metode diverse de predare – [nv`\are de care beneficiaz` to\i copii. 

• Un aspect important care trebuie avut în vedere de către guvernul român este reprezentat de lipsa 

stimulentelor financiare acordate familiilor pentru a-şi trimite copilul cu nevoi educaţionale 

speciale să studieze în cadrul învăţământului de masă.  

• De exemplu, dacă aleg şcolile speciale, elevul va beneficia de 3 mese pe zi, echipament special şi 

transport gratuit. Nu există aceeaşi ofertă în cadrul învăţământului de masă. 

• Până când şcolile nu vor fi capabile să predea şi să evalueze într-o manieră atât de flexibilă, 

curriculumul trebuie adaptat astfel încât să ofere şanse egale şi acces egal pentru elevii cu nevoi 

educaţionale speciale. 

Abordarea actual` bazat` pe educa\ia incluziv` - necesitate [n educa\ia actual` 

• Educa\ia incluziv` denot` din faptul c` to\i copii au acces la educa\ie de calitate [ntr-un mediu 

inclusiv.  

• Este un proces prin care r`spundem diversit`\ii nevoilor copiilor prin cre]terea gradului de 

participare la [nv`\are ]i reducerea excluziunii. 

Beneficii pentru elevii cu CES: 

- [mbun`t`\irea stimei de sine ]i a comportamentului social. 

- performan\a academic` [mbun`t`\it` mai mult timp petrecut [n contact cu curriculum general. 

- educa\ia inclusiv` este mereu asociat` cu elevi care au dizabilit`\i.  

- de asemenea, incluziunea se refer` la educa\ia ]colar` a tuturor copiilor ]i tinerilor. 

Concluzii 

 Consider c` la nivelul clasei pentru copilul cu CES trebuie s` fie o comunicare permanent` [ntre 

profesor ]i p`rin\i ajut@nd [n acest mod s` se ridice la [nal\imea celorlal\i. 
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 Fiecare elev cu CES ar trebui s` beneficieze de un program adecvat ]i adaptat de recuperare, care 

s` dezvolte poten\ialul fizic ]i psihic pe care [l are.  

 Ace]ti copii ar fi indicat s`-]i petreac` timpul fac@nd lucruri c@t mai interesante ]i distractive, 

precum ]i particip`ri la diferite activit`\i extra]colare. 
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METODĂ DE CUNOAȘTERE A COPIILOR CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

                                                                                                       Prof.înv.primar Radu Daniela 

                                                                        Școala Gimnazială,,Sf.Dumitru’’ Măceșu de Sus 

 

          Cunoașterea personalității elevilor oferă educatorului o structură teoretică ce permite formularea 

propriilor ipoteze în legătură cu rezolvarea problemelor fiecărui elev. 

          Voi prezenta în continuare un  STUDIU DE CAZ (subiect M.A., elev cu cerințe educaționale 

speciale), obiectivele urmărite în activitățile desfășurate, strategiile didactice folosite în intervenție. 

I. Date personale: 

1. Numele și prenumele: M.A. 

2. Locul și data nașterii: 05.X.2012; Băilești 

3. Domiliciliul: Măceșu de Sus 

4. Școala și clasa în care a învățat: Măceșu de Sus, clasa a III-a 

II. Date familiale: 

1. Ocupația și locul de muncă al părinților: șomeri 

Tatăl: muncitor (ocazional) 

Mama: la muncă în Spania 

2. Structura și componența familiei: 

a) familie formată din cei doi bunici; 

b) frați (surori)- doi frați mai mici, unul locuiește cu el la bunici, celălalt cu tata; 

c) elevul este crescut și de bunicii din partea tatălui. 

3. Atmosfera și climatul educativ: 

▪ climat educativ necorespunzător din cauza condițiilor materiale/ sociale la limita subzistenței; 

▪ lipsa unor modele parentale familiale; 

▪ dezinteres din partea părinților în educația minorului. 

III. Dezvoltarea fizică și starea de sănătate 

▪ dezvoltare fizică normală; 

▪ deficiența/ dizabilitate mintală ușoară. 

IV. Particularități ale debutului școlar 

 Elevul a frecventat grădinița prezentând următoarele incapacități: 

▪ lipsa motivației și a interesului de cunoaștere; 

▪ imprecizie în acțiunile practice și mentale; 

▪ verbalizare redusă a reprezentărilor și acțiunilor; 

▪ grad redus de independență în procesele intelectuale; 

▪ conduita neadecvată începerii școlarizării; 

▪ anxietate în fluxul solicitărilor școlare. 

V. Procesele cognitive și stilul de muncă intelectuală 

Tipul de dizabilitate: mintală ușoară; 

Dizabilități asociate: devianța comportamentală, tulburări de atenție; 
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Dezvoltarea senzorial- perceptivă: nediscriminări perceptiv- vizuale și auditive; 

Nivelul dezvoltării psiho- motricității: 

▪ reprezentări temporale reduse ( nu cunoaște zilele săptămânii, anotimpurile etc.); 

▪ slabe reprezentări spațiale ( nu poate aranja corect în pagină, nu percepe detaliile, nu utilizează corect 

noțiunile spațiale). 

Gândirea 

▪ intuitiv- concretă, la nivelul operațiilor concrete bazate pe material didactic și sprijin din partea 

adultului; 

▪ analiza, compararea asigurate pe baza modelului prezentat; 

Memoria 

▪ mecanică, săracă, reproductivă, de scurtă durată; reprezentări instabile ale memoriei vizuale și auditive; 

Atenția 

▪ tulburări de atenție; 

▪ fluctuanță în funcție de stimul și recompensă imediată; 

▪ hiperactivitate uneori pentru acțiuni personale în timpul activității școlare. 

Imaginația slabă, subdezvoltată, reproductivă; 

▪ folosește uneori minciuni pentru a atrage atenția celor din jur sau pentru a-și justifica atitudinile 

negativiste; 

▪ procedează rutinier (cu automatisme), fără inițiative. 

Limbajul 

▪ vocabular sărac, neactivizat, imprecis; 

▪ dislexo- disgrafie:  

- nu despinde mesajul global din comunicarea orală a învățării; 

- nu percepe și nu discriminează auditiv și vizual fenomenele; 

- imprecizie în scrierea semnelor grafice; 

- nu poate formula enunțuri proprii. 

▪ Tulburări de vorbire: sigmatism 

▪ Comunicare: - deficitară 

                     - violență (folosește expresii urâte în relațiile cu colegii) 

VI.Conduita elevului la lecție și în clasă (trăsături de personalitate) 

Afectivitatea 

▪ instabilitate afectivă prin trecerea la afectivitate (prezența numai fizic) la stări afective 

puternice,conflictuale, agresive (verbale și chiar fizice); 

▪ imaturitate afectivă (emoțiile îi perturbă activitatea); 

Motivația 

▪ redusă (elevul este mult mai retras, rezervat, introvertit, cu ieșiri explozive, uneori prin manifestări 

comportamentale inadecvate; 

▪ lipsa încrederii în forțele proprii; 

▪ reacții dezadaptative; 

▪ pozitive față de persoane care acordă sprijin moral și material. 
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Aptitudini 

▪ muzicale și practice (gospodărești); 

▪ lipsa atitudinilor intelectuale (ritm lent, greoi, cu erori); 

▪ lipsa aptitudinilor de comunicare și interrelaționare cu colegii de clasă. 

Nivelul maturizării psiho- sociale: 

▪ tulburări emoțional- afective; 

▪ frustrări din cauza handicapului social; 

▪ lipsa igienei corporale; 

▪ lipsa igienei vestimentare; 

▪ imaturitatea afectivă (dornic de afecțiunea persoanelor adulte). 

Recomandări psihopedagogice: 

▪ curriculum școlar adaptat; 

▪ profesori de sprijin/ itinerant; 

▪ psihoterapii. 

Potențial de învățare 

Limbă și comunicare 

Ce știe? 

✓ recunoaște majoritatea literelor mari fără suport imagistic; 

✓ face corespondența litera mare de tipar- litera de mână; 

✓ citește cuvinte mono și bisilabice; 

✓ copiază, transcrie corect o propoziție dezvoltată; 

✓ scrie corect după dictare cuvinte mono și bisilabice; 

Ce nu știe: 

✓ nu cunoaște grupurile de litere; 

✓ nu citește independent un text de mică întindere; 

✓ vocabularul activ-foarte sărac; 

✓ alcătuiește enunțuri simple cu suport imagistic; 

✓ nu cunoaște semnificația semnelor de punctuație; 

✓ memorează poezii de mică întindere. 

Ce se poate realiza pe termen scurt 

Obiective: 

✓ să învețe grupurile de litere mari și mici, de tipar și de mână; 

✓ să-și corecteze scrierea; 

✓ să scrie corect și să citească cuvinte care conțin grupurile de litere; 

✓ să citească și să scrie după dictare cuvinte formate din mai multe silabe; 

✓ să citească independent un text scurt; 

✓ să utilizeze în vorbirea curentă un număr cât mai mare de cuvinte noi; 

✓ să memoreze una sau două poezii pentru serbarea școlară; 

Matematica 

Obiectiv pe termen lung (cognitiv) 
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1.4. – să efectueze adunari și scăderi mintal și în scris, fără trecere peste ordin în concentrul 0 la 100,  

recurgând frecvent la numărare  

Obiective terapeutice (formativ-educative); 

✓ dezvoltarea gândirii (calculul mintal și scris); 

✓ activizarea vocabularului matematic (terminologia); 

✓ dezvoltarea capacității de concentrare a atenției. 

obiective pe termen scurt: 

✓ să difinească corect noțiunile: termen, sumă, descăzut, scăzător, diferență; 

✓ să calculeze oral adunări și scăderi până la 10 și până la 100 (cu sprijin); 

✓ să efectueze oral, calcule în concentrul 0-100: U+U; Z+Z; Z+U; U+Z; ZU+U; 

✓ să formuleze probleme pe baza de imagini, simboluri; 

✓ să rezolve probleme cu o singură operație; 

✓ să utilizeze corect: ,,mai mult cu atât’’, ,,mărit cu’’, ,,micșorat cu’’; 

✓ să utilizeze corect  terminologia matematică în rezolvarea exercițiilor; 

✓ să scrie corect în coloană, în pagină; 

✓ să participe cu interes, mărindu-și atenția divergentă; 

✓ să-și dezvolte memoria logică (reprezentările mentale). 

Strategii didactice folosite în intervenții 

Metode și procedee: 

- explicația pe baza materialului intuitiv- concret; 

- demonstrația pe baza de simboluri, pentru însușirea algoritmului de efectuare a calculului mintal, oral 

și scris, liniar și în scris; 

- observația pe baza de stimuli (dirijată); 

- problematizarea- rezolvarea de probleme imagistice și acționale; 

- fișă de evaluare 

- munca independentă; 

- conversația euristică. 

Metode și procedee terapeutice 

- activități ludice; 

- activități de artterapie; 

- activități de ergoterapie; 

- activități psihoterapeutice pentru diminuarea tulburărilor de atenție și de comportament. 

Material didactic 

- numărători, bețișoare, planșe, simboluri (puncte, bile, steluțe etc.), jetoane, tablă magnetică cu numere, 

manual. 

Perioada de intervenție 

1 noiembrie- 20 noiembrie 2020 

Evaluarea 

▪ evaluare orală: 

- calculul mintal de adunare și scădere:U+U; U-U; Z+Z; Z-Z;Z+U;ZU-U; ZU-Z; ZU+ZU;  
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ZU-ZU; 

- folosirea limbajului matematic (,,sumă’’, ,,termen’’, ,,mărit cu’’, ,,descăzut’’, ,,scăzător’’, 

,,diferență’’, ,,micșorat cu’’); 

- rezolvarea de probleme imagistice cu o operație matematică; 

▪ evaluare scrisă: 

- exerciții de adunare și de scădere prin calcul linear și în scris (cu material intuitiv); 

- rezolvarea unor exerciții- jocuri pe fișă de muncă independentă. 

Nevoi specifice ale copilului în cadrul familiei 

 copilul are nevoie de o îngrijire și o supraveghere mai atentă din partea părinților; 

 este necesar ca părinții să manifeste o atitudine pozitivă față de școală, să-laprecieze și să-l  

încurajeze pentru a învăța; 

 se impune o organizare mai judicioasă a timpului petrecut de elev acasă, să existe un raport  

optim între intervalul de învățare și joc. 

Obiective: 

▪ Sensibilizarea părinților față de problemele și nevoile elevului; 

▪ Îmbunătățirea colaborării dintre părinți și școală (cadru didactic). 

Mijloace de realizare: 

 discuții cu părinții; 

 realizarea unor activități școlare sau extrașcolare la care să participe și părinții (serbări, expoziții cu 

produse ale elevilor, concursuri sportive, excursii); 

 întocmirea împreună cu părinții a unui ,,orar’’ pentru acasă. 

Educatorul realizează cel mai bine care sunt problemele elevului în raport cu felul în care  

acesta își pregătește și își realizează temele de învățare. Informații despre stilul, ritmul, gradul de 

învățare a elevului le putem obține însă, cel mai bine, în activitatea de învățare în clasă. Învățătorul 

trebuie să-și planifice lecțiile/ activitățile, după evaluarea inițială a elevilor, ținând seama de obiectivele 

propuse de programă, dar și de condițiile concrete ale învățării în clasa sa, în școala în care activează și 

comunitatea de apartenență. 
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MITURI ȘI REALITĂȚI DESPRE COMUNICAREA AUGMENTATIVĂ ȘI ALTERNATIVĂ 

Prof. psihopedagog Radu Nicoleta 

Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae, București 

 

Apare mai tot timpul întrebarea “De ce achiziţii trebuie să dispună copilul/persoana pentru a utiliza un 

sistem CAA?” Sistemul CAA ar trebui introdus cât mai de timpuriu posibil. Nu există un nivel de 

achiziţii obligatoriu pe care copilul să-l aibă înainte de a utiliza CAA. Nimeni nu poate fi considerat ca 

având o dizabilitate prea profundă pentru a putea beneficia de CAA. Inainte de a aştepta insuccesul altor 

metode, este mai bine să se introducă CAA. Oamenii învaţă să comunice, doar comunicând în contexte 

situaţionale. Pentru ca vorbirea să se dezvolte, trebuie să le oferim copiilor contextul social- situaţii de 

comunicare şi mijloace de comunicare cu persoanele importante din viaţa lor. În mod natural, sistemele 

CAA utilizate de diferite persoane sunt strict individualizate în funcţie de vârstă, nivelul şi tipul 

deficienţei, abilităţile păstrate şi nevoile de comunicare. De exemplu, unii copii cu dizabilităţi 

severe/profunde şi asociate pot beneficia de pe urma sistemului CAA: dobândind o mai mare capacitate 

de a-şi concentra atenţia, de a-şi mări mobilitatea şi de a se juca, de a utiliza un switch, de a conştientiza 

relaţia cauză-efect şi de a face o alegere dintre mai multe opţiuni- ce reprezintă un set de abilităţi 

transferabile utile pentru comunicare, înainte ca un sistem formal de comunicare să fie efectiv introdus şi 

folosit de copil. Înainte de a începe implementarea unui sistem CAA la un copil cu dizabilităţi de 

comunicare, de multe ori apar o serie de temeri, în special din partea părinţilor, dar şi a unor specialişti, 

privitor la următoarele aspecte. Aceste temeri şi idei proconcepute au fost analizate critic de două 

autoare MaryAnn Romsky şi Rose Sevcik, în 2005, în articolul „Augmentative Communication and 

Early Intervention: Myths and Realities”. O sinteză a acestor temeri şi posibile soluţii este prezentată 

mai jos. 

 Idei preconcepute/temeri:  

1. CAA ar trebui introdusă doar când celelalte tehnici de stimulare a dezvoltării vorbirii au eşuat.  

* probleme reale:  

- Este practic imposibil să prevezi modul în care se va dezvolta vorbirea la un copil foarte mic. - Copiii 

care beneficiază de logopedie clasică de stimulare a vorbirii, adesea trebuie să rămâni ani de-a rândul 

fără un mijloc de comunicare. 

 - Un copil care nu poate în mod efectiv să comunice, este supus unui mare risc de întârziere în 

dezvoltarea cognitivă, socială, emoţională şi de apariţie a problemelor comportamentale.  
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* soluţii practice: - Terapia logopedică clasică de stimulare a vorbirii şi intervenţia CAA este bine să fie 

oferite concomitent. - Gradul în care se pune accent mai mare pe una sau alta trebuie determinat prin 

evaluarea copilului în variate situaţii de comunicare şi rutine zilnice specifice vârstei sale. 

 2. Introducerea CAA întârzie sau frânează dezvoltarea viitoare a vorbirii (reprezintă o teamă a multor 

părinţi). Mulţi cred că odată ce copilul utilizează CAA ca principal mijloc de comunicare, poate pierde 

motivaţia pentru vorbire. 

* probleme reale: - Datele puse la dispoziţie de studii arată îmbunătăţirea abilităţilor verbale după 

introducerea CAA.  

- Studiile arată că introducerea CAA a grăbit apariţia vorbirii cu aproximativ 6 luni, la copiii cu sindrom 

Down, la care se ştie că întârzierea în pariţia limbajului verbal este un simptom. 

 - S-a demonstrat că şi în cazul copiilor normali, cu care s-au folosit concomitent două sisteme de 

comunicare: verbal şi semne, au început să comunice la o vârstă mai fragedă decât normal,întâi prin 

semne apoi prin vorbire.  

* soluţii practice: 

 - Utilizarea CAA şi dezvoltarea vorbirii ar trebui să fie scopuri simultane ale intervenţiei terapeutice.  

3. Copiii ar trebui să posede un anumit nivel cognitiv pentru a putea utiliza CAA. Cei cu dizabilităţi 

mintale severe nu pot beneficia de CAA.  

* probleme reale:  

- Este recunoscut că dezvoltarea limbajului depinde şi de nivelul cognitiv, dar este valabilă şi reciproca. 

Dezvoltând capacitatea de comunicare şi oferind un mijloc de comunicare copiilor le oferim 

posibilitatea să-şi dezvolte şi capacităţile cognitive.  

- Unii copii cu deficit sever senzorio-motor nu-şi pot demonstra abilităţile cognitive până nu au la 

dispoziţie un mijloc corespunzător prin care să poată comunica.  

* soluţii practice: 

 - Ar trebui întâi introdus un sistem CAA corespunzător vârstei şi abilităţilor cognitive şi motorii, pentru 

ca apoi să se poată realiza o evaluare corespunzătoare, mai apropiată de realitate. - Stretgia CAA trebuie 

adaptată particularităţilor copilului, poate avea ca scop doar dezvoltarea unor abilităţi bazale de 

comunicare: comunicarea intenţionată, cerere şi refuz, efectuarea alegerilor.  

4. Un copil trebuie să aibă o anumită vârstă pentru a putea utiliza CAA, de regulă, când trebuie să 

meargă la grădiniţă (din teama de a nu împieta asupra dezvoltării vorbirii ca principal mijloc de 

comunicare).  
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* probleme reale: 

 - Copiii normali manifestă comportament comunicativ intenţionat chiar inainte de apariţia vorbirii (prin 

gesturi, privire, vocalizări). Acest stadiu este foarte important pentru comunicarea fromală, simbolică, 

verbală ulterioară. 

 - Aceste disponibilităţi native trebuie fructificate şi dezvoltate prin CAA.  

* soluţii practice:  

- În mod ideal, copiii ar trebui să aibă deja o modalitate de comunicare înainte de intrarea la grădiniţă. 

Este suficient de dificil pentru un copil cu dizabilităţi să se adaptaze la noul mediu ambiental al 

grădiniţei, la cel social-noii colegi şi educatoare şi fără a trebui să înveţe o modalitate nouă de 

comunicare în acelaşi timp-CAA. 

 - Utilizarea unui sistem CAA la intrarea în grădiniţă i-ar uşura adaptarea şi tranziţia de la mediul 

familial către mediul şcolar şi social mai larg. 

 5. Crearea unui sistem CAA ar trebui să fie un scop pentru toate persoanele non-verbale.  

* probleme reale: - Persoanele non-verbale au nevoie să comunice cu persoanele importante din viaţa lor 

(părinţi, fraţi, familia extinsă, colegi, profesori, prieteni, etc.) prin mijloace care să să fie înţelese de 

aceştia.  

* soluţii practice: - Scopul este abilitarea copilului cu un mijloc de comunicare funcţional, iar sistemul 

CAA este doar o cale către atingerea scopului.  

- Utilizarea corespunzătoare a acestuia, oferirea de oportunităţi de comunicare la nivel şcolar, social ar 

susţine o comunicare funcţională. Studiile recente (Romski, Sevcik, Robinson, Bakeman, 1994, 

Silverman, 1980) au înlăturat mitul necesităţii unor precondiţii/ prerechizite ca elevii să utilizeze CAA, 

interzicând astfel accesul persoanelor cu deficenţă gravă şi severă la comunicare. Înainte de anii 60, 

intervenţia asupra comunicării era centrată pe terapia vorbii. Copiii cu handicap grav şi sever erau 

consideraţi ca fiind prea afectaţi cognitiv pentru a beneficia de orice tip de intervenţie comunicaţională. 

Între timp, accentul asupra abordării intervenţiei comunicării s-a schimbat dramatic, iar terapia s-a lărgit 

cuprinzând atât terapia limbajului vorbit, cât şi utilizarea altor sisteme de comunicare. O altă tendinţă a 

fost cea de a utiliza contextul natural, situaţiile cotidiene pentru însuşirea comunicării. Astfel, acest lucru 

a permis unui număr mai mare de beneficiari să participe la programele de terapie, în special au fost 

incluşi copii cu handicap grav şi sever .  
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Argumentele pentru utilizarea sistemelor alternative şi augmentative de comunicare (studii realizate de 

Van Tatenhove, G. M. (1987), “Teaching power through augmentative communication: Guidelines for 

early intervention”, 1987, pg. 185-199). 

 ✓ Progresul cognitiv, academic şi social al copilului depinde de comunicare. Cercetările arată că 

abilităţile copiilor în aceste arii s-au ameliorat.45 ✓ Un copil cu handicap grav şi sever are capacităţi 

foarte reduse de a învăţa de timpuriu pe plan cognitiv şi social pe baza comunicării convenţionale. 

Utilizarea unor REPERE. Revistă de Ştiinţele Educaţiei Numărul 5/2011 36 programe CAA pot produce 

progrese în aceste arii concomitent cu învăţarea comunicării funcţionale  

 ✓ Asistenţii personali sau cei care îngrijesc copiii mici cu handicap grav şi sever au dificultăţi în a 

interpreta mesajele şi încercările de a comunica. Rezultatul este tensionarea relaţiei îngrijitor – copil, şi 

scăderea tentativelor de comunicare din partea copilului. CAA oferă îngrijitorilor oportunităţi de a 

deveni mai sensibili la tentativele de a comunica şi a comportamentelor comunicaţionale ale copiilor, iar 

copilului şansa de a accesa un mijloc mai descifrabil de comunicare şi de a i se asigura şansa de a fi 

înţeles. 

 ✓ Un copil cu dificultăţi de comunicare riscă să devină neputincios în învăţare, deoarece adultul nu se 

aşteaptă ca copilul să-i informeze cu privire la nevoile speciale ale sale, astfel ei anticipând, iar adesea 

interpretează greşit nevoile copilului. Prin urmare, copilul renunţă să-şi mai exprime nevoile şi devine 

extrem de pasiv. CAA permite copilului să facă alegeri şi să-şi exprime dorinţele şi antipatiile. De altfel, 

oferirea copilului mai mult control asupra mediului este adesea primul obiectiv al programului de 

comunicare .  

✓ În ciuda incapacităţii de a învăţa, copilul care nu are un sistem de comunicare, va deveni frustrat, iar 

incapacitatea de a se exprima provoacă adesea probleme de comportament pentru a-şi satisface nevoia. 

CAA asigură copilul cu mijloace acceptate social de comunicare a nevoilor şi dorinţelor.  

✓ Copilul care nu poate comunica adecvat riscă să aibă întârzieri în dezvoltarea cognitivă şi socială, 

frustrări excesive, probleme de comportament, neputinţă de a învăţa.  

✓ Abilitatea de a comunica reprezintă un standard de evaluare a calităţii vieţii, astfel este important de 

observat nivelul de satisfacţie general şi sentimentul de împlinire oferit de posibilitatea de a se exprima 

oferit de CAA.  

✓ Realizarea dreptului fundamental de exprimare a opiniei și de participare activă în viaţa comunităţii 

(conform Convenţiei ONU şi altor reglementări legislative importante).  
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✓ Un copil care nu poate comunica eficient şi efectiv este incapabil să participe cu adevărat în multe 

activităţi, şi riscă să aibă întârzieri în dezvoltarea cognitivă, socială şi emoţională. 

 ✓ Este imoral să lăsăm copilul cu abilităţi minime sau fără mijloace de comunicare eficientă pe 

parcursul anilor îndelungaţi de terapie a limbajului verbal. 

 În concluzie, când un copil prezintă o dizabilitate care îi afectează limbajul verbal şi capacitatea de 

comunicare, este util să începem cât mai curând posibil implementarea unui sistem AAC concomitent cu 

terapia vorbirii, care să susţină şi să dezvolte capacitatea de comunicare a copilului în contexte de 

interrelaţionare socială normală, chiar dacă prin alte mijloace decât vorbirea. 
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Copii cu nevoi speciale- copii cu cerinţe educative speciale- copii în dificultate 

DEFICIENŢA –TULBURAREA DE LIMBAJ 

 

Iacobeanu Iuliana-Rodica 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 29, Structură a Şcolii Gimnaziale,,Mihai Sadoveanu”, Bacău 

 

              Cerinţele educative speciale (C.E.S.) (Vrasmas) "desemnează necesităţile educaţionale 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată 

particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum şi o 

intervenţie, prin reabilitare/recuperare corespunzatoare". Este importantă, deci, acordarea unei asistenţe 

educaţionale speciale. Această sintagmă sugereză renunţarea la împărţirea pe categorii de dizabilităţi 

desemnând persoanele, copiii care au anumite probleme speciale de educaţie. 

            Aceste probleme pot fi determinate de: - deficienţe mintale;- deficienţe senzoriale;- deficienţe 

fizice si neuromotorii;- tulburări de limbaj;- tulburari emoţionale şi de comportament;- DMS (deficienţe 

multisenzoriale). 

             Definirea sintagmei C.E.S. poate fi analizată şi din perspectiva sintagmei "copii cu nevoi 

speciale" (special needs). În ultima vreme, în Romania s-a vorbit despre persoane sau "copii cu nevoi 

speciale", evitându-se sintagma "persona sau copii cu handicap". Persona cu nevoi speciale poate să fie 

o persoană cu anumite dizabilităţi, mai mult sau mai puţin grave. 

          Bateman (1965) arată ca :”Copiii ce prezintă dificultăţi de învăţare sunt aceia care manifestă o 

discrepanţă educativă semnificativă între potenţialul lor intelectual estimat şi nivelul actual de 

performanţă, discrepanţa asociată cu tulburări bazice în procesele de învăţare care pot fi sau nu conectate 

cu disfuncţii demonstrabile ale sistemului nervos central,dar care nu sunt consecinţa întârzierii mintale 

generalizate, carenţelor culturale sau educative ,tulburarilor emoţionale severe sau unor deficienţe 

senzoriale „(Bateman 1965,p220). 

          Comitetul Interagenţilor pentru Dificultăţi de Învatare(ICLD -1987)ofera o definitie mai extinsă  

şi mai clară: 

        „ Dificultătile de învăţare sunt un termen generic ce se refera la un grup de tulburări ce se exprimă 

prin dificultăţi semnificative în achizitionarea  şi utilizarea receptării şi întelegerii limbajului, a vorbirii, 

scrierii, citirii (literalizării, silabisirii), a raţionamentului şi abilităţilor matematice, ca şi unor abilităţi ale 

Sistemului nervos central.”(ICLD Jurnal 1987 ,p.222). 

          Dificultăţile şcolare marchează „ momente de stagnare şi desfăşurare necorespunzătoare a 

activităţii de cunoaştere în procesul învăţării şcolare .”(Dictionar de pedagogie,1979,p.34) 

   

  STUDIU DE CAZ 

Nume si Prenume: P.E 

Varsta: 4ani si 6 luni 

Sex: feminin 

Naţionalitate : română 
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Integrată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 29 

Grupa mijlocie 

 

Evoluţia pshio-fizică a copilului: 

 

          În timpul sarcinii mama a fost răcită în luna a cincea. Naşrerea a fost la termen şi fără complicaţii. 

La varsta de 4 ani şi 6 luni dentiţia este incompletă; lipsesc incisivii superiori centrali; la radiografie s-a 

vazut că exista muguri dentari, ceea ce înseamnă că va urma să iasă. Din punct de vedere somatic şi 

pshic copilul este dezvoltat normal. Din punct de vedere a limbajului prezintă o întârziere în dezvoltarea 

limbajului oral sub aspectul fono-articulator; întelegerea este bine conservată. Se observă o discrepanţă 

între posibilitătile intelectuale şi insuficienţa verbalizării. Este un colpil energic, ascultator, timid. 

 

Examen logopedic: 

Dezvoltarea limbajului şi a vorbirii sunt limitate datorită lipsei incisivilor dar cu posibilitate rapidă de 

corectare prin exerciţii  de repetare a sunetelor. 

 

Examen pshiologic: 

Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când copilul nu găseşte întelegerea 

necesară faţă de dificultatea sa în vorbire, sau când acesta nu întrevede perspectiva corectări. În această 

situaţie copilul trăieşte emoţii, începe să plangă . 

 

Plan de intervenţie : 

Colaborarea cu logopedul, aplicarea unui curicculum adaptat, introducerea opţionalului –             ,, 

Sunete Fermecate “ 

 

I.    OBIECTIVE DE  REFERINŢĂ  ŞI  EXEMPLE  DE  ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE 

OBIECTIVE  DE  REFERINŢĂ ACTIVITǍŢI  DE  ÎNVǍŢARE 

1.  dezvoltarea  capacităţii copiilor de 

a percepe şi a diferenţia corect 

sunetele pe cale auditivă.   

 

- exerciţii de  imitare a sunetelor din natură prin 

onomatopee 

- exerciţii de pronunţare a unor silabe paronome 

2.   educarea sunetelor „S” şi „Ş” 

 

 

 - exerciţii de respiraţie  

- exerciţii de dezvoltare a muşchiului lingual 

3.   educarea sunetelor: „M”, „N”, 

„G” şi „R” 

 

 

-  exerciţii de respiraţie 

-  jocuri pentru fixarea consoanelor cu articulare 

complexă    
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II.  CONŢINUTURI 

• Exerciţii generale de dezvoltare a respiraţiei 

 Exerciţii de respiraţie 

 Exerciţii de dezvolatare a muşchiului lingual- în oglindă 

 Exerciţii de dezvoltare a auzului fonematic: imitarea sunetelor din natură prin 

onomatopee; pronunţarea unor silabe paronome; pronunţarea sunetelor în şoaptă sau 

normal; 

• Exerciţii de obţinere a sunetelor 

• Exerciţii de fixare şi consolidare a sunetului în silabe, cuvinte, propoziţii 

 Exerciţii de introducere a sunetului în silabă 

  Exerciţii de introducere a sunetelor în cuvinte 

  Exerciţii de diferenţiere a sunetelor 

• Exerciţii de consolidare a sunetului în vorbire până se ajunge la automatism 

  Jocuri de exersare a sunetelor: 

✓ „Poezie cu onomatopee” 

✓ „Să nu mă atingă mingea de ping-pong” 

✓ „Repetă după mine!” 

✓ „Jocul de-a balonul” 

✓ „Răspunde repede” 

✓ „Ursul şi albinele” 

✓ „Păsărelele şi maşina” 

✓ „Telefonul fără fir” 

✓ „Curte cu păsări” 

✓ „Animalele” 

✓ „Vrăbiuţa şi copacii” 

 

4 . pronunţarea cât mai corectă a 

onomatopeelor; perfecţionarea 

auzului fonematic 

 

- exerciţii de respiraţie 

- jocuri pentru exersarea onomatopeelor 

5.    pronunţarea sunetelor  cu 

articulare complexă în combinaţii    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- exerciţii de pronunţare corectă 

- jocuri de pronunţare a sunetelor cu articulare 

complexă 

 

6. utilizarea concomitentă a auzului 

fonematic ţi a pronunţiei corecte în 

combinaţii de sunete 

 

- jocuri de exersare a pronunţiei 
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III    MODALITĂŢI  DE  EVALUARE: 

Probe  orale :   povestiri,  repovestiri,  susţinerea  unui  dialog, recitări 

Observarea progresului/regresului în activitatea de comunicare orală. 

  

Concluzie : 

           Se pot obţine îmbunătaţiri evidente la copil prin frecventarea gradiniţei , unde prin conţinutul 

muncii dirijate şi metodice a educatorului se soluţionează problema . O mare contribuţie trebuie să o 

aducă şi părinţii prin lucru permanent cu copilul (pronunţarea cuvintelor corect –repetativ ). 
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Cum putem trata ADHD? 

Pop Luminita Gabriela  

 Gradinița cu Program PrelungitNr.12,Bistrița 

 

Tratamentul ADHD este direct corelat cu modul în care se realizează diagnosticarea.Datorită 

absenței testelor obiective clasice prin care se poate diagnostica o disfuncție tipică, în majoritatea 

cazurilor părinții și cadrele didactice apelează la evaluările și recomadările de tratament oferite de 

psihiatru. Problema de fond,legată de tratamentele indicate în majoritatea cazurilor de psihiatri, este ca 

ei, asemenea tuturor medicilor, au o formare profesională bazată pe indentificarea și tratarea cauzelor 

biologice,apelând la medicamente care țintesc aceste cauze ale maladiilor cu care se confruntă. 

Tratamentele farmaceutice apelează în mare măsura la psihostimulanți, dar și antidepresive, 

medicamente anti-anxietate. În ultimii ani s-a menținut preferința pentru stimulanți ca metilfenidat, 

dextroamfetamina și pemolina. Medicamentele bazate pe metilfenidat sunt prescrise predominant de 

medicii psihiatri, fiind în general trecute cu vederea sau ignorate alternativele educaționale sau 

intervențiile psihoterapeutice. Un studiu realizat Health Canada – Therapeutic Products Programme in 

1999 releva faptul ca în procentul de 80% de medici care au avut pacienți cu ADHD, 84% au prescris 

medicamente bazate pe MPH, 85% dintre ei având la acea vreme pacienți sub tratament cu MPH. Mai 

mult, aproximativ 27% dintre medici au utilizat MPH pentru tratamentul altor maladii decât ADHD sau 

ADD. Pacienții cu ADHD sunt tratați în proporție de 66% cu MPH. Cu toate că ADHD nu are la bază o 

diagnosticare bazată pe evidențele care indică soluțiile terapeutice care țintesc cauzele biologice, 

diagnosticul fiind predominant stabilit pe baza observațiilor și rapoartelor furnizate de părinți si cadrele 

didactice, medicamentele reprezintă principala și uneori unica soluție vizată de medici, psihostimulanții 

de tipul Ratalin fiind preferați ca panaceu. Este eronat să cădem în capcana extremei care militează 

pentru eliminarea medicamentelor pentru tratamentul copiilor care sufera de ADHD, fiind clar faptul că 

unele cazuri necesită acet tip de soluții, copiii fiind ajutați pe această cale să depășeasca simptomele 

grave asociate. 

Este evident deja că în cazurile diagnosticate cu forme mai avansate, tratamentele cu 

medicamente psihostimulante recomandate  de medic pot reprezenta cheia soluțiilor educaționale care 

completează o terapie de succes. Pe de altă parte, unele studii relevă faptul că medicația are efecte rapide 

și consistente și are rezultate superioare față de terapiile comportamentale asupra simptomelor specifice 

ADHD: lipsa atenției, hiperactivitate-impulsivitate, comportament agresiv. În general, părinții și cadrele 

didactice preferă tratamentul cu medicamentele specifice, datorită efectelor rapide vizibile și a faptului 

că ele realizează ceea ce ei nu mai pot face un copil ADHD: să fie atent, să stea la locul lui fără a mai 

perturba orele de curs și să nu mai fie agresiv. 

Tocmai de aceea nu trebuie ignorată tendința medicației, in cazul în care ea nu se impune și 

trebuie subliniate riscurile neglijării efectelor secundare ale medicației. Subestimarea soluțiilor de tip 

educațional, care în unele cazuri pot rezolva la fel de eficient problemele asociate ADHD, poate avea 
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efecte dramatice. Trebuie notat aici că există foarte puține informații asupra efectelor pe termen lung ale 

medicației specifice ADHD, fiind clare efectele ameliorative pe termen scurt, dar prea puțin 

documentate posibilele efecte adverse pe care le au asupra pacienților pe termen lung in plan social, 

școlar, profesional și a altor aspecte ale vieții sale socil-emoționale. Mai mult, unele posibile efecte 

secundare de ordin medical sunt prea puțin cunoscute. În anul 2006, oficiali din domeniul sănătații din 

Statele Unite au emis o nouă atenționare publică unor mari companii farmaceutice pentru a impune 

menționarea explicită pe eticheta unor medicamente destinate tratamentului ADHD a riscurilor legate de 

efectele adverse asupra inimii sau de stimulare a comportamentelor de tip psihotic. Oficialii FDA aveau 

in vedere medicamente des utilizate, ca Dexedrine sau Ritalin, care implica riscuri serioase, cum ar fi 

afecțiunile cardiace sau moartea subită. Alte medicamente destinate ADHD aveau deja impusă 

menționarea efectelor adverse, care –deși sunt rare- au implicații foarte serioase,printre care sunt 

menționate creșterea tensiunii arteriale, a gresivitații, a insomniei, nervozitații, dezvoltarea 

comportamentelor maniacale și a tendințelor suicidare. Este de notat ca FDA estimă că in Statele Unite 

sunt eliberate lunar aproximativ 2 milioane de rețete pentru copii cu medicamentele de acest tip. Un 

avertisment aproape identic a fost emis in același an și de autoritațile medicale din Canada. Evident, 

tratamentul simptomelor ADHD nu se poate limita la soluția medicației, poziție susținută in fapt de cei 

care au un tip de pregătire care se adresează exclusiv cauzelor biologice ale oricărei disfuncții. Ținând 

cont de lipsa documentației asupra cauzelor biologice specifice demonstrate științific pentru apariția 

ADHD, avem un argument în plus pentru a recomanda o abordare comprehenisivă, multimodală, din 

care nu se exclude în nici un caz varianta medicației. Această abordare multimodală are în vedere 

abordarea simptomelor specifice, în funcție de gradul de gravitate a simptomelor manifestate, a 

contextului socio-cultural al elevului, al contextului școlar și a tipului de personalitate. 

Avem în vedere în principal, o abordare educațională care implică și menține activ interesul și 

curiozitatea copilului. Educația imaginativă este un nou tip de abordare, prin care se poate elimina una 

dintre cauzele deseori subevaluate pentru lipsa de atenție și hiperactivitate: lipsa de interes a materialului 

didactic și plictiseala. Educația imaginativă menține accentul pus pe învățare și conținut, dar are in 

vedere dezvoltarea și abordarea conținuturilor în funcție de gradul de dezvoltare specific elevului și de 

,,instrumentele cognitive,, care îl pot ajuta în procesul de învățare. 

Sindromul ADHD impune informarea și formarea părinților și cadrelor didactice pentru a le oferi 

soluțiile la problemele specifice ridicate de simptomele ADHD, fiind vizate în special metodele 

didactice, managementul comportamentului și strategiile specifice de educație, precum și elemente care 

pot duce la dezvoltarea necesarei colaborări între școală, familie, comunitate și -in cazul în care se 

impune- comunitatea medicală. Alături de strategiile de intervenție în plan comportamental se impune 

adoptarea unei serii coerente de metode educaționale adaptate ADHD. Totodată, este recomandat ca 

acest set de intervenții și abordări diferențiate să fie dublate de consilierea familială și individuală. 

Medicația nu trebuie exclusă ca opțiune pentru tratarea simptomelor, dar este foarte important să aibă in 

vedere posibilele efecte pe termen lung, efectele adverse și să apeleze la această opțiune numai în cazul 

în  care este absolut necesară. 
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Acordând o atenție mai mare copiilor cu ADHD si lucrând in echipă are ca scop final integrarea 

copiilor cu ADHD in invățământul de masă. 
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REPERE PENTRU CREAREA UNUI PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

    Prof. Popica Victoria-Mădălina 

Liceul Teoretic Novaci 

 

Planul de intervenție personalizat este un instrument de lucru necesar oricărui cadru didactic care 

lucrează cu elevi cu nevoi educaționale specifice. Prin realizarea acestuia, cadrul didactic poate urmări 

traseul de învățare al elevului, poate interveni în ameliorarea unor situații neașteptate, care creează 

disconfort în învățare, poate să aleagă strategiile didactice de învățare și să le adapteze. 

În practică, acest instrument are câteva repere generale: numele elevului, data naşterii, domiciliul, 

date despre familie, date despre mediul familial, abilități, școala absolvită, data elaborării planului 

de intervenție, durata de desfășurare, domeniul de intervenție, disciplina etc. 

În elaborarea planului de intervenție personalizat pentru elevul cu CES, este necesară o evaluare 

inițială. Cu sprijinul consilierului școlar, în funcție de diagnosticul pus de un medic de specialitate și de 

evaluarea facută de specialiștii CJRAE, se pot aplica chestionare de investigare, se poate realiza fișa 

psihopedagogică, se poate face o observare spontană sau dirijtă a comportamentului și a atitudinii față de 

învățare prin convorbire individuală. 

În general, elevii cu CES manifestă o adaptare inferioară la cerințele programei școlare a anului 

școlar anterior, au dificultăți de învățare, percepție slabă sau labilitate emoțională. 

Capacitatea de comunicare orală și scrisă este deficitară. Ca atare, profesorul trebuie să încurajeze 

orice încercare a elevului de a comunica și să corecteze cu tact greșelile.  

O altă secțiune a planului de intervenție este dată de identificarea problemelor cu care se confruntă 

elevul la o anumită disciplină. 

Voi propune un exemplu de probleme sesizate după evaluarea inițială pentru  disciplina 

Limba și literatura română, clasa a IX-a. 

Elevul cu CES va avea un vocabular sărac, capacitatea de exprimare va fi însoțită de momente mai 

lungi de tăcere, răspunsurile vor fi scurte ( de tipul Da/Nu), citirea va fi deficitară, scrierea de mesaje sau 

texte va dovedi lacune de exprimare, punctuație, ortografie. 

Cel mai des, profesorul de specialitate va interveni asupra domeniului cognitiv. 

Într-un plan de intervenție personalizat, scopul programului de intervenţie va viza: aducerea 

subiectului la un nivel mai bun de funcţionalitate psihică generală pentru a putea dobândi o experienţă 

cognitivă superioară celei dobândite anterior, sprijinirea elevului pentru inserţie socială în şcoală şi 

societate, adaptarea la cerinţele minimale ale programei şcolare 

O altă secvență a planului de intervenție este stabilirea obiectivelor generale și operaționalizarea 

acestora. 

De exemplu, pentru un elev cu CES din clasa a IX-a, la disciplina limba și literatura română, se pot 

stabili ca obiective generale: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral; dezvoltarea capacităţii 

de exprimare orală; dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; dezvoltarea capacităţii de 

exprimare scrisă. 

Ca obiective pe termen scurt, putem menționa:  

- să realizeze un dialog pe o temă dată; 
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-să realizeze care este tema unui text epic de dimensiuni reduse în urma lecturării; 

- să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat; 

- să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date; 

- să realizeze teme scrise pe baza unor texte liteare, cu cerințe minime; 

- să redacteze scurte texte epistolare; 

- să identifice personajele (principale și secundare) dintr-un text epic; 

- să realizeze texte argumentative de maximum 100 de cuvinte, respectând structura specifică a 

acestui tip de text. 

Planul trebuie să cuprindă activitățile de învățare, resursele, strategiile didactice și criteriile 

minimale pentru evaluarea progresului. 

 La finalul fiecărui semestru, se va realiza evaluarea progresului și se va îmbunătăți planul de 

intervenție.  

 Răbdarea și preocuparea cadrului didactic pentru dezvoltarea cognitivă a elevului cu CES sunt 

cele care garantează o evoluție a elevului. Acesta va simți că este important, că există în jurul lui oameni 

dispuși să îl ajute și se va putea integra mai ușor în colectivul din care face parte sau în societate. 
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ROBOTICA EDUCATIVĂ-DEFINIRE ȘI IMPLICAȚII EDUCAȚIONALE 

Prof. Psihopedagog Dincă Daniela 

Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae, București 

În literatura de specialitate din ultimii ani se regăsesc tot mai frecvent referiri la utilizarea a noi 

metode în învățământ, cu precădere în clasele primare și la gimnaziu. Studii recente confirmă faptul că, 

pentru a îmbunătăți sistemul actual de predare/învățare, se impune introducerea strategiilor  participativ - 

colaborative în proiectarea activităților didactice, care să permită interacțiunea elevilor prin intermediul 

unor proiecte concrete, cu caracter practic, în care profesorul își modifică rolul tradițional de actor 

principal al actului didactic în unul de orientator, îndrumător, încurajând elevii să-și asume un rol 

dinamic, să se implice activ, specific, concret  în propia învățare,  prin realizarea unui produs finit 

stabilit de comun acord la începutul activității. 

Robotica educativă are la bază teoría constructivistă a învățării și conceptul de pedagogie activă. 

Teoria constructivista a lui J.Piaget (1976) susține faptul că învățarea nu este rezultatul unui transfer de 

cunoștințe, ci un proces activ de elaborare a învățării, bazat pe propia experiență (Acuna, 2014 apud 

Bravo Sánchez, Flor Ángela, Forero Guzmán, Alejandro, 2012). Constructivismul susușine faptul că 

învățarea se manifestă pe măsură ce elevul interacționează cu realitatea și realizează concret activități 

asupra acesteia. Din punctul de vedere al acestei teorii, utilizarea tehnologiei în sala de clasă 

proporționează o modalitate alternativă de a învăța și oferă experiențe elevilor, prin care să-și 

construiască  propriile abilități și cunoștințe. (Hernández, 2008 apud Bravo Sánchez, Flor Ángela, 

Forero Guzmán, Alejandro, 2012).  

Robotica educativă este o metodă didactică inovativă, interdisciplinară, care permite elevilor să 

învețe  conținuturi ale diferitelor discipline într-un mod plăcut, interesant, în echipe de lucru, să-și 

îmbunătățească abilitățile de cooperare, inventivitate și autoevaluare. Aceștia învață să construiască 

modele de roboți care, de obicei, sunt însoțite de un program informatic ce face ca produsul creat să 

execute ordine, cum ar fi: să se deplaseze, să identifice culori, să spună anumite replici, să măsoare 

distanța până la un reper dat. Sistemele de programare care se utilizează sunt concepute, în general, pe 

bază de pictograme și nu pe bază de instrucțiuni scrise, cu scopul ca învățarea să capete accente de joc, 

să devină mai atractivă și intuitivă. Scopul principal este ca elevul să se familiarizeze cu dispozitivele 

programabile, din ce în ce mai prezente în  societatea actuală (calculatoare, telefoane mobile, console tip 

play station sau wii, tablete). Prin actul învățării de cum se programează un robot, elevii își însușesc 

multe alte abilități, atât din sfera dezvoltării personale, a adaptării la diferite contexe, cât și din sfera 

competențelor academice, abilități care le vor fi foarte utile în viața socială și profesională  pentru care îi 

pregătim.   

Mulți experți afirmă faptul că  sistemul educațional, construit exclusiv pe discipline studiu, în 

care un există interconectare între conținuturi, reprezintă un instrument depășit și incomplet pentru 

formarea elevilor, mai ales dacă această învățare se produce în mod pasiv (Anderman & Midgley, 1998; 

Lumsden, 1994, apud Daura Vega-Moreno, Xavier Cufí Solé, María José Rueda & Diego Lliná, 2016). 
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Elevii înțeleg mai bine conceptele și își însușesc mai temeinic cunoștințele dacă participă activ la acest 

proces, proiectând și construind ei înșiși diferite produse. De asemenea, aceștia devin pregătiți pentru 

piața muncii care va exista atunci câns ei își vor fi terminat studiile. 

Daura Vega-Moreno, Xavier Cufí Solé, María José Rueda & Diego Lliná (2016) arată că, în 

Spania, există acțiuni orientate catre utilizarea roboticii educative în cadrul activităților extrașcolare 

(ateliere de programare în cadrul Muzeului Național de Știință și Tehnologie desfășurate în colaborare 

cu Google, activități oferite de firme private care dezvoltă programe și produce programabile etc.). 

Autorii menționați semnalează faptul că aceste activități nu sunt extinse la scară largă și nu toți  

elevii pot să beneficieze de avantajele pe care le oferă. În plus, au un cost destul de ridicat, nefiind ușor 

accesibile. Din aceste motive, multe unități de învățământ au introdus utilizarea tehnologiilor și a 

roboticii educative în proiectarea și desfășurarea activităților didactice ca instrument pentru învățarea 

prin proiecte, datorită aplicabilității ca instrument transversal pentru științe exacte, dar și pentru abilități 

personale și de comunicare. Aceste școli, în principal cu finanțare prin fonduri publice, au introdus în 

desfășurarea actului didactic pachete comerciale de robotică educativă achiziționate de la principalii 

producători în domeniu (Lego Mindstorms Education®, BQ®, Robotics KidsLab®). Acestea se 

implementează ușor și sunt adaptabile conținuturilor din programele școlare. Au instrucțiuni și interfețe 

de programare – comunicare ușor de utilizat, accesibile atât pentru profesori, cât și pentru elevi, fapt 

pentru care devin foarte utile în învățarea prin experiment. Cu toate acestea, există și dezavantaje, 

precum costul foarte ridicat, limitarea la un singur software, imposibilitatea de a varia funcțiile sau 

comenzile. 

  Un proiect de succes cu robotica educativă  este „Lumea robotică”. Acesta a constat în 

implementarea acestei metode inovative în sălile de clasă din mai multe școli din Spania, prin activități 

practice și resurse pedagogice corelate desde o platformă virtuală.  Bravo Sánchez, Flor Ángela, Forero 

Guzmán, Alejandro (2012) sunt de părere că, pentru a implementa un astfel de proiect, este nevoie de 

parcurgerea mai multor etape: 

- Etapa de includere a resurselor tehnologice bazate pe robotică în curriculum 

În prezent, principalul inconvenient pe care îl prezintă introducerea roboticii în sistemul 

educational este faptul că aceasta este considerată activitate extrașcolară. Multe școli o utilizează  în 

ateliere de informatică, în cadrul orelor de tehnologie, însă fără a o sincroniza cu alte domenii ele 

cunoașterii, risipindu-se astfel posibilitîțile pe care le-ar putea oferi în ceea ce privește integrarea 

conținuturilor și creșterea motivației. Autorii consideră importantă schimbarea paradigmei educaționale 

care consideră robotica drept o activitate extracurriculară și recunoașterea acesteia drept instrument de 

învățare, care permite generarea unor contexte de învățare interdisciplinare, unde elevul să - și  poată 

forma propia părere despre cunoștințele care îi sunt transmise și să le coreleze cu propiul fond de 

cunoștințe deja însușite. Forurile decizionale ar trebui să ia în considerare avantajele și beneficiile 

determinate de utilizarea acestei tehnologii în sălile de clasă , atunci când este utilizată ca un instrument 

obișnuit în procesul de învățământ. Se impune reevaluarea curriculum-ului și introducerea proiectelor 
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bazate pe robotică la diferite discipline de studiu, crescând astfel calitatea  procesul de  predare – 

învățare. 

- Etapa de restructurare a practicilor pedagogice existente 

A aplica robotica în învățământ presupune o schimbare din perspectiva practicilor pedagogice 

existente.  Bravo Sánchez, Flor Ángela, Forero Guzmán, Alejandro (2012) consideră că abordarea 

tradițională tip „creion – hârtie”  ar trebui eliminată și  înlocuită cu o nouă metodologie educațională 

care să sprijine  procesele de predare – învățare prin utilizarea roboților și a programelor create special 

pentru atingerea obiectivelor pedagogice. 

În opina noastră, metodele didactice clasice ar trebui completate cu metode moderne, activ – 

participative, bazate pe utilizarea roboticii educatice, a realității virtuale, a gamificării și a tehnologiilor 

inovative, deoarece nu toate conținuturile sunt posibil de transpus în acest nou sistem sau nu în toate 

cazurile  costurile  justifică rezultatele reale obținute.  

Autorii studiului consideră că noul context tehnologic necesită o schimbare de atitudine atât din 

partea profesorilor, cât și din partea elevilor. În această etapa, elevii trebuie să-și asume un rol mult mai 

activ, să fie protagoniștii propriului proces de învățare, în timp de cadrul didactic își va asuma un rol de 

mediator și facilitator al învățării, stimulând elevii pentru a-și construi cunoașterea. Trebuie promovată 

utilizarea instrumentelor de căutare și participare prin intermediul internetului pentru a-și îmbogăți 

experiența și a dobândi o viziune integratoare, care nu se limitează la activitățile din interiorul sălii de 

clasă. Astfel, medierea pe care o realizează profesorii are ca scop organizarea contextului adecvat și 

orientarea procesului de învățare care să permită înțelegerea în profunzime a  temelor abordate. (Acuña, 

2004, apud Bravo Sánchez, Flor Ángela, Forero Guzmán, Alejandro, 2012). 

- Etapa de implementare a componentelor tehnologice 

Pentru a transpune în practică robotica educativă este necesară dotarea școlilor cu resurse 

software și hardware pentru construirea și utilizarea unui număr suficient de mare de roboți, deoarece 

este difícil de menținut atenția  și motivația elevilor dintr-o clasă cu un singur robot. Dacă acestora nu li 

se oferă posibilitatea de a participa direct, le scade interesul pentru activitate. 

În opinia autorilor, alt inconvenient este faptul că acele cadre didactice care nu au cunoștințe de 

programare  sau experiență în utilizarea acestor instrumente evită să le introducă în proiectarea 

activităților de la clasă. Din acest motiv, este importantă participarea profesorilor la programe de 

formare în acest sens, precum și sublinierea faptului că nu se impun cunoștințe avansate de informatică 

pentru a  utiliza cu succes robotica educativă.  

- Etapa de utilizare a roboților ca resurse în procesul de învățământ 

A dispune de instrumente de învățare bazate pe robotică nu este suficient pentru a crea contexte 

de învățare. Este necesar să știm cum să utilizăm aceste resurse, în mod adecvat, în sala de clasă, să 

dispunem de cunoștinșe de pedagogie și didactică pentru a contribui eficient la procesul de învățare și de 

construire a cunoașterii elevilor. 
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Proiectarea activităților didactice  bazate pe resurse de robotică presupune stabilirea cu claritate a 

tuturor pașilor de urmat, astfel încât să fie atinse obiectivele pedagogice propuse. Majoritatea autorilor 

sunt de acord asupra faptului că lecțiile practice bazate pe robotica educativă stimulează elevii să 

participe activ la ore, generând contexte de învățare interesante, în care aceștia pot aplica ceea ce deja au 

învățat, își pot forma propria viziune asupra noilor concepte pe care le aplică în cadrul proiectului, iau 

contact cu situații din lumea reală.  

În cele ce urmează, vom prezenta un rezumat al proiectului „Lumea robotică” (descris de Bravo 

Sánchez, Flor Ángela, Forero Guzmán, Alejandro, 2012 în articolul  „Robotica – resursă pentru 

facilitarea învățării și dezvoltarea competențelor generale” publicat în revista Universității din 

Salamanca Teoria Educației. Educație și Cultură în Societatea Informației). Acesta este un exemplu de 

succes în implementarea tehnologiilor actuale în procesul de învâțământ. Proiectul este o inițiativă a 

programului educativ EducaRed, pe care Fundația Telefonica din Spania l-a dezvoltat în Argentina, 

Brazilia, Chile, Columbia, Venezuela, Spania, Mexic și Peru pentru a îmbunătăți calitatea educației și a 

sprijini egalitatea de șanse prin introducerea tehnologiilor de informare și comunicare (TIC) în procesul 

de predare – învățare. 

„Lumea robotică” (www.educared.org/global/mundo-robotica) este o comunitate virtuală a 

portalului EducaRed specializată în aplicarea roboticii în educație creată cu scopul de a crește utilizarea 

roboticii în școli, ca instrument de învățare. Este structurată în șapte secțiuni:  

- schimb de experiență; 

-  formare  - profesorii, indiferent de specializare, primesc propuneri de activități practice  

bazate pe robotică, pentru a preda conținuturile disciplinei într-o formă nouă și atractivă 

pentru elevi ; 

- comunitate – un blog și un forum de discuții prin care participanții pot comunica 

- instrumente ( programe informatice și pagini web de resurse) cu ajutorul cărora se pot realiza 

activitățile propuse în secțiunea de formare; 

-  actualitate – interviuri cu personalități din sfera roboticii și articole despre robotica 

educativă; 

-  agenda  evenimentelor relevante relaționate cu robotica în plan național și intenațional; 

-  glosar de termeni tehnici utilizați. 

Robotica educativă facilitează elevilor însușirea abilităților funcționale in matematică, științe, 

tehnologie, comunicare și domeniul digital. Aceasta sporește capacitatea de rezolvare de probleme, 

capacitatea de comunicare și de a lucra în echipă. Există roboți care se adaptează diversității umane și cu 

ajutorul cărora se poate modela comportamentul elevilor cu nevoi educaționale speciale în cadrul școlii, 

dar și în educația informală sau nonformală. Cortes Martinez E. (2016) sintetizează principalele  aplicații 

utile ale roboticii educative: 

Fisher - Price code – a -  pillar – robot educativ programabil ce permite copiilor să învețe noțiuni 

elementare de programare. Are formă de omidă compusă din segmente, care în funcție de modul de 
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asamblare, se deplaseză, se întoarce, emite sunete. Dezvoltă gândirea și capacitatea de rezolvare de 

probleme. 

Pro – Bot are fromă de mașină, execută mișcări precise cu ajutorul programării, poate fi util pentru a 

crea figuri din forme geometrice și diferite scheme, desene, pentru a exersa orientarea spațială, dispune 

de senzori de lumină și sunet. 

PleoRB – este o mascotă robot cu formă de dinozaur capabil  de comportamente specifice unui 

animal de companie. Are baterie cu două ore de autonomie în funcționare, dispune de senzori prin care 

poate fi programat să recunoacă vocea umană, să aibă reacții la frig sau căldură, la atingere, la miros, să 

exprime emoții și sentimente. De asemenea, poate fi programat să evolueze, trecând prin fazele de 

naștere, socializare, tinerețe și maturitate. A fost utilizat cu succes într-o varietate de situații, inclusiv în 

educația terapeutică pentru copiii cu tulburări de spectru autist, deficiență mintală, tulburări de limbaj și 

s-au obținut progrese în ceea ce privește comunicarea funcțională, interacțiunea social și abilitățile 

cognitive.  

DashDot – este un ansamblu de roboți conceput pentru a stimula rezolvarea creativă de probleme, 

pentru a dezvolta capacitatea de a lua decizii și pentru a învăța conținuturi curriculare. De asemenea, 

elevii pot experimenta noi moduri de a învăța și de a se juca. Are accesorii diverse, inclusiv ghiduri cu 

idei de utilizare, care facilitează adaptarea acestuia în funcție de conținuturile învățării. Se poate 

sincroniza cu telefonul mobil, ceea ce îmbunătățește experiența de programare și utilizare.  

Lego WeDo Education este un kit de inițiere în robotică format din piese lego. Elevii pot controla 

programa și controla mișcările roboților creați de ei datorită conexiunii prin USB la orice calculator. 

Este un instrument ideal pentru dezvoltarea creativității și gândirii critice, a competențelor matematice și 

a competențelor de bază în științe și tehnologie, precum și a celor digitale. În plus, dezvoltă spiritul de 

lucru în echipă și creativitatea. 

Eco-Robot este un kit de constructție a unor roboți „solari”, concepuți de Imaginarium, firmă 

specializată în sectorul jucăriilor. Setul introduce copiii în lumea roboticii și a energiilor 

renovabile.Cultivă curiozitatea și gândirea creativă, ca și interesul față de formele alternative de energie. 

Ajută la învățarea conținuturilor matematice, înțelegerea funcționării mașinilor și posibilitățile pe care le 

oferă energiile alternative, cum ar fi cea solară. 
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STUDIU DE CAZ 

Prof. Kolcza Judit 

Școala Primară ”Benedek Elek” Bățanii Mici 

 

SUBIECTUL: A.T., 8 ani, clasa a II-a 

 

PREZENTAREA CAZULUI : 

- elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de 

performanţă; 

- lipsa de respect faţă de mama, dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, 

tulburări de comportament. 

- comportament inadecvat în grup, comportament introvertit faţa de colegi, opoziţie faţă de 

sarcinile primite, rămânere în urmă la învăţătură. 

ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI 

Datorită faptului că tata este plecat în Ungaria el rămânând în grija mamei, aceasta având sub 

îngrijire încă doi copii, între ei o fetiță bolnavă. Copilul a profitat de lipsa de interes a acesteia pentru 

evoluţia sa şcolară şi ca urmare au început să se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură. 

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

- T. este tot timpul deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă; 

- are numeroase absenţe nemotivate. 

Comportamentul: 

- nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în ochi 

învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor; 

- când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne liniştit şi îşi 

deranjează colegii; 

- T. are capacităţi intelectuale de nivel mediu; 

- are puţini prieteni şi începe foarte rar o conversaţie; 

- rămâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că are de multe ori, un comportament 

violent; 

- T. spune că, acasă nimeni nu-l bruschează, dacă este liniştit. 

Dialog cu elevul:  

T. pare la prima vedere un băiat liniştit care evită să vorbească. 

El declară că acasă face numai ceea ce vrea el. Dacă mamei lui nu-i place ce face el la un moment 

dat, el se supară, iar ea îl lasă în pace. 

“Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de mine dacă 

voi greşi.” Dacă cineva îi zice ceva, imediat, în pauză, sare la bătaie, devine violent. 

Dialog cu mama: 

- T. este un alt copil acasă; 
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- mama ne spune că îi este greu de când a plecat tatăl în srăinătate, că lui T. îi este dor de tatăl lui, că 

băiatul îi simte lipsa. De la plecarea tatălui  are din ce în ce mai multe probleme cu ceilalţi şi de multe 

ori refuză să meargă la şcoală, dacă nu vorbeşte cu tatăl său la telefon, dimineaţa, înainte de a pleca; 

ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

Inadaptarea lui T. la şcoală este atât expresia certitudinii că el nu este capabil să reuşească, cât 

şi expresia adevărului conform căruia ”Cine sunt ei să râdă de mine?” 

Problemele copilului în legătură cu terminarea activităţilor la şcoală pun în lumină problema de 

motricitate fină şi de motivaţie 

Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în timp util, el 

constata că va reuşi în ciuda problemelor sale motorii. 

Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul  băiatului de acasă (închis în sine şi 

ostil) şi de la şcoală (agresiv şi ostil) aceste comportamente îi permit să stăpânească ambele 

situaţii. 

CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE: 

Fixarea obiectivelor 

• determinarea cauzelor acestei situaţii 

• eliminarea acestor cauze 

• elaborarea unui proiect educaţional de intervenţie care să remedieze prin acţiune de consolidare 

situaţia, să ridice gradul de pregătire a copilului şi să se prevină abandonul şcolar, să-i redea 

încrederea în sine, să-l conducă spre o atitudine pozitivă. 

Obiective pe termen lung 

1. T. va frecventa regulat toate orele. 

2. La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii. 

3. Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

Obiective pe termen scurt 

1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi. 

2. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi responsabilizat. 

Metode şi strategii 

Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el. 

O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%. 

Ajutarea lui T. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa colegilor săi, printr-un 

sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei. 

Mai puţină exigenţă din partea învăţătoarei în materie de teme scrise. 

I se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile în 

care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în competiţii, cocursuri. 

APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

Responsabilităţi 

I se cere lui T. să răspundă zilnic de creta şi buretele pentru tablă, de curăţenia clasei, explicându-i cât de 

importantă este sarcina sa. 
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Participarea în clasă -Învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări 

care va fi pusă în ziua următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, micşorându-i 

teama de a răspunde în faţa colegilor. 

Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt să-i 

permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă. 

Participarea lui T. la discuţiile din clasă nu va lăsa loc unei intensificări speciale. Băiatul va fi 

conştient că răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensă“Ceilalţi vor vedea că 

nu sunt aşa de rău.” 

Teme scrise: 

Se va reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă. 

Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învăţare, înaintea unei evaluări sumative. 

Aptitudini sociale 

În timpul activităţilor de grup, T. va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze planul de 

acţiune după o consultare cu învăţătoarea care trebuie să spună ce să spună şi ce să facă în rolul 

respectiv. 

*(Dacă va exista un consilier la școală:Şedinte de consiliere 

O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. 

O dată pe lună va participa mama lui T.) 

EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE 

Evaluarea 

La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au       avut loc şedinţe cu T. și 

cu mama. 

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane şi 

convenabile lui T. cu alte persoane. 

Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această temă. 

Numărul mărit de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băitului. Spre 

exemplu,după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să participe în 

clasă din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ. 

Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea merge (întârzia, 

dădea răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în timpul orei cu alţi colegi, deranjând ora şi se 

purta la fel ca înainte). Dialogul lui T. cu doamna învăţătoare au arătat că acest comportament reflectă 

siguranţa crescută a copilului şi încrederea sa în relaţiile cu ceilalţi. 

REZOLVAREA PROBLEMEI 

Învăţătoarea a hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv şi să aibă o atitudine cât mai 

flexibilă. 

La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite  în clasă. 

Randamentul lui T. la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul doamnei 

învăţătoare, prin program de lucru   suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe săptămână în afara 

orelor de clasă. 
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Mama continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte că T. depune 

mai mult efort pentru a colabora. 

 

CONCLUZII 

Teama pe care o manifestă T. de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de a epata prin 

comportamentul agresiv atât verbal cât şi fizic se datorează lipsei de comunicare atât cu mama cât şi cu 

tatăl. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea lui 

de a relaţiona cu colegii. 

Comportamentul său agresiv faţă de mama este datorat lipsei unei persoane de sex masculin 

din casă, respectiv tatăl, în care copilul are mare încredere. Momentan, el se simte abandonat de tata. 

În continuare doamna învăţătoare va aplica tehnici experimentale pentru a ameliora starea de 

teamă şi de inadaptare şcolară pentru T. 
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE CU 

AJUTORUL TERAPIEI PRIN MUZICĂ 

 

Prof. Psihopedagog Dioșteanu Mariana 

Centrul Școlar De Educație Incluzivă Nr. 1, Bacău 

 

Pe parcursul achiziției și a dezvoltării limbajului la copiii cu cerințe educative speciale (CES) pot apărea 

dificultăți la nivelul comunicării, al comportamentului, al relaționării cu cei din jur, datorită unor 

tulburări la nivelul auzului fonematic, la nivel de articulație a limbajului sau a unor tulburări de ritm și 

fluență a vorbirii. 

Rolul terapiei prin muzică în activitățile de corectare a tulburărilor de limbaj este foarte important și vine 

în sprijinul copilului oferindu-i posibilitatea de a manipula, explora și de a controla instrumentele 

muzicale. Ritmurile şi vibraţiile sunetelor, emoțiile trăite de copii sau simpla ascultare a instrumentelor 

muzicale creează o stare afectivă pozitivă, de calm și relaxare, stimulatoare pentru educarea auzului 

fonematic, pentru folosirea vocii în scop comunicativ, pentru realizarea pronunției corecte, fluente a 

sunetelor și cuvintelor, pentru dezvoltarea limbajului și nu în ultimul rând șansa de a interacționa la 

nivel egal cu ceilalți. 

Există multe similitudini între limbajul verbal și muzică. De exemplu, atât în vorbire cât și în muzică, 

frecvența, durata, și elementele timbrale se desfășoară într-un anumit interval de timp cu scopul de a 

transmite un mesaj. Fiecare dintre aceste „instrumente de comunicare” utilizează informații prozodice, 

cum ar fi inflexiuni ale vocii, intonația, ritmul, pauzele, pentru a ajuta la conturarea unui mesaj cu sens, 

clar (Donnelly, 2001). Muzica, la fel ca și vorbirea umană este structurată, predictibilă, repetitivă.  

Aceste forme de exprimare/comunicare fiind atât de strâns relaționate, colaborarea dintre cele două 

terapii - terapia tulburărilor de limbaj și terapia prin muzică - în vederea intervenției recuperatorii, este 

atât una foarte naturală, dar mai ales benefică pentru individul aflat într-un proces de recuperare a 

limbajului. 

Principalul obiectiv al terapiei prin muzica în activitățile de recuperare logopedică este acela de a stabili 

contactul cu copilul cu deficienţe şi de a facilita comunicarea cu terapeutul şi cu participanţii la şedinţa 

de terapie prin intermediul instrumentelor muzicale de percuţie sau chiar prin intermediul propriului 

corp. 

Exemple de exerciții muzicale folosite în terapia tulburărilor de limbaj și dezvoltarea comunicării 

copilului cu cerințe educative speciale: 

• Exerciții specifice dezvoltării atenției auditive 

I se arată copilului câte două instrumente și pentru început, este liber să le exploreze, să le manipuleze. 

Apoi, copilul este legat la ochi și logopedul scoate sunete cu unul dintre cele două instrumente, iar 

copilul trebuie să indice care instrument s-a auzit. Ulterior, logopedul poate pune instrumentele în 
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diverse locații din cabinet și să le utilizeze pe rând, iar copilul să se deplaseze spre locul de unde a auzit 

sunetul instrumentului. 

Logopedul produce diverse ritmuri muzicale, iar copilul trebuie îl reproducă cât mai fidel. 

Conversații cu ajutorul instrumentelor muzicale intre logoped si copil. 

• Exerciții de dezvoltare a simțului de tip acustico-motor 

Jocurile muzicale sunt folosite pentru dezvoltarea simțului ritmic. Aceste jocuri au la bază ritmarea unor 

versuri prin bătăi din palme, marcarea ritmului cu ajutorul instrumentelor de percuție sau prin 

combinarea mișcărilor ritmice mână- picior. Jocurile muzicale pot fi și jocuri desfășurate după o melodie 

cunoscută, jocuri de recunoaștere a unor cântece care presupun coordonarea mișcărilor cu caracterul 

liniei melodice. 

Exerciții de ritm: Dă bătaia din palme mai departe – în grup sau individual (dacă se urmărește 

dezvoltarea concentrării atenției sau a ritmului) 

Reproducerea unor unități ritmice, cu ritmul menținut cu ajutorul instrumentelor muzicale (papa-papa-

papi, papa-papo, papa-popo, papo-papo, tata-tato, tata-tatu, tapa- tapu, etc.); exerciții de pronunțare a 

unor silabe opuse, utilizând două instrumente diferite, acestea oferindu-i un sprijin copilului în 

identificarea și menținerea diferenței dintre silabele enunțate (pa-pi-po-pe-pu-pa-pi, ba-bi-be-bo-bu, etc.) 

• Exerciții specifice de intonație pe silabe sau pe cuvinte 

Recunoaşterea sunetelor produse de diferite instrumente muzicale: toba (bum-bum), xilofonul, pianul, 

vioara, trompeta (ta-ta); 

Identificarea și reproducerea instrumentelor audiate sau înregistrate; 

• Exerciții de diferențiere (semantica) a cuvintelor, pe baza accentului folosit 

Se poate utiliza o tobă sau o tamburină pe care copilul să bată numărul de silabe corespunzătoare 

fiecărui cuvânt, iar intensitatea bătăilor să difere în funcție de accentuarea silabelor (bătăile să fie mai 

puternice pentru silabele mai accentuate) 

• Exerciții de dezvoltare a memoriei de tip auditiv-verbale – au rolul de a-i dezvolta copilului 

capacitatea de a-și însuși, dar și de a reproduce în mod corect succesiunea unor sunete în cadrul 

cuvintelor. Cu ajutorul unui instrument preferat, copilul poate identifica și marca fiecare sunet 

din cuvânt. 

• Exerciții de dezvoltare a capacității de diferențiere de către copil a diverselor sunete sau de 

identificare a poziției acestora în cuvânt 

Copilului i se va cere să cânte la un instrument preferat atunci când aude sunetul “s” într-un cuvânt. 

Ulterior, se pot introduce două instrumente, și copilului i se va cere să cânte la obiectul din stânga, dacă 

sunetul se aude la începutul cuvântului, sau la instrumentul din dreapta, dacă sunetul se aude la finalul 
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cuvântului. Se poate introduce și un al treilea instrument, pentru a marca și poziția sunetului aflat la 

mijlocul cuvântului. 

Se alege câte un instrument pentru fiecare poziție posibilă a sunetului în cuvânt. Copilul trebuie să 

indice poziția corectă cu instrumentul potrivit; copilul va spune un cuvânt care conține sunetul în poziția 

indicată prin instrument. 

• Concluzii 

Intervenția terapeutului în meloterapie presupune, pe lângă o bună pregătire a acestuia, mult tact și 

cunoașterea particularităților fiecărui copil. 

Folosind muzica ca terapie aceasta poate stimula și dezvolta folosirea comunicativă a vocii și a 

dialogului pre-verbal cu ceilalți, stabilind sensuri și relații ce vor sta la baza dezvoltării limbajului. 

Implicarea elevilor cu CES în activitățile complexe de terapie prin muzică prin care pot explora și astfel, 

controla instrumentele muzicale, le creează copiilor o stare afectivă pozitivă, stimulatoare pentru 

achiziţii preverbale şi verbale noi. Sunetul instrumentelor devine un stimul care facilitează comunicarea, 

copilul răspunzând acestor stimuli externi într-un mediu securizant, dobândeşte curaj și încredere în 

sine, creşte nivelul interacţiunii sociale, deprinde noi mijloace de comunicare și își îmbogățește 

vocabularul activ. 
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 Utilizarea TIC în cadrul incluziunii școlare a elevilor cu CES 

Prof. Munteanu Mihaela 

 Colegiul Național “Spiru Haret”, Tecuci 

Noile orientări din domeniul psihopedagogiei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi 

introducerea recentă a tehnologiilor informatice în aproape toate domeniile societăţii contemporane au 

condus, pe de o parte, la creşterea considerabilă a cantităţii de informatie, iar pe de altă parte, la 

extinderea exponentială a ariei ei de răspândire. De asemenea, extinderea tehnologiilor informationale și 

de comunicare în educație a dus la schimbări importante în strategiile de predare şi învăţare, a permis 

inovaţii şi noi modalități de organizare a lecţiilor, precum şi alte forme de relationare şi interacţiune între 

elevi şi profesori. În acest context se recomandă folosirea în scoală a noilor tehnologii, precum şi a 

instrumentelor de accesibilizare a învățării inclusiv la elevii cu dizabilități sau dificultăţi de învăţare, 

ştiut fiind faptul că:  

⚫ învatarea este considerată un proces care are răspunsurile legate de categorii de stimuli şi în care 

cunoştinţele, transmise de profesor, sunt acceptate şi asimilate (mai mult sau mai puţin activ) de 

elev; 

⚫ cunoaşterea este centrată pe elev, apelând la posibilităţile lui de analiză, la creativitatea sa înţeleasă 

în sensul de activitate creatoare. 

O cantitate mai mare de informatie nu înseamnă în mod necesar mai multe cunoştinţe bine 

structurate; de aceea, rolul fundamental al informaticii în şcoală este nu numai de a permite accesul 

tinerilor - cu sau fără dizabilități – la cunoştinţe, apoi la dobândirea altora noi, ci mai cu seamă de a 

asigura dezvoltarea altor instrumente de învăţare, asimilarea unei noi culturi care să uşureze 

reorganizarea permanentă a cunostintelor. În zilele noastre, mai mult ca în alte vremuri, cei care nu-şi 

pot folosi mâinile pentru a scrie, cuvântul pentru a vorbi, nu au vederea şi auzul funcţionale sau nu 

prezintă facultăți intelectuale corespunzătoare pentru a intelege realitatea din jurul lor, respectiv 

persoanele cu dizabilități, pot fi marginalizaţi şi chiar excluşi din viața comunităţii din care fac parte. 

Dimpotrivă, dacă dispun de instrumente informatice adecvate, aceşti oameni pot fi antrenati în activităţi 

socialmente utile susţinute de tehnologiile informatizate care să le permită adaptarea şi integrarea în 

forme moderne de convieţuire socială. Altfel spus, tehnologiile informatice asistive si de acces 

reprezintă generic totalitatea solutiilor informatice hardware si software care le permit utilizatorilor cu 

dizabilități senzoriale şi/sau de mobilitate, cognitive, de limbaj sau cu dificultăţi de învatare să utilizeze 

tehnologia şi instrumentele de comunicare la un nivel similar cu utilizatorii obişnuiţi, care formează 

majoritatea 

Datorită dezvoltării tehnologice şi cerintelor societăţii informationale, gama diferitelor categorii 

de utilizatori care pot fi confruntaţi cu problemele de accesibilitate se extinde dincolo de populatia cu 

invaliditate şi de persoanele în vârstă. Tot acest context a determinat aparitia conceptului de eincluziune. 

Aşa cum se arată în ultimele initiative ale organismelor internationale, prin e-incluziune se înteleg toate 

acțiunile care trebuie întreprinse pentru crearea unei societăti informationale incluzive, adică o societate 
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informațională pentru toti. Scopul este acela de a-i permite fiecărei persoane care doreşte acest lucru să 

participe la societatea informaţională, în ciuda unei situatii personale sau sociale defavorizate. Noua 

orientare spre e-incluziune este necesară din următoarele motive: 

⚫ realizarea echităţii sociale în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere; 

⚫ factorul economic, pentru a utiliza potenţialul oferit de societatea informationala în scopul creşterii 

productivităţii şi reducerea costurilor antrenate de excluziunea socială şi economică; 

⚫ oportunități de piaţă pentru sectorul de tehnologie a informaţiei şi comunicării (TIC). 

La nivel mondial, se pot distinge o serie de tendinte în proiectarea, utilizarea şi adaptarea 

tehnologiilor informatice destinate adaptării şi integrării scolare a elevilor cu cerinţe speciale: 

a. Tendinta tutorială consideră tehnologiile informatice şi softurile aferente ca fiind un fel de 

meditator sau pedagog, cu rolul de a mentine, a întări motivaţia şi a adapta procesul de învăţare în 

funcţie de nivelul școlar al elevului. De regulă, tendința tutorială, numită şi învățarea asistată de 

calculator, în sensul de învăţare autoprogramată cu ajutorul calculatorului sau deviceurilor/ 

echipamentelor similare, se bazează pe seturi de programe(exerciții sistematice, aplicaţii specifice, 

dialoguri pedagogice, programe de evaluare etc.). În principiu, ele le pot fi de un real folos elevilor cu 

dizabilități sau unor categorii de beneficiari care stăpânesc în mod convenabil cititul, scrisul şi calculul 

aritmetic (spre exemplu, copiilor care necesită perioade lungi de spitalizare, aplicațiile tutoriale le permit 

să continue învățarea).  

b. Tendința protetică susţine că tehnologiile informatice şi interfetele aferente de intrare/ieşire 

specializate devin instrumente capabile să suplinească direct sau indirect funcțiile deficitare la elevii cu 

dizabilități sau alte tulburări care afectează procesul învățării. Altfel spus, tehnologiile informatice (în 

mod special computerul) sunt utilizate ca “proteze” ce asigură o transcodificare a unui canal senzorial 

sau motor deficitar în altul bine controlat. Acest tip de tehnologii este util ori de câte ori se lucrează cu 

persoane care prezintă diferite tipuri de deficiențe. Limitați mult timp în accesul lor la informații scrise, 

elevii nevăzători, de exemplu, pot gasi în informatică un puternic instrument pentru a lua notițe, pentru 

a-şi controla munca în Braille sau, folosind aparatele de sintetizare vocală, pentru a-și transcrie automat 

și mai ușor textele în Braille (unele echipamente permit o introducere optică a textelor, care sunt apoi 

memorate, analizate, traduse şi transcrise în Braille).Tendinta reeducativa apelează la tehnologiile 

informatice, la programele şi la interfeţele specializate ca fiind adevărate medii de reeducare. Actul 

reeducativ se bazează fie pe folosirea instrumentelor noi şi foarte specializate, fie pe utilizarea 

instrumentelor informatice obişnuite. 

c. Tendința utilitară foloseşte computerul, instrumentele de scriere şi de calcul drept elemente 

auxiliare preţioase în perioada şcolarizării. Fără a fi rezervate doar copiilor cu dizabilităţi severe, 

calculatorul şi programele pot contribui la uşurarea şi economia gestului astfel: 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

550 
 

⚫ apăsarea pe tastatură facilitează şi economisește gestica scrisului, controlată dificil în anumite 

patologii cerebrale; mai mult, în anumite situatii este posibil să se limiteze acţionarea repetată a 

tastelor şi apăsarea lor simultană; 

⚫ sensibilitatea tastelor permite realizarea scrisului chiar si în cazul unor importante pierderi ale fortei 

musculare la tinerii cu miopatie. 

d. Tendinta instrumentală permite computerului şi programelor lui să devină inductori ai 

raționamentului şi creativității. Această tendință nu vizează neapărat dobândirea de noi cunoştinţe, ci 

urmăreşte mai degrabă structurarea gândirii, dezvoltarea strategiilor şi a plăcerii de a descoperi elemente 

noi (este vorba despre a învăța să înveţi şi de a învăţa să creezi). Elevului i se propune un univers în care 

poate opera, manipulând obiecte după un anumit număr de reguli. Un raspuns scris, grafic sau sonor al 

calculatorului însoţeşte prestația copilului şi îi permite să-şi îmbogăţească în mod constant şi progresiv 

mediul personal. Există şi alte instrumente care le permit copiilor nevăzători să manipuleze şi să 

transforme obiecte. În general, calculatorul oferă elemente simple și modulare pe care copilul le poate 

alege şi organiza în spaţiu şi timp. Facilitarea şi economia gestului asociate cu puterea de acţiune a 

calculatorului, compunerea mesajelor textuale şi a formelor, culorilor şi sunetelor îi dau copilului 

posibilitatea de exprimare artistică precum desenul, muzica sau unele forme de poezie. 
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Învățarea asistată de calculator și tehnologii asistative pentru elevii cu CES 

Prof. Munteanu George-Dragoș 

 Șc. Gim. ”Anghel Rugină”, Tecuci 

În procesul instructiv-educativ al copiilor cu cerinte speciale, computerul joacă două roluri 

importante: suport în comunicare și sprijin în învățare. Folosirea lui face posibilă învăţarea prin creşterea 

concentrării atenției, prin dezvoltarea folosirii limbajului şi  deprinderilor sociale. Cu ajutorul 

computerului, acești copii pot deveni mai putin dependenți și mai capabili din toate punctele de vedere. 

În cazul copiilor cu deficiente fizice și senzoriale, învățarea asistată de calculator determină creșterea 

independenței în învățare; în special copiii cu dificultăţi severe în învatare pot beneficia de folosirea 

computerului în grupuri mici (adesea cu ajutorul adultului), astfel încat competențele sociale și abilitățile 

de comunicare să poată fi dezvoltate consolidate. Pentru copiii cu dificultăți profunde și multiple în 

invatare, folosirea calculatorului poate conduce la îmbogatirea curriculumului. 

De asemenea, utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ înregistrează, într-o 

manieră mai structurată, urmatoarele efecte: 

⚫ dezvoltă capacitatea elevilor cu deficiente grave de a opera cu semne și simboluri; 

⚫ antrenează, exersează, dezvoltă percepția vizuală şi auditivă; 

⚫ motivează elevul, astfel încât acesta nu mai poate continua procesul învățării decât prin intermediul 

computerului; 

⚫ dezvoltă creativitatea și abilitățile de rezolvare a problemelor. 

Pentru cei cu deficiente senzoriale și fizice, la prima vedere, computerul poate fi apreciat ca 

nefolositor, deoarece operarea cu diferite programe cere un bun control al mișcărilor și o bună acuitate 

vizuală. Monitorul și tastatura sunt bazele comunicării între individ și computer, iar producătorii acestor 

sisteme au adaptat computerele și programele astfel încat să poată fi folosite şi de acest segment al 

populatiei. 

Tehnologiile de asistare/adaptive pentru calculatoare, numite şi asistenți de accesibilitate, se 

folosesc împreună cu calculatoarele pentru a le face mai accesibile persoanelor cu dizabilități. Această 

sintagmă se referă la : 

⚫ noi facilitati incluse în hardware sau în sistemul de operare al computerelor, făcându-le mai 

accesibile pentru persoanele cu dizabilități; 

⚫ asistenții de accesibilitate care pot îmbunatăți sistemul de operare, facandu-l accesibil pentru un 

număr sporit de utilizatori (persoane cu diverse dizabilități); 
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⚫ aplicații specializate, cum sunt, spre exemplu, procesoarele de text, care pot fi optimizate pentru 

persoanele cu incapacități specifice. 

Aceste tehnologii sunt materializate în numeroase produse aflate pe piaţă sub următoarele 

denumiri: tastatură alternativă, sisteme alternative de mouse, dispozitiv de Braille, sisteme electronice de 

asistare, sintetizator de vorbire, dispozitive tactile, sistem de afişare în Braille, amplificator de ecran, 

cititor de ecran, sistem text-vorbire, echipament de comunicare cu iesire text vorbit, sistem de 

recunoastere voce, sistem de asistare a tastării cuvintelor, proteze auditive  bionice, roboți de 

teleprezență, exoscheleți etc. 

Printre aceste tehnologiil enumerăm: 

⚫ amplificatoarele de ecran - utile pentru persoanele cu vederea slabă; cu aceste instrumente, 

utilizatorii pot controla ce zona de pe monitor trebuie mărită şi pot muta focalizarea pentru a vedea 

zona respectivă; 

⚫ cititoarele de ecran - utile pentru nevăzători. Aceste instrumente pun la dispoziţie informația de pe 

ecran sub formă de vorbire sintetizată sau o pot transmite unor echipamente Braille (pot transforma 

informația sub formă de text; graficele și imaginile pot fi translatate doar dacă există text alternativ 

care să descrie imaginile vizuale); 

⚫ instrumentele pentru comandă verbală, numite programe de recunoaștere vorbirii, asistă persoanele 

cu deficiențe fizice, favorizându-le comenzile la calculator prin intermediul propriei voci, în locul 

unui mouse sau al unei tastaturi; 

⚫ dispozitivele on-screen - utilizate de persoanele incapabile să folosească o tastatură standard, 

permițându-le să selecteze diferite taste prin metode de punctare, cum sunt dispozitivele de 

punctare, swich-urile, sistemele de intrare bazate pe cod Morse; 

⚫ filtrele de taste (utilitare de predicție a cuvintelor, add-on spell)  - sunt incluse în unele sistemele de 

operare și ajută persoanele care întâmpină dificultăți atunci când utilizează tastatura (persoanele 

care tremură, care au un ritm foarte lent de răspuns): 

⚫ perifericele de intrare alternative - le permit utilizatorilor să-și controleze calculatoarele prin alte 

mijloace decât o tastatură standard sau un dispozitiv de punctare. 

Tot în categoria produselor asistive și de acces pot fi incluse și urmatoarele dispozitive și 

echipamente apărute la început de secol XXI ca o îmbinare a cercetarilor din domeniul biomedical și a 

tehnologiilor informatizate: 

• ochiul blonic (sau artificial)  - este foarte asemanator unei camere video miniaturizate care înlocuiește 

funcțiile retinei și care transmite semnale vizuale către creier prin intermediul nervului optic. Noua 

tehnologie le oferă persoanelor nevăzătoare şansa să distingă conturul obiectelor și chiar să citească; 
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• lentilele de contact inteligente  - pot veni în ajutorul persoanelor cu ambliopie, având încorporate în ele 

afisaje utile pentru citire, claritatea imaginilor și eficiență în mobilitate: 

• echipamentele bionice pentru membrele superioare și de locomoție (exoscheleți)- reprezintă un sistem 

complex bazat pe o serie de mecanisme electronice prin care se modeleaza structura și funcțiile 

componentelor anatomice ce susțin mişcările membrelor și locomoția. Altfel spus, aceste componente 

bionice preiau funcțiile structurilor neuromusculare, articulare şi osoase, asigurând mobilitatea 

membrelor și posibilitatea de deplasare a persoanei; 

• implantul cohlear și protezele auditive bionice - sunt structuri electronice miniaturizate care preiau 

functiile segmentelor periferice sau intermediare ale analizatorului auditiv, amplificând sunetele (în 

cazul hipoacuzicilor) sau transformând sunetele din exterior (în cazul persoanelor cu surditate) în stimuli 

nervoși transmiși spre ariile corticale centrale din creier; 

• roboții și echipamentele robotizate - (roboterapia) reprezintă mijloace de intervenție terapeutică 

folosind echipamente tehnice robotizate sau roboți în miniatură care pot exprima emoții, mesaje verbale 

sau reacții comportamentale, oferind feedbackul așteptat de copil și stimulând interesul de a provoca 

robotul și de a obține reacții din partea acestuia. Se aplică în cazul copiilor cu tulburări din spectrul 

autist pentru învățarea emoțiilor, dezvoltarea comunicării și interacțiunii cu cei din jur, în cazul copiilor 

cu tulburari de limbaj sau în cazul celor cu tulburări neurologice majore care afectează comunicarea cu 

cei din jur (prin intermediul unor senzori activați de mișcările globilor oculari sau de reacții musculare 

minimale se pot transmite cuvinte sau simboluri iconice care să exprime un anumit tip de mesai). 
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Integrarea copiilor cu CES în grupul școlar 

 

Prof. înv.primar Bordea Felicia 

Șc. Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” Mircești, Iași, 

 

  ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga) 

 

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară în relație  cu ceilalţi. Are nevoia 

permanentă de a comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt 

percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la 

societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au 

reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să 

înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

 Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl 

consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe 

educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care 

prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii.  

Din această categorie fac parte: 

• Copiii cu deficiențe senzoriale și fizice ( tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilități mintale, 

paraliziacerebrală); 

• Copiii cu deficiențe mintale, comportamentale (tulburări de conduit, hiperactivitatecu deficitde atenție-

ADHD, tulburări de opoziție și rezistență); 

• Copiii cu tulburări afective, emoționale (anxietate, depresie, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări 

de stress post-traumatic, tulburări de alimentație: anorexie nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea); 

• Copiii cu handicap asociat; 

• Copiii cu dificultăți de cunoaștere și învățare ( dificultăți de învățare, sindromul Down, dislalia, 

discalculia,dispraxia); 

• Copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

         Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător și învață să se orienteze în spațiu și timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, 

jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă 

şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. 

Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

         Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

         Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea 

individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a 

elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin 

accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate 

pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de 
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a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerințele școlare. 

         În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane 

sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care 

nu se preocupă de bunăstarea copilului.  

Un rol important, în sprijinul acestora,  îl are societatea, cum vine ea în sprijinul lor . 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, 

dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să 

suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea 

normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra 

mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși 

indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care 

trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite 

pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt 

stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de 

echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a 

copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții 

reprezintă un factor ,,cheie”, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea 

cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De 

exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, 

numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  

activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării 
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acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după 

posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele 

stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului 

pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic 

nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ’’ pentru copilul lor. Programele 

de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să 

satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la 

toate informațiile educaționale și la ,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă 

si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

De-a lungul carierei mele de învățător, am întâlnit câteva cazuri de elevi cu C.E.S., care mi-au 

marcat activitatea  și și-au pus amprenta menirii mele ca dascăl. Fiecare caz a fost diferit, iar fiecare 

copil a fost special. 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A    DIFERITELOR CATEGORII 

DE COPII CU C.E.S. 

 

                                 Prof înv. primar Pricop Elena 

                 Școala Gimnazială Cireșu 

 

 

 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã 

aceştia sau diferenţele dintre ele; 

• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie 

pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publicã; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin 

asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu 

deficienţe în funcţie de cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã 

cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã 

dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei 

din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii cu 

deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã 

mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie de 

aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele mai 

mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea lor de 

utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare la 

activitãţile productive , depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala formã 

de pregãtire profesionalã pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar 

fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa 

muncii, urmatã de angajarea şi integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, 
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fãrã experienţã şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi îndrumare din 

partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  cu 

gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii 

cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã evite 

obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie deosebitã, sã 

fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu 

aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de 

învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã 

trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai bogat 

şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru 

prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea unui 

timp suplimentar de lucru. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste 

mici  determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu 

consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii 

de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi 

garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului 

deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a 

conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, 

expresia verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliogerafie: 

Casantra Abrudan, Psihopedagogie specialã, Ed Imprimeriei de Vest, Oradea,2003 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

559 
 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ALTERNATIV ŞI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA COPIILOR CU CES – 

PLANUL DALTON 

                                                                                     Prof. Pîrvulescu Cristina-Constantina 

                                                                                           Școala Gimnazială Nr.4 Râmnicu Vâlcea 

 

A fost introdus de Helen Parkhurst, în orașul american Dalton. Acest plan promovează 

învățământul individualizat. Clasele sunt transformate în laboratoare pe materii, în cadrul cărora fiecare 

elev studiază în ritm propriu, după un program stabilit pe bază de contract, profesorul având rolul de 

consultant şi evaluator.  

Planul Dalton în grădinițe 

Planul Dalton este un model educațional progresiv creat de Helen Parkhurst în 1920, în Dalton, 

Massachusetts, Statele Unite ale Americii și se bazează pe convingerea lui Parkhurst că de fiecare dată 

când copiii primesc responsabilitatea pentru studiul lor, ei caută instinctiv cel mai bun mod de realizare 

al acestuia și executa deciziile lor, cu pasiune și rigoare, ceea ce duce la succes.  

Planul Dalton a fost creat pentru a rezolva probleme didactice și organizatorice în clasa cu vârste 

diferite de elevi și, prin urmare, Parkhurst a dorit să creeze un nou sistem care să permită fiecărui elev să 

aibă un program educațional adaptat la nevoile, interesele și abilitățile sale. Un avantaj imens al planului 

Dalton este flexibilitatea sa, care permite aplicarea acestuia tuturor subiecților.  

Planul Dalton a influențat deja procesele de învățare în multe școli din întreaga lume, din cauza 

adecvării lui la orice mediu școlar. Atmosfera și mediul în grădinițele Dalton este, în principal pozitiv și 

sprijină sentimentul de responsabilitate, coridoarele sunt decorate cu postere și declarații de inspirație 

pentru copii, ce îi îndeamnă să fie cooperanți, responsabili și încrezători.  

Obiectivele planului Dalton sunt: 

• Adaptarea programului fiecărui copil la nevoile, interesele și abilitățile sale; 

• Promovarea atât a independenței, cât și a responsabilității; 

• Îmbunătățirea abilităților sociale și a respectului față de alții.  

Ca să fie atinse aceste obiective s-a dezvoltat un model în trei părți care reorganizează educația 

centrată pe educator la centrarea pe copil transferând responsabilitatea gândirii critice de la educator la 

copil.  

Aceste trei părți, numite Casa, Misiunea/Temele și Laboratorul formează structura de bază a 

sistemului de educație Dalton.  

Casa 

Fiecare copil aparține unei case mai mici în cadrul școlii, și este un grup în care fiecare copil 

învață, sub grija profesorului de casă, abilitățile necesare pentru a fi parte a grupului. Profesorul casei 

ghidează, antrenează și ajută copiii să dezvolte o legătura de susținere reciprocă atât între ei, dar și între 

ei, părinți și educatori. Copiii de grădiniță au nevoie de o forma mai structurată și de mai multe rutine de 

aceea lecțiile în cazul acesta sunt organizate în mod mai tradițional fiind inițiate și direcționate de către 

educatori ca să transmită informații și idei cheie explicând conținutul și abilitățile care sunt de bază. 

Numărul celor care fac parte din casă este mic (un educator la 12 copii) pentru a asigura o atenție 

individuală și flexibilitate. Pe măsură ce copiii progresează educatorul va acționa mai mult ca un 
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consilier de ghidare decât ca un profesor la clasă (Dumitru, Valeriu, 2016, p. 161).  

Misiunea/Temele/Atribuirea 

Această parte a structurii planului Dalton se referă efectiv la un contract de învățare între copil și 

educator, definind munca pe care copilul trebuie să o îndeplinească într-un anumit interval de timp 

convenit. Aceste atribuții sunt proiectate în mod individual astfel încât: 

• Explică copiilor imaginea de ansamblu și scopul lucrării; 

• Ori de câte ori este posibil să se realizeze interdisciplinar ca să arate copiilor legătura dintre 

diferitele domenii de cunoaștere; 

• Să li se ofere suficient suport în ceea ce privește interesele și nevoile; 

• Să ofere sugestii de cercetare. 

Laboratorul – este timpul alocat muncii individuale sau pe grupe mici împreună cu educatorul 

lor. Acesta este timpul pentru anchetă, experiență directă și colaborare.  

Laboratorul descrie cel mai bine atmosfera de învățământ, pe care Dalton se străduiește să o 

creeze, combinarea de studiu, cercetare și colaborare.  

Clasele obișnuite sunt transformate în laboratoare pe dicipline, oferind copiilor materiale diverse 

documentare și indicații de lucru pentru activitatea individuală. Laboratoartele pentru aceeași activitate 

prezintă materialele de studiu ordonate după gradul lor de complexitate și dificultate. Fiecare copil 

lucrează conform unui program individual, în ritmul propriu de lucru, iar mentorul acordă periodic 

consultații când este solicitat.  

Baza planului Dalton constă deci, în principal în stimularea motivației interne prin oferirea 

copiilor autonomie corespunzătoare, responsabilități și oportunități de colaborare în procesul de educare.  

Câteva principii ale planului Dalton: 

− Să se creeze o comunitate de învățare în care este cultivată grija față de copii, părinți și 

profesori în care dezvoltarea individuală este stimulată prin cooperare; 

− Să creeze un curriculum condus de copil, în care sunt luate în considerare ineresele, nevoile și 

abilitățile fiecărui copil, pentru a promova dezvoltarea socială, emoțională, lingvistică, cognitivă și 

fizică; 

− Să ajungă la independență intelectuală prin anchetă, experiență directă, lectură, colaborare și 

asumare de riscuri; 

− Insuflarea unui sentiment de etică, valori morale, respect și responsabilitate față de alții. 

Educația nouă 

Mişcare pedagogică care a reunit mai multe curente (şcolile noi, educația liberă, şcoala activă, 

şcoala muncii, şcoala în aer liber, centrele de interes, comunitățile şcolare, metoda complexelor, 

scoutismul) unite prin câteva idei principale privind posibilitățile copilului: 

• De a-şi manifesta liber trebuințele de cunoaștere, acțiune şi comuniune socială; 

• De a se elibera de constrângeri; 

• De a se integra în grup; 

• De a se racorda la viața reală; 

• Punerea copilului în contact cu natura; 

• Experiența practică devine sursă de cunoaștere.  
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Coordonate ale educației noi/şcolii noi/şcolii active, care îi implică şi pe copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale: 

Studierea riguroasă a ființei copilului, într-o dublă perspectivă: conformarea la exigențele vârstei 

şi individualizarea acestui proces; 

Educația se impune a fi funcțională, trebuie să rezolve o trebuință conștientizată; 

Noua educație trebuie să refacă legătura școlii cu viața; 

Educația nouă se face printr-o școală activă, prin angajarea profundă a elevului în procesul 

propriei transformări; 

Şcolile gem sub povara materiilor de învățământ şi de aceea trebuie cultivate preponderent 

forțele copilului în transformarea științei într-un bun cu valoare instrumentală pentru fiecare individ; 

Educația moral-cetățenească se realizează prin acordarea unei mai mari autonomii copilului 

(Simmons, John, 2008, p. 172).  

Soluții propuse de educația nouă/şcoala activă care se pliază şi pe grupele/clasele în care 

sunt copii cu CES: 

➢ Introducerea metodelor active; 

➢ Promovarea unei legături permanente între şcoală şi viața practică; 

➢ Individualizarea învățământului; 

➢ Studiul psihologic al individualității ca punct de sprijin pentru individualizare; 

➢ Utilizarea intuiției ca modalitate de cunoaştere; 

➢ Primatul culturii formative; 

➢ Fructificarea spontaneității, ca mijloc de realizare a punctului de vedere funcțional; 

➢ Dezideratele disciplinei libere, al autoconducerii, al cooperării şcolare, ca mijloace de 

integrare activă în realitatea socială. 

Concluzii generale privind învățământul alternativ 

Ideea de alternativă educațională funcționează la nivel teoretic încă de la începutul secolului al 

XX-lea. Este vorba de curentul Educația nouă și școala activă ca reacție la un curent destul de riguros şi 

de rigid, Herbartianismul. A fost adus în țară de Spiru Haret, din punctul meu de vedere, cel mai 

important ministru al Educației din toate timpurile (multe din studiile în domeniu atestă acest fapt). 

Ideea de alternativă ne duce la o societate foarte acutizată în care omul rigid nu îşi mai are locul. 

Învățământul tradițional era focalizat doar pe a construi un om care se încadra într-un post la 19-20 de 

ani și ieșea la pensie la 62-65. În ziua de azi, alternativele formează oameni înzestrați cu competențe, 

adaptați la schimbare, oameni care pot să gliseze dintr-un domeniu social în altul. Nu mai avem 

siguranța zilei de mâine. Noi, învățământul preuniversitar și superior, furnizăm educație, iar beneficiarul 

nostru, părintele, comunitatea imediată, trebuie să înțeleagă că există şi altceva decât învățământul 

tradițional. Noua arhitectură a curriculumului a luat foarte mult din învățământul alternativ şi mă 

gândesc aici la pedagogiile alternative. Întâlnirea de dimineață din învățământul preșcolar este luată din 

pedagogia Step by Step, foarte multe idei sunt preluate din Pedagogia Waldorf, ca de exemplu, utilizarea 

nisipului, a lemnului, a resurselor pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Este vorba de experiența 

experiențială, de întoarcerea la viață. Toată dezvoltarea noastră se raportează la viața adevărată şi nu la 

înlocuitori. 
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Secvențe din Școala Dalton 
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Educatia- sufletul societatii 

Profesor Păunescu Camelia 

Colegiul Național ‘’Ienăchiță Văcărescu” 

Profesor Iugulescu Ciprian 

Colegiul Național”Ienăchiță Văcărescu’’ 

 

 

„Școlile trebuie să primească toti copiii,fară nicio deosebire privind condițiile lor fizice, 

sociale,emoționale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă și la copiii cu dizabilități sau 

talentați, copiii străzii și copiii care muncesc , copiii din populații indepărtate sau nomade, copiii  

aparținand minoritaților ligvistice  si etnice”….Declaratia de la Salamanca ,1994. 

Educația inclusivă este o mișcare mondială bazată pe drepturile umane de bază.Conform principiilor 

dreptului omului,fiecare copil,indiferent de apartenența sa sau de nivelul de dezvoltare a capacităților 

sale,are dreptul la o educație de bună calitate care să conducă in cea mai mare masură la dezvoltarea 

capacităților sale cognitive și de integrare socială.Avand in vedere că existența copiilor cu CES este o 

realitate permanentă ,școala trebuie să se adapteze și să ofere un mediu de invațare inclusiv in care toți 

copiii să aibă posibilitate  să se dezvolte. Pentru aceasta este necesar ca școala să creeze parteneriațe 

educaționale cu personal specializat,cu centre de resurse și asistența educațională,ca profesorii din școli 

să devină ei insisi agenți ai educaței incluzive și nu in ultimul rand o colaborare mai stransă cu 

parintii.Elevii cu CES au nevoie de un curriculum planificat diferențiat,de programe ,de terapie 

lingvistica,de tratament logopedic specializat ,de programe specifice de predare-invațare și  evaluare 

specializate,adaptate abilitatilor  lor de citire,scriere,calcul,de programe terapeutice pentru tulburari 

motorii.De asemenea,elevii cu dizabilități trebuie să  beneficieze de consiliere școlară și vocațională 

personala și a familiei. 

Intr-o abordare incluzivă toți elevi trebuie considerați la fel de importanți, fiecaruia să ii fie 

valorificate calitățile ,pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun.Integrarea 

copiilor cu CES conferă instituției școlare rolul de componentă fundamentală a sistemului social,apta să 

răspundă concret imperativelor de moment ale evoluției din societatea contemporană și să rezolve o 

serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecarui individ și la capacitatea 

acestuia de a  se adapta si integra intr-o socieatate aflată in continuă transformare. 

In contextul dezvoltarii educației incluzive și a diferitelelor modele de incluziune a copiilor cu CES 

,un rol extrem de important il au indentificarea și intervenția timpurie. 

Identificarea se referă la detectarea unor probleme, reale sau potențiale,privind dezvoltarea copilului 

de la cele mai mici varste (probleme comportamentale,de dezvoltare emotională ,intelectuală).Subiectul  

se referă la detectarea  precoce a debutului timpuriu al acelor indicatori care induc  ideea existenței unor 

tulburari sau deficiente in dezvoltarea copilului. 

Identificarea timpurie atrage dupa sine necesitatea intervenției timpurii și este definitită ca un sistem 

de servicii medicale,sociale și psihopedagogice oferite copiilor pentru identificarea,evaluarea si asistența 

tulburarilor de dezvoltare și a riscurilor de apariție a acestora, in vederea stimularii dezvoltarii 

fizice,motorii,senzoriale,inclusiv a vederii  și a auzului,dezvoltarii cognitive 

,comunicative,sociale,psiho-emotionale și a celei adaptive. 

Interventia timpurie trebuie să inceapă,in mod evident si natural ,in familei,interacțiunea dintre 

părinti și copil fiind extrem de importantă.La fel de importantă este considerată experiența părintilor in 

ingrijirea copilului,precum și sprijinirea parintilor pentru a asigura sănătatea și siguranța copiluiui. 

ELEVII 

Idei de activitatii: 
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-sensibilizarea colectivului de elevi pentru a ințelege mai bine dificultățile cu care se confrunta colegii 

(filmulețe motivaționale in cadrul orelor de consiliere) 

-implicarea activă in activitati alături de colegii lor. 

-colaborarea in grupe/perechi,abordare individualizată. 

-recunoaștere și combaterea  actelor de discriminare impotriva colegilor cu CES 

-dezvoltarea unor relați pozitive,un climat prietenos 

-asezarea in bancă aproape de cadrul didactic departe de sursele de distragere a atentiei. 

Strategii de invatare: 

-jocuri in clasa,pauze scurte cu un fond muzical discret pentru combaterea plictiselii sau suprasolicitării. 

-acordarea rolului de lider intr-un joc educativ in clasa (ora de educatie fizica) ,accent  pe pasiunile 

elevului 

-invațarea prin cooperare-includerea in grupuri,sarcini de lucru clar exprimate,activități diversificate. 

Resurse: 

Fișe de  lucru,material didactic diversificat,mijloace IT. 

Evaluare:observare sistematică a comportamentuluui și aprecierea verbală (lauda,recompensa),fișe de 

progres. 

PARINȚII 

Idei de activitati: 

-colaborarea cu părinți elevului in vederea stabilirii unui plan comun de acțiune 

-propuneri de activități pentru părinți in scopul unei bune colaborari. 

1.  părintele realizează o supraveghere mai atenta in efectuarea temelor și a comportamentului in 

general,implicare in activitățile gospodăresti,sportive. 

1.  abordează o atitudine fermă conserventă 

-activitati comune părinți-elevi-profesor in cadrul unor proiecte  derulate in școala in cadrul activităților 

extrascolare ,vizite,excursii. 

Strategii de invațare :consultatii individuale,dezbateri,mese rotunde 

Resurse:Prezentări power-point,materiale audio-video,afișe,pliante,materiale didactice adecvate 

Evaluare:observare sistematică,chestionare 
 

CADRE DIDACTICE 

Idei de activităti’; 

-mese rotunde dirigintele (invățatorul) invită profesorii clasei,consilierul scolar si psihologul școlii 

-elaborarea planurilor de intervenție personalizate 

-implica elevii in activitatile școlare și extrascolare:lucrul in echipă.,serbările școlare,concursuri. 

Resurse:lista cu lucrări de specialitate,pliante,prezentări power-point,cadru normativ,materiale didactice 

adecvate. 

Evaluare:chestionare,plan remedial,evaluare diferențiată pentru copiii cu CES 

 

“Acceptă copiii asa cum acceptăm copacii-cu recunoștință fiindcă sunt o binecuvântare-dar să nu ai 

așteptari sau dorinte.Nu te aștepți ca un copac să se schimbe,il iubesti așa cum  este .”(Isabel Allende) 
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STUDIU DE CAZ - AUTISM 

Fiţ Gabriela Nicoleta 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei 

                                                                                         

Date personale: 

Nume: I. 

Prenume: S. 

Data naşterii: 18.x.2009 

Adresa: Zalău 

Date familiale: 

Constituţia familiei: Familia lui I.S. este alcătuită din mama, tata şi I. S. În familia lui I.S. nu există 

antencendente privitoare la diagnosticul pe care îl are I.S. Fiind singurul copil al familiei, părinţii 

încearcă să îi creeze condiţii cât mai avantajoase copilului lor. 

Ocupaţia tatălui: recepţioner marfă 

Ocupaţia mamei: laborantă 

Statutul social al familiei: Cei trei membrii ai familiei locuiesc la casă. Veniturile sunt aduse de către 

ambii părinţi. Membrii familiei se înţeleg foarte bine între ei, mama fiind cea care se ocupă mai mult, 

dar amândoi au încercat să-i creeze condiţii optime de viaţă şi o educaţie adecvată.  

Anamneza: nu se cunosc date 

Diagnosticul: autism, crize de comiţialitate, dizabilitate intelectuală moderată 

Caracterizarea realizată de către profesor: 

Profesorul ne-a relatat că I.S. a frecventat clasele primare la o şcoală de masă pe sistemul step by step. 

După clasele I-IV a fost mutat în şcoală specială, deoarece manifesta crize violente, îşi lovea colegii, 

arunca cu obiecte, fugea din clasă şi se ascundea în dulapul din holul şcolii, nu era autoagresiv. El are o 

înclinaţie pentru desen, dar ce este specific la el e faptul că îşi reflectă stăriile afective prin desene de 

culoare neagră. I.S. comunică în propoziţii, răspunde la întrebările adresate, povesteşte conţinutul unui 

text pe baza întrebărilor ajutătoare. Are înclinaţii spre denaturarea faptelor, pentru a se simţi în central 

atenţiei. Are formate deprinderile de autonomie personală, dar igiena personală este deficitară. Nu 

iniţiază dialogul, dar răspunde la întrebările adresate de către altă persoană. Intră în discuţie cu 

necunoscuţi, dar vorbeşte numai când este întrebat.  
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Subiectului I.S. i se va aplica mai multe grile de observare a comportamentului verbal (grila 1, 2), 

totodată el va fi observat direct prin participarea alături de elev în diferite contexte sociale din viaţa 

cotidiană. (grila 3) 

Interpretarea rezultatelor: 

În urma aplicării primei grile de observare a comportamentului verbal I.S. a obţinut un punctaj  de 58 de 

puncte din totalul de 75 de puncte. Această grilă a fost aplicată în faza de început a studiului pentru a se 

evidenţia stadiul şi nivelul de dezvoltare a limbajului. La itemi 1, 3, 23, a obţinut doar un punct pe 

fiecare item. Mai exact a obţinut doar 1 punct, care este apreciat pe scara likert cu niciodată. Concret, 

subiectul I.S. nu stabilit niciodată contactul vizual atunci când a vorbit cu cineva, ceea ce este specific 

copiilor cu autism, la fel ca şi faptul că ei nu vorbesc niciodată despre ei la persoana I. La itemi 2, 4, 6, 

8,9, 10, 11, 12,20, 21, 25, I.S. a obţinut punctajul maxim, adică 3 puncte pe fiecare item în parte. Cum 

am văzut şi din caracterziarea profesorului el răspunde la întrebările care îi sunt adresate, de exemplu ca 

la itemul 2: Îşi spune numele întreg când i se cere sau la itemul 9: Răspunde la întrebare ,, ce e aceasta 

?” denumind obiectul. La itemi 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, a obţinut doar 2 puncte, apreciat 

pe scara likert înseamnă uneori. Mai exact salută lumea doar dacă i se atrage atenţia, nu din propia 

iniţiativă, alteori repetă aceleaşi cuvinte sau fraze pe care le-a auzit, nu-şi declară întotdeauna intenţiile 

şi anticipările asupra unei sarcini numai uneori şi mai ales dacă aceea sarcină îi trezeşte interesul. La 

povestirea poveştilor cu ajutorul imaginilor sau fără, doar uneori face acest lucru şi mai ales prin 

punerea întrebărilor ajutătoare. 

La a doua grilă aplicată cea referitoare atât la înţelegerea cât şi exprimarea orală a obţinut 26 de puncte 

la înţelegere şi 23 la exprimare. Astfel,  la capaciatea de  înţelegere a limbajului I.S. face : 

- Răspunde la nume, atunci când e strigat; 

- Salută adecvat în funcţie de contextul temporal şi situaţional în care se află; 

- Înţelege şi execută comenzi simple de genu : adu-mi, dă-mi, arată-mi, pune-mi; 

- Îşi indreaptă privirea spre un obiect indicat de evaluator, fără să i se atragă atenţia să facă acest 

lucru; 

- Imită o înlăţuire de 2-3 mişcări successive, realizate de evaluator; 

- Înţelege şi execută o înlăţuire de 2-3 comenzi date de evaluator ( pune caietul pe masă, adu-mi 

paharul de pe dulap); 

- Indică cu degetul imaginile într-o carte; 

- Nu înţelege pronumele : mie, ţie, eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele niciodată, specific autismului; 

- Nu răspunde prompt la cererile de ajutor, numai uneori şi numai dacă i se spune să facă; 

- Nu înţelege întotdeauna întrebările care conţin : ce?, cine?, unde?, de ce?, cum?, când?, dar dacă 

i se pune întrebări ajutătoare . 

La capacitatea de exprimare orală, I.S. face următoarele : 

- Îşi exprimă întotdeauna preferinţa pentru un anumit obiect; 

- Emite mai mult de trei cuvinte identificabile; 
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- Răspunde frumos la regulile de politeţe ( formule de adresare : bună ziua, la revedere); 

- Denumeşte corect activităţile cotidiene; 

- Reproduce cântece şi poezii; 

- Se exprimă atât prin cuvinte corecte cât şi deformate; 

- Nu se adresează corect unei persoane în funcţie de vârsta sa, relaţionează folosind aceleaşi 

formule de adresare la toată lumea; 

- Nu începe o conversaţie cu o persoană familiară sau nefamiliară decât uneori, în funcţie de starea 

lui; 

- Îşi exprimă intenţiile şi anticipările în legătură cu o anumită activitate numai uneori, mai ales 

dacă nu aceea activitate nu-i trezeşte interesul; 

- Nu vorbeşte niciodată despre el folosind persoana I, dar uneori o face atunci când i se atrage 

atenţia. 

În ultima parte a studiului, participantul la studiu a fost pus în situaţii reale de viaţă cotidiană, în diferite 

contexte, pentru a observa modul şi dificultăţile în care îşi manifestă intenţiile pragmatice şi dificultăţile 

pe care le întâmpină, atunci când foloseşte limbajul pragmatic. Încă de la primul contact cu participant, 

acesta a avut o atitudine mai retrasă. Nu a salutat când a intrat în clasă nici pe profesoara, nici pe 

examinator,numai la insistenţa profesoarei. În timpul orei, a răspuns la întrebările puse de ea, a executat 

sarcinele date, a pus întrebări atunci când a dorit să afle ceea ce îl interesează, în schimb cere numa 

uneori ajutorul atunci când nu se descurcă la o anumită sarcină. Nu iniţiază conversaţia  niciodată, dar 

răspunde la întrebările adresate. 

În timpul pauzei,  stă în bancă, nu se joacă cu ceilalţi colegi, deci nu inţiază jocul. Atunci când unul 

dintre colegi are nevoie de ajutor, nu întotdeauna se implică în ajutorarea lor, ci numai uneori şi mai ales 

dacă i se spune să facă. Cere obiecte sau jucări pentru a se juc cu ele, îşi identifică posesiunea asupra 

obiectelor persoanele. După terminarea pauzei, următorul obiectiv, a fost folosirea limbajului pragmatic 

în contexte situaţionale noi cu persoane necunoascute de I.S. Ca locaţie, a fost ales un magazin din 

apropierea insitituţiei de învăţământ, această situaţie presupunând o conversaţie între vânzătoare şi 

participant. La intrarea în magazin, I.S. nu a salutat, decât atunci când profesoara le-a atras atenţia. 

Atunci a salutat, alături de ceilalţi colegi. şi-a aşteptat rândul pentru a cere.Când i-a venit rândul să ceară 

nu se putea hotărî, ce anume să cumpere, a fost nevoie de ajutorul profesoarei. A cerut ,, ciocolată ”, fără 

a se adresa cu apelativul ,, vă rog frumos “, nu a păstrat contactul vizual când a vorbit cu vânzătoarea, iar 

la urmă nu a mulţumit. Are capacitate scăzută se a lua decizii în legătură cu alegerea unui anumit 

produs, dar mai ales sa facă alegere între două produse. Următoarea destinaţie a fost parcul de joacă, 

unde a preferat activităţile solitare dându-se pe leagăn. Nu a interacţionat cu ceilalţi copii, dar în 

momentul în care profesoara l-a chemat să se joace cu mingea cu ceilalţi copii, s-a alăturat grupului. În 

timpul jocului răspunde la nume atunci când este strigat, dar nu iniţiază niciodată jocul spunând : hai să 

ne jucăm.   
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1. Grila de observare a comportamentului verbal 

Nr. 

crt 

Item Întotdeauna Uneori Niciodată 

1.  Atunci când vorbeşte cu cineva există contactul vizual     

2.  Îşi spune numele întreg când i se cere     

3.  Foloseşte pronumele ,, eu “ atunci când vorbeşte despre el     

4.  Poate da sau arăta la cerere (când i se spune : dă-mi sau 

arată-mi ! 

   

5.  Salută lumea; ex : ,,bună ziua”, bună dimineaţa”     

6.  Spune la ce folosesc obiectele uzuale precum : cană, lingură;     

7.  Respectă regulile de politeţe la masă     

8.  Indică obiecte sau întâmplări, ex : ,,acolo”, ,,acela”     

9.  Răspunde la întrebarea ,, Ce e aceasta ? “, denumind 

obiectul  

   

10.  Alătură un substantiv şi un adjectiv : cana mare, linguriţa 

mică  

   

11.  Poate alege o pereche de obiecte sau imagini la cerere     

12.  Atunci când se atrage atenţia copilului spre un obiect 

interesant, copilul se uită spre acel obiect  

   

13.  Poate să relateze întâmplări din experienţa zilnică     

14.  Repetă aceleaşi cuvinte sau fraze pe care le-a auzit     

15.  Îşi declară intenţiile şi anticipările asupra unei sarcini     

16.  V-a cerut ceva utilizând aceeaşi formulare pe care a-ţi 

utilizat-o pentru a-i propune ceva  

   

17.  Poate spune o poveste familiară fără ajutorul imaginilor     

18.  Aşează în ordine 3-5,6 imagini reprezentând o poveste şi 

poate spune povestea  

   

19.  Răspunde la întrebarea ,, de ce ? “, cu o explicaţie     

20.  Foloseşte degetul arătător pentru a indica obiectele     

21.  Poate să facă comentarii într-o conversaţie     

22.  Foloseşte în formularea propoziţiilor verbe la modul 

condiţional-optativ : Aş dori …….  

   

23.  Scutură capul pentru a spune ,,nu”     

24.  Schimbă ordinea cuvintelor în mod adecvat pentru  a pune 

întrebări : Pot să merg la …..  

   

25.  Îşi aşteaptă momentul / rândul pentru a vorbi     
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Observaţii : 

2. Grilă de observare – limbaj-comunicare 

I Înţelegerea limbajului 

Limbajul receptiv 

Întotdeauna Uneori Niciodată 

1. Răspunde la nume    

2. Salută adecvat în funcţie de contextul 

temporal şi situaţional în care se află 

   

3. Înţelege şi exectută comenzi simple de 

genu : ,,Adu-mi”, ,,Dă-mi”, ,,Pune-

mi”, ,,Arată-mi” 

   

4. Îşi indreaptă privirea spre un obiect 

indicat de evaluator, fără a i se atrage 

atenţia să facă acest lucru 

   

5. Imită o înlănţuire de 2-3 mişcări 

succesive, realizate de evaluator 

   

6. Înţelege şi execută o înlănţuire de 2-3 

comenzi date de evaluator (pune 

caietul pe masă, adu-mi paharul de pe 

dulap) 

   

7. Înţelege pronumele : mie, ţie, eu, tu, 

el, ea, voi, noi, ei, ele 

   

8. Înţelege întrebările care conţin : cine ?, 

ce ?, unde ?, când ?, de ce ?, cum ?  

   

9. Răspunde prompt la comenzile/ 

cererile de ajutor 

   

10. Indică cu degetul imaginile într-o carte    

Observaţii : 

II Exprimarea orală spontană 

Limbajul expresiv 

Întotdeauna Uneori Niciodată 

1. Se adresează corect unei persoane în 

funcţie de vârsta sa 

   

2. Îşi exprimă preferinţa pentru un 

anumit lucru / obiect 

   

3. Emite mai mult de trei cuvinte 

identificabile 

   

4. Vorbeşte despre el / ea folosind 

pronumele ,,eu” 

   

5. Îşi exprimă intenţiile şi anticipările    
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în legătură cu o anumită activitate 

6. Răspunde frumos la regulile de 

politeţe (formulele de adresare: bună 

ziua, la revedere) 

   

7. Începe o conversaţie cu o persoană 

familiară / nefamiliară 

   

8. Denumeşte corect activităţile 

cotidiene 

   

9. Reproduce cântece, poezii    

10. Se exprimă atât prin cuvinte corecte 

cât şi deformate 

   

Observaţii : 

3.  Grilă de observare - contexte 

Cu învăţătoarea       Întotdeauna        Uneori         Niciodată 

1. Salută atunci când intră învăţătoarea în 

clasă 

   

2. Execută sarcinile date de învăţătoare    

3. Răspunde adecvat la întrebările puse de 

învăţătoare : Cum te simţi azi ? 

   

4. Pune întrebări atunci când doreşte să 

afle ceea ce îl interesează 

   

5. Cere ajutor atunci când nu se descurcă la 

o anumită sarcină 

   

6. Iniţiază o conversaţie     

7. Îşi îndreaptă privirea spre un obiect 

indicat de învăţătoare, fără să i se atragă 

atenţia să facă acest lucru  

   

8. Indică cu degetul imaginile într-o carte    

9. Se exprimă atât prin cuvinte corecte cât 

şi deformate 

   

10. Salută când iese învăţătoarea din clasă    

În pauză    

1.Se joacă cu ceilalţi colegii    

2. Cere ajutorul colegilor    

3. Stă în bancă şi se joacă cu jucăria 

preferată 

   

4. Imparte mâncare colegiilor : Ia şi tu !    

5. Iniţiază jocul : Hai să ne jucăm !    
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6. Intră în contact cu necunoscuţi    

7. Ajută pe colegii atunci când aceştia au 

nevoie de ajutor 

   

8. Cere obiecte sau jucării pentru a se juca 

cu ele 

   

9. Îşi identifică posesiunea asupra 

obiectelor personale 

   

10. Răspunde atunci când este strigat pe 

nume 

   

La magazin    

1.Salută la intrarea în magazin    

2. Îşi aşteaptă rândul pentru a vorbi    

3. Arată cu degetul ceea ce-şi doreşte    

4. Spune : ,, Mulţumesc ! “    

5. Cere produsul dorit indicând gestural 

sau verbal 

   

6. Poate face o alegere între două produse 

preferate : biscuiţi sau ciocolată 

   

7. Îşi declară intenţia : Vă rog frumos să-

mi daţi ……… 

   

8. Răspunde la întrebări simple adresate de 

vânzătoare : Ce doreşti 

   

9. Contactul vizual este prezent atunci 

când copilul se adresează vânzătoarei 

   

10. Salută la ieşirea din magazin    

În parc    

1.Interacţionează activ cu ceilalţi copii    

2. Stă singur pe bancă sau pe leagăn    

3. Se joacă cu mingea    

4. Cere o jucărie colegilor    

5. Imparte o jucărie cu colegul    

6. Imparte o jucărie cu un copil necunoscut 

care i-o cere 

   

7. Iniţiază jocul : Hai să ne jucăm !    

8. În timpul jocului răspunde la nume 

atunci când este strigat 

   

9. Impinge pe toată lumea    

10. Stă singur şi se joacă cu jucăria / 

obiectul preferat 
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JOCUL CA MODALITATE DE INTEGRARE A COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE 

SPECIALE ÎN GRĂDINIȚĂ 

Ghibu Mirela 

Grădinița P. P. Căsuța De Turtă Dulce,  Constanța 

 

Jocul este activitatea fundamentală a copilului preșcolar, influentând întraga conduită și 

prefigurând personalitatea în plină formare a acestuia. 

Jocul constituie un veritabil revelator al evoluției mentale, un instrument pentru a măsura 

procesul de maturizare și dezvoltare mentală și afectivă a copilului. 

Grădinița, prin ansamblul activităților instructiv-educative desfășurate cu copiii, aduce mari 

contribuții în sprijinul dezvoltării plenare a personalității fiecărui copil, în măsura în care educatoarea 

reușește să cunoască trăsăturile psihofizice individuale ale copiilor și să imbine fericit tratarea 

individuală diferențiată cu activitatea educativă frontală. 

Activitățile la alegerea copiilor oferă o largă gamă de valențe educative, care se cer exploatate în 

favoarea copilului. În primul rând, jocurile și orice altă activitate aleasă de copii, adică preferată de ei 

din mai multe posibilități oferite, sunt un mijloc de manifestare a personalității acestora, a inițiativei și a 

spiritului lor creativ. 

Ca activitate de bază în grădiniță, jocul constituie pentru copiii cu cerințe educative speciale 

forma cea mai eficientă de socializare, de recuperare. În cadrul jocurilor, barierele de orice natură dintre 

copii dispar, aici copilul copilul cu cerințe educative speciale reușind să-și depășească neputințele și 

frustările. 

În timpul jocurilor și activităților alese se naște un mediu educațional în care spațiul de 

conviețuire caracterizat prin acceptare, toleranță și diversitate. 

De asemenea, se consideră ca etapa jocurilor și activităților alese de copii și educatoare oferă 

posibilitatea tratării individualizate a copiilor integrați, reușind ca, în această etapă din programul zilei, 

educatoarea să poată lucra cu copiii integrați, în vederea recuperării deprinderilor și capacităților 

nerealizate în activitățile frontale cu întreaga grupă de copii. Prin joc, copilul cu dizabilități poate să 

exploreze lumea înconjurătoare, poate să-și lărgească sfera de achiziții, de abilități, de deprinderi, să-și 

modeleze comportamentul. În joc, diferențele și barierele între copii dispar, copiii cu cerinte 

educaționale speciale pot obține aici succese, mici dar motivante, ceea ce le satisface trebuința de a fi 

apreciați. 

Jocurile și activitățile alese de copii sau de educatoare oferă cadrul propice îmbogățirii 

experiențelor senzoriale ale copiilor, ceea ce conduce la un câștig atât pentru copilul normal cât și pentru 

copilul cu dizabilități. Primul poate fi ajutat să depășească planul aparențelor și al experiențelor imediate 

pentru a pătrunde cât mai adânc în natura lucrurilor, iar cel de-al doilea poate ajunge prin aceste jocuri la 

un nou tip de joc, jocul- învățare, acesta constituind o formă mai evoluată de acțiune. 

Momentele de joc sunt momentele cele mai relaxante, mai destinse din programul zilnic al  

copilului. Aplicarea terapiei veseliei confirmă efectul benefic al acesteia, al climatului afectiv pozitiv 

asupra măririi consistenței stării de veghe, de învățare la copii cu dizabilități. Copiii ținuți din scurt, 

tutelați sau hiperprotejați, vor avea puține cunoștințe despre ei înșiși. 
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Jocurile și activitățile alese oferă oportunități pentru încurajarea intereselor, pentru manifestarea 

aptitudinilor specifice și, ceea ce este cel mai important, este momentul zilei în care copiii pot învăța 

unii de la alții. J. Piaget, referindu-se la importanța socializării, afirmă că cel mai bine copiii învață unii 

de la alții. 

Jocurile manipulative, care au o importanță deosebită pentru stimularea senzorială a copiilor cu 

cerințe educative speciale, oferă prin simplitatea lor condiții deosebite pentru dezvoltarea senzorială a 

acestora. Aceste jocuri pot fi utilizate în formarea unei imagini de sine pozitive, în stimularea unor relații 

de prietenie cu colegii de grupă, contribuind astfel la socializarea și integrarea copiilor cu cerințe 

educaționale speciale în colectivități. 

Sub influența jocului și activitățiolor programate și îndrumate de educatoare, copilul dobândește 

noi particularități psihice.  

Jocul-învățare explorator-manipulativ constituie, de la formele incipiente ale jocului până la 

formele avansate ale sale, o importantă sursă de explorare a mediului și de simulare senzorială a 

copilului. Organizarea stimulilor poate fi gândită de către educatoare în așa fel încât să vină în sprijinul 

copilului, în funcție de nevoile acestuia în vederea îmbogățirii experienței senzoriale. 

Diferențierea obiectelor după unele însușiri se obține numai în cadrul acestui tip de învățare-joc. 

Când copilul pune laolaltă trei cuburi roșii și de altă parte cinci cilindri albi, el face cel puțin două-trei 

tipuri de diferențiere între mărimea cuburilor, forma lor și culoare. Exercițiile senzoriale, organizundu-se 

pe grupuri mici, ușurează procesul de socializare și intregrare a copiilor cu dizabilități în grupă, iar 

participarea lor activă la acțiunile grupului îi poate conduce la formarea unei atitudini pozitive față de 

propriul eu, la stimularea încrederii în forțele proprii.  

Exercițiile senzoriale organizate în grădiniță trebuie să  aibă un caracter diferențiat și individual. 

Fiecare copil trebuie să participe activ la desfășurarea exercițiilor respective. Reușita unui exercițiu 

senzorial  depinde de modul de folosire, prezentare și distribuire a materialului didactic. 

Educația senzorială trebuie să fie permanentă. 

Exercițile senzoriale au o eficiență sporită atunci când sunt organizate individual sau cu un 

număr restrâns de copii. Jocurile care antrenează analizatorul auditiv se desfășoară  cu întreaga grupă de 

copii,  în condiți de liniște, în timp ce jocurile care antrenează tactilul, gustativul și olfactivul dau 

rezultate mai bune când sunt organizate pe grupuri mai mici. În desfășurarea jocurilor și exerciților 

senzoriale, trebuie să se asigure o admosferă relaxantă, distractivă, să se evite repetarea lor sub aceași 

formă și să se asigure copiilor posibilitatea să acționeze din proprie inițiativă. 

Educarea tactilului este extrem de importantă pentru copilul mic și cu atăt mai mult pentru 

copilul cu dizabilități. 

Obiectivele pe care educatoarea le urmărește prin aceste jocuri se pot diferenția fără ca acest 

aspect să fie sesizat de copii. Dacă intr-un joc de construcție copilul normal își poate exersa imaginația, 

creativitatea în conceperea construcțiilor, copilul cu dizabilitati, sub îndrumarea discretă a educatoarei, 

poate descoperi forme, culori, diversitatea materiei, greutate, etc. Copilul cu cerințe educaționale 

speciale nu va simți diferența dintre el și ceilalți copii, pentru ca amândoi se joacă împreună, amândoi 

contribuie la realizarea obiectivului final, fiecare având însă alt aport, ambii având de câștigat. 
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Jocurile senzoriale fac multă plăcere tuturor copiilor. Această etapă de joc- învățare   , de tip 

explorare-manipulare, constituie o etapă foarte importantă în evoluția copilului cu dizabilități. 

Orice joc poate deveni o acțiune terapeutică pentru copilul cu cerințe educative speciale dacă 

educatoarea își propune obiective clare, impuse de nevoile copilului și respectându-i particularitățile 

individuale. 

Etapa jocurilor și a activităților alese din programul zilnic al grădiniței oferă cadrului didactic 

posibilitatea unei intervenții individualizate asupra copilului cu cerințe educative speciale inegrat în 

învățământul de masă 

Acest moment al zilei, etapa jocului și a activităților alese, poate fi fructificat de cadrul didactic 

atât pentru recuperarea lacunelor înregistrate de copiii cu cerințe educative speciale în timpul 

activităților obligatorii, cât și în sensul stimulării unei atitudini pozitive față de sine, a încrederii în 

fortele proprii, condiție prioritară în evoluția ulterioară a copilului cu cerințe educative speciale. 

Așadar, organizarea „gândită” a jocurilor și activităților alese, tactul pedagogic al cadrului 

didactic, în sensul de a-i crea copilului cu cerințe educative speciale o stare de confort și o atitudine 

pozitivă față de sine, ușurează procesul de integrare a copiilor cu dizabilități în instituțiile de învățământ. 
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Terapia prin muzică  

în dezvoltarea limbajului la copiii cu CES 

   

 Prof. Turc – Gal Anamaria 

Palatul Copiilor Oradea 

  

Muzica reprezintă arta de a exprima sentimente si idei cu ajutorul sunetelor combinate într-o 

manieră specifică. Ea se bazează pe câteva elemente specifice și anume ritmul , armonia și melodia. 

Ritmul în muzică se referă la așezarea accentelor tonice într-o frază muzicală, în timp ce în 

versuri sau în proza ei se referă la succesiunea silabelor accentuate și neaccentuate. El prezintă rezonanțe 

diferite de la o persoană la alta sau în funcție de vârstă, stare de sănătate, dispoziție sufletească. De 

momen t sau de nivel cultural.  

Armonia se referă la imbinarea melodioasă a suntelor și are la bază tehnica acordurilor, specifice 

compoziției. Ritmul și armonia sunt elemente esențiale ce compun o melodie sau un cântec. 

Ca rezultat final al unei creații, melodia reprezintă o succesiune de suntete îmbinate după regulile 

ritmului și al modulației pentru a alcătui o unitate cu sens expresiv, exprimată într-o compoziție 

muzicală sau cântec.  

În cadrul meloterapiei, educatorul are în vedere efectul pe care îl are muzica utilizată sub diferite 

forme, ca mijloc de recuperare a unor deficiențe cognitive, motorii, afective sau de personalitate. În 

cazul copiilor cu handicap, meloterapia este folosită, în special, pentru stabilirea unui alt tip de 

comunicare, diferit de cel verbal. La aceștia este mai puțin important nivelul de dezvoltare al 

aptitudinilor muzicale. Principalul obiectiv al meloterapiei este acelade a stabili contactul cu copilul cu 

deficiențe și de a facilita comunicarea cu educatorul, terapeutul. În acest caz, se pot utiliza de exemplu, 

intrumente de percuței, castaniete, tamburine, xilofon sau chiar propriul corp. La copiii cu deficiențe 

mintale și hiperactivi, muzicoterapia poate fi utilizată pentru ameliorarea inhibiției voluntare a actelor 

motorii si pentru realizarea unor performanțe. La copiii cu intsabilitate emoțională, utilizarea 

meloterapiei determină : diminuarea tensiunilor, reducerea agresivității, îmbunătățește cooperarea în 

interiorul grupului, ameliorează munca de echipă. Meloterapia îi ajută pe cei cu tulburări relaționarle 

deoarece, favorizează participarea spontană la activitățile de grup.   

Prin muzicoterapie, limbajul se dezvoltă sub aspectul pronunției corecte, cât și a îmbogățirii 

vocabularului. Sincronizarea dintre linia melodică și pronunțarea corectă, pe silabe, a textului, pot regla 

exhilibrul dintre expirație și inspirației și facilita coordonarea dintre respirație, pronunției și facila 

coordonarea dintre respirașie, pronunție și mișcare.   

Rolul terapiei prin muzică în activitățile de corectare a tulburărilor de limbaj este foarte 

important și vine în sprijinul copilului oferindu-i posibilitatea de a manipula, explora și de a controla 

instrumentele muzicale. Ritmurile şi vibraţiile sunetelor, emoțiile trăite de copii sau simpla ascultare a 

instrumentelor muzicale creează o stare afectivă pozitivă, de calm și relaxare, stimulatoare pentru 

educarea auzului fonematic, pentru folosirea vocii în scop comunicativ, pentru realizarea pronunției 

corecte, fluente a sunetelor și cuvintelor, pentru dezvoltarea limbajului și nu în ultimul rând șansa de a 

interacționa la nivel egal cu ceilalți. 

          Există multe similitudini între limbajul verbal și muzică. De exemplu, atât în vorbire cât și în 
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muzică, frecvența, durata, și elementele timbrale se desfășoară într-un anumit interval de timp cu 

scopul de a transmite un mesaj. Fiecare dintre aceste „instrumente de comunicare” utilizează informații 

prozodice, cum ar fi inflexiuni ale vocii, intonația, ritmul, pauzele, pentru a ajuta la conturarea unui 

mesaj cu sens, clar . Muzica, la fel ca și vorbirea umană este structurată, predictibilă, repetitivă.  

          Aceste forme de exprimare/comunicare fiind atât de strâns relaționate, colaborarea dintre cele 

două terapii - terapia tulburărilor de limbaj și terapia prin muzică - în vederea intervenției recuperatorii, 

este atât una foarte naturală, dar mai ales benefică pentru individul aflat într-un proces de recuperare a 

limbajului. 

         Exemple de exerciții muzicale folosite în terapia tulburărilor de limbaj și dezvoltarea comunicării 

copilului cu cerințe educative speciale: 

 

• Exerciții specifice dezvoltării atenției auditive 

         I se arată copilului câte două instrumente și pentru început, este liber să le exploreze, să le 

manipuleze. Apoi, copilul este legat la ochi și logopedul scoate sunete cu unul dintre cele două 

instrumente, iar copilul trebuie să indice care instrument s-a auzit. Ulterior, logopedul poate pune 

instrumentele în diverse locații din cabinet și să le utilizeze pe rând, iar copilul să se deplaseze spre 

locul de unde a auzit sunetul instrumentului. 

• Exerciții de dezvoltare a simțului de tip acustico-motor 

          Jocurile muzicale sunt folosite pentru dezvoltarea simțului ritmic. Aceste jocuri au la bază 

ritmarea unor versuri prin bătăi din palme, marcarea ritmului cu ajutorul instrumentelor de percuție sau 

prin combinarea mișcărilor ritmice mână- picior. Jocurile muzicale pot fi și jocuri desfășurate după o 

melodie cunoscută, jocuri de recunoaștere a unor cântece care presupun coordonarea mișcărilor cu 

caracterul liniei melodice. 

          Reproducerea unor unități ritmice, cu ritmul menținut cu ajutorul instrumentelor muzicale (papa-

papa-papi, papa-papo, papa-popo, papo-papo, tata-tato, tata-tatu, tapa- tapu, etc.); exerciții de 

pronunțare a unor silabe opuse, utilizând două instrumente diferite, acestea oferindu-i un sprijin 

copilului în identificarea și menținerea diferenței dintre silabele enunțate (pa-pi-po-pe-pu-pa-pi, ba-bi-

be-bo-bu, etc.) 

 

• Exerciții specifice de intonație pe silabe sau pe cuvinte 

               Recunoaşterea sunetelor produse de diferite instrumente muzicale: toba (bum-bum), xilofonul, 

pianul, vioara, trompeta (ta-ta); 

Identificarea și reproducerea instrumentelor audiate sau înregistrate; 

• Exerciții de diferențiere (semantica) a cuvintelor, pe baza accentului folosit 

        Se poate utiliza o tobă sau o tamburină pe care copilul să bată numărul de silabe corespunzătoare 

fiecărui cuvânt, iar intensitatea bătăilor să difere în funcție de accentuarea silabelor (bătăile să fie mai 

puternice pentru silabele mai accentuate) 

 

• Exerciții de dezvoltare a memoriei de tip auditiv-verbale – au rolul de a-i dezvolta copilului 
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capacitatea de a-și însuși, dar și de a reproduce în mod corect succesiunea unor sunete în cadrul 

cuvintelor. Cu ajutorul unui instrument preferat, copilul poate identifica și marca fiecare sunet 

din cuvânt. 

 

• Exerciții de dezvoltare a capacității de diferențiere de către copil a diverselor sunete sau de 

identificare a poziției acestora în cuvânt 

 

          Copilului i se va cere să cânte la un instrument preferat atunci când aude sunetul “s” într-un 

cuvânt. Ulterior, se pot introduce două instrumente, și copilului i se va cere să cânte la obiectul din 

stânga, dacă sunetul se aude la începutul cuvântului, sau la instrumentul din dreapta, dacă sunetul se 

aude la finalul cuvântului. Se poate introduce și un al treilea instrument, pentru a marca și poziția 

sunetului aflat la mijlocul cuvântului. 

         Se alege câte un instrument pentru fiecare poziție posibilă a sunetului în cuvânt. Copilul trebuie 

să indice poziția corectă cu instrumentul potrivit; copilul va spune un cuvânt care conține sunetul în 

poziția indicată prin instrument. 

 

• Concluzii 

Intervenția terapeutului în meloterapie presupune, pe lângă o bună pregătire a acestuia, mult tact și 

cunoașterea particularităților fiecărui copil. 

           Folosind muzica ca terapie aceasta poate stimula și dezvolta folosirea comunicativă a vocii și a 

dialogului pre-verbal cu ceilalți, stabilind sensuri și relații ce vor sta la baza dezvoltării limbajului. 

          Implicarea elevilor cu CES în activitățile complexe de terapie prin muzică prin care pot explora 

și astfel, controla instrumentele muzicale, le creează copiilor o stare afectivă pozitivă, stimulatoare 

pentru achiziţii preverbale şi verbale noi. Sunetul instrumentelor devine un stimul care facilitează 

comunicarea, copilul răspunzând acestor stimuli externi într-un mediu securizant, dobândeşte curaj și 

încredere în sine, creşte nivelul interacţiunii sociale, abordează/ deprinde noi mijloace de comunicare și 

își îmbogățește vocabularul activ. 
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Integrarea elevilor care manifestă probleme de inadaptare școlară 

                                                                         Prof.înv.primar Boteanu Ana Maria 

                                                                                      Școala Gimnazială Nr.97 București 

 

  

SUBIECTUL:  P.V., 7 ani, clasa I 

  

PREZENTAREA CAZULUI : - Inadaptarea şcolară 

- elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de 

performanţă; 

- lipsa de respect faţă de mama, dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, 

tulburări de comportament. 

  

ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI 

Din cauza faptului că tata este plecat în Italia el rămânând în grija mamei, aceasta având grave 

probleme cu alcoolul, acesta a profitat de lipsa de interes a acesteia pentru evoluţia sa şcolară şi ca 

urmare au început să se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură. 

  

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

- V. este tot timpul deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă; 

- are numeroase absenţe nemotivate. 

Comportamentul: 

- nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în ochi 

învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor; 

- când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne liniştit şi îşi 

deranjează colegii; 

- V. are capacităţi intelectuale de nivel mediu; 

- are puţini prieteni şi începe foarte rar o conversaţie; 

- rămâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că are de multe ori, un comportament 

violent; 

- V. spune că, acasă nimeni nu-l bruschează, dacă este liniştit. 

Dialog cu elevul:  

V. pare la prima vedere un băiat liniştit care evită să vorbească. 

El declară că acasă face numai ceea ce vrea el. Dacă mamei lui nu-i place ce face el la un moment 

dat, el se supară, iar ea îl lasă în pace. 

“Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de mine dacă 

voi greşi.” Dacă cineva îi zice ceva, imediat, în pauză, sare la bătaie, devine violent. 

Dialog cu mama: 

- M. este un alt copil acasă; 

- mama ne spune că îi este greu de când a plecat tatăl in Italia, că lui V. îi este dor de tatăl lui, că băiatul 

îi simte lipsa.  

- are un comportament ostil şi agresiv  faţă de sora lui; 

- mama nu-l pedepseşte, pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul când V. îşi va da seama că 

greşeşte şi nu va mai fi violent, iar când tata se va întoarce, totul va intra în normal. 
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ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

»     Inadaptarea lui V. la şcoală este atat expresia certitudinii că el nu este capabil să reuşească, 

cât şi expresia adevărului conform căruia ”Cine sunt ei să râdă de mine?” 

»     Problemele copilului în legătură cu terminarea activităţilor la şcoală pun în lumină 

problema de motricitate fină şi de motivaţie 

»     Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în timp util, 

el constata că va reuşi în ciuda problemelor sale motorii. 

CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE: 

Fixarea obiectivelor 

Obiective pe termen lung 

1.      V.  va frecventa regulat toate orele. 

2.      La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii. 

3.      Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

Obiective pe termen scurt 

            1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi. 

            2. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi resposbilizat. 

Metode şi strategii 

Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el. 

 O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%. 

 Ajutarea lui V. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa colegilor săi, printr-

un sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei. 

 I se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile în 

care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în competiţii, cocursuri. 

 Se va cere ajutorul condilierului scolar, data fiind natura cronica a problemelor lui V. 

APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

                  În timpul unei întâlniri la care au participat mama ,învăţătoarea, directorul şcolii, V.  a 

acceptat să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt. 

Responsabilităţi 

                    I se cere lui V. să răspundă zilnic de creta şi buretele pentru tablă, de curăţenia clasei, 

explicându-i cât de importantă este sarcina sa. Va lucra o dată pe saptamană cu consilierul şcolii. 

Participarea în clasă -  Învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei 

întrebări care va fi pusă în ziua următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, 

micşorându-i teama de a răspunde în faţa colegilor. 

Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt să-i 

permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă. 

Participarea lui V. la discuţiile din clasă nu va lasa loc unei intensificări speciale. Băiatul va fi 

conştient că răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensă “Ceilalţi vor vedea că 

nu sunt aşa de rău.” 

Teme scrise: 

               Se va reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă. 

               Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învăţare, inaintea unei evaluări 

sumative. 

Aptitudini sociale 
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În timpul activităţilor de grup, V. va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze planul de 

acţiune după o consultare cu învăţătoarea care trebuie să spună ce să spună şi ce să facă în rolul 

respectiv. 

Şedinte de consiliere 

•        O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. 

•        O dată pe lună va participa  mama lui V. 

EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE 

Evaluarea 

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane şi 

convenabile lui V. cu alte persoane. 

Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această temă. 

Numărul mărit de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băiatului. Spre 

exemplu,după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să participe în 

clasă din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ. 

Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea 

merge        (întârzia, dădea răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în timpul orei cu alţi colegi, 

deranjând ora şi se purta la fel ca înainte). Dialogul lui V. cu consilierul şcolar şi cu doamna învăţătoare 

au arătat că acest comportament reflectă siguranţa crescută a copilului şi încrederea sa în relaţiile cu 

ceilalţi. 

REZOLVAREA PROBLEMEI 

»     Învăţătoarea a hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv şi să aibă o atitudine cât 

mai flexibilă. 

»     La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite  în clasă. 

»     Randamentul lui V. la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul doamnei 

învăţătoare, prin program de lucru   suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe săptamână în afara 

orelor de clasă. 

»     Mama continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte că V. 

depune mai mult efort pentru a colabora. 

CONCLUZII 

Teama pe care o manifestă V. de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de a epata prin 

comportamentul agresiv atât verbal cât şi fizic se datorează lipsei de comunicare atât cu mama cât şi cu 

tatăl. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea lui 

de a relaţiona cu colegii. 

Comportamentul său agresiv, faţă de sora lui, faţă de mama este datorat lipsei unei persoane de 

sex masculin din casă, respectiv tatăl, în care copilul are mare încredere. Momentan, el se simte 

abandonat de tata. 

În continuare şi consilierul şcolar şi învățătorul clasei vor aplica tehnici experimentale pentru a 

ameliora starea de teamă şi de inadaptare şcolară  pentru V. 
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Școala online o provocare pentru fiecare 
Susa Gabriela Maria  

CSEI ,,ORIZONT” Oradea Bihor România 

 

 Starea de urgență, o perioadă nemaiîntâlnită în istoria contemporană, a atras în toate domeniile 

vieții sociale schimbări, abordări noi. Și învățământul a răspuns în acestă perioadă tuturor provocărilor. 

Cu atât mai mult, învățământul special a trebuit și el să găsească pârgâii prin care să reușească o 

comunicare zilnică și eficientă cu elevii săi chiar dacă aceștia au capacități reduse de înțelegere și 

necesită mult material concret-intuitiv. În cazul acesta trebuia găsit soluții care să înlocuiască metodele 

tradiționale pe care le foloseam. 

Cum să aduci un plus în achizițiile lor dacă nu poți să le stai alături, să pui mâna pe mâna lor, să 

folosești material concret-intuitiv? Cum să faci astfel încât să aduci progrese în evoluția lor în astfel de 

vremuri?! Cred că întrebările acestea au fost pe buzele și în mintea tuturor colegilor mei din întreaga țară 

la anunțul din martie 2020. Fiecare dintre noi a acționat cum a știut mai bine și a încercat să se 

mobilizeze în cel mai scurt timp, să facă cursuri  de folosire a tehnicii, prin care să poată să își facă 

meseria mai departe, cursuri de punere în aplicare, transmitereși verificare a materiei. Sunt sigură că 

fiecare dintre noi a găsit metodele cele mai bune pentru el și elevii lui. 

EU am ales să muncesc în această perioadă adoptând metoda ASINCRON și SINCRON. 

În metoda asincron m-am folosit foarte mult de materialele de pe YouTube dar nu numai. Filme de 

desene animate/animații educative pentru a pregăti oarecum ora pe care urma să o desfășor alături de 

elev. Știm cu toții că în munca cu elevii de vârstă mică sau cu elevii cu CES este foarte important 

materialul concret-intuitiv. Acum, când nu ne putem folosi de material concret, palpabil, vom încerca să 

ne folosim de materiale vizuale (deoarece memoria vizuală este cea de bază la acești elevi). 

Ca această metodă să aibă succes, trebuia să țin seama de anumiți factori. Unul dintre ei este 

acela de a-mi alege materiale de scurtă întindere pentru a nu obosi și plictisi, materiale atractiv vizual și 

acustic. Atunci când aveam nevoie de suport mai amplu pentru a-mi atinge obiectivele, mi-am ales  

materiale mai multe (2-3) dar de întindere mică(5-10min). Doar în cazuri izolate ( când nu am găsit 

conținut adecvat, când vârsta sau potențialul copilului mi-a permis) am  depășit 10 min.Elevii preferă 

acest tip de învățare în detrimentul explicațiilor, repetițiilor clasice și obositoare. 

Știm că la vârste mici, copiii învață mai ușor prin cântec. Mergând de la acestă premisăam 

încercat să mă folosesc cât mai mult de ea în consolidarea a cât mai multor cunoștințe precum: 
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numerația, alfabetul, figuri geometrice etc. M-am folosit chiar de renumita ,,Gașca Zurli” care abordează 

diverse subiecte educative.  

Pentru clasele mai mari, acolo unde capacitățile copilului mi-au permis, m-am folosit și de 

selecții din lecțiile de la TVR 1 sau diverse alte posturi TV precum Digi 24, Antena 3. Am selectat acele 

părți (accesibile   elevilor mei), le-am transformat în fișier video MP4 după care le-am transmis digital. 

Tot pentru acestă metodă de asincron m-am folosit de materiale proprii (imagini) adunate de-a 

lungul carierei mele prin care elevii au putut consolida literele alfabetului sau și-au dezvoltat limbjul 

prin povestirea după imagini. O altă  variantă folosită de mine în această metodă a fost transmiterea 

materialelor video proprii create  special pentru anumiți elevi în conformitate cu nivelul lor de 

dezvoltare. 

Metoda SINCRONĂ 

La activitatea sincronă propriu zisă am procedat astfel:  

1)am deschis materialul propus spre vizionarea acasă, am discutat puțin pe marginea lui ( 

oarecum o parte teoretică); 

            2)am făcut exerciții practice / demonstrative/aplicative cu ajutorul creionului digital și  pe baza 

materialului discutat (partea practică); 

 Deoarece în aceste vremuri când nu putem dicta, când nu vedem ce scrie elevul, a trebuit să 

găsesc metode alternative. Cea pe care am găsit-o și aplicat-o eu (și sunt ferm convinsă că mulți dintre 

colegii mei au folosit-o), a fost DIGITAL STYLUS (creionul digital). Mă folosesc de acesta atât în 

partea de asincron cât și în cea de sincron. 

3) în partea de consolidare/evaluare am folosit jocuri de pe aplicații web precum 

learningapps.org, wordwall.net sau chiar jocuri proprii (RED-uri). Prin aceste jocuri atingem multe 

beneficii atât în sfera cogniției (cum ar fi: rapiditatea gândirii concomitent cu acțiunea, având scop 

antrenarea minții) dar și în afara ei. Beneficii în sfera motricității (coordonare ochi-mână). 

 Acest mod de învățare/consolidare/evaluare online este foarte apreciată de copiii cu DMU 

deoarece este interactivă, atractivă și nu în ultimul rând pentru că primesc pe loc feed-back la etapa 

finală a orei/activității. 

 Adoptând acest stil de învățare (ASINCRON ȘI SINCRON), aduce un beneficiu în bagajul de 

cunoștințe al elevilor deoarece prin ,,înlăturarea” părții de teorie vom câștiga mai mult timp pentru 

partea de exersare a abilităților urmărite. 
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Cu această ocazie mi-am dat seama că învățarea online pe care o impune situația pandemică 

actuală ne determină să ne formăm și perfecționăm continuu în actul predării-învățării-evaluării folosind 

multiple instrumente și aplicații digitale.  
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Studiu de caz 

Integrarea elevului cu CES în învățământul de masă/clasă step by step 

 
înv.Bartók Emilia  

Școala Gimnazială “Molnár Józsiás”, Tg.Secuisec 

 

Sunt învățătoare în alternativa step by step de mai mult de 10 ani și de-a lungul carierei mele de 

învățător, am avut ocazia să am un elev cu C.E.S. în clasa mea. El a avut un impact major nu numai 

asupra menirii mele ca dascăl, dar și pentru colegii ei de clasă. Deși este un caz mai vechi, am urmărit cu 

atenție, emoție și interes parcursul lui școlar.  Povestesc în continuare, o parte din observațiile mele și 

redau o parte și din Planul de intervenție personalizat al acestui caz. 

Condiții socio-economice:           

 Elevul provine dintr-o familie organizată, de conditie socio- economică şi culturală de nivel 

ridicat, având doi părinți  și bunici intelectuali. Familia locuiește la bloc, într-o zonă foarte bună a 

orașului și este formată din cei doi părinți și un copil. La viața de familie participă activ și bunicii din 

partea tatălui, ambii bunici intelectuali.  

Climatul familial:             

  M.B. este primul copil al familiei, copil așteptat foarte mult de mamă, ea având 40 de ani la naștere. 

Este născut în urma unei sarcini cu risc, la 36 de săptămâni. La naştere a primit un scor Apgar de 7. 

Primul nepot și la bunici, și prin urmare a beneficiat de toată dragostea părinților și a bunicilor, acest 

lucru ducând la un răsfăț excesiv al băiatului.  A început grădinița la 4 ani, și noi am primit în clasa 

pregătitoare având 7ani și 2 luni. În urma evaluării psihologice de specialitate se concluzionează că 

elevul are lateralitate stângă şi are o coordonare senzorio-motorie slabă. În ceea ce priveşte elementele 

care ţin de afectivitate se poate observa emotivitate, o doza de anxietate şi neîncredere în sine. Din punct 

de vedere al examinării limbajului se poate spune că are un vocabular activ slab dezvoltat, înţelege 

propoziţiile simple în limita vocabularului propriu, are tendinţa de a vorbi pe inspir (inspiraţie 

diafragmatică) şi de cele mai multe ori repetă primul sunet din cuvânt. În vorbirea copilului se observă 

omisiuni de sunete, înlocuiri de sunete, frecvent lipsa unei consoane dintr-un grup consonantic sau 

inversarea locului în cuvânt a acesteia. Cuvintele redate fidel sunt cele uzuale iar cele mai puţin 

familiare suferă deformări. Ritmul vorbirii este unul lent şi inegal.  Subiectul nu evită comunicarea cu 

cei din jur, dar nu este capabil să vorbească independent, are nevoie de ajutor, de stimulare verbală, de 

întrebări deoarece vorbirea lui este afectată de tulburarea de limbaj care cumulată cu sărăcia 

vocabularului dă naştere unor mari ezitări în vorbire.    Limbaj și comunicare: înțelegerea 

mesajului este acceptabilă, reacționează adecvat la mesaje verbale, dar scrisul rămâne foarte limitat; În 

comunicare frecvența predominantă a substantivelor față de alte părți de vorbire, (specific copilului cu 

deficiență mintală ușoară); exprimare: structuri gramaticale deficitare, enunțuri incomplete; tulburări de 

limbaj: dislalie, alexie; vârsta de apariție a limbajului oral – 5 ani; orientare spațială: se orientează în 

spațiul apropiat; orientare temporală: foarte slabă (cunoaște momentele zilei, zilele săptămânii, lunile 
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anului numai cu ajutor). 

Examinarea proceselor psihice:  

Dezvoltare somatică:  sub media nivelului vârstei cronologice      

 Gândirea: analiza şi sinteza sunt deficitare, persistă elementele anterioare în activitatea prezentă, inerţia 

gândirii, ritm ideativ lent;          

 Memoria: testele specifice aplicate, reliefează un nivel foarte slab;     

 Imaginaţia: foarte săracă, transpune elemente cunoscute din poveşti sau din viaţa lui de până acum; 

Atenţia: distributivitate foarte slabă, concentrare neadecvată și pe un interval de timp limitat,  

flexibilitate mintală foarte slabă.                      

 Trăsături de personalitate: temperament: predominant sangvinic, cu tendință moderată spre extraversie; 

însușiri aptitudinale: lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp; trăsături de caracter:  atitudinea 

față de sine: ușor egocentrism, odată cu trecerea timpului, începe să realizeze că este diferită și se 

dezvoltă neîncrederea în sine; atitudinea față de ceilalți: pozitivă.   

Este încadrat în gradul de HANDICAP MEDIU, conform raportului de evaluare complexă  şi a fost 

reorientată spre învățământ obișnuit, cu servicii de sprijin ( curriculum adaptat şi profesor itinerant). 

 Rezultatele şcolare obţinute până la această dată au fost foarte slabe. A fost în clasa noastră până 

la începutul clasei a II a, și în anul şcolar următor este transferat la o şcoală din oraş unde funcționează 

clasă specială pentru copii cu CES.     

Implicarea familiei în procesul de formare şi dezvoltare al acestui copil este maximă. Mama alocă foarte 

mult timp in fiecare zi pentru temele şi recuperarea rămânerii în urmă la învăţătură. De altfel, mama a 

fost cea care a contrazis medicii şi a susţinut faptul că băiatul ei trebuie să învețe în clasă normală.    

         

În vederea stabilirii obiectivelor educaţionale, pe baza cărora să se întocmească PIP s-au evaluat 

dificultăţile pe care le avea la începutul anului şcolar, astfel:             

1. în domeniul socializării: stabilirea unor punţi afective de legătură intre el şi colegi. 

2.  în domeniul achiziţiilor şcolare: unele probleme de disgrafie , pronunţie defectuoasă, 

probleme de comunicare, incapacitatea de a alcătui un text logic.    

   

2. Scopul activităţilor  M.B constă în înlăturarea şi diminuarea dificultăţilor determinate de 

deficienţele  pe care le are, urmărind realizarea unei pregătiri şcolare şi unei socializări la 

nivelul maxim al potenţialului său. 

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Pentru prima etapă a PIP (septembrie –decembrie ), s-au stabilit   obiectivele programului: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea abilităţii  de  comunicare. 
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Domeniul : Socializare 

Obiective educaţionale: 

 

1. Să stabilească relaţii de prietenie şi colegialitate  cu colegii de clasă, să participe la activităţi în grup 

(învăţătoarea, profesoara de sprijin, părinţii)          

2. Să comunice deschis cu  persoanele cu care relaţionează (învăţătoarea, profesoara de sprijin, părinţii) 

Domeniul : Achiziţii şcolare 

Obiective educaţionale:  

1.Să comunice liber pe teme diverse (învăţătoarea, profesoara de sprijin, prof. logoped)            

2. Să înţeleagă şi să utilizeze corect semnificaţiile structurilor gramaticale (învăţătoarea, 

profesoara de sprijin, prof. logoped) 

            3.  Să rezolve corect probleme simple pe baza  planului de rezolvare al acestora ( cu material 

intuitiv) (învăţătoarea, profesoara de sprijin) 

Elevul va fi antrenat în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu 

respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări); De două ori pe săptămână, suplimentar orelor 

de curs învăţătoarea împreună cu profesoara de sprijin vor lucra cu elevul  în scopul atingerii  

obiectivelor propuse. Astfel se vor aplica : exerciţii de povestire de  texte scurte, jocuri de rol etc. Pentru 

partea de matematică, problemele simple se vor rezolva cu suport intuitiv, pentru a se uşura înţelegerea 

acestora. I se va explica, ori de câte ori este nevoie, ce are de făcut. Se va avea permanent în vedere 

sporirea motivaţiei acesteia pentru învăţare prin încurajări şi laude. În ceea ce priveşte socializarea se 

vor aplica metode ca : joc de rol, metode de autocunoaştere şi intercunoaştere, dezbateri astfel încât să 

elevul să înţeleagă care sunt „secretele” unei bune relaţionări cu cei din jur şi că în mare parte de el 

depinde comportamentul colegilor în ceea ce îl priveşte. Lacunele elevului sunt mai numeroase,  însă se 

urmăreşte asigurarea unei baze instrumentale care influenţează fundamental evoluţia ulterioară a 

acesteia.    Implicarea activă a părinţilor în programul de intervenţie a uşurat foarte 

mult munca profesorilor implicati in acest program. Elevii din clasă au acceptat, au iubit, au sprijinit 

mult, au fost foarte răbdători cu el.  
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INTEGRAREA PRIN JOC A COPIILOR CU CES 

Andreescu Andreea 

Liceul cu Program Sportiv,,Petrache Trişcu” 

Truşca Claudia Marinela 

 Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” 

 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu 

CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor 

categorii de copii. Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi 

psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult de copiii normali; a implementării unor programe 

cu caracter colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea 

compensatorie a unor funcţii menite să suplinească pe cele deficitare, crearea climatului afectiv în 

vederea formării motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare în special, asigurarea unui 

progres continuu în achiziţia comunicării; formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei 

din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; 

dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să 

faciliteze normalizarea deplină.   

Aşadar, este mereu necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca elevii cu CES 

să-şi menţină participarea activă la un nivel optim pentru ca, în cadrul lecţiei, să nu intervină 

plictiseala, modificarea conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi anevoios, mai ales sub 

aspectul corelării instruirii cu restul elevilor clasei. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de activităţi, 

activităţile de educarea limbajului devin prilej de încercare de a dezvolta capacităţile de exprimare  

orală a copiilor cu CES. Cadrul didactic trebuie să dovedească creativitate în conceperea unor 

materiale auxiliare care să favorizeze o evoluţie favorabilă a copilului cu cerinţe educative speciale.  

Reuşita activităţilor depinde de reuşita dublei abordări a instruirii în interiorul grupei /clasei 

si a relaţiei fundamentale dintre instruire şi evaluare.   

Pentru ca activităţile să fie profitabile pentru toţi elevii, cadrul didactic trebuie să găsească 

calea de mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter 

diferenţiat, adaptat la particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul 

educativ. Raporturile dascălului cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevii cu CES au 

mare nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în contact social, aspect care vizează 

calităţile etice şi morale ale dascălului, sub al cărui control se află limita relaţionării.   

Şcoala reprezintă un prim mediu organizaţional cu care se confruntă copilul şi care exercită 

o influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele sociale ulterioare. Studiile de specialitate 

subliniază faptul că prin integrarea copilului într-un grup social, el dobândeşte abilităţi în a se 

raporta la ceilalţi membri ai grupului, cu care învaţă să stabilească relaţii eficiente şi este ajutat să 

rupă relaţiile de dependenţă faţă de părinţi, prin afirmarea capacităţilor de autoservire: a mânca, a 

se îmbrăca, a se încălţa, a se pieptăna, ceea ce îi conferă o altă libertate de acţiune. În cadrul 
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programului instructiv-educativ din şcoală, copilul este cooptat într-un proces de construire sau 

elaborare a unui comportament care să-i permită afirmarea eului prin descoperirea competenţelor 

sale ori prin constatarea dificultăţilor pe care le are de învins.   

Noua orientare a educaţiei are ca ideal conturarea personalităţii omului de mâine, care să fie 

mai responsabil, căruia să-i pese de tot ceea ce se petrece în jurul său, de aceea, educatorii trebuie 

să-i înveţe pe copii să-şi dezvolte competenţe sociale, emoţionale, atitudini şi valori.  

Concepţia postmodernă asupra învăţării este legată de considerarea copilului ca element 

esenţial în construirea cunoaşterii şi identităţii sale. Se consideră astfel că a învăţa să înveţe este 

una din cele mai importante abilităţi pe care copilul trebuie să şi le însuşească. Învăţarea poate avea 

loc într-un cadru în care copilul se simte în siguranţă, în care poate fi spontan şi în care îi sunt 

împlinite nevoi de bază cum ar fi cea legată de atenţie, afecţiune, recunoaştere socială şi 

competenţă. Astfel, copilul va fi dispus să înveţe, datorită unor caracteristici cum ar fi curiozitatea, 

prietenia şi va fi înclinat să valorifice ceea ce presupune învăţarea.   

Se poate considera că învăţarea are loc prin parcurgerea unor stadii:  

• manifestarea interesului  

• implicarea  

• persistarea în pofida dificultăţilor şi incertitudinilor  

• comunicarea cu alţii  

• asumarea responsabilităţii pentru propria învăţare.  

Aşadar, pentru a învăţa, copilul va trece prin etapa caracterizată prin „a fi pregătit” (este 

motivat), după care urmează cea legată de „a vrea” (recunoaşte situaţia în care anumite 

comportamente sunt adecvate), iar în cele din urmă cea legată de „a fi capabil” (posedă abilităţile 

care îi sunt necesare într-un anumit context legat de învăţare). Pe măsură ce copilul creşte, parcurge 

aceste etape cu privire la tot mai multe comportamente.   

Câteva domenii de interes pentru contextual şcolar sunt legate de autonomia în:  

• comportamente de autoîngrijire (copilul mănâncă, se îmbracă, se spală pe mâini singur şi din proprie 

iniţiativă) şi de orientare (ştie drumul de la şcoală până acasă);  

• însuşirea autodisciplinei;  

• luarea deciziilor potrivite în raport cu abilităţile de la această vârstă etc.  

Jocul are şi funcţie de socializare a copilului, ceea ce se explică prin tendinţa mereu 

accentuată a copiilor de a se acomoda cu ceilalţi, dar şi de a asimila relaţiile cu cei din jur la eul 

său. Această funcţie este prezentă mai ales în jocul cu reguli, care înseamnă acceptarea normelor 

exterioare lui, dar care, odată asimilate, devin un bun câştigat de copil. Mânuit cu tact pedagogic de 

către educatori, jocul este cel mai eficient mijloc de modelare practică a socio-afectivităţii 

şcolarului. Educarea sociabilităţii se face prin încredinţarea unor sarcini şi responsabilităţi sociale, 

prin antrenarea copiilor în jocuri şi activităţi colective care au ca obiective generale facilitarea 

schimburilor şi comunicării cu alţii, „jocul împărtăşit fiind prima etapă a socializării”.  
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Începând cu vârsta de 6 ani, când activităţile sunt organizate pe bază de reguli, convenţii, 

norme ce trebuie respectate, celălalt este perceput ca partener egal de activitate, cu individualitate 

proprie, dorinţele acestuia fiind luate în considerare: apare jocul colectiv, în care fiecare joacă rolul 

său, dar ţinând cont de acţiunea celorlalţi parteneri; apar relaţii de colaborare şi, chiar dacă mai 

există fenomene ca certuri, întreruperi, excluderi şi autoexcluderi din activitate, acestea sunt, în 

general, semne de sociabilitate, pentru că viaţa socială şi înclinaţia care îi determină pe anumiţi 

copii să o caute multiplică prilejuri de conflict. Totuşi, cu cât copiii singuri reuşesc să le rezolve 

între ei, fără apel la autoritatea adultului, cu atât mai mult „există garanţia unei sociabilităţi şi 

socializări autentice”.  

Ludoterapia reprezintă o tehnică prin care modalitatea naturală de expresie a copilului - 

jocul este utilizată ca modalitate terapeutică în asistenţa copilului cu probleme emoţionale. Ea îi 

permite copilului să acţioneze direct asupra lumii, la o scară redusă, jucându-se cu materiale şi 

obiecte alese cu grijă, sub îndrumarea adultului, copilul îşi scoate la lumină trăirile, emoţiile 

ascunse pentru a putea fi conştientizate şi înţelese. Cadrul didactic trebuie să accepte orice ar spune 

sau orice ar face copilul, căci acesta are nevoie să simtă că se poate manifesta liber şi deschis într-o 

atmosferă caldă, prietenoasă.   

Oferindu-li-se oportunitatea, copiii îşi vor exterioriza sentimentele şi nevoile într-o manieră 

similară adulţilor. Deşi dinamica expresiei şi modalitatea de comunicare sunt diferite pentru copii, 

exprimările (teama, satisfacţie, manie, fericire, frustrare, mulţumire) sunt similare cu cele ale 

adulţilor. Copiii pot întâmpina dificultăţi considerabile în a exprima ceea ce simt sau în ce fel 

experienţele trăite i-au afectat. Dacă sunt lăsaţi totuşi, în prezenţa unui adult căruia îi pasă, o 

persoană sensibilă şi care să manifeste empatie, copiii îşi vor dezvălui sentimentele interioare, prin  

intermediul jucăriilor şi al materialelor pe care ei le aleg, prin ceea ce fac cu acestea sau cum se 

joacă cu ele, de asemenea şi prin poveştile pe care le interpretează.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU ADHD ÎN ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE 

 Manolea Mihaela 

Liceul Tehnologic „Domnul Tudor”  

 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, 

sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau 

talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii 

aparţinând minorităţilor lingvistice şi etnice…” – Declaraţia de la  Salamanca (Spania), 1994 

Educaţia integrată și incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea 

participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare (UNESCO, 2000). Înainte de orice, ea 

este o abordare strategică desemnată pentru a facilita succesul învăţării pentru toţi copiii. Şcoala de tip 

incluziv este şcoala de bază accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor 

copiilor, a-i transforma în elevi şi a-i deprinde şi abilita cu elementele esenţiale necesare integrării lor 

sociale. ADHD reprezintă o tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenţie, caracteristicile definitorii 

ale acestei tulburări fiind impulsivitatea, lipsa de atenţie şi hiperactivitatea. 

“Copiii cu ADHD, alături de ceilalţi copii cu cerinţe educative speciale, au nevoie să fie incluşi în şcoala 

de masă, să facă parte din comunitate, să fie valorizaţi, să beneficieze de o educaţie flexibilă şi 

deschisă, astfel încât să le fie recunoscute aptitudinile asemenea copiilor cu dezvoltare tipică" ( Elena 

Nedelcu, pedagog la Asociaţia pentru Intervenţie Terapeutică în Autism -AITA). Incluziunea şcolară a 

copilului cu ADHD presupune ca sistemul să se adapteze la copil, nu copilul să se adapteze la 

sistem. Nu trebuie să ne aşteptăm ca un copil cu ADHD să fie ca ceilalţi copii, în cadrul unei clase din 

învăţământul de masă, fie că e vorba de preşcolaritate, fie la nivel gimnazial/liceal. Orice copil poate să 

întâmpine dificultăți de învățare,relaționare sau comportament.Chiar și copiii cu dezvoltare tipică pot 

întâmpina la un moment dat anumite dificultăți ce pot necesita cerințe educative speciale ,așa cum e 

cazul copiilor supradotați,a celor cu ADHD,autism,sindrom Down sau alte tulburări.Într-o asemenea 

situație,soluția nu o reprezintă eliminarea acelui copil,pe motiv că provoacă probleme la nivel de 

clasă.Părintii,sunt un factor foarte important în acest proces de integrare școlară și este necesară o 

comunicare eficientă între cadrul didactic și părinte.Copiii cu ADHD,din cauza tulburărilor prezente,se 

concentrează cu dificultate la sarcinile de lucru,își pierd ușor atenția,sunt agitați,încep o activitate fără a 

o finaliza,nu reușesc să stea mai mult de câteva minute pe scaun,sunt nerăbdători și îi intrerup mereu pe 

ceilalți copii. Datele statistice,prezintă modul în care sunt afectați copiii cu ADHD: sunt mai predispuşi 

abandonului şcolar (32-40%); izolați social (50-70%); rezultate slabe profesionale (70-80%); diferite 

tulburări de personalitate (18-25%). În total, în România, sunt aproape 200.000 de copii care suferă de 

acest deficit de atenţie şi hiperactivitate. Diagnosticarea timpurie a bolii şi luarea din timp a măsurilor 

impuse pot reduce fenomenele expuse anterior, aceasta implicând familia, în primul rând, grădiniţa (şi 

mai apoi şcoala), specialiştii în terapie comportamentală, societatea în ansamblul ei. Progresul școlar se 

obține  treptat prin muncă și efort uriaș depus atât de cadrul didactic cât și de elev. Capacitatea de 

învățare a elevilor cu ADHD, ambianța și sprijinul familiei și a societății în general, influențează foarte 

mult obținerea unui progres școlar real. Profesorii care obţin succese în instruirea copiilor cu ADHD 

folosesc o strategie care cuprinde 3 obiective. Ei încep prin identificarea nevoilor acestui copil. De 

http://www.autism-aita.ro/
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exemplu, învăţătorul determină cum, când şi de ce copilul este neatent, impulsiv şi hiperactiv. Profesorul 

selectează apoi diverse practici pedagogice şi le asociază cu instruirea şcolară, intervenţii 

comportamentale şi cu tehnici de adaptare a copilului la mediul şcolar şi al clasei, astfel putând să vină 

în întâmpinarea nevoilor copilului. În cele din urmă, profesorul combină aceste practici într-un program 

educaţional individualizat pe care îl integrează cu activităţile educaţionale ale celorlalţi elevi din clasă. 

Cele 3 obiective ale strategiei şcolare pentru copiii cu ADHD sunt următoarele: 

- evaluarea nevoilor personale şi a punctelor tari ale copilului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, 

profesorul poate lucra cu o echipă multidisciplinară, şi cu părinţii. Astfel se pot lua în considerare atât 

nevoile şcolare cât şi cele comportamentale, folosind atât diagnosticul formal şi informal cât şi 

observaţiile de la clasă. Observaţiile, cum ar fi stilul de învăţare poate fi folosit pentru a-l mobiliza pe 

copil să-şi folosească abilităţile de care dispune. Contextul în care apar disfuncţiile comportamentale 

trebuie luate de asemenea în considerare; 

- selectarea metodelor potrivite pentru instruirea şcolară. Determinarea metodelor care ar putea veni în 

întâmpinarea nevoilor şcolare şi comportamentale ale copilului. Selectarea metodelor care sunt în acord 

cu vârsta sa, care să se potrivească cu nevoile sale şi să îi câştige atenţia; 

- combinarea metodelor de instruire şcolară cu programul educaţional personalizat al copilului. 

Împreună cu psihologul şcolar şi cu părintele, poate fi creat un program educaţional personalizat care să 

evidenţieze obiectivele viitoare împreună cu ajutorul de care copilul are nevoie pentru a atinge aceste 

obiective. 

Cadrul didactic poate utiliza la clasă diferite strategii, astfel încât copilul cu ADHD să fie 

sprijinit în procesul de învăţare. Este important să se realizeze o evaluare a recompenselor copilului, a 

nevoilor precum şi a dificultăţilor acestuia. Părintele trebuie să fie deschis comunicării, la fel şi 

specialiştii care lucrează cu copilul, unde este cazul (terapeut, însoţitor, profesor de sprijin etc). Este 

recomandat ca elevul cu ADHD să fie aşezat în prima bancă, aproape de cadru didactic. Doar în acest fel 

cadru didactic poate fi mai atent la copil şi va putea interveni atunci când situaţia o cere. Cunoaşterea 

principiilor terapiei comportamentale – aceasta terapie este eficientă în cazul tuturor copiilor, iar cadrul 

didactic poate utiliza principiile comportamentale pentru a identifica funcţia comportamentelor şi 

interveni eficient. Recompensarea comportamentelor adecvate – este important să fie întărit 

comportamentul adecvat al copilului cu ADHD, acesta să fie lăudat şi validat. Realizarea unui sistem 

vizual de recompensare, cum este sistemul de tokeni, este recomandat să fie folosit iar implementarea lui 

se va face de cadru didactic, la nivel de clasă, fiind incluşi toţi elevii. 

Un orar vizual al activităţilor îl va ajuta pe copilul cu ADHD să se concentreze mai bine şi poate 

fi un suport şi pentru ceilalţi copii. Trebuie să se ţină cont că un copil cu ADHD are dificultăţi reale în a 

sta liniştit, pe scaun, o perioadă mai lungă – ceea ce poate face cadru didactic în această privinţă este să 

îi permită copilului să se ridice, la intervale de timp prestabilite, şi să i se dea copilului diverse sarcini, să 

fie numit „asistentul” profesorului. Acest lucru îi va valida, ridicarea lui de pe scaun va avea loc pentru 

că aşa a decis cadrul didactic iar responsabilizarea copilului va ajuta la a-i creşte acestuia stima de 

sine. Atunci când se raportează la copilul cu ADHD, profesorul va formula cerinţele în mod clar şi se va 

asigura că acestea au fost înţelese de către copil.  
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Important e şi să existe contact vizual atunci când profesorul îi vorbeşte copilului. Folosirea 

negaţiei să fie rară, atunci când copilul nu face faţă la cerinţele date de profesor. Se va folosi mai puţin 

„Nu e bine”, „Nu aşa se face” şi în schimb se recomandă a se utiliza formulele de tipul „Poţi mai bine”;  

„Aici se face aşa”, „Fii atent aici” etc., oferind şi ajutor când e cazul. Copilului trebuie să i se acorde 

atenţie, ascultându-l ce are de spus. Şi el vrea să fie auzit, tratat cu respect. Cadrul didactic trebuie să 

creeze un mediu securizat pentru copil, să înţeleagă că acesta este lângă el ca să-l ajute. Nu trebuie certat 

în faţa colegilor, iar ceilalţi copii vor înţelege că nici ei nu au permisiunea să-l certe. În loc să fie 

confruntat direct, atunci când activităţile sau comportamentele lui sunt inadecvate, profesorul poate 

prezenta alternativa, care rămâne valabilă. Acest lucru face ca aşteptările să devină clare pentru elev şi 

astfel să evite interpretarea negativă sau criticismul. Zonele şi perioadele de timp nestructurate şi fără 

supraveghere, cum ar fi pauzele, pot fi o problemă. Colegii care au abilităţi sociale bune şi care doresc, 

pot să vină în ajutor copilului cu ADHD.  

Acest parteneriat între copii poate îmbrăca forma unor studii împreună, activităţi / proiecte 

comune sau timp de joacă. Ei au tendinţa de a se descurca bine în grupuri de învăţare prin cooperare. Un 

grup mic de 3, până la 5 membri care rezolvă împreună o sarcină sau proiect, îl încurajează să îşi 

organizeze ideile şi să-şi asume responsabilităţile constituind baza ideală de exersare a abilităţilor de 

relaţionare interpersonală.  

Incluziunea şcolară a copiilor cu ADHD se va realiza cu succes şi pe o scară largă numai în clipa 

în care va exista motivaţia cadrelor didactice de a crea un mediu incluziv şi vor avea pregătirea necesară 

pentru a lucra cu copii cu cerinţe educative speciale, când sistemul de învăţământ va sprijini în mod real 

cadrele didactice şi când va exista o comunicare eficientă între actorii din câmpul educaţional şi familie. 
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EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL ADAPTAT LA COPIII CU C.E.S 

                                                                                          Prof. Tivadar Maria Mihaela 

                                                                          Liceul Teoretic ”Liviu Rebreanu”, Turda 

Educația fizică și sportul adaptat încearcă să vină în întâmpinarea unei mari provocări și anume 

să sprijine subiecții deficienți în a căpăta deprinderi care să îi facă independenți. Acest lucru se poate 

realiza dacă respectăm trei aspecte importante: conturarea unei strategii adecvate, crearea unor situații de 

învațare stimulative, utilizarea unei abordari de instruire specifice și a unor modele ce faciliteaza 

învațarea. 

Pentru copii cu tulburări specifice de învățare este foarte important să beneficieze de empatia 

profesorului și de suportul acestuia. Ei observă că există discrepanțe între propriile performanțe și ale 

celorlalți copii, iar factorul lor de echilibru este profesorul, singurul care-i poate ajuta să își atingă 

potențialul maxim. Astfel, comportamentul profesorului este unul dintre factorii care contribuie decisiv 

la reușita elevului sau la eșecul lui.  

“Activitațile de educație fizică și sport adaptat pun în valoare calitațile, deprinderile, atitudinile, 

valorile și comportamentele care abilitează subiecții deficienți să participe în calitate de membri ai 

societatii în care trăiesc.”(Anshel, 1991). 

În activitatea de educație fizică și sport întalnim copii cu probleme fizice si psihice care îi impiedică să 

participe la activitățile sportive. Cele mai întalnite deficiențe pot fi: bolile genetice și congenitale 

(sindromul Down, malformații ale aparatului locomotor); boli de creștere; inegalitatea membrelor; 

malformații ale coloanei vertebrale; sechele posttraumatice; deficiențe osteoarticulare și musculare; 

deficiențe preponderent neurologice. 

Din perspectiva psihomotricității întâlnim următoarele afecțiuni: tulburări de coordonare motrică; 

tulburări ale conduitelor neuromotorii /structurilor perceptiv – motrice (tulburări de schemă corporală, 

lateralizare, organizare spaţială, temporală. 

De multe ori copii cu nevoi speciale nu sunt doar cei care au deficienţe propriu zise. 

Aici putem include și copiii fără deficienţe, dar cu probleme de adaptare la cerințele școlii, sau  de 

integrare socială  într-un grup . Însă trebuie avut în vedere că fiecare copil este diferit, de aceea este 

necesară o abrodare și un program conceput special pentru nevoile acestuia. 

Copilul cu C.E.S. poate prin joc să-şi exprime sau să-și dezvolte propriile capacităţi. 

Astfel ,prin joc, acesta: capătă informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu 

obiectele din mediul înconjurător şi  învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

La orele de educație fizică și sport am folosit o serie de jocuri/ exerciții ce pot ajuta la dezvoltarea 

motricității și, în același timp,și  la stimularea limbajului expresiv cum ar fi: Jocuri cu mingea- 

prinderea mingii 

Înițial, va fi jucat în doi, de la distanță mică, distanță ce va fi crescută progresiv. 

- Numărul jucătorilor poate crește treptat 
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- Este indicat ca mingea să fie moale și să aibă mărime mare pentru a fi ușor de prins. 

- Pe măsură ce se constată un progres, poate fi aleasă o minge mai mică 

Prin oferirea de indicații verbale : "Aruncă la mine!", "Aruncă la colega!", "Prinde mingea!", "Aruncă la 

perete!", etc ,acest joc poate stimula orientarea spațială, dar și înțelegerea verbală. 

Exerciții de echilibru  

- mers pe o linie marcată, cu menținerea echilibrului 

- menținerea echilibrului pe o minge de gimnastică din poziția șezând pe minge (se va acorda 

sprijin prin ținerea mâinilor) 

- menținerea echilibrului pe o minge de gimnastică din diverse poziții – (pe burtă, pe spate, etc) 

Exerciţii fizice şi jocuri de mişcare cu utilizarea denumirilor părţilor corpului 

- exercitii simple de decizie: mișcările mâinilor, pumnului, degetelor, opunerea palmelor, pumnul 

moale, executate prin imitație cu ritm, înșurubări-deșurubări. 

- exerciţii de conştientizare a structurii propriului corp pe propria persoană şi pe partenerul de 

lucru 

Jocuri pentru membrele inferioare: 

- Sărituri într-un picior – se desenează un traseu pe care copilul să-l parcurgă sărind pe un picior 

la alegere. La întoarcere se reia traseul sărind pe celălalt picior. 

- Jocul Şotron cu diferite variante  de sărituri: pe un picior, pe 2 picioare, alternativ cu schimbarea 

picioarelor. 

Jocuri pentru membrele superioare: 

- Joc cântat - copiii bat din palme (odată cu palma-dreaptă de sus şi stânga de jos, apoi se 

inversează la fiecare bătaie). Ex.: "Dacă vesel se trăieşte, fă aşa!" 

- Joc de echilibru: - Cu o mână la spate, cealaltă întinsă în faţă, la orizontală ţinând o lingură cu o 

bilă sau o minge mică. I se cere să parcurgă un traseu, fără să-i cadă bila sau mingea. Se încearcă 

şi cu mâna cealaltă. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități sau jocuri pe care le puteți propune în activitatea elevilor 

cu C.E.S.    

 Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter 

integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor 

elevilor.  

 Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este 

apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ dupa posibilităţile fiecăruia, 

cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 

    Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să 

crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 
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Elevii cu cerințe educative speciale- concepte și metode utilizate în identificarea și integrarea lor  

Barbu Marcela 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea 

 

     Noțiunea de școlarizare a elevilor cu cerințe educative speciale este relativ recentă în sistemul de 

învățământ românesc. Ea acoperă o populație de elevi foarte diversificată :  întârziere în 

dezvoltare/deficienţă mintală/dificultăţi/dizabilităţi severe de învăţare; deficienţe fizice/motorii; 

deficienţe vizuale; deficienţe auditive; tulburări emoţionale (afective) şi de comportament; tulburări 

(dezordini) de limbaj; dificultăţi/dizabilităţi de învăţare. În anumite ţări (SUA, Marea Britanie, Spania, 

Estonia, Slovenia, Israel Franța, etc) conceptul de CES se referă şi la copiii supradotaţi sau excepţionali. 

La noi în ţară, Legea Învăţământului (84/1995) şi amendamentele ulterioare utilizează conceptul de 

CES, alternativ şi/sau echivalent cu cele de deficienţă si handicap. 

     Pentru a garanta egalitatea de șanse și integrarea acestor copii, sunt necesare măsuri specific diverse, 

adaptate și evolutive în cadrul instituțiilor de învățământ. În plus, comunitățile educative trebuie să își 

reînnoiască neîncetat practicile pedagogice în perspectiva individualizării și personalizării parcursului 

educativ al acestor elevi. Este necesară o concertare a tuturor actorilor din educație astfel încât ei să fie 

încadrați și primiți în condiții favorabile nevoilor lor de învățare. CES exprimă o necesitate evidentă a 

anumitor copii de atenţie şi asistenţă educaţională suplimentară, fără de care nu se poate vorbi efectiv de 

egalizarea şanselor, de acces şi participare educaţională şi socială. 

     Una dintre provocările  cu care se confruntă cadrele didactice este atunci când elevul nu a fost 

identificat ca elev CES sau atunci când părinții evită să informeze instituția de învățământ, de exemplu 

în cazul unui elev cu TSA.  Pentru aceste situații, unii specialiști propun folosirea piramidei Maslow 

structurată în funcție de nevoile elevului : nevoi fiziologice, de securitate, de apartenență, de stimă de 

sine, de împlinire. În legătură cu aceste nevoi, cadrul didactic, eventual împreună cu psihologul școlar, 

poate observa manifestările recurente, își poate pune întrebări despre aceste manifestări și poate stabili 

direcții de acțiune, toate acestea sintetizate într-o fișă de observație.  

 

Comportamente observate 

sau interpretate  

Comportamente adaptate  Ipoteze  

1. Este retras, pare 

absent  

Acționează 

Se afirmă 

E responsabil de ce face/nu 

face, participă la activitățile 

de grup  

Stimă de sine ; încredere în 

sine ; cunoaștere de sine ;  

blocaj inconștient ; sferă 

corporală ; deficit de 

auz ;precocitate intelectuală ; 

plictiseală ; TSA ; disfazie ; 

maltratare ?  
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2. Nu participă, dar 

urmărește ce se 

întâmplă în clasă  

E responsabil de ce face/nu 

face, participă la activitățile 

de grup 

Propune idei 

Se afirmă și îi ascultă pe 

ceilalți  

Stimă de sine ; încredere în 

sine ; blocaj inconștient ; 

sferă corporală ; deficit de 

auz ; plictiseală ; disfazie ; 

sfera lingvistică ; context de 

învățare ?  

3. Refuză să participe  Are inițiative 

Știe să ia decizii și își asumă 

consecințele actelor sale 

E responsabil de ce face/nu 

face, participă la activitățile 

de grup 

 

Stimă de sine ; încredere în 

sine ; teamă ; plictiseală ; 

sfera lingvistică ; context de 

învățare ; libertate ? 

4. Dorește să participe, 

dar nu are curaj ; îi 

privește pe ceilalți 

lucrând sau jucându-

se dar nu îndrăznește 

să participe  

Este capabil să se 

autodepășească  

Este capabil să încerce, să 

greșească, să o ia de la capăt 

E conștient de capacitățile 

sale 

Își oferă posibilitatea de a 

experimenta, de a-și îndeplini 

dorințele  

Stimă de sine ; încredere în 

sine ; teamă ; bâlbâială; 

blocaj inconștient ; 

comportament repetitiv; 

relația cu celălalt ? 

     

     Este din ce în ce mai evidentă nevoia de formare a cadrelor didactice astfel încât ele să poată repera 

elevii cu CES încă din primele zile de școală, să aibă chei pentru înțelegerea comportamentelor acestora 

și să își propună un plan de acțiuni și interacțiuni pentru întreaga durată a anului școlar. Observarea 

permite recoltarea unor informații, fără judecăți de valoare ; elevul trebuie observat în timpul activității 

și nu în funcție de rezultatul acțiunii. Astfel, profesorul poate diversifica activitățile și sarcinile de lucru, 

pentru a evita oboseala, rutina, plictiseala, poate, de asemenea, diversifica forma de lucru ( individual, în 

binom, în echipe), poate instaura ritualuri și  un cadru de lucru care să permită colaborarea și respectul 

celuilalt, într-un mediu familiar și securizant.  

      

Sitografie : 

http://ache.mcedia.education.gouv.fr/file/VIE_DE_L_ELEVE/92/3/Guide_EBEP_complet_687923.pdf 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needs-provision-within-

mainstream-education-56_ro 

 

http://ache.mcedia.education.gouv.fr/file/VIE_DE_L_ELEVE/92/3/Guide_EBEP_complet_687923.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needs-provision-within-mainstream-education-56_ro
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needs-provision-within-mainstream-education-56_ro
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ADHD, An Ongoing Challenge for Educators 

 

Prof. Adriana Bucioc 

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța 

 

 Everybody is unique and we all cherish our individuality, as long as it does not interfere with the 

norms established within the groups one is part of. Some may try to comply with the rules and later on 

internalise them, others find it difficult to refrain from behaving without constraint. As classes are social 

groups, there are sets of rules and regulations that shape the students’ lives and the educational activity. 

 Educators need to identify the similarities and the differences between the students in a class and 

adapt not only the learning process but also the educational environment to their pupils. Different 

questions or problems might arise when dealing with children with special educational needs, such as 

ADHD.  

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that can cause 

above-normal levels of hyperactive and impulsive behaviours. Teachers are aware that it is not a 

learning disability. However, students with ADHD may find it difficult to focus their attention on a 

single task or for a long period of time, to keep work organised, keep books, learning materials and 

belongings in order, meet deadlines, follow instructions, finish classwork or do homework because they 

can be easily distracted by environmental stimuli or personal thoughts. What is more, these students 

fidget and squirm while seated, are always in motion, dash around, miss details and make careless 

mistakes, seem not to pay attention in class or not to listen when they are spoken to, interrupt their peers 

and the teacher, dislike lengthy activities and tasks requiring continuous effort and attention such as 

reading, writing or reviewing papers, forget things (such as coursebooks, workbooks, pens, pencils or 

their glasses) at home or lose them altogether. 

In addition, these pupils do not follow the rules, some integrate in the group with difficulty 

because they disregard social norms, pair and teamwork. Thus, their classmates do not accept or even 

reject them on certain occasions. A child with hyperactivity and attention deficit affects the activity of 

the whole class, especially when there are children with other special needs. The teacher's attitude 

towards the child with hyperactivity can influence that of his/ her classmates, so the teacher must pay 

attention not only to oral communication but also to non-verbal language, gestures and posture. Some 

ideas of suitable activities would be: involvement in extracurricular activities (watching shows, 

educational films, visits to museums, in nature, in the park), self-awareness exercises, therapeutic 

stories, team games, image-based emotion recognition activities, stories or movies, relaxation or 

mindfulness exercises. Of course, the teacher can focus on cooperative learning, working in pairs and in 

groups. For these activities, educators can use the resources from the teaching materials of the school or 

others created or found online, such as self-awareness handouts, different worksheets, educational 

videos, stories in different types of media, suggestive images. As far as assessment is concerned, it 

would be effective to systematically observe, record individual progress, provide prompt individual 

feedback, especially positive with a view to increasing self-esteem in ADHD students. 
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When working with overactive and impetuous students, teachers might try different ideas, such 

as: placing the student near the teacher and some calm students, away from distractors (even the window 

or the door), playing relaxing music, following a regular schedule with very few alterations, posting the 

class regulations in visible places, placing a clock and a calendar in the classroom to get students used to 

keeping track of time, using cooperation in the classroom, switching from verbal explanations to 

practical demonstrations, changing the tone of voice and allowing the students to solve the tasks at their 

own pace. 

In point of classroom management, a key element is the teacher's ability to build a positive 

relationship with the students. Educators need to be flexible, adaptable, fair and sympathetic. They 

should seek to impose the regulations but also take into account every child’s personality and dignity. 

Commitment, respectful language, a calm tone of voice, a smiling face, appropriate gestures and 

posture, positive feedback, a sense of humour, playfulness and stimulating activities are the ingredients 

of genuine relationships between teachers and students. 

Most teachers quickly identify the signs of hyperactivity and impulsivity in the case of their 

students and, if the disorder was not diagnosed, try to inform the parents as tactfully as possible. 

Permanent communication with the parents of a child with hyperactivity and attention deficit is 

essential. Thus, we get to know useful information about the child outside the school context. Much 

depends, however, on the parents' willingness to share such things with the teacher or to accept that their 

own child is in a special situation. Many teachers have experienced situations when they had to tackle 

the following topics when talking to the ADHD student’s family: regular visits to a psychologist, 

frequent punishments applied at home, very little positive feedback, little encouragement or few 

rewards. These discussions with parents involve a lot of time and diplomacy. It is important to assure the 

parents that real collaboration is in the best interests of the child. 

Nowadays, many teachers strive to become inclusive education agents, to create a fruitful 

learning environment for all students and to facilitate the effective access and participation of students 

with special educational needs in class. Essentially, we all learn to embrace diversity in the classroom. 
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Popenici, S., Fartusnic, C., Tarnoveanu, N. (2008). Managementul clasei pentru elevii cu ADHD. 

Bucuresti: Didactica Publishing House 
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Fundamentarea bugetului de cheltuieli privind ajutoarele sociale 

plătite elevilor cu CES încadrați în învățământul de masă preuniversitar. 

Ec.Corvin Constantinescu 

Școala Gimnazială Anton Pann, Voluntari, Ilfov 

 

Guvernul României prin politicile sale educaţionale şi prin alocarea de resurse financiare își 

propune să asigure, în mod eficient, accesul egal la educaţie al tuturor cetăţenilor ţării, indiferent de 

apartenenţa etnică, de gen, confesiune, zonă de rezidenţă sau de situaţia socio-economică. În aceeași 

masură, având în vedere și principiul incluziunii sociale, statul susţine și elevii cu probleme şi nevoi 

sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale. 

Așa cum prevede art. 48 alin. (3) și al art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ de masă, beneficiază de ajutoare sociale constând în asigurarea alocaţiei zilnice 

de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal 

cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului.  

În învățământul de masă finanțarea cheltuielilor reprezentând ajutoarele sociale în numerar, se 

realizează pe baza costului standard per elev/preşcolar, în cost fiind cuprinse costurile cu salariile, cu 

formarea personalului și cheltuielile materiale, neacoperind și costurile care decurg din aplicarea 

prevederilor art.51 (2) din Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu modificări și completări, în 

cazul copiilor/elevilor și tinerilor cu CES integrați individual în învățământul de masă. 

Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de 

prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs/zi la care participă copilul/elevul/tânărul, cu 

respectarea valabilității certificatului de orientare școlară și profesională. Alocația zilnică de hrană nu se 

acordă pentru zilele în care au absentat nemotivat, zilele de sâmbăta, duminica, sărbătorile legale și nici 

în perioada vacanțelor școlare. Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor, în funcţie de 

prezenţa şcolară, prevăzute la art.52 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu 

modificări și completări, elevii cu CES şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare. 

Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale, cu 

excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, (rechizitelor şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte 

şi încălţăminte) se plătesc în două tranșe: prima tranșă va fi acordată în perioada aprilie-iunie, aferentă 

semestrului I calendaristic, iar a doua tranșă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru 

calendaristic. 

Măsura alocării acestor ajutoare sociale are un impact direct asupra comunităţii şcolare în ceea ce 

priveşte garantarea accesului egal la o educaţie de calitate, optimizarea potenţialului beneficiarilor în 

raport cu ofertele educaţionale ale diferitelor tipuri de unități de învățământ.  
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Acordarea de sprijin elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 

asigură  creșterea participării școlare a acestora, precum și libertatea de a alege parcursul educaţional 

considerat cel mai potrivit, adaptat nevoilor fiecăruia. 

Acordarea efectivă a ajutoarelor sociale se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de 

învățământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, de către 

beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, după caz, însoțită de 

următoarele documente, în copie: certificatul de naștere/act de identitate al beneficiarului, actului de 

identitate al părintelui/reprezentantului legal, certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de 

CJRAE/CMBRAE, declarație pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al 

copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a 

stabilirii unei măsuri de protecție specială, declarații pe propria răspundere a beneficiarului major, 

părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocațiile vor fi folosite doar în 

acest scop. 

În vederea fundamentării sumelor necesare finanțării drepturilor de care beneficiază 

copiii/elevii/tinerii cu CES, ordonatorii de credite ai unităților de învățământ și ordonatorii principali de 

credite ai bugetelor locale, întocmesc și transmit documente cu necesarul de finanțat administrațiilor 

județene ale finanțelor publice/direcțiile generale regionale ale finanțelor publice. 

Finanțarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integrați în învățământul de masă, se 

asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul local, prin deschideri de credite 

successive catre ordonatorii terțiari de credite (instituțiile de invatamant local). Din punct de vedere al 

bugetelor ordonatorilor  terțiari, aceste cheltuieli sunt reflectate în capitole, subcapitole și paragrafe 

corespunzătoare nivelului de învățământ la care se referă, toate acestea înscrise la titlul „Asistență 

socială“ cod 57, articolul „Ajutoare sociale“ cod 57.02, alineatul „Ajutoare sociale în numerar“ cod 

57.02.01. 

La nivelul instituției de învățământ preuniversitar, se elaborează o procedură operațională 

privind cheltuielile cu ajutoarele sociale acordate elevilor cu CES, în conformitate cu legislația în 

vigoare. Deasemenea se constituie o comisie de validare a dosarelor depuse de către beneficiari, 

aprobarea efectivă a acestora făcându-se în Consiliul de Administrație al unității. Execuția lunară a 

cheltuielilor este deasemenea discutată și aprobată în Consiliul de Administrație. Sumele plătite efectiv 

în numerar sau prin virament bancar sunt informații publice, transparența acestora fiind dată de 

publicarea lor pe portalul Ministerul de Finanțe https://mfinante.gov.ro/transparenta-bugetara.  

 

Bibliografie: 

Legea Educației Naționale Nr.1/2011 cu  modificările şi completările ulterioare; 

H.G. 564/2017 cu anexe; 

ROFUIP al Școlii Gimnaziale Anton Pann, Voluntari, Ilfov. 

https://mfinante.gov.ro/transparenta-bugetara
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STUDIU DE CAZ C.E.S 

                                                                    Prof. Benchea-Joca Oana-Maria 

                                                                                    Școala Gimnazială Nr.1 Sănduleni, Bacău 

  

Prezentarea cazului: 

 Sorin este un elev în vârstă de 14 ani, care înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu 

greu standardele minimale de performanţă la disciplinele: matematică, limba  română, istorie, geografie, 

limba engleză. Întâmpină dificultăţi la citit-scris, la înţelegerea textului sau exprimarea unui mesaj. 

Manifestă interes scăzut pentru îndeplinirea sarcinilor şcolare. Agresează uneori colegii de clasă atât 

verbal cât şi fizic. 

Obiective: 

-identificarea unor posibile cauze care stau la baza acestor dificultăți; 

-stabilirea unor strategii de intervenție optimă pentru recuperare. 

Motivul evaluării: 

Cunoașterea psihopedagogică a elevului și găsirea unor strategii de lucru. 

Metode de evaluare: 

Interviul, observația, discuții cu cadrele didcatice/ cu părinții , cu medicul de familie, consilierul școlar, 

chestionare,teste. 

Analiza produselor activității, documente școlare. 

Caracteristicile subiectului: 

Date despre familie: familia este compusă din patru membrii, Marina fiind primul copil. În clasele I-IV 

este ajutat mult de sora mai mare în efectuarea temelor. Odată cu intrarea în clasa a V-a, elevul este mai 

puțin controlat de către părinți iar comportamentul elevului se schimbă. 

Caracteristici ale dezvoltării fizice și psihice: 

Naștere normală la termen, clinic sănătos, se încadrează în standardele de greutate și înălțime. În ultimul 

timp manifestă deficiențe de vedere. 

Senzații: folosește activ auzul, simțul tactil și văzul; 

Percepții: spirit de observație; 

Reprezentări: se orientează bine în spațiu, reprezintă obiectele în spațiu; 

Gândirea: stabilește relații logice de tip cauză-efect; nu identifică soluții variate de rezolvare a 

problemelor; 

Memoria: predominant de tip mecanic în învățare; 

Imaginația: predominant de tip productiv, mai puțin creativ; 

Limbajul: a manifestat o întârziere în vorbire rămânând cu pobleme în reproducerea anumitor sunete și 

deseori, scrie greșit grupurile de sunete ghe, ghi, ge, gi, pe care le și confundă uneori, vocabularul este 

sărac iar exprimarea este greoaie, stabilește rar relații de sinonimie și antonimie; 

Afectivitatea: manifestă bucurie în jocurile colective și este atașat de mamă; 

Motivația: predominant de tip extrinsec; 

Voința: manifestă hotărâre și bandonează o sarcină pe care nu știe să o rezolve; 

Temperamentul: predominant neechilibrat; 
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Aptitudini: pentru sport; 

Caracterul: nu este perseverent, organizat, slabă atitudine de colaborare, colaborează cu elevii când are 

un interes, fără spirit de inițiativă. 

 

Plan de intervenție: 

Obiective Mijloace de realizare 

Sensibilizarea părinților 

față de problematica și 

de nevoile copilului; 

îmbunătățirea 

colaborării familie-

școală 

- discuții cu părinții; crearea unui jurnal de comunicare săptămânală cu 

părinții în care să se noteze aspectele semnificative ale activității 

elevului în școală și acasă; 

- realizarea unor activități școlare/extrașcolare cu participarea 

părinților: serbări, expoziții cu produse ale activității, concursuri 

sportive. 

Implicarea consilierului 

școlar pentru aflarea 

existenței unor 

frământări interioare 

- discuți săptămânale cu consilierul școlar. 

Ceșterea preciziei și 

fineții activităților 

motrice 

- exerciții de reproducere a unor imagini, figuri din ce în ce mai 

complexe; 

- exerciții de scriere a unui enunț cu diferite tipuri de caractere; 

- exerciții specifice realizate în orele de educație fizică. 

Dezvoltarea capacității 

de orientare în spațiul 

mare și mic, al paginii 

- exerciții de identificare și de redare a poziției unor obiete în spațiu și 

în plan; 

- exerciții de realizare a unor desene/figuri geometrice respectând 

comenzi date; 

- exerciții de așezare corectă a elementelor unui text în versuri sau în 

proză. 

Dezvoltarea 

vocabularului 

- exerciții de identificare sau asociere a sinonimelor, antonimelor sau a 

omonimelor, utilizănd imagini suport sub forma unor jocuri; 

- jocuri didactice. 

Îmbunătățirea calității 

citit-scris 

- încurajarea elevului pentru a citi texte scurte cu scris mai mare și pe 

placul elevului, din care să extragă anumite informații globale sau 

specifice; 

- -exerciții de identificare și de repetare a sunetelor pe care elevul le 

confundă, integrate în cuvinte de la cele mai ușoare până la cele mai 

complexe; 

-transcrieri și copiere de texte cu scopuri atractive; 

- exerciții de scriere caligrafică; 

- exerciții de memorare pe bază de asocieri logice; 

- exerciții de organizare a unor conținuturi de învățare sub forme 

grafice, logice; 
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- exerciții de luare de notițe sub formă de desen 

Dezvoltaea capacității 

de comunicare orală și 

scrisă 

-familiarizarea și exersarea tehnicilor de comprehensiune a textului; 

Sinelg, SVI, ciorchinele; 

- jocuri de rol, dramatizări, teatru de marionete, jocuri în format 

electronic; 

-realizarea în scris a unor eseuri scurte, structurate și libere, cu sprijin 

și autonom, individual sau în grup și afișate în clasă pentru creșterea 

stimei de sine. 
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     STUDIU DE CAZ PREȘCOLAR 

 

Pip Bece Georgeta-Mădălina 

Școala Gimnazială „Sf. Dumitru” Măceșu De Sus 

Structură:Grădinița Cu P.N. „Albă Ca Zăpada” 

        

  Date de identificare : B.G.  

Grupa mijlocie, învățământ de masă 

Vârsta cronologică : 5 ani și 4 luni 

Sexul :feminin 

Motivele prezentării la cabinet:Fetița   vine la cabinet însoțită de mama ei, fără de care nu se 

poate deplasa, fiind   diagnosticat cu  tetrapareză spastică,încă de la vârsta de aproape 2 ani. 

Mama a venit cu fetița la cabinet la insistențele cadrului didactic pentru a se integra mai bine în 

grupul de copii și pentru a învăța cum să facă față diverselor situații din clasă.  

 

Acuze principale: 

Pacientul prezintă  slăbiciune musculară severă, reflexe de tendon absente, dificultăți la înghițire 

și de hrănire deoarece are un control slab asupra mușchilor gâtului, gurii și limbii, salivează în exces. 

Prezintă strabism, denumit popular ,,ochi încrucișați,,, are dificultăți în a simți senzații simple, cum ar fi 

o atingere simplă. Se observă și complicațiile ortopedice , fetița nu poate să meargă singură, nu poate să 

scrie , nu poate să tină obiecte mici în mână. Se identifică și dislexo-disgrafia ,( reprezintă tulburarea de 

citire-scriere (scriere/citire lentă, cu greşeli, dificultăţi în înţelegerea textului citit/scris, învățare foarte 

dificilă a scris-cititului), care se constată în cazul parcurgerii unui traseu normal de învăţare a scris-

cititului şi în ciuda eforturilor depuse de copil.) 

Istoric personal: 

De obicei familia este cea care identifică eventualele deficiențe/dificultăți care afectează viața în 

primul rând . 

Din relatările mamei: aceasta a avut o relație cu un bărbat, după o perioadă a rămas însărcinată, a aflat că 

acesta are  probleme cu alcoolul.  La  scurt timp după naștere , bărbatul le-a părăsit pe amândouă 

plecând  din țară și nu a mai ținut legătura cu ele. Mama a avut o sarcină normală, a născut la termen. 
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Nașterea a fost   naturală, dar  bebelușul a fost scos cu  un instrument medical numit-vacuum .În 

colectivitate, la grădiniță, după ce a fost acceptată de colegi,  datorită faptului că ea se deplasează ca un 

bebeluș (de-a bușilea) și- a făcut și prieteni, toți copiii o ajută . 

 Antecedente personale patologice:tetrapareză spastică , boli organice :respiratorii recurente;dislexio-

disgrafia (tulburarea de citire-scriere) 

Antecedente herdeo-colaterale: tatăl este alcoolic și fumător. Bunica maternă are hipertensiune 

arterială, iar bunica paternă diabet zaharat tip II. 

 

EVALUARE PSIHOLOGICĂ 

1. Evaluarea psihologică s-a realizat, utilizând următoarele probe: 

Observația 

BASC 2 -Sistemul de evaluare comportamentală pentru copii, ediția a –II-a, (2013),a  fost elaborat de 

Cecil.R.,Reynols,Ph.d., și Randy.W Kamphaus, Ph.d. 

BASC-2 (Behavior Assessment System for Children Second Edition ) a fost dezvoltat pentru a aduna 

informații despre comportamentul sau sentimentele copilului și conține 175 de itemi . 

Acești itemi sunt grupați în 14 până la 16 scale , fiecare scală fiind asociată cu un domeniu specific de 

adaptare sau inadaptare. Răspunsul la fiecare item aparținând unei scale este scorat și aceste scoruri sunt 

adunate pentru a  oferi un scor total pentru respectiva scală. Aceste scale  ne informează despre 

comportamentul copilului. 

Scalele adaptative: cu cât scorul la aceste scale este mai mare , cu atât trăsăturile evaluate sunt mai 

prezente la copil în momentul evaluării. Scorurile medii obținute se situează între 41 și 59, și reprezintă  

aproximativ 2 din 3 copii. Scorurile mai mari sau egale cu 60  reprezintă comportamente înalt adaptative  

și pot prezenta atuuri  foarte importante în interacțiunile din mediul familiar , școlar sau social.  Pentru 

Scalele adaptative, scorurile cuprinse între 31 și 40  intră în categoria potențial de risc, iar cele la care 

valorile scad sub 30 sunt considerate a fi semnificative clinic. 

      Scalele adaptative cuprind: Relațiile cu părinții (considerație față de părinți) ; relații interpersonale ( 

percepția de a avea relații sociale bune și prietenii cu persoanele de aceeași vârstă); Stima de sine  și 

Încredere în sine  (încredere în capacitatea de a rezolva probleme , încredere în propria responsabilitate 

și capacitate decizională). Prezintă o anumită  apatie, lipsă de energie, oboseală. Deși la nivel emoțional 
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se constată sensibilitate, delicatețe și prezența  o anumită inhibiție emoțională, își reprimă emoțiile și 

exprimă detașare  , indiferență în relațiile cu persoane de aceeași vârstă sau cu adulții.  

 

       Scalele dezadaptative:  aceste scale măsoară mai degrabă comportamente indezirabile pe care  

copilul le manifestă în momentul  efectuării evaluării. Scorurile care se încadrează între valorile    60-69 

sunt considerate a fi asociate categoriei  cu potențial de risc , iar cele plasate peste 70 sunt considerate a 

fi semnificative clinic. 

      Scalele  dezadaptative sunt 10, si anume: Atitudinea față de școală (sentimente de alienare ostilitate 

și insatisfacție față de școală), Atitudinea față de profesori (sentimente de respingere a profesorilor), 

Atipicalitate (tendința de a se comporta în moduri care sunt imature sau care sunt considerate 

neobișnuite); Locul controlului (credința că recompensele și pedepsele sunt determinate de evenimente 

sau oameni din exterior); Stres social (sentimente de stres și tensiune în relațiile sociale) ;    Anxietate 

(tendința de a fi emotiv , temător sau îngrijorător în privința unor probleme reale sau imaginare) ; 

Depresie (sentiment exagerat de nefericire, tristețe sau stres) ; Sentimentul ineficienței (percepția de a nu 

fi capabil în atingerea scopurilor); Probleme de atenție (tendința de a fi ușor distras  sau de a fi incapabil 

de a concentra atenția pentru o perioadă mai lungă de timp); Hiperactivitate și impulsivitate (tendința de 

a fi prea activ, de a se grăbi în lucru și în activități , de  a acționa fără a se gândi). 

 

Scorurile scalelor  adapatative și interpretare:  

     Relațiile cu părinții: scor 34 ceea ce indică : relații conflictuale cu părinții, lipsa de încredere în cei 

din familie și  lipsa apropierii de familie. 

      Relațiile interpersonale:  scor 38 , ceea ce ne arată: relații dificile cu adulții, comunicare dificilă cu 

copii de aceeași vârstă și  retragere, lipsa dorinței de comunicare. 

     Stima de sine: scor  40 , comportamentul său poate fi caracterizate de :  timiditate,  se arată 

nemulțumit de propriul aspect și  îsi dorește să fie altcineva. 

     Încrederea în sine: scorul obținut 35 , ceea ce indică că ia decizii cu dificultate, nu este sigur atunci 

când face ceva  și are nevoie de confirmarea permanentă a celorlalți. 

 

Scorurile scalelor dezadaptative și înterpretarea lor: 

     Atitudinea față de școală: s-a obținut scorul 70 , ceea ce ne indică :  că are sentimente negative față de 

școala, se plictisește la școală  și consideră școala neinteresantă. 
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     Atitudinea față de profesori : scorul obținut  71 , ceea ce ne arată : că are sentimente negative față de 

profesori, susține că este nedreptățit la școală și  susține că profesorii nu îi acordă suficientă atenție. 

     Atipicalitate:a obținut scorul : 66 ceea ce ne indică ,că: este confuz, spune lucruri fără sens și pare să 

nu fie în contact cu realitatea. 

     Locul controlului : a obținut scorul de 84 , ceea ce ne arată că: consideră că propriul comportament 

este determinat de evenimente externe,  consideră că părinții sau profesorii îl controlează , și crede că i 

se vor întampla lucruri neplăcute oricâte eforturi depune. 

     Stres social :a obținut scorul 66 ceea ce indică : că este tensionat, se simte presat, se simte nelalocului 

lui și se simte singur. 

     Anxietate:  a obținut scorul 77, ceea ce ne arată că: este îngrijorat permanent, se sperie ușor, îi este 

frică de lucruri nepericuloase  și este emotiv. 

     Depresie :a obținut scorul 88 , ceea ce ne demonstrază că: plănge cu ușurință, se autoblamează pentru 

lucruri minore, este trist, abătut, se simte copleșit.  

     Sentimentul ineficienței : a obținut scorul   77,ceea ce indică : consideră că are rezultate slabe (simțul 

eșecului), are tendința de a renunța ușor, și  nu este mulțumit de rezultatele sale școlare. 

     Probleme de atenție : a obținut scorul   80  , ceea ce ne arată : că este distras cu ușurință și nu se poate 

concentra pentru mult timp asupra unui singur subiect/obiect. 

     Hiperactivitate și impulsivitate : a obținut scorul    76   , ceea ce demonstrază că : îi necăjește și îi 

întrerupe pe alți copii, se grăbește la unele lucruri, este agitat în cea mai mare parte a timpului, nu are 

răbdare  și nu poate să îsi aștepte rândul. 

     Toate scorurile înalte (peste 60 ) indică  niveluri atipice, în comparație cu copilul obișnuit, tipic 

pentru această vârstă.  

Coroborate aceste teste ni indică un retard ușor și un comportament  atipic , comparativ cu alți 

copii de vârsta sa. 

 

Testul Portage (1976) 

 Portage este o scala de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor cu vârste cuprinse 

intre 0 – 6 ani. Scala cuprinde un număr de 83 de itemi, care evaluează deprinderile, abilitățile și 

capacitățile copilului în 6 domenii:dezvoltarea sugarului, autoservire, dezvoltarea cognitivă,dezvoltarea 

motorie, dezvoltarea limbajului și socializare. 

Acești itemi sunt eșalonați pe cele 6 arii de dezvoltare, în conformitate 
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cu 6 nivele de vârstă: 0 – 1 an, 1 – 2 ani,2 – 3 ani, 3 – 4 ani,4 – 5 ani și. 5 – 6 ani. 

În ansamblu, scala prezintă principalele comportamente, capacități și 

deprinderi pe care un copil ar trebui să la manifeste sau să le posede într-o anumită etapă de dezvoltare 

din existența sa, pentru a se putea stabili  existența unei concordanțe între vârsta sa 

cronologică și vârsta mentală. Aceste abilități sunt prezentate în ordinea cronologică  a apariției lor – așa 

cum se succed ele în cursul unei dezvoltări normale. 

În urma evaluării se calculează  corelația dintre vârsta cronologică și cea mentală, rezultând un 

coeficient de dezvoltare (QD), care ne va arăta  gradul de dezvoltare al copilului; există două variante: 

a) să existe o concordanță reală între vârsta cronologică și cea mentală , atunci când  copilul se află la un 

nivel de dezvoltare specific vârstei sale; 

b) existența unei neconcordanțe între vârsta cronologică și cea 

mentală; și aici există doua posibilități: neconcordanța poate fi în sens descendent (când copilul se află la 

un nivel inferior - se înregistrează întârzieri în dezvoltare) sau poate fi în sens ascendent (copilul se află 

la un nivel superior de dezvoltare). 

Vârsta mentală a copilului va fi media aritmetică între cele 5 secțiuni (atunci când  copilul a depășit 

stadiul de sugar, această secțiune se exclude din evaluare). Împărțim acest 

rezultat la 5 și obținem  vârsta mentală  a copilului. 

(Limbaj + Gândire + Motricitate + Autoservire +Socializare) : 5 = VÂRSTA MENTALĂ (VM). 

QD (coeficientul de dezvoltare) = (VM : VC) x 100 

Interpretare scala Portage: 130+-excepțional,120-129-foarte bun ,110-119-mediu –superior,90-109- 

mediu, 80-89-mediu-inferior, 70-79- granița, 55-69 –retard ușor, 40-54 -retard moderat,  

30-39- retard sever, sub 30- retard profund. 

Interpretare: 

Testul Portage (1976) 

 Portage este o scala de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor cu vârste cuprinse 

intre 0 – 6 ani. Scala cuprinde un număr de 83 de itemi, care evaluează deprinderile, abilitățile și 

capacitățile copilului în 6 domenii:dezvoltarea sugarului, autoservire, dezvoltarea cognitivă,dezvoltarea 

motorie, dezvoltarea limbajului și socializare. 

Acești itemi sunt eșalonați pe cele 6 arii de dezvoltare, în conformitate 

cu 6 nivele de vârstă: 0 – 1 an, 1 – 2 ani,2 – 3 ani, 3 – 4 ani,4 – 5 ani și. 5 – 6 ani. 

În ansamblu, scala prezintă principalele comportamente, capacități și 
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deprinderi pe care un copil ar trebui să la manifeste sau să le posede într-o anumită etapă de dezvoltare 

din existența sa, pentru a se putea stabili  existența unei concordanțe între vârsta sa 

cronologică și vârsta mentală. Aceste abilități sunt prezentate în ordinea cronologică  a apariției lor – așa 

cum se succed ele în cursul unei dezvoltări normale. 

În urma evaluării se calculează  corelația dintre vârsta cronologică și cea mentală, rezultând un 

coeficient de dezvoltare (QD), care ne va arăta  gradul de dezvoltare al copilului; există două variante: 

a) să existe o concordanță reală între vârsta cronologică și cea mentală , atunci când  copilul se află la un 

nivel de dezvoltare specific vârstei sale; 

b) existența unei neconcordanțe între vârsta cronologică și cea 

mentală; și aici există doua posibilități: neconcordanța poate fi în sens descendent (când copilul se află la 

un nivel inferior - se înregistrează întârzieri în dezvoltare) sau poate fi în sens ascendent (copilul se află 

la un nivel superior de dezvoltare). 

Vârsta mentală a copilului va fi media aritmetică între cele 5 secțiuni (atunci când  copilul a depășit 

stadiul de sugar, această secțiune se exclude din evaluare). Împărțim acest 

rezultat la 5 și obținem  vârsta mentală  a copilului. 

(Limbaj + Gândire + Motricitate + Autoservire +Socializare) : 5 = VÂRSTA MENTALĂ (VM). 

QD (coeficientul de dezvoltare) = (VM : VC) x 100 

Interpretare scala Portage: 130+-excepțional,120-129-foarte bun ,110-119-mediu –superior,90-109- 

mediu, 80-89-mediu-inferior, 70-79- granița, 55-69 –retard ușor, 40-54 -retard moderat,  

30-39- retard sever, sub 30- retard profund. 

Interpretare: 

Vârstă socializare: :4 (4 ani) 

Vârstă limbaj:3 (3 ani) 

Vârstă autoservire:4 (4 ani) 

 Vârstă cognitiv:5 (5 ani) 

Vârstă motor: 3 (2 ani) 

Vârsta mentală:3.8 (3 ani și 8 luni) 

Vârstă cronologică:6 ani 

I.Q.:66 (retard ușor). 

 

În urma aplicării acestor teste şi a interviului, s-au constatat următoarele: 
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        Nivel emoţional: : copilul dovedeşte maturitate afectivă, fiind capabilă să ia decizii singură, 

precum și capacitatea de a direcționa atenția asupra unui singur lucru. Este echilibrată emoțional, nu a 

avut excese :de plâns, țipete sau alte comportamente specifice copiilor . 

       Nivelul cognitiv:dislexo-disgrafia o împiedică să termine sarcinile du lucru în timpul acordat 

lecției, dar încearcă să realizeze de fiecare dată cât de mult poate. 

La  deficiența mintală ușoară (scoruri ale QI de 50-55 până la 70) individul funcționează intelectual cu 

dificultate și în ritm lent, cu specificități ale gândirii, limbajului, imaginației; cu elemente de  imaturitate 

emoțională și motivațională; poate urma un traseu de școlarizare și se poate profesionaliza în meserii cu 

pregătire inferioară sau necalificate. 

        Nivel comportamental: prezintă capacitatea de a iniția și menține contactul vizual, prezintă interes 

ridicat de socializare cu cei din jurul său,capacitate sporită  de a oferi un răspuns emoțional  adecvat la o 

situație socială;comportamente , se adaptează rapid  schimbărilor  din  rutina zilnică. Se evidențiază  

activitățile de clădire și menținere a relațiilor cu adulții. dificultăți  motrice și de masticație. dificultăți  

motrice și de masticație. Cooperează la activitățile din grădiniță, nu lasă sarcinile nerealizate, chiar dacă 

acest lucru înseamnă să depășească timpul alocat activității. Cooperează la activitățile din grădiniță. 

Nivel fiziologic :prezint  deficiențe fizice, motorii, ,reacții   dificile pentru vârsta sa la stimulii 

senzoriali, dificultăți  motrice și de masticație, probleme oculare-strabism. 

Nivel relaţional: folosirea greoaie a comunicării verbale și nonverbale. Este un copil vesel ,vioi, care 

păstrează relații deschise cu cei din jurul său.  

Axa I : Deficiență funcțională gravă (cu asistent), cod handicap 6; 

Axa II: Retardare  mentală ușoară;  

Axa III: tetrapareză spastică  fără crize epileptice, probleme oculare-strabism,complicații  ortopedice, 

dificultăți senzoriale, tulburări de  masticație; 

Axa IV: Probleme domestice,probleme  educaționale; 

 Axa V: GAF : 70 (rămânere în urmă temporară în activitatea școlară) 

Conceptualizarea cazului 

A. Factori etiologici: 

factori declanşatori:  absenţa tatălui, mediul haotic de creştere; 

factori predispozanţi: acoolismul tatălui; 
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factori favorizanţi: interacţiunea defectuasă părinte-copil; inscrierea copilului la grădiniță; 

factori de menţinere: situație economică precară, 

Planul de intervenţie psihologică: 

 

Urmărește  să  sa fie crescută și educată într-un mediu familial securizant ( în care să se asigure nevoile 

pentru dezvoltarea fizică, intelectuală și psiho-socială precum și stabilirea unui atașament de tip sigur cu 

părinții, de asemenea să încerce să reia legătura cu tatăl. 

 Se recomandă sprijin pentru integrare școlară, pentru asigurarea stimulării intelectuale necesare 

dezvoltării personalității. 

 Consilierea individuală centrata pe: exprimarea emoțiilor și sentimentelor față de părinți; 

  autocunoaștere și dezvoltarea încrederii in sine;formarea abilităților de luare a deciziilor dar și 

medierea relațiilor  dintre copil și familie. 

      De asemena se recomandă și: apreciere și întărire pozitivă, și restabilirea încrederii în sine, dar mai 

ales conștientizarea emoțiilor și sentimentelor față de tatăl  plecat. 
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ASPECTE PRIVIND PERSONALITATEA COPIILOR CU CES 

 
                                                         Profesor, Loredana Pîslaru 

                                                   Școala Gimnazială Nr.1 Sănduleni, Județul Bacău 

 
 

Dacă analizăm imaginea de sine a copiilor și adolescenților cu dizabilități- fizice, intelectuale, 

vizuale sau auditive- vom constata că pentru mulți dintre ei această componentă a personalității determină un 

set complex de probleme de adaptare și integrare în mediul social, sentimente de inferioritate, atitudini de 

evitare, tulburări de comportament, nervozitate exagerată, anxietate etc. (Gherguț, 2013). Pentru un elev cu 

deficiență locomotorie vizibilă este foarte important să fie încurajat și susținut în acțiunile sale pentru a întări 

convingerea că poate fi la fel de bun ca ceilalți. Astfel, printr-o atitudine constantă de valorizare își poate 

construi o stimă de sine favorabilă, cu efecte majore în procesul adaptării și integrării școlare (Mitrofan, 

2003)  

Un aspect particular îl întâlnim la cei cu deficiențe de auz sever care comunică prin limbajul mimico-

gestual, ceea ce îi face să-și construiască grupul/cercul lor, diferit de al celorlalți cu care nu pot comunica și 

care, prin atitudinea și comportamentul lor, ajung să îi evite constant și să le inducă sentimente de 

inferioritate și marginalizare, cu consecințe asupra stimei lor de sine.  

În cazul persoanelor cu deficiențe de vedere, construirea stimei de sine prezintă o serie de caracteristici 

determinate de imposibilitatea perceperii propriei imagini și a reacțiilor celor din jur în relația cu aceștia. 

Dominanța informațiilor venite pe canalul auditiv le permite receptarea de mesaje de la cei din jur și, astfel 

își pot forma la rândul lor nucleul unei stime de sine care să-i susțină și să le mărească încrederea în propriile 

forțe și calități (Ștefan, 2000).  

Pe lângă aspectele referitoare la particularitățile proceselor cognitive care determină un mod 

specific de reacție și adaptare la stimuli din mediul înconjurător, un alt element semnificativ, specific 

copilului cu cerințe educative speciale, îl reprezintă așa numita avitaminoză afectivă, care constă în privarea 

copilului de susținere și comunicare afectivă în familie și mai ales de ruperea relației cu mama, cunoscându-

se faptul că atitudinea afectivă a mamei are un rol primordial în dezvoltarea normală a copilului. 

Avitaminoza afectivă apare prin îndepărtarea copilului de familie, mai ales în cazul copiilor abandonați încă 

de la naștere, dar și din cauza calității mediului familial (neînțelegeri între părinți, atitudinea autoritară sau de 

indiferență a părinților, părinți alcoolici). Carențele afective, determină efecte, uneori ireversibile în sfera 

afectivității, moralei, comportamentală și caracterială, manifestate prin apatie, neangajare în activități ludice 

și școlare, reținere față de persoanele adulte, insecuritate afectivă și psihică, reducerea capacității de adaptare 

socială. Ca o reacție compensatorie, copilul adoptă un atașament exagerat față de anumite persoane adulte 

din jur considerând că lângă acestea găsesc securitatea afectivă de care au nevoie (Stănică, 2001).  

Copilul cu cerințe educaționale speciale căruia trebuințele (mai ales cele de securitate afectivă, de 

apartenență și identitate) nu îi sunt satisfăcute în mod constant va resimți în permanență frustrare afectivă, 

concretizate în stări puternice de tensiune, reacții fiziologice și psihologice dezagreabile (enurezisul nocturn 

chiar și la vârste mai mari, onicofagie, mișcări stereotipe ale corpului, anorexie, depresie, reacții de plâns 

etc.). Aceste stări generatoare de tensiune nervoasă, uneori greu de controlat, pot fi atenuate sau depășite 

numai dacă copilul dezvoltă o formă de toleranță la frustrare. Absența intervențiilor educative și terapeutice 

în situațiile de frustrare afectivă generează în timp conduite și efecte de tipul celor prezentate mai jos:  

Complexele de inferioritate-copilul cu cerințe educaționale speciale le trăiește nu numai față de copiii din 

familie (colegi de școală, de clasă), ci și față de alți copii din școală care au o situație mai bună ca a lor;  

Complexul de proveniență-se manifestă prin nostalgie, dor de părinți, tristețe, dorința reîntoarcerii în familie, 

preocuparea obsedantă de identificare a părinților (pentru cei care nu i-au cunoscut), fie prin acceptarea 

jenată a apartenenței la o familie umbrită de vicii grave, evitarea și respingerea părinților;  
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Comportamentul revendicativ-concretizat în revendicarea ostilă a unor necesități și drepturi, stridențe 

comportamentale, izolare și fenomenul de marginalizare;  

Sindromul de instituționalizare/hospitalism- prezent la copil după o perioadă îndelungată de timp petrecută 

într-o instituție de asistență și ocrotire, generează o stare de inadaptare la condițiile dificile ale vieții, o 

incapacitate de identificare cu alții, concretizată prin lipsa de rezistență față de solicitările biologice și psihice 

obișnuite, reacții de frică, neliniște, teamă fără obiect imediat. Copilul aflat în acestă stare nu se poate orienta 

corect în situații neutre care de fapt nu prezintă nici un pericol, dar pe care copilul le percepe ca fiind 

purtătoare de posibile sau reale situații, stări, trăiri negative (copilul nu poate anticipa corect ce se întâmplă 

în anumite momente, conjuncturi pe care le percepe ca generatoare de necazuri, neplăceri și pericole).  

Frustrarea familială- concretizată frecvent în atitudinea de victimă a societății, nedreptățită și marginalizată. 

În literatura de specialitate (Gherguț, 2013) sunt redate câteva dintre particularitățile negative ale conduitei 

copiilor care nu au beneficiat de modelul pozitiv și de confortul psihologic al familiilor biologice, și anume:  

✓ incapacitatea de a se conduce, de a lua decizii și de depăși obstacolele în actele voluntare mai complexe, 

toate acestea ca efect al dependenței de adult;  

✓ negativismul nejustificat, manifestat prin rezistența nemotivată față de tot ce vine de la alte persoane, 

tendința de a acționa diametral opus, chiar față de solicitările argumentate logic, numai pentru faptul că vin 

din afară sau de la anumite persoane neagreate de copil;  

✓ respingerea ajutorului, manifestată ca o reacție de apărare împotriva adulților, după cum poate fi și 

expresia unei stări de conflict generată de anumite greșeli de educație;  

✓ sugestibilitatea, manifestată prin acceptarea oricărei orientări și îndrumări exterioare, imitarea fără 

discernământ și fără a lua atitudine critică, chiar dacă ideile, acțiunile imitate nu corespund cu propriile 

convingeri;  

✓ ostilitatea manifestată prin dorința de izolare, indisciplină, conduite revendicative și fugă de 

responsabilitate în sarcinile primite de adult;  

✓ accese de furie proiectate asupra colegilor sau obiectelor din jur și tendința de a distruge obiecte 

personale ale colegilor;  

✓ stări de apatie manifestate prin închiderea în sine, reducerea sau absența comunicării verbale, tonus 

afectiv redus, indiferență, neglijarea îndatoririlor, neimplicarea în activități ludice;  

✓ dificultăți de autocontrol generate sau provocate de nesatisfacerea unor nevoi cu care se confruntă 

copilul (nevoi fundamentale legate de hrană, confort fizic, securitate, intimidate etc.).  
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Tehnici și metode de lucru cu copiii cu CES 

 
Camelia Elena Mihalache 

Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret” Piatra Neamț, județ Neamț 

 
 

,, Sunt doar unul.  Sunt totuși cineva. Nu pot face totul de unul singur, dar pot face ceva. Și 

chiar dacă nu pot face totul, nu voi refuza sa fac ceea ce-mi stă în putință.ʺ (E.E.Hale) 

 

Universul copiilor e universul poveştilor, al jocului, al inocenţei, e universul plin de culori 

frumoase, e universul florilor şi al speranţei. În universul copiilor totul e posibil, pentru că fiecare copil 

se visează un înger care îndeplineşte dorinţele frumoase ale tuturor. 

Fiecare copil are în mâinile sale o baghetă fermecată cu care vrea să transforme lumea în 

care trăieşte într-o lume mai bună, într-o lume în care toate visele frumoase pot prinde aripi de înger şi 

pot deveni realizabile. 

Copiii se bucură de lucrurile frumoase care ne înconjoară, se bucură de zborul păsărilor, se 

bucură de mirosul florilor, de jocul de culori de pe aripile fluturilor, se bucură de o jucărie dăruită de 

bunicii sau părinţii lor, maşina jucărie se transformă într-una reală în mâinile lor, avionul jucărie îi 

plimbă printre norii plini de stele. Pentru copii, nu lucrurile materiale au valoare, ci lucrurile simple, care 

aduc bucurie atunci când sunt dăruite cu tot sufletul. Copiii vor să molipsească pe cei din jur cu inocenţa 

lor, dar din păcate e din ce în ce mai greu acest lucru, într-o lume plină de egoism şi răutate. 

Ei ar vrea ca a lor copilărie să fie o armă puternică împotriva tuturor relelor din acest 

univers. Vor să folosească copilăria lor inocentă pentru a aduce doar bucurie în sufletele oamenilor, doar 

zâmbete pe chipul tuturor, doar speranţe şi fericire în casele semenilor lor. Ei vor ca zâna copilăriei sau 

îngerul copilăriei să folosească o baghetă fermecată pentru a învinge răul care prinde teren în această 

lume, vor să învingă acest balaur al răului cu numeroase capete, pentru ca doar iubirea, pacea şi 

bunătatea să domnească pe pământ. 

Copii vor să trăiască într-o lume fericită, într-un univers al armoniei şi iubirii, pentru ei 

nimic nu e imposibil! 

Sa nu le distrugem, noi cei maturi, inocenta universului lor! Suntem datori să reclădim o 

lume a speranţei, a zâmbetului curat, a păcii, a visurilor frumoase şi îndrăzneţe, suntem datori să nu 

aducem să domnească în Paradisul copilăriei: răutatea, pesimismul, tristeţea, egoismul, invidia, mîndria, 

nedreptatea, minciuna, etc. E nedrept să molipsim cu răutatea noastră lumea copilăriei, e nedrept să 

distrugem tot ce e frumos şi pur pe acest pământ! 

Copiii cu CES fac parte din societatea noastră, aceştia mai mult decât ceilalţi copii au nevoie 

de o permanentă socializare şi colaborare cu alţi copii pentru asigurarea integrării sociale a lor. Prin 

contactul direct cu elevii din alte instituţii şcolare şi prin participarea alături de ei la diverse activităţi se 

realizează diminuarea izolării şi înlăturarea, în mare măsură, a tendinţelor de agresivitate, contribuind la 

îmbunătăţirea modului lor de viaţă. Tendinţa de a crea şi sprijini cadrul necesar integrării sociale şi 

societale a copiilor cu dizabilităţi este cu cât mai activă, cu atât mai eficientă, argumentul suprem 

constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta facilitând asumarea de roluri sociale 
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proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale. Crearea unor parteneriate între şcoală, familie şi 

comunitate dar şi între diverse instituţii şcolare, presupune succesul elevilor la şcoală şi mai târziu în 

viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în 

educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

„Unde-s mulţi, puterea creşte” spune învăţătura populară şi numai prin unirea efortului părinţilor, 

cadrelor didactice, a şcolii şi a comunităţii se poate face o mai bună integrare a copiilor cu CES. 

Problematica educaţiei copiilor cu cerinţe speciale  a devenit în ultimii ani o preocupare 

aparte în rândul specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie  integrată şi şcoală incluzivă a 

determinat modificări fundamentale în percepţia actului educative. 

Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de 

deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un 

grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie 

tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, 

stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor 

să se facă diferenţiat. 

Elaborarea unui curriculum flexibil şi uşor de adaptat cerinţelor educaţionale ale fiecărui 

elev are la bază mai multe argumente: 

✓ respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura potenţialului şi 

capacităţilor sale; 

✓ formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită adaptarea şi 

integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii normali; 

✓ asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe privind 

activităţile de utilitate practică şi de timp liber; 

✓ dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă ( în limitele permise de gradul 

deficienţei) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile şi practicarea unor metode şi tehnici de 

muncă intelectuală care să asigure eficienţă în adaptarea şi integrarea şcolară şi socială. 

În scopul eficientizării procesului de învăţare  pentru elevii cu cerinţe speciale sunt invocate, 

mai ales în ultimul timp, câteva repere fundamentale: 

➢ învăţarea interactivă- presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe 

cooperarea, colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe interacţiunea 

dintre cadre didactice  (ca o modalitate de lucru)  cadre didactice şi elevi; 

➢ elaborarea în comun a obiectivelor învăţării –(educator – elev)  deoarece fiecare 

participant la actul învăţării are ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie să se ţină 

seama în proiectarea activităţilor didactice; 

➢ demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor 

cu cerinţe speciale) este mai eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate 

şi aplicate în situaţii reale de viaţă, existând şi un feedbeck continuu de-a lungul întregului proces; 

➢ modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu cerinţe educative speciale au nevoie în 

anumite momente de un sprijin activ de  învăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la 
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activităţile din afara clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat educaţional cu anumite categorii de 

specialişti, cu familiile  elevilor. 

Cele mai utile metode şi tehnici de sprijinire a învăţării elevilor cu cerinţe speciale sunt:  

  *asigurarea unui confort socioafectiv favorabil învăţării; 

  *învăţarea de la copil la copil; 

  *colaborarea între elevi la activităţile de predare-învăţare; 

  *parteneriatul cu părinţii în învăţare; 

  *comunicarea cu alţi specialişti din afara şcolii; 

  *perfecţionarea formelor de învăţare; 

  *cunoaşterea şi analiza conduitei de învăţare specifice fiecărui elev; 

➢ evaluarea continuă a învăţării – fiecare dascăl să demonstreze o atitudine şi o conduită 

flexibilă în timpul activităţilor de predare – învăţare  favorabile unei evaluări permanente, concretizate 

în disponibilitatea de a asculta toate răspunsurile şi a aprecia fiecare intervenţie a elevilor. 

 Metodele  şi procedeele de predare-învăţare  trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi 

obiectivele activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul dezvoltării 

psihice, tipul şi gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – analitic sau sintetic) , 

stilul de lucru al educatorului. 

 În activităţile didactice destinate elevilor cu cerinţe speciale se pot folosi metodele expozitiv 

(povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: 

 *să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; 

 *prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 

 *ideile să fie sistematizate; 

 *să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; 

 *să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor 

de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

 Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie să fie însoţită 

de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai uşor atenţia şi este 

facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei. 

 Experienţa practică a demonstrat necesitatea îmbinării metodelor interogative cu celelalte 

metode expozitive, demonstrative, activ-participative, înlăturându-se monotonia şi stimulându-se 

gândirea şi concentrarea atenţiei, condiţii necesare în obţinerea succesului la elevii cu cerinţe speciale. 

 Metodele de simulare (bazate pe jocul didactic şi dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât în 

ceea ce priveşte  conţinutul unor discipline  (dramatizarea unor lecţii)  cât şi în  formarea şi dezvoltarea 

comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă 

simulate (jocuri - „La librărie”, „La piaţă”, „La doctor” ) trezesc motivaţia şi participarea activă, 

emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

 Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui 

fenomen sau proces . Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă 

aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de antrenare a 

deprinderilor. 
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 În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă  învăţarea prin cooperare.  Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea 

frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele 

grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută 

ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o 

sarcină a grupului. 

 Educaţia integrată îi va permite copilului  cu cerinţe educative speciale să trăiască alături de 

ceilalţi copii valizi, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât 

mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială. 

 Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, integrării 

şi devenirii lor  ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu rezultate 

încurajatoare. 
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CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE – CES 

Prof. Tranulea Vasile 

Școala Gimnazială Horia 

 

            Ce sunt Cerinţele Educaţionale speciale (CES)?   

Acestea reprezintă necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale 

ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă 

complexă (medicală, socială, educaţională etc.) 

Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație. Școlile 

trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, 

participare şi dezvoltare. Comunitatea și autoritățile locale nu trebuie să ignore cerințele acestor copii și, 

de aceea, trebuie să fie pregătită, să accepte nevoile acestor copiii. Părinți: Nu ezitați să cereți școlilor 

și inspectoratelor școlare ajutorul! 

Ce măsuri trebuiesc luate de unitățile de învățământ în cazul copiilor cu CES 

1. Măsuri de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine față de copiii cu 

CES., care includ, cel puţin aceste aspecte: 

a) informarea părinţilor ai căror copii frecventează unitatea de învăţământ cu privire la 

educaţia incluzivă şi incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 

b) informarea elevilor din unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi incluziunea 

socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, într-un limbaj adaptat vârstei şi, de preferinţă, utilizând 

educaţia de la egal la egal; 

c) informarea conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice cu privire la educaţia 

incluzivă şi incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 

 d) prezenţa facilitatorului, numit în literatura de specialitate shadow, alături de copil în 

unitatea de învăţământ. (ART 63. ordin 1985/2016) 

 

            Admiterea elevilor cu CES în liceu 

 România, ca membră a UE, este semnatara mai multor documente internaționale printre care și 

Declarația de la SALAMANCA. În temeiul acestor  angajări internaționale, depune eforturi și sprijină 

copii cu CES pentru incluziune școlară, socială, consiliere și orietare profesională adică, pentru dreptul 

nediscriminatoriu de a învăța. Pentru că instituțiile pentru protecția copilului au luat atitudine în ceea ce 

privește dreptul copiilor cu CES de a învăța în școlile de masă, există în prezent și locuri special 

dedicate acestora în liceele din toată țara. 
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Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

(ANDPDCA) a încheiat în 2020 un parteneriat cu Ministerul Educației pentru ca, în licee să fie alocate 

locuri distincte pentru acești copii. 

În urma acestui parteneriat, ministrul Educației a emis un ordin care reglemenează aceste 

locuri  distincte pentru elevii cu CES din școlile speciale și de masă, peste numărul de locuri din 

unitățile respective de învățământ. 

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate se realizează de către Comisia de admitere a 

fiecărui județ, din componența căreia fac parte reprezentanți ai ISJ-ului, ai Administrație locale de stat, 

ai DGASPC-ului, directorii de licee și reprezentanți ai părinților. 

Înscrierea se realizează în baza certificatului de orientare școlară și profesională a elevului 

și informații despre înscriere pot oferi unitățile de învățământ și inspectoratele școlare. 

 

Cum se poate obține un Certificat de orientare școlară și, mai ales, care este diferența 

dintre Certificatul CES și Certificatul de handicap? 

 

 Între cele două certificate există o mare diferență și, totodată existând și o gravă confuzie, 

deseori în rândul aparținătorilor acestor copii cu CES. De aceea, trebuie știut că: 

-Certificatul CES ajută strict pentru orientarea școlară și este legat de nevoile particulare de 

învățare; 

-Certificatul de handicap atestă dizabilitatea în sine pentru care beneficiază de drepturi 

suplimentare, printre care și o anumită alocație bugetară acordată lunar de către statul român prin 

alocațiile oferite bugetelor locale.  

Dacă un copil are certificat CES nu înseamnă că are automat și certificat de handicap însă, în 

unele situații poate beneficia de amândouă certificatele. 

Ce rol îndeplinește Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE)? 

CJRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, 

coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor 

didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, 

precum şi asistenţa necesară în acest sens. (OM 5555 din 2011). 

Cine sunt profesorii de sprijin? 

Profesor itinerant şi de sprijin =  cadrul didactic cu studii superioare în domeniul 

psihopedagogic care desfăşoară activităţi de învăţare, stimulare, compensare şi recuperare cu persoanele 

cu CES integrate în unităţile de învăţământ de masă, în colaborare cu toţi factorii 

implicaţi. 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
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Cine sunt facilitatorii? 

Fiecare unitate de învăţământ în care se află copii cu dizabilităţi şi/sau CES include în 

regulamentul de organizare şi funcţionare proceduri privind aprobarea prezenţei facilitatorilor în 

unitatea de învăţământ, precum şi modul de organizare a activităţii acestora, acestea fiind prevăzute în 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Facilitatorul poate fi unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap 

grav, o persoană numită de părinţi faţă de care copilul are dezvoltată o relaţie de ataşament sau un 

specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal. 

 

Cine plătește sumele aferente asistenților personali? 

 

Primăria unității adiministrativ teritoriale, în a cărei rază administrativ teritorială domiciliază 

părinții/copilul, are obligația de a pune în aplicare prevederile legale în materie și asigurarea sumelor 

aferente încadrării asistentului personal. 

 

 

          Dacă ești părintele unui copil cu CES e bine să știi care sunt legile care îl protejează pe copilul 

tău: 

1. ORDIN nr.  1985-1305-5805/ 2016, Metodologia privind evaluarea și orientarea școlaraă 

2. OG  nr.137/2000 

3. Ordin și Metodologie servicii sprijin  nr. 5574 

4. Legea nr. 1_2011_actualizată, 2018 

5. L272-2004-R 

 

 

http://andpdca.gov.ro/w/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/og137-2000/
http://andpdca.gov.ro/w/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/ordin-si-metodologie-servicii-sprijin_5574/
http://andpdca.gov.ro/w/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/legea-nr-1_2011_actualizata2018/
http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/L272-2004-R.pdf
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 ,, INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ÎNVÂȚÂMÂNTUL 

PREȘCOLAR ’’ 

 
    Stan Mocan Alexandra Malvina 

Școala de proveniență: Gr. cu P.P ”Căsuța cu Povești, Zalău, Sălaj 

 

 

   De-a lungul istoriei, gândirea pedagogică a abordat în diferite feluri problematica educaţiei unor 

copii care învaţă mai greu. Societatea şi instituţiile de învăţământ manifestă şi în prezent, faţă de această 

categorie de copii, o gamă variată de atitudini, de la acceptare şi includere în medii instructiv-educative 

obişnuite – tendinţă tot mai accentuată – la diferite grade şi modalităţi de separare şi de izolare faţă de 

contextele sociale şi educaţionale la care au acces toţi copiii.   Omul este o fiinţă dependentă în activitatea 

pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia permanentă de a comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în 

jurul nostru copii cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna 

constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de 

valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie 

greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al 

eredităţii lor şi al mediului.  

      Dezvoltarea modernă a educaţiei şi învăţământului înregistrează eforturi semnificative pentru a 

depăşi distanţa care separă învăţământul de masă faţă de copiii care învaţă mai greu, copii consideraţi a fi 

„incapabili”, „needucabili”, „inadaptaţi”, „cu probleme” etc. Copiii care nu pot face faţă cerinţelor 

educative, cei care prezintă diverse forme şi niveluri de eşec în formarea şi consolidarea unor deprinderi, 

în acumularea cunoştinţelor necesare, sunt încă prea puţin cunoscuţi, acceptaţi şi abordaţi din punct de 

vedere psihopedagogic. Atitudinea cea mai frecventă manifestată faţă de aceştia din partea societăţii, în 

general, este de subvalorizare – bazată în mare măsură pe lipsa de reuşită şi de competenţă educaţională. 

Copiii cu probleme sunt percepuţi de cele mai multe ori negativ şi chiar marginalizaţi. Afirmaţii precum: 

„Nu face faţă programei”, „Nu este pentru această grădiniţă”, „Trebuie trimis la o grădiniţă specială”, sunt 

doar câteva dintre argumentele prin care unele cadre didactice justifică neacceptarea ori eşecul unor copii 

de a învăţa alături de ceilalţi copii, de aceeaşi vârstă. Argumente asemănătoare se întâlnesc uneori şi în 

învăţământul special, faţă de copiii cu probleme mai grave, care lansează provocări mai complexe faţă de 

actul educativ-recuperativ. Există şi cazuri de copii proveniţi din medii socio-culturale, geografice sau 

etnice care nu beneficiază de aceleaşi şanse cu ceilalţi copii, ceea ce le reduce adesea posibilităţile de 

acces şi participare la o educaţie adecvată, care să răspundă necesităţilor lor de dezvoltare umană. În 

funcţie de caracteristicile copiilor cu nevoi speciale, procesul instructiv-educativ trebuie conceput în mod 

diferenţiat. Educaţia este un drept esenţial al fiecărui copil şi trebuie să se adreseze tuturor copiilor, 

valorizând diferenţele care există între ei, de ordin cultural, economic, rasial, religios, de ritm şi de stil de 

învăţare, de deficienţe posibile. 

         Argumentul principal al educaţiei pentru toţi este dreptul fiecărui copil la educaţie şi la 

dezvoltare. El se completează cu asigurarea participării la viaţa socială şi cu ideea multiculturalismului, 

care înseamnă acceptarea şi valorizarea diferenţelor. Educaţia pentru toţi înseamnă o şansă dată tuturor 
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copiilor şi o preocupare ca, indiferent de particularităţile şi diferenţele individuale, toţi copiii să se poată 

bucura de educaţie şi instruire. Una dintre principalele schimbări care caracterizează procesul educativ al 

copilului cu cerinţe educative speciale, este tendinţa spre normalizare.  

     Normalizarea înseamnă facilitarea accesului persoanelor cu nevoi speciale la moduri şi condiţii 

de existenţă cotidiană cât mai apropiate posibil de circumstanţele normale şi de stilul de viaţă al societăţii 

cărora îi aparţin. În al doilea rând, normalizare înseamnă că societăţii i se dă ocazia de a cunoaşte şi a 

respecta aceste persoane în viaţa curentă şi de a reduce temerile şi miturile care au determinat altădată 

societatea să le marginalizeze. Principiul normalizării trebuie aplicat tuturor categoriilor de indivizi cu 

cerinţe speciale, fie că deficienţa este de ordin fizic, senzorial, mintal, emoţional sau socioeconomic.    

Cerinţele educative speciale (CES) desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor 

generale ale procesului instructiv-educativ, necesităţi care solicită o educaţie adaptată particularităţilor 

individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum şi o intervenţie 

specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda 

anumitor copii o atenţie şi o asistenţă educaţională suplimentară (un anumit fel de discriminare pozitivă), 

fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea şanselor, de acces şi participare educaţională şi socială. 

Această noţiune desemnează un „continuum” al problemelor speciale în educaţie, de la deficienţele grave 

şi profunde la dificultăţile/ tulburările uşoare de învăţare. Registrul acestora cuprinde:  dificultăţi/ 

dizabilităţi de învăţare;  întârziere/ deficienţă mintală/ dificultăţi severe de învăţare;  tulburări de limbaj; 

deficienţe fizice/ motorii; deficienţe vizuale;  deficienţe auditive;  tulburări emoţionale (afective) şi de 

comportament.       

      Învăţământul integrat reprezintă modalitatea instituţionalizată de educare a copiilor cu cerinţe 

educative speciale, în structuri cât mai apropiate de cele obişnuite sau chiar în acestea. Integrarea la 

nivelul învăţământului preprimar se poate aborda în cel puţin două sensuri: un sens larg, adică adaptarea 

oricărui copil la cerinţele grădiniţei; un sens restrâns, care vizează problematica educării unor copii cu 

cerinţe educative speciale, în contextul aplicării filosofiei normalizării cuprinderea acestora în grădiniţe 

obişnuite sau în structuri educaţionale cât mai apropiate de acestea. Această semnificaţie este 

corespunzătoare şi noţiunilor de educaţie integrată sau de învăţământ integrat. În cadrul grădiniţei, 

integrarea se poate realiza la nivel individual, adică integrarea unui copil într-o grupă obişnuită, sau la 

nivel de grupă. Modelul integrării are la bază o filosofie bazată pe încrederea în copil şi în capacităţile 

sale. Nu numai copiii trebuie să se adapteze ritmurilor şi cerinţelor grădiniţei. La rândul ei, grădiniţa 

trebuie să se adapteze individualităţilor copiilor. Aceste cerinţe se manifestă la nivelul unităţii prin 

înţelegerea transformării şi adaptării la ritmurile şi tipologiile diferite ale dezvoltării şi educării copiilor. 

     

Experienţa a demonstrat faptul că, atunci când sunt implicaţi în viaţa şi în activităţile semenilor, 

aceşti copii devin extrem de fericiţi şi progresează în mod decisiv. Integrarea, dacă este elaborată şi 

condusă pornind de la o pedagogie specifică, este cel mai puternic mod de ameliorare a prognosticului 

pentru copiii cu cerinţe educative speciale. Educaţia integrată a copiilor cu CES, cu asigurarea unor 

resurse şi modalităţi de intervenţie şi de sprijin, constituie o provocare autentică pentru activitatea de până 

acum a cadrelor didactice, atât a celor din învăţământul general, cât şi a celor din învăţământul special. 

Pentru cadrele didactice din unităţile integratoare, implicaţiile majore se structurează pe cel puţin trei 
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direcţii principale: schimbarea atitudinii, perfecţionarea/ dezvoltarea profesională şi modificarea practicii 

la grupă. Fiecare copil trebuie abordat ca o fiinţă aparte, cu povestea sa sau, cu alte cuvinte, cu anamneza 

sa. Problema anamnezei este fundamentală deoarece aduce în discuţie etiologia, mediul în care trăieşte 

copilul, traiectoria sa anterioară. În momentul în care, pentru un copil, se pune problema unei eventuale 

integrări, acest copil se găseşte într-o situaţie x care îi este proprie, nefiind reductibilă la alta. Deci, fiecare 

caz este unic pe plan clinic şi psihopedagogic şi trebuie abordat ca atare. În grădiniţă, ca şi în familie, 

copilul învaţă cum trebuie să se poarte cu adulţii, cum trebuie să vorbească, ce atitudine trebuie să aibă în 

anumite împrejurări, ce are voie să facă sau ce îi este interzis. Educatoarea introduce pe rând diferite 

reguli de comportare care-l ajută pe copil să se integreze mai uşor în mediul social apropiat. 

      Posibilitatea copilului de a aprecia propriile sale acţiuni şi pe ale celor din jur în raport cu 

anumite norme, reguli stabilite de educatoare, se formează treptat în cadrul relaţiilor multiple ce se 

stabilesc în familie şi în grădiniţă.  

      În acest sens, J.A.Comenius afirma: „Numai ceea ce omul a absorbit la această vârstă este solid 

şi persistent în el. Aceasta rezultă din următoarele exemple: un vas de lut păstrează mirosul a ceea ce a 

fost umplut mai întâi până ce se sparge. Un copac, aşa cum, din fragedă vârstă şi-a întins ramurile în sus, 

în jos sau lateral, astfel le păstrează de-a lungul secolelor până la tăiere. Tot aşa în om persistă atât de 

puternic primele impresii, încât, ca să le putem schimba, mai degrabă, s-ar produce o minune. Iată de ce 

recomandăm ca aceste impresii din prima tinereţe să corespundă regulilor adevăratei înţelepciuni.” Prin 

urmare, modul în care sunt satisfăcute obiectivele educaţionale se va răsfrânge asupra personalităţii 

adultului de mai târziu. Îndrumarea pedagogică a copiilor cu cerinţe educative speciale se înscrie ca o 

strategie educaţională cu profunde implicaţii asupra modelării şi devenirii personalităţii sale. Cunoaşterea 

copilului semnifică activitatea sistematică a adultului pentru descifrarea formulei sale personale, adică de 

a-i identifica suporturile devenirii ca personalitate şi a proiecta strategiile educaţionale, favorizând în 

fiecare etapă a dezvoltării, valorificarea şi amplificarea potenţialului native. 

     Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, 

jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă 

şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. 

Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

        

   Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea 

individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

          Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei 

motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul 

poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 

învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la 
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cerinţele şcolare. 

         În  grǎdiniţǎ, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

            Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională.          Stilul de predare trebuie să 

fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să fie acumulat în 

aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă 

este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar 

să fie învăţat. Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi 

modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru 

deplasare, asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică.  

       Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i 

ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale 

pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în 

calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, 

părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 
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ALTERNATIVE PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL  CU  C.E.S. ÎN UTILIZAREA 

PLATFORMELOR DE E-LEARNING 

 

Prof.Croitoru Ileana Alina 

Liceul Tehnologic Brătianu,Drăgăşani,Jud.Vâlcea 

 

Motto: 

 Să nu uităm nici o secundă că „adevărata provocare este de a crea un mediu de învățare 

susținut tehnologic și favorizant pentru fiecare elev” (Ceobanu, 2016). 

 

     Centralizarea pe o singură platformă educațională a activităților didactice educaționale din România 

ar fi o gravă eroare care nu este luată în seamă de Ministerul Educației Naționale din România: crearea 

dependenței sistemului educațional din țară noastră față de proprietarii companiei care dețin platforma 

educațională Google classroom, cu toate cele ce decurg de aici, inclusiv implicații de ordin financiar – să 

nu uităm nici o clipă, scopul oricărei firme este acela de a produce profit prin orice mijloc legal (în mod 

oficial). Astfel, și sociologia educației arată că dependența unui sistem educațional de o (singură) 

variabilă externă vulnerabilizează independență acelui sistem: de exemplu, în cazul nostru, dacă toți 

vom folosi Google classroom, ne putem trezi oricând de condiționări financiare impuse de către 

proprietarul platformei pentru a putea accesa ceea ce am creat noi și elevii noștri: taxă de acces! Mai 

mult, în Termeni și condiții de utilizare, își rezervă acest drept. 

     Alegerea unei platforme educaționale de către un profesor nu se face la întâmplare ci având în 

vedere: 

  a) dacă este avizată și recomandată de sistemul de control instituționalizat din România: ministerul de 

resort și instituțiile subordonate;  

  b) funcționarea sa în parametrii de funcționale optimi pentru un proces didactic eficient: funcționarea și 

securitatea serverelor, mentenanță eficace, etc  

  c) dacă permite derularea activităților didactice la nivel optim, cu toate componentele sale: 

1. procesul de predare-consolidare- evaluare competențe, 

2. feed-back imediat profesor-elev ,elev-profesor și colaborarea dintre elevi;  

3. gestionarea resurselor didactice: încărcarea materialelor de predare, încărcarea materialelor ce permit 

evaluarea elevilor (teme, proiecte, prezentări); 

4. realizarea de materiale evaluative cu notare sincron-evaluativă (de exemplu, teste care se completează 

online și oferă notare imediată prin platforma educațională) 

  d) realizarea procesului de îndrumare și control al cadrelor didactice de către personalul avizat 

(inspectori, director, șefi comisie metodică, metodiști, alte persoane avizate) 

  e) organizarea, designul și layoutul platformei trebuie să fie atractiv și stimulativ pentru persoanele 

implicate, procesul de utilizare a resurselor digitale să fie intuitive pentru cadrele didactice, elevi și 

părinți și, important, ușor de accesat de pe device la care au acces actanții procesului educațional. 

    Având în vedere că articolul de față pune în discuție, ca o specificitate, elevul cu cu cerințe 

educaționale speciale (cu intelect liminal, cu nivel mediu și ușor de retard mintal sau deficiențe multiple 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

628 
 

ușoare), considerăm oportun alegerea unei platforme care, cel mai important, să răspundă punctelor a, b, 

c, dar mai ales e. De ce ? Organizarea intuitivă a accesării este foarte importantă pentru un copil cu nivel 

scăzut de gândire și, cel mai frecvent, cu tulburări de memorie. 

   Ca o experiență profesională personală, am încercat Google classroom și Easyclass. Cele două 

platforme corespund multor criterii din cele enunțate la momentul scrierii prezentului articol. 

    Google Classroom oferă securitatea datelor, mentenanță optimă a serverelor și implicit funcționarea 

eficientă a platformelor, pachet office minimal pentru realizare de materiale didactice (un plus ar fi și 

Google Meet, care înlocuiește cu succes Zoom – o platformă ce nu oferă securitate cibernetică și pentru 

datele personale). Organizarea procesului didactic se poate face la nivel optim. 

    Ca un minus pentru platforma Google Classroom, remarcăm că aparține unui gigant în domeniul IT, 

ceea ce poate oricând vulnerabiliza sistemul educațional – este o firmă privată al cărei scop este profitul 

și autopromovarea. Practic, elevul va considera că instrumentele Google fac parte din viața sa precum 

aerul pe care îl respiră și apa pe care o bea. Mai mult, creează dependentă de Google, impunând și 

condiționând utilizarea numai a resurselor din portofoliul său: de pildă, nu poți prelua materiale de pe 

alte platforme, chiar dacă sunt creația ta și nu le poți folosi pe Google decât dacă cele există un protocol 

comercial între firmele proprietar. Nu știu dacă și cum se realizează procesul de îndrumare și control al 

personalului avizat din ministerul de resort și instituțiile subordonate? 

     O altă platformă pe care o aduc în discuție este Easyclass (disponibilă la easyclass.com). Interfața sa 

este mult mai prietenoasă, mai atractivă, organizarea este perfect intuitivă, iar layoutul și designul sunt 

într-un ridicat raport de similaritate cu Facebook, ceea ce aduce un mare avantaj pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale (cu intelect liminal, cu nivel mediu și ușor de retard mintal sau deficiențe multiple 

ușoare), cei mai mulți dintre ei, să fim sinceri, având conturi de Facebook pe care le utilizează constant. 

Are toate facilitățile oferite de Google classroom, dar nu condiționează utilizarea resurselor educaționale 

proprii pentru derularea activității. 

    Un avantaj este existența posibilității organizării claselor pentru elevi, pe cursuri dar și a grupurilor de 

părinți, independent de contul elevilor, ceea ce facilitează comunicarea. Mai mult, existența posibilității 

facile a Bibliotecii cursului/ grupului oferă avantajul de a pune la dispoziția elevilor și a părinților 

informații în timp real, oricând la dispoziția lor. Avantajele Google classroom rămân valabile și în cazul 

acestei platforme. 

    Nu laud Easyclass. Lipsa de seriozitate în mentenanța platformei, erorile 503 de server destul de dese, 

lipsa coerentă a unui politici pentru Termeni și condiții de utilizare sunt mari dezavantaje. Mai mult, nu 

se cunosc proprietarii, ceea ce vulnerabilizează securitatea datelor și drepturile de autor ale profesorilor. 

Dar, să nu uităm că platforma este recomandată și aprobată de ministerul de resort. Ceea ce implică 

asumarea unor răspunderi din partea acestora? Nici în cazul acestei platforme nu știu dacă și cum se 

realizează procesul de îndrumare și control al personalului avizat din ministerul de resort și instituțiile 

subordonate? 

În concluzie, cele două platforme prezentate sunt aprobate și avizate de structurile abilitate, optim 

realizate (Easyclass oferă un plus la atractivitate și utilizarea intuitivă, Google classroom oferă un plus la 

securitatea datelor și mentenanța serverului), facil a fi utilizate (cu un plus pentru Easyclass pentru 

similaritatea sa cu Facebook-ul cu care elevii sunt deja familiarizați), oferă posibilitatea monitorizării 
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procesului didactic și a activități elevilor de către părinți (cu un plus pentru Easyclass, care oferă șansa 

creării unui grup dedicat părinților, unde au acces la notele elevilor).  

    Ca minusuri, securitatea datelor personale, și a drepturilor de autor ale profesorilor și elevilor sunt 

puse sub semnul întrebării, oricând există riscul impunerii unor limitări de utilizare chiar și sub aspect 

financiar, îndrumarea și controlul de către personalul avizat asupra cadrelor didactice este limitat și 

restrictiv (chiar dacă directorul școlii, de exemplu, face parte din clasă –  el poate fi oricând scos din 

grup de către profesor). 

    Ca soluție, având în vedere numărul foarte mare de specialiști din ministerul de resort, plătiți bine și 

care nu se văd, se poate crea o platformă educațională aparținând Ministerului, chiar și cu fonduri 

europene, la fel de atractivă ca Easyclass și echidistantă față de propunerile (și impunerile) giganților 

tehnologici din Silicon Valey, în cadrul căreia să fie facilitat prioritar procesul didactic și rezultatele 

acestuia, și nu familiarizarea cu instrumente proprietare pe care le vor utiliza copiii când vor crește. 
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                                        Autismul și integrarea copiilor cu autism 

                                                                                            Andrei Jeanina Marinela  

                                                                                      Profesor Şcoala Gimnazială Nr.1 Motru 

 

                    Autismul și tulburările care derivă din acesta constituie un ansamblu de sindromuri grupate 

în clasificarea interaţională a bolilor sub termenul de «  tulburări predominante ale dezvoltării ». Aceste 

sindromuri sunt variate în manifestările clinice, deficienţele asociate, vârsta debutului tulburărilor sau 

evoluţia. Caracterul acestor tulburări , care afectează, în general, simultan  mai multe domenii de 

dezvoltare, le distinge de acelea în care un singur domeniu este afectat, ca disfazia-specifică limbajului 

oral sau hiperactivitatea-care afectează în principal atenţia. Aceste tulburări apar , de obicei, înainte de 

vârsta de 3 ani.  

                Termenul își are originea în cuvântul grec «  autos » care înseamnă «  el-însuși ».In zilele 

noastre, obișnuim să numim emblematic « retragere autistica » o poziţie psihică  despre care știm totuși 

astăzi că nu constituie caracteristică principală a tulburării, chiar dacă s-ar putea înscrie printre acestea. 

Spunem de fapt despre persoane că ele sunt inhibate, că ele se retrag în ele-însele în mod deiberat pentru 

a se proteja de mediul care le judecă foarte dur. Dar putem spune și despre perssoanle care prezintă 

tulburări autiste ca atunci când se retrag, o fac în mod voluntar ? 

              În imaginarul colectiv, termenul «  autism » trimite simultan la o dezvoltare exagerată a vieţii 

interioare și la pierderea contactului cu viaţa exterioară. Această conotaţie apare și în opera lui Leo 

Kanner, primul psihiatru care a încercat să denumească termenul « autism » în relaţie cu copiii afectaţi 

de tulburări grave de comunicare. Kannner a descris  autismul că un mecanism de apărare a subiectului 

care caută să se protejeze de mediul înconjurator care îl ameninţă. 

        În țara noastră integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, printre care și  majoritatea 

celor diagnosticați cu TSA, reprezintă un proces de adaptare a persoanei cu CES la normele și cerințele  

școlii pe care o urmează, de stabilire a unor relații afective pozitive cu membrii  grupului școlar și de 

desfășurare cu succes a activităților școlare. 

     Integrarea unui elev cu tulburare de spectru autist  în  învăţământul de masă necesită adoptarea 

unor strategii prin care să se faciliteze adaptarea elevului la mediul şcolar. Integrarea unui elev cu TSA în 

şcoala de masă poate să fie o provocare atât pentru cadrul didactic de la clasă, cât şi pentru clasa de 

elevi. 

       Un factor important în crearea unui mediu pozitiv  între elevul cu TSA şi colegii săi, este să-i 

educi pe cei din urmă despre tulburarea copilului. Cercetările actuale arată că,  copiii cu dezvoltare tipică 

au atitudini pozitive şi toleranţă faţă de elevul cu autism, atunci când au informaţii clare despre 

tulburare. Când sunt educaţi despre autism şi au strategii specifice despre cum să interacţioneze cu 

copilul cu autism, ei vor avea interacţiuni sociale pozitive şi frecvente. 
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         Scopul integrării educaţionale în cazul unui  copil autist nu este de a ajunge la performanţe 

foarte mari, ci de a-l dezvolta multilateral  astfel ca, ajungând la maturitate să poată trăi şi munci 

împreună cu semenii săi. El poate fi orientat spre unele activităţi manuale, demonstrând pricepere şi 

talent, de exemplu: brodatul,  cusutul, olăritul, tâmplăria etc.  Deoarece există o mare diversitate de 

diferenţe individuale la copiii cu autism, nu se poate  vorbi de o singură strategie educaţională.  Este 

important ca activitățile instructive educative să se desfășoare conform unui program bine structurat, în 

funcție de comportamentele emergente ale copilului cu autism. Toate aceste intervenții trebuie să se 

concretizeze, în funcție de mai multe calități fizice și psihice ale copilului cu autism. 

                Intervenţia comportamentală îşi dovedeşte cel mai bine eficienţa atunci când este aplicată 

sistematic şi bine controlat. Chiar dacă copilul este inclus într-un centru, este nevoie ca intervenţia să 

continue şi acasă urmând aceleaşi principii astfel încât între cele două intervenţii să nu apară diferenţe 

importante şi discrepanţe care duc la confuzie pentru copil. 

Din acest punct de vedere, intervenţia la domiciliu are mai multe avantaje în faţa celei dintr-un centru: 

copilul se află în mediul cel mai cunoscut lui, iar prin acest lucru, în achiziţionarea noilor 

comportamente şi noţiuni, se elimină nevoia de acomodare a copilului cu mediul; familia poate fi 

implicată mai direct în recuperarea copilului, existând mai multe şanse de uniformizare a 

comportamentelor celor din jur; familia este în contact mai direct cu programul şi cu evoluţia copilului; 

tutorii se menţin relativ constanţi; materialele didactice pot fi personalizate mai bine şi mai prompt; baza 

materială poate fi folosită mai focalizat pe nevoile copilului.Intervenţia este structurată astfel: 

1.Evaluare iniţială: 

-stabilirea coeficientului de dezvoltare; 

-stabilirea programului de intervenţie. 

2. Stabilirea echipei şi elaborarea programului personalizat de intervenţie; 

3.Monitorizare: 

-monitorizarea evoluţiei copilului; 

-revizuirea programului în funcţie de nevoile copilului; 

              Intervenţia în autism este una de durată. Succesul sau insuccesul depinde de mai mulţi factori: 

gradul de afectare al copilului, intervenţiile şi profesionalismul echipei, dar şi implicarea familiei în 

programul de recuperare. Părinţii şi terapeuţii trebuie să aibă în vedere atât obiective pe termen scurt dar 

şi cele pe termen lung adică ce se doreşte pentru copil, ce se doreşte pentru perioada în care copilul 

devine adolescent şi apoi adult.  Recunoaşterea anumitor limite nu înseamnă o resemnare sau înfrângere 

ci este un demers realist care ajută copilul şi familia pe termen lung. 
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                            PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE 

                                                                              Prof. înv. primar Dura Elena Loredana 

                                                                              Școala Gimnazială Berchișești, județul Suceava 

 

 Eu sunt copilul! Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuși sau dacă voi eșua în viață! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume. 

                                                                       (din „Child`s Appeal”, Mamie Gene Cole) 

 În ultimii ani sistemul de educație din România a devenit tot mai preocupat de problematica 

copiilor cu cerințe speciale. Toți actorii educaționali implicați, școală, familie, comunitate, luptă pentru 

normalitate. 

 Atenția este îndreptată spre integrarea cu accent pe cerințele copiilor, expertiză specializată, 

intervenție specializată care să conducă la recuperarea copiilor. Integrarea presupune normalizarea vieții 

acestor copii. De aceea, școala trebuie să includă în oferta educațională servicii care să-i atragă pe copii 

și să vină în întâmpinarea cerințelor lor. La fel de important este ca această ofertă să se bazeze pe 

comunicare, înțelegere care să creeze un spațiu dominat de acceptare și toleranță.  

 Din categoria copiilor cu cerințe speciale fac parte copii cu deficiențe organice sau fiziologice, 

dar și copii cu probleme de adaptare la cerințele programei școlare. 

 M. L. Melero (1998) spunea că școala pentru diversitate pune în centrul atenției persoana umană 

ca ființă originală, unică și irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite, 

grupuri diferite, motivații, rațiuni și puncte de vedere diferite. Din acest motiv, este foarte importantă 

pregătirea profesorilor în scopul valorificării diversității culturale în relațiile sociale și comunitate. Ca 

urmare, trebuie să se realizeze un curriculum diferențiat sau adaptat care să fie flexibil și care să ajute 

fiecare copil să progreseze în ritmul propriu. 

 Un curriculum integrat pune accent pe următoarele domenii: 

           1) Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv, motivațional, caracterial și al 

socializării: 

✓ imagine de sine; 

✓ motivație internă și externă; 

✓ scopurile, interesele, pasiunile; 

✓ activități individuale și de grup; 

✓ gradul de toleranță și înțelegere față de cei din jur și față de valorile acestora; 

✓ echilibrul afectiv; 

✓ jocurile activitățile de timp liber; 

✓ responsabilități individuale, școlare, sociale; 

✓ atitudine față de muncă etc. 

 2) Dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală: 
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✓ deprinderi de studiu și stilul personal de învățare; 

✓ învățare socială; 

✓ activități extrașcolare de învățare; 

✓ comunicarea verbală și nonverbală, orală și scrisă, cititul; 

✓ operațiile aritmetice de bază. 

            3) Dezvoltarea conduitei morale, religioase și a simțului estetic: 

✓ sistemul de valori morale; 

✓ atitudinea față de valorile morale; 

✓ atitudine față de diferite evenimente și fenomene sociale; 

✓ gradul de implicare în diferite activități cu conotație etică sau estetică. 

 4) Dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice: 

✓ deprinderi psihomotrice de bază (locomoția, gesturiel, mimica); 

✓ jocurile dinamice și exercițiile fizice; 

✓ rezitența la efort fizic. 

 Cele mai importante aspecte care trebuie avute în vedere în momentul proiectării sunt tipul și 

gradul deficienței elevului. 

 Din experiența personală în cadrul procesului instructiv – educativ pot veni cu exemple de copii 

cu cerințe speciale care au fost integrați în învățământul de masă și au avut progrese semnificative. 

Acestea au fost obținute prin utilizarea, cu precădere, a metodelor activ – participative care le-au 

stimulat interesul, au facilitat comunicarea între elevi, colaborarea în realizarea sarcinilor. 

 Voi prezenta câteva metode care au condus la obținerea unui progres școlar al copiilor cu 

deficiențe. 

 Predicțiile în perechi este o metodă utilizată în cadrul orelor de comunicare, educație civică sau 

consiliere. Fiecare pereche primește o listă de cuvinte dintr-o povestire și trebuie să alcătuiască o scurtă 

compunere pe baza unei predicții bazate pe lista de cuvinte. Elevii emit idei și își valorifică experiența 

personală. 

 Știu – Vreau să știu – Am învățat este o metodă utilizată mai des în cadrul orelor de limba 

română, dar eu am aplicat-o și în cadrul orelor de matematică sau științe ale naturii. Pentru tema 

propusă, elevii spun ceea ce știu deja, apoi se formulează întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului 

în timpul lecției. La fina, se scoate în evidență ceea ce au aflat ca elemente de noutate. 

 Brainstormingul poate fi aplicat individual sau în perechi. Elevii scriu toate lucrurile pe care le 

știu despre un subiect dat. De exemplu, în cadrul unei lecții de științe, le-am cerut elevilor să scrie tot ce 

știu despre „ploaie”. Toți elevii, inclusiv cei cu CES, au reușit să scrie o mulțime de cuvinte legate de 

subiectul propus. 

 Gândiți – Lucrați în perechi – Comunicați este o metodă bazată pe colaborare. Fiecare elev din 

pereche scrie despre un anumit subiect, apoi cei doi parteneri își citesc răspunsurile și convin asupra 

unuia comun. Se citesc răspunsurile perechilor, concluziile la care au ajuns de comun acord. Este o 

metodă simplă și rapidă de a învăța prin colaborare. Pot fi identificate, astfel, însușiri ale unor personaje 

din textele literare, caracteristici ale unor fenomene etc. 
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 O altă modalitate de a obține progresul în cazul copiilor cu CES este terapia ocupațională. Emil 

Verza arată că terapiile ocupaționale sunt de mai multe feluri, dar pentru copiii cu deficiențe cele mai 

semnificative sunt ludoterapia, muzicoterapia, terapia prin dans și ergoterapia. Prin acestea sunt urmărite 

aspecte precum: însușirea de către subiect a unei deprinderi pierdute sau cu un nivel redus de 

funcționalitate și învățarea e noi deprinderi și abilități care să compenseze pe cele care au dispărut din 

diferite motive. 

 Teoria inteligențelor multiple a lui H. Gardner arată faptul că oamenii învață în moduri diferite și 

obțin progrese școlare în moduri diferite. În consecință, miloacele și metodele utilizate trebuie să fie 

diverse și adaptate fiecărui copil în parte. Pentru dezvoltarea atenției, gândirii, imaginației putem apela 

la cântec, jocuri muzicale, modelaj, desen, sculptură, activități de abilități practice etc. În acest sens la 

nivelul școlii noastre își desfășoară activitatea cercuri tematice care atrag numeroși copii, inclusiv pe cei 

cu CES: cercul de pictură, cercul de obiecte handmade, corul școlii, ansamblul folcloric, cercul de 

lectură, clubul sportiv, cercul de jurnalism. În cadrul activităților s-au consolidat relațiile de colaborare 

și sprijin reciproc între elevi, iar fiecare elev și-a găsit locul potrivit și au reușit să-și formeze/dezvolte 

abilități și comportamente. 

 Pentru obținerea progresului școlar este nevoie de multă muncă și de un efort susținut al cadrelor 

didactice, dar și al elevilor. Acesta poate fi obținut doar prin cumulul mai multor factori care îl pot 

influența: capacitatea de învățare a elevului, ambianța și sprijinul familiei, dar și a societății în 

ansamblul ei. 
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FORMAREA AUTONOMIEI SOCIALE LA COPILUL CU CES 

 

Prof. Rotea Anca Maria 

Școala Gimnazială „N. Bălcescu” Drăgășani 

  

Educaţia a devenit atăzi una din dimensiunile fundamentale ale societăţii contemporane, care 

condiţionează atitudinea şi conduita individului şi prin evoluţia întregii societăţi. D. Todoran precizează 

că „ formarea în vederea integrării în societate, prin adaptarea personală e semnificaţia cea mai generală 

care se atribuie conceptului de educaţie.‖ Adaptarea socială se defineşte ca procesul prin care o persoană 

sau un grup social devine capabil să trăiască / să se integreze într-un nou mediu social, ajustându-şi 

comportamentul după cerinţele mediului.  

Integrarea socială înseamnă familiarizarea cu mediul, cunoaşterea locului de muncă şi a 

colectivului, acomodarea cu cerinţele, adaptare(modificare a unor sterotipii vechi în acord cu noile 

cerinţe), crearea unor concordanţe între achiziţiile cognitive existente şi noile cerinţe. Procesul de 

integrare socială este bipolar. Contextul şi grupul social cu valorile sale morale, culturale, spirituale 

acţionează asupra individului prin intermediul unor factori – purtători de valori (familia, şcoala, mass-

media, alte instituţii) iar după ce coordonatele definitorii ale personalităţii sunt definitiv stabilite 

individul începe să acţioneze şi să modifice valorile sociale, într-o măsură mai mare sau mai mică.  

Există formulate trei mari categorii de strategii privind integrarea socială:  

- strategiile individuale – privesc mai mult posibilităţile particulare utilizate în procesul de integrare şi 

au la bază abilităţile intelectuale, comportamentale şi sociale proprii individului  

- strategiile colective – cer o dezvoltare permanentă şi sunt de tip şcolar, socioprofesional sau cultural; 

pornesc de regulă din microgrupul familial sau/ şi de stradă şi se dezvoltă ulterior în mediu  

- strategiile totale – prin care se facilitează integrarea individului în societate dar şi a valorilor sociale în 

conştiinţa individului (gândirea social- culturală, modelele de personalităţi, etc)  

Ca proces, integrarea socială este legată mai ales de munca educativă dar şi de evoluţia unor 

fenomene aflate sub influenţa mediului socio – economic. Ea cunoaşte specificităţi şi ritmuri diferite 

chiar la unul şi acelaşi individ, în funcţie de context (tipul de colectiv, experienţa acumulată, dificultăţi 

de adaptare,etc). Ţinând cont de aceste consideraţii se pot proiecta programe educaţionale raportate la 

specificitatea şi individualitatea copilului.  

Pentru copilul cu CES, programele educaţionale ce au ca finalitate integrarea socială respectiv 

formarea autonomiei sociale, vor asigura în primul rând recuperarea socială, facilitându-se în acest fel 

adaptarea şi integrarea de care copilul cu CES are nevoie pentru a evolua ca membru al societăţii. Aceste 

programe educaţionale sunt aplicate atât de către profesorul – diriginte la orele de consiliere şi orientare 

profesională cât şi de profesorul – educator şcolar în cadrul orelor de formare a autonomiei personale, 

respectiv de profesorul – psihopedagog în cadrul terapiilor specifice de recuperare.  

Deşi între activitatea de predare – învăţare şi cea educaţional – terapeutică există diferenţe nete în 

ceea ce priveşte structura activităţilor, strategiile de învăţare/ formare, sistemul de evaluare sau 

caracterul preponderent personalizat al intervenţiei educaţional – terapeutice, scopul final este acelaşi: 
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copilul cu CES să poată evolua corect în societate astfel încât să fie acceptat ca un membru obişnuit al 

societăţii.  

Obiectivele generale urmărite pe termen lung în demersul instructiv al întregii echipe de 

educatori pentru a se obţine autonomia socială a copilului cu CES sunt:  

- formarea şi dezvoltarea abilităţilor sociale care să conducă la maturitatea psihosocială  

stabilirea echibrului emoţional precum şi a gradului de maturitate necesar care să permită adaptări inter- 

şi intrapersonale  

- creşterea capacităţii de a se detaşa , de a căpăta independenţă în contextul mediului înconjurător  

- dobândirea de capacităţi şi resurse de adaptare şi integrare socială  

- perceperea corectă şi obiectivă a propriei persoane; acceptarea de sine dar şi a altora  

- educarea sensibilităţii şi a echilibrului afectiv pentru a garanta siguranţa de sine în manifestările 

anumitor impulsuri emoţionale  

- formarea capacităţilor afective care să-i permită exprimarea propriilor emoţii şi sentimente  

- manifestarea de respect şi receptivitate pentru alte persoane în contexte sociale diferite  

- organizarea şi programarea de activităţi care să permită conduita independentă  

- stimularea curiozităţii şi interesului pentru cunoaşterea mediului social, cu relaţii sociale specifice  

Ca urmare a activităţilor realizate apare adaptarea la mediul social şi se consolidează 

comportamentul social precum şi relaţionarea corectă (socializarea). Cei trei educatori implicaţi în 

demersul de formare a autonomiei sociale la copilul cu CES acţionează simultan pe mai multe direcţii 

complementare, de cele mai multe ori în acord şi cu demersul făcut de familie. Acţiunile educative 

trebuie reluate de mai multe ori, sub mai multe forme, până la obţinerea autonomiei sociale ce 

garantează inserţia copilului cu CES în viaţa societăţii şi deci recuperarea sa socială.  

Metodologia de lucru pentru învăţarea, formarea şi dezvoltarea comportamentelor de autonomie 

socială are mai multe etape care se regăsesc într-o formă sau alta în demersurile educative ale tuturor 

factorilor implicaţi în procesul de obţinere a autonomiei sociale a copilului cu CES (profesor- diriginte, 

profesor- educator şcolar, profesor psihopedagog).   Aceste etape sunt:  

- stabilirea domeniilor de formare / dezvoltare a comportamentelor de autonomie socială – acestea se pot 

rezuma la : învăţarea, formarea şi dezvoltare comportamentelor de adaptare la viaţa cotidiană şi 

respectiv învăţarea, formarea şi dezvoltare comportamentelor sociale  

- formularea obiectivelor educaţionale şi/sau educaţional – terapeutice pentru fiecare domeniu în parte  

- elaborarea programelor de intervenţie educaţionale şi/sau educaţional – terapeutice constituite din lista 

obiectivelor comportamentale pentru fiecare domeniu, structurate însă pe vârstă , niveluri, etape de 

dezvoltare (harta comportamentelor educaţionale)  

- evaluarea – care se realizează în diferite momente ale procesului educativ şi are trei componente: 

evaluare iniţială (care descrie cum realizează elevul comportamentul urmărit în momentul zero la 

programului de învăţare şi care se bazează pe grila de evaluare – observare iniţială şi pe lista de 

verificare a gradului de dezvoltare a comportamentelor pentru fiecare domeniu), evaluare intermediară 

sau continuă (care descrie cum realizează elevul comportamentul urmărit pe parcursul învăţării şi se 
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bazează pe grile de obsevare pe domenii comportamentale şi pe grile de stabilire a gradului de 

dezvoltare a comportamentelor urmărite) şi evaluare finală (care descrie cum realizează elevul 

comportamentul urmărit la finalul programului de învăţare şi se bazează pe grila de evaluare – observare 

finală şi pe lista de verificare a gradului de dezvoltare a comportamentelor)  

- programarea activităţii propriu – zise  

- decizii şi măsuri de remediere inclusiv prin reproiectarea programului de învăţare/ formare a 

comportamentului urmărit  

De reţinut este faptul că sarcinile de învăţare / formare a comportamentelor de autonomie socială 

(şi nu numai) se formulează în termeni comportamentali observabili şi măsurabili şi se însoţesc de 

criteriile care determină când anume comportamentele respective se consideră învăţate. De asemenea, 

obiectivul comportamental final poate fi descompus în obiective secvenţiale (microcomportamente), mai 

uşor de urmărit pe termen scurt şi care asigură o învăţare mai eficientă. Trecerea de la un astfel de 

microcomportament la altul se face succesiv, ţinându-se cont de abilităţile de învăţare proprii elevului, 

iar dacă apar dificultăţi se reia procesul de la paşii anteriori. În condiţiile reluării învăţării educatorul va 

apela în mod obligatoriu la alte metode şi procedee de învăţare pentru a asigura eficienţa demersului.  

Pentru învăţarea comportamentelor ce ţin de autonomia socială educatorul va acorda ajutor 

elevului atât fizic cât şi verbal şi vizual. Ajutorul se va reduce treptat pe măsură ce se consolidează 

comportamentul (procedeul de estompare) dar se va acorda atât timp cât este necesar pentru a evita 

eşecul în învăţare şi pierderea motivaţiei.  

Raportarea stadiilor de dezvoltare a comportamentelor urmărite se face la stadiile de dezvoltare 

normală deoarece se tinde către o viaţă obişnuită, cât mai normal posibilă pentru copilul cu CES dar şi 

pentru familia sa. Deschiderea spre normalitate, asigurată şi de autonomia socială a copilului cu CES, 

trebuie percepută ca un proces de participare a sa la viaţa comunităţii, comunitate care îl acceptă şi îl 

integrează activ.  
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ADAPTAREA CURRICULARĂ ȘI PLANUL DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT PENTRU 

ELEVII CU CES 

Prof. Inv. Primar Pușcașu Gabriela 

Școala Gimnazială Ing. Gheorghe Pănculescu -Vălenii de Munte 

 

 Procesul de integrare educațională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intrevenție  

individualizat, in cadrul căruia , folosirea unor modalități eficiente de adaptare curriculară joacă rolul 

esențial. 

 Problemele de adaptare curriculară se pun în mod diferit atunci când dorim să integrăm elevi 

numai cu tulburări de învățare, față de situația în care integrăm elevi care posedă suplimentar, diverse 

categorii de handicapuri mintale, senzoriale sau fizice. 

 Pentru prima categorie menționată , adeseori  este suficient să introducem elevul cu tulburări de 

învățare , în cadrul unui program suplimentar, la disciplina sau grupul de discipline la care întâmpină 

dificultăți sau este rămas în urmă. 

 În cazul celei de-a doua categorii, cea a elevilor cu handicap, principalele modalități ce pot fi 

folosite, constau în: 

1. Selectarea unor părți din curriculum-ul general pentru elevii normali, ce pot fi parcurse de elevii 

cu handicap și renunțarea la altele, de obicei cele mai compexe; 

2. Accesibilizarea prin simplificare a tuturor părților din curriculum, pentru a putea fi înțelese și 

învățate de elevii cu handicap 

3. Completarea curriculumului general cu elemente noi care constă în introducerea elevilor cu 

handicap, într-o serie largă de activități individuale, compensator-terapeutice, destinate 

recuperării acestora și asigurării restabilirii participării lor ,în mod eficient, la procesul de 

învățământ pentru normali. 

Spre exemplu, în cazul elevilor handicapați mintal, planul de învățământ se reduce, atât 

din punct de vedere al numărului de discipline de studiu, cât și din punct de vedere al 

conținutului informațional, ce urmează a fi însușit la fiecare capitol în parte. 

 În schimb, crește numărul de activități individuale suplimentare, în care urmează să fie 

inclus elevul handicapat mintal, în scopul recuperării acestuia. În cazul școlii speciale românești, 

astfel de activități sunt cele logopedice,de corectare a deficiențelor fizice, socializare, abilitare 

manuală, terapie ocupațională, formarea deprinderilor de viață cotidiană și autonomiei personale 

și sociale. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

640 
 

 În cadrul activității cu elevii handicapați integrați, proiectarea curriculară trebuie să țină 

seama , în primul rând, de tipul și gradul handicapului și apoi de posibilitățile fiecărei școli de a 

asigura ajutorul fiecărui elev în parte. 

 Până în prezent, integrarea realizată prin intermediul adaptării curriculare a dat rezultate , 

cu precădere la elevii handicapați ușor sau moderat. Rezultate notabile s-au obținut,în acest sens, 

în realizarea unui curriculum individualizat și simplificat pentru elevii integrați în școala 

obișnuită. 

 Pentru elevii cu handicapuri senzoriale și a celor cu handicapuri fizice, adaptarea 

curriculară s-a realizat, mai ales prin extensiune.. Pentru aceștia nu există probleme deosebite 

privind parcurgerea aceluiași curriculum destinat normalilor, deoarece aceștia au un intelect 

normal dezvoltat. 

 Adeseori suntem nevoiți să asigurăm integrarea educațională pentru elevii cu diverse 

handicapuri severe, pentru care nu este suficientă doar adaptarea curriculară, ci este necesar să 

realizăm un plan sau program de intervenție individualizat. 

 Acesta este destinat recuperării, pe toate planurile, a personalității elevului 

handicapat.Într-un astfel de plan se pune accent, în special , pe latura formativă și mai puțin pe 

cea informativă. 

 Componentele esențiale ale unui plan de intervenție individualizat sunt: 

1. Evaluarea și reevaluarea 

2. Stabilirea obiectivelor pe termen scurt și lung 

3. Selectarea metodelor și activităților folosite în intervenție 

4. Stabilirea instituțiilor și echipelor interdisciplinare participante 

5. Cooperarea cu familia elevului handicapat 

Evaluarea este un proces deosebit de complex, prin care se urmărește obținerea 

informațiilor relevante despre copilul handicapat, din diverse  domenii: medical, psihologic, 

pedagogic, social. 

Stabilirea obiectivelor constă în fixarea unor obiective concrete, pe termen lung sau scurt, 

exprimate intr-o formă măsurabilă și cuantificabilă, pentru a permite o evaluare corespunzătoare. 

Selectarea metodelor și activităților de intervenție se referă la alegerea unei game largi de 

metode și procedeee , din domeniile din care se realizează recuperarea copilului. 
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Stabilirea instituțiilor și echipelor interdisciplinare participante vizează atât selectarea 

sistemului de servicii care participă la recuperare, cât și categoriile de profesioniști implicați în 

această activitate. 

Cooperarea cu familia elevului handicapat, precum și cu ceilalți membri ai comunității, 

care vin în contact cu copilul, este indispensabilă pentru asigurarea succesului programului de 

intervenție individual. În acest sens,este necesar ca între specialiști și familie să se realizeze 

relații de colaborare și coordonare reciprocă, în realizarea diverselor activități proiectate, la 

domiciliul elevului. 

Succesul planurilor de intervenție este influențat esențial de vârsta la care se începe 

aplicarea lor . Cu cât planul se realizează mai de timpuriu, dacă este posibil în fragedă copilărie , 

când copilul receptează mai ușor influențele externe, cu atât mai mari vor fi șansele sale de 

realizare. 

În concluzie, procesele de adaptare curriculară și proiectarea unor planuri sau programe 

de intervenție  constituie modalități esențiale, prin care se dezvoltă personalitatea elevilor 

handicapați, asigurându-se, în acest mod, o adaptare la mediu, care determină, în final, integrarea 

educațională și socială a elevului în societate. 
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DEFICITUL DE ATENŢIE ŞI 

HIPERMOBILITATEA – BARIERE ÎN ÎNVĂŢARE 

 

Prof. Girigan Luminiţa-Maria 

Școala Profesională ,,Tiberiu Morariu”Salva, jud. Bistrița-Năsăud 

 

            Sindromul hiperkinetic cu deficit de atentie (THDA) este o tulburare de comportament a 

copilului care se manifesta prin deficit de atentie si dificultăţi în desfăşurarea unei sarcini. THDA este 

frecvent întâlnită, debutează în copilărie, dar poate persista si la vârsta adultă. Dacă nu este depistată şi 

tratată corespunzător poate perturba semnificativ functinoarea socială, şcolară sau profesională. 

            Patogenia exactă a tulburării nu este cunoscută, dar cercetările recente au evidentiat ca cel mai 

probabil TDHA este de natura genetica (cercetatorii sunt preocupati de identificarea genelor care 

predispun la aparitia TDHA).  

Studiile de imagistică cerebrală au adus dovezi asupra existentei unor modificări la nivelul creierului, 

care sprijină teoria ca THDA este o afectiune neurobiologică. S-au descris următoarele anomalii care 

sustin ipoteza neurobiologică a tulburării: 

➢ alterări ale structurii creierului - dovezi neuroanatomice; 

➢ disfunctionalităţi ale neurotransmiţătorilor implicaţi în controlul atenţiei şi activităţii (dopamina 

şi norepinefrina) - dovezi neurochimice; 

➢ diferente ale activării unor regiuni cerebrale responsabile de mecanismele de inhibitie (lobii 

frontali), ceea ce duce la dificultăţi în inhibarea reacţiilor emoţionale, cognitive şi 

comportamentale - dovezi neuropsihologice. 

           Există ipoteze etiologice care susţin că expunerea în viaţa intrauterină la alcool, tutun, droguri şi 

alte substante neurotoxice (plumbul) creşte riscul dezvoltarii TDHA. 

          Cercetările au demonstrat ca THDA se transmite genetic, de la părinţi la copii. Pentru ca 

predispozitia să ducă la apariţia THDA, factorii genetici trebuie corelati cu factorii de mediu 

(psihosociali), asa numitul context biopsihosocial. Interacţiunea părinte-copil este considerată ca fiind 

un factor favorizant. Un mediu familial stresant (evenimentele din familie precum si aspectele 

particulare ale functionalităţii ei) contribuie la instalarea simptomelor de THDA. 

• Simptomele de baza ale THDA sunt următoarele: 

➢ inatentia, caracterizată printr-o slabă concentrare asupra efectuării unei sarcinii şi uşoară 

distractibilitate de catre stimulii exterior; 

➢ impulsivitatea poate duce la implicarea copilului în activităţi riscante fără ca acesta sa tina 

seama de consecinte; 

➢ hipermobilitatea/ agitatia si comportamentul neadecvat. 

              In perioada prescolara, cele trei simptome caracteristice, inatentia, hipermobilitatea si 

impulsivitatea fac parte din comportamentul normal al copilului. De aceea, este greu de diferentiat 

THDA de comportamentul normal specific vârstei. Simptomele devin evidente sau sunt accentuate odata 

cu începerea scolii, pentru ca mediul social si cerintele academice solicita acele abilitati care în cazul 

http://www.sfatulmedicului.ro/Schizofrenia-si-alte-tulburari-psihice/tulburarea-bipolara-la-copii_130
http://www.sfatulmedicului.ro/Schizofrenia-si-alte-tulburari-psihice/tulburarea-bipolara-la-copii_130
http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/impulsivitatea-in-cazul-copiilor_3762
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copiilor cu THDA nu sunt deloc punctele lor tari. Copiii si adolescentii cu THDA prezintă dificultăţi 

academice datorate simptomelor tulburării. In aceasta perioada (6-12 ani) expectanţele adulţilor (părinţi 

şi profesori) sunt din ce în ce mai mari în termeni de independenţă, autonomie si functionare sociala. In 

perioada scolara sunt evaluate abilitatile cognitive si socio-emotionale ale copilului. 

 

• TDHA poate fi sugerat de : 

- note si scoruri mici la testele de aptitudini; 

- slabe abilitati de organizare si planificare a actului de învăţare; 

- probleme de socializare; 

- imagine de sine negativa si impresia ca e respins de colegi; 

 

            Familia unui copil hiperkinetic este de multe ori in dificultate; a creste un copil cu THDA poate 

fi o adevarata provocare pentru părinti. Părintii vor urmări atent compotamentul copilului si vor învăţa 

să răspundă adecvat comportamentelor dezirabile. In cazul în care intervin alte disfunctionalităţi în 

cadrul vietii de familie (precum divortul, violenta în famile, consumul de alcool si droguri), acestea vor 

interfera cu managementul comportamental al copilului cu TDHA. 

            Exista numeroase dovezi care evidentiaza ca THDA se asociaza frecvent cu una sau mai multe 

tulburari mentale precum dislexia, tulburarea de opozitionism provocator, tulburarea de conduita, 

tulburarile afective (depresia) si tulburarile anxioase.Tratamentul hiperactivităţii va contribui la 

controlul simptomelor permiţând o crestere si dezvoltare normală. 

           Părintii vor cere sfatul în domeniul sănătăţii în urmatoarele situatii: 

✓ când sesizează simptomele de THDA la un copil cu vârsta mai mica de 7 ani; 

✓ când simptomele de THDA produc dificultati la scoala, acasa si în relatiile interpersonale. Aceste 

probleme sunt sesizate de către parinti si profesori odata cu intrarea în clasa întâi primară; 

✓ când un copil prezintă semnele unor tulburari mentale, precum depresia si anxietatea, care 

dureaza de câteva săptamâni sau simptomele s-au înrăutăţit în ultima perioadă; 

✓ când un copil prezinta esec scolar si probleme de comportament;  

 

• Interventiile comportamentale in THDA: 

 

            Interventiile comportamentale sunt implementate de catre parinti, profesori sau ceilalti adulti 

care sunt responsabili de copil. Acestia sunt pregatiti sa realizeze managementul comportamental prin 

sesiuni de formare si invatare. Programele de training sunt focalizate pe crearea unui mediu structurat, a 

unei rutine zilnice, a unui set de reguli de comportament si o monitorizare atenta si riguroasa a 

progreselor obtinute. Utilizarea unor tehnici comportamentale, cum ar fi sistemul de recompense, au ca 

scop întărirea comportamentelor dezirabile, respectarea regulilor si reducerea comportamentelor 

neadecvate. 

           Eficacitatea acestor metode este mult mai mare decat tehnicile terapiei cognitiv-comportamentale, 

care presupun o autoreglare afectiva si comportamentala. Copilul cu THDA nu dispune de abilitatile 

http://www.sfatulmedicului.ro/Tulburari-de-limbaj/dislexia-dificultatea-de-a-invata-cititul-si-scrisul_233
http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/tulburarile-anxioase-terapie-si-sfaturi-utile_3761
http://www.sfatulmedicului.ro/Cresterea-si-dezvoltarea-copiilor/depresia-la-copii_3912
http://www.sfatulmedicului.ro/Anxietate-si-atac-de-panica/anxietatea_45
http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatatea-mentala/tulburari-comportamentale-la-copii_41
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necesare modificarii patternului cognitiv disfunctional sau al unor stari emotionale negative, de aceea 

are nevoie de sprijinul consecvent si constant al parintilor si profesorilor. 

 

• Strategiile comportamentale de interventie presupun: 

 

➢ tehnici de modificare comportamentala: time-out (excluderea) si instituirea unui sistem de 

recompense (intarirea pozitiva si negativa) sunt extreme de eficiente pentru învăţarea unui 

comportament adecvat în clasa sau acasa. Numărul optim de sesiuni de consiliere adresate 

pregatirii părintilor a fost identificat ca fiind in medie de 6-12 sedinte săptămânale, cu o durata 

de 1-2 ore pe sedinţă; 

➢ dezvoltarea abilitatilor sociale si emotionale: prin aceasta metoda copilul învaţă să fie mai putin 

agresiv si impulsiv, cum sa-si controleze furia si sa se comporte cat mai dezirabil din punct de 

vedere social; 

➢ consilierea si psihoterapia tuturor membrilor activi ai familiei, prin terapie de familie: aceasta 

modalitate terapeutica imbunatateste prognosticul copilului cu THDA. 

 

• Terapiile alternative si terapiile complementare: 

 

            Terapiile alternative si complementare sunt practicate de catre terapeuti care functioneaza într-un 

sistem paralel cu cel al medicinei alopate. Sunt necesare studii aprofundate înainte de a recomanda 

terapiile alternative si complementare ca metode de prima alegere in cazul THDA. Se recomanda ca 

terapiile complementare sa se aplice alaturi de metodele conventionale de tratament, nu sa înlocuiasca 

tratamentul medicamentos al THDA. De exemplu, acupunctura poate reduce stresul si tensiunea 

musculara îmbunătăţind starea de bine si crescând calitatea vietii copilului. 

           Dacă părintii considera ca aceste metode, alternative sau complementare, pot fi utile în 

tratamentul hiperactivitatii copilului, vor cere mai întai sfatul specialistului, iar acesta le va recomanda 

doar acea metodă dovedita experimental a fi eficienta în controlul simptomeler THDA si care nu 

produce efecte secundare fizice sau emotionale. 

           Tratamentul medicamentos s-a dovedit a fi foarte eficient pentru diminuarea simptomelor THDA, 

desi raspunsul terapeutic variaza de la un pacient la altul.Tehnicile de modificare a comportamentului, 

sesiunile de training, educare si consilire a parintilor sunt suficiente pentru controlul simptomelor 

formelor usoare de THDA. De obicei, interventiile comportamentale sunt utilizate alaturi de tratamentul 

medicamentos in formele moderate si severe. 

            Parintii care sunt, pe buna dreptate, refractari la ideea de a administra copilului lor medicatie pe 

termen nedefinit, vor trebui sa înteleagă ca tratamentul medicamentos este lipsit de riscuri si extrem de 

eficient, îmbunatăţind calitatea vietii copilului si a membrilor familiei. 
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• Sfaturi utile pentru părinţi: 

 

✓ sarcina parintelui este foarte grea, iar grija pentru propria sanatate mintala si fizica trebuie sa fie 

la fel de importanta deoarece rolul parintelui in aplicarea strategiei terapeutice este capital; 

✓ părintele trebuie sa fie cât mai bine informat despre THDA, din surse de încredere; cu cât 

competenţa părintelui este mai mare cu atât intervenţia acestuia asupra copilului va fi mult mai 

eficientă; 

✓ părintii vor învata competente de management al comportamentului copilului. Copiii cu THDA 

au dificultati în a învata un comportament prin observarea altei persoane si trebuie învatati sa 

interactioneze cu ceilalti prin explicarea secventei comportamentale si a impactului negativ al 

unor comportamente problematice. 

✓ părintele va ajuta copilul sa-si formeze o imagine de sine pozitiva prin dezvoltarea apartenentei 

la grupul social si a încrederii în capacitatile sale de învatare; 

✓ părintii se vor implica în optimizarea performantelor academice ale copilului; 

✓ părintii vor ajuta copilul să desfasoare sarcini în casa. Copiii hiperkinetici nu pot urmari 

instructiunile în desfasurarea unei sarcini, iar atentia le va fi usor distrasa de stimuli exteriori. 

Prin răbdare, perseverenta si creativitate părintele poate fi extrem de util în dobândirea 

abilităţilor necesare realizarii unei sarcini. 
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 ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE ȘI ABILITĂȚI SOCIALE PENTRU COPIII CU CES 

Costea Dana Valentina 

Școala Gimnazială Pia Brătianu 

 

Activitățile s-au desfășurat în cadrul orelor de curs, în afara orelor de curs în timpul activităților 

extracurriculare, cu participarea parinților la anumite activități sau a unor speciliști în diferite domenii.  

           Se consideră că fiecare copil este capabil să învețe și că rolul educației este acela de a dezvolta 

potențialul fiecăruia.  

Activităţile de stimulare a inteligenţei emoţionale au fost centrate pe componentele acesteia: 

conştiinţa de sine, autocontrolul, conştiinţa socială şi abilităţile de socializare. Activităţile ce urmează a 

fi descrise au în vedere identificarea corectă a emoţiilor de către elevi, înţelegerea modului în care 

acestea ne afectează alegerile în viaţă, dar şi modul în care le putem gestiona.  

În urma aplicării acestui program de intervenție elevii au învățat despre ei, au reușit să se 

cunoască mai bine, să se conecteze cu ei înșiși și cu ceilalți, oferind astfel o șansă și copiilor cu CES.  

 

a. Darul empatic 

Pentru stimularea darului empatic am organizat Târguri și campanii umanitare care s-au 

desfășurat cu implicarea părinților, relația școală – familie fiind o altă componentă importantă a creării 

unei stări de bine a copilului la școală. Dacă vrem să îi educăm să le pese de alții, trebuie să folosim 

puterea exemplului. Cuvintele nu sunt de ajuns.  “Unul dintre cele mai simple și mai eficiente moduri de 

a-i învăța pe copii să-și dezvolte empatia îl constituie faptele bune aleatorii” (Shapiro L., Inteligența 

emoțională a copiilor, pag. 79). 

Un copil empatic, care citește emoțiile ceor din jur are o capacitate mai mare de a privi lucrurile 

din perspectiva celuilalt, o mai mare empatie şi sensibilitate faţă de sentimentele celorlalţi, precum și o 

ascultare mai atentă. Manifestarea comportamentul prosocial depinde de vârsta celui care oferă, dar și de 

a celui care primește, de apartenența la gen, de context, de tipul relației etc. cu căt figurile importante din 

viașa copilului, respectiv părinți, profesori, vor oferi modele de întrajutorare a celorlați, cu atât mai mult 

copiii vor întelege că este important în relațiile cu ceilalți să se țină cont și de emoțiile și nevoile 

celorlalți, nu numai de propria persoană (S. Chelcea, Rușinea și vinovăția în spațiul public, pag. 182).  

Scopul acestor activități a fost acela de a le dezvolta aptitudini sociale pozitive.  

În cadrul acestor Tărguri copiii au valorificat ornamentele de Crăciun confecționate împreună cu 

părinții în cadrul unor ateliere la școală și au donat sumele de bani în anul 2015 unei fetițe bolnave de 

leucemie, în anul 2017 unui Cămin de copii din Clinceni.  În cadrul Campanii Umanitare copiii au oferit 

cadouri și cărți copiilor din medii defavorizate. 

b. Cine suntem noi ca grup? 

Profesorul trebuie să facă mai mult decât să le ofere elevilor un spațiu unde să acumuleze 

cunoștințe noi. Profesorul trebuie să creze un mediu pozitiv, un mediu în care copiii să aibă valori și să 

spună liber ceea ce simt. Această activitate a avut ca scop crearea de către copii a regulilor clasei. Printre 

acestea enumerăm: ne întelegem, nu ne jignim, nu ne rănim, nu ne certăm etc. 

c. Dezvoltare personală prin muzicoterapie 
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Activitatea a fost suținută împreună cu Jean-Baptiste Odobestianu (Manitou) și Ana-Maria 

Anghelescu (Arlequin) și constă în folosirea Metodei Totem. Atelierul a fost unul interactiv, copiii 

folosind instrumente de percuție și complementare percuției. Scopul atelierului a fost găsirea și 

dezvoltarea ritmului propriu al fiecăruia și crearea unui ritm al grupului. 

d. Activități de comunicare de grup 

Împărțiți în grupuri mici 7-8 elevii, aceștia au avut ca obiectiv crearea unei publicații a grupului 

(nume publicație, motto, știri interesante etc). Scopul a fost acela de a comunica unii cu alții, de a 

accepta opiniile celorlați, de a învăța să negocieze. 

Capacitatea de a relaționa unii cu alții va contribui într-o masură foarte mare la obșinerea 

sentimentului de reușită și împlinire în viață. Activitatea s-a desfășurat în aer liber.Este de dorit ca școala 

să se preocupe mai mult de stimularea elevilor de a asculta, de a accepta și părerile celorlalți, de a 

coopera, de a interacționa cu cei din jur și de a rezolva conflictele (S. Chelcea, Rușinea și vinovăția în 

spațiul public, pag. 193) 

e. Farfuria cu zîmbete 

Educația bazată pe inteligență emoțională poate îmbrăca forme diverse. Copiii s-au amuzat de 

Ziua internațională a zâmbetului, decorând o farfurie cu un zâmbet și oferind-o unui coleg de clasă, 

verbalizând motivul pentru care îi oferă acest zîmbet. Am ales zîmbetul, pentru că prin zîmbet putem 

împărtăți celor din jur sentimente pozitive. 

f. Interviu televizat  

Acest exercițiu a avut ca scop antrenarea abilitățile esențiale de comunicare. În acest joc există 

un prezentator, un invitat și public. Prezentatorul trebuie să afle despre invitatul său cât mai multe 

lucruri interesante. Interviul durează 2 minute, apoi rolurile sunt luate de alți copii. Interviurile au fost 

filmate și apoi au fost prezentate copiilor și discutate cu aceștia. Abilitățile conversaționale îi ajută pe 

copii să inițieze contacte sociale cu cei din jur (Shapiro L., pag 204). 

g. Diplomă pentru un coleg 

La finalul anului școlar, copiii nu au primit cunoscutele diplome, ci și-au oferit diplome unii 

altora: pentru cel mai bun matemetician, cel mai bun eseist, cel mai bun fotbalist, cea mai buna pictorița 

etc. Scopul activității a fost acela de a conștientiza că fiecare este foarte bun într-un domeniu anume și 

împreună formează o echipă bună în orice domeniu.  

h. Cutia cu calități. 

Fiecare copil a fost provocat de a identidica, a scrie și a aduna pe parcursul unei luni câte o 

calitate pentru fiecare coleg. Scopul activității a fost acela de cunoștere, acceptare a celor din jur, de 

conștientizarea punctelor lor forte, a calităților pentru care sunt admirați. 

i. Cutia cu îmbrățisări 

În clasă a fost amenajată și decorată o cutie. Fiecare copil are propria cărticică în care scrie cui 

vrea să îi dea o îmbrățișare și de ce. La finalul fiecărei săptămâni copiii care au completat citesc ce au 

scris și îmbrățișează colegul nominalizat. Îmbrățișarea poate să cuprindă mai multe forme: dublă, triplă, 

sărind, cântând, stând jos etc. 

j. Continuă ceea ce simți.  

Copiilor li s-a citit o poveste terapeutică, după care fiecare a primit un cadran în care trebuia să 

deseneze ceea ce a simțit în legatura cu povestea respectivă. Activitatea s-a desfășurat pe muzică. Ori de 

câte ori muzica se oprea fiecare dintre copii trebuia să se mute in dreptul cadranului din dreapta și să 

continue desenul colegului său. Activitatea s-a încheiat după ce fiecare dintre copii a trecut pe la fiecare 

dintre cadrane. 

Prin intermediul acestei activități s-a încercat orientarea atenției copilului către lumea interioară a 

gândurilor și sentimentelor, focus care îl ajută să înțeleagă că și în momentele mai puțin plăcute, el poate 
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accesa această lume interioara și o poate gestiona. Apoi, va învăța să cunoască și să  recunoască în 

comportamentele celorlalți, paleta de emoții, iar acest lucru îl va ajuta foarte mult în modelarea relațiilor.  

 Scopul este de a familiariza copiii cu emoțiile și de a-i învăța că fiecare emoție poate fi 

reprezentată diferit. 

k. Surpriză pentru colegul meu.  

Fiecare copil a pregătit un cadou pentru colegul său, dar cadoul a fost băgat în ipsos. Astfel, 

recuperarea cadoului s-a transformat într-o adevărata căutare de fosile. Scopul a fost să învețe să ofere, 

să educăm răbdarea.  

Un copil cu o inteligența emoțională ridicată, în abordarea relaţiilor interpersonale are mai multă 

atenţie faţă de semeni, mai multă armonie şi socializare în grupuri, precum și o mai bună exprimare şi 

talent în comunicare. 

l. Bingo despre noi și despre celalți.  

Fiecare copil a primit o fișă pe care avea de colectat diverse inforații de la colegii lor. Scopul 

a fost de cunoaștere a grupului, de relaționare. Copiii au fost încurajați să-și verbalizeze sentimentele și 

învățați să asculte, ceea ce îi ajută să dezvolte relațiicu ceilalți și să-și gestioneze conflictele. 
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ,  ȘANSA PENTRU INTEGRAREA FIECĂRUI COPIL CU NEVOI 

SPECIALE 

 

Prof. Gherghinoiu Mihaela 

Școala Gimnazială nr. 13 Rm. Vâlcea 

 

 

           Sunt de acord cu faptul că incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de 

învăţămầnt a tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau 

infirmitate şi este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a 

convieţuirii umane. 

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să 

înveţe împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în 

grupuri de joacă sau medii şcolare obişnuite este cea mai buă pregătire pentru o viaţă integrată. 

Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi 

discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii 

sunt reciproce, dar majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea 

reciprocă. Familiaritatea şi toleranţa reduc frica şi respingerea favorizầnd relaţii de comunicare şi 

colaborare în beneficiul tuturor. 

Câţi suntem pregătiţi (părinţi, cadrele didactice, copii) pentru diversitatea existentă în fiecare 

grupă şi cầt de bine sunem pregătiţi să o acceptăm ? 

Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea 

strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, 

unde procesul de învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur. 

De-a lungul istoriei, şcoala şi gândirea pedagogică au abordat în diferite feluri problematica educaţiei 

unor copii care învţă mai greu. Societatea şi şcoala manifestă, faţă de această categorie de elevi, o gamă 

variată de atitudini, de la acceptare şi includere în medii şcolare obişnuite .În consecinţă, scopul a fost 

determinarea cauzelor reale ale dificultăţilor copilului pentru a se putea decide asupra măsurilor 

necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei. Acest mod de abordare s-a bazat pe ceea ce se numeşte punctul 

de vedere asupra dificultăţilor educaţionale ale unui anumit elev    sociale  şi educaţionale la care au 

acces toţi copiii. 

          A fi diferit însemna a nu fi în conformitate cu majoritatea, cu norma, cu regula, ceea ce a condus 

implicit la un tip sau altul de sancţiune simbolică la nivel social. Începând cu anii ’80, diferenţa a 

devenit o temă centrală în domeniul educaţiei. În anii ’90, Consiliul Europei a lansat sloganul “Toţi 

diferiţi, toţi egali!” în cadrul unei campanii cu obiective centrate pe lupta împotriva rasismului, 

xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei. În societatea modernă “de egali şi diverţi”, aflată sub semnul 

dialogului, al comunicării, al acceptării şi al căutării alterităţii, acceptarea diferenţei devine un obiectiv 

important al educaţiei. Tot mai frecvent se vorbeşte astăzi despre personalizarea educaţiei, ca demers de 

valorificare a diferenţei, a caracteristicilor individuale prin sprijin specific şi promovare a individualităţii 

în contextul comunităţii. 
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Din perspectiva acceptării diferenţei şi a promovării drepturilor egale, integrarea copiilor cu CES 

în învăţământul de masă a devenit o politică educaţională explicită, solicitată şi justificată de diferite 

“grupuri de interese”: decidenţi politici – consideră această integrare un mod de promovare a abordării 

globale a dezvoltării personalităţii copiilor şi o măsură de respectare a dreptului egal la o educaţie de 

calitate; societate – priveşte integrarea ca modalitate de recunoaştere a drepturilor fiecărui individ într-o 

societate pluralistă; părinţi – speră că integrarea aduce acceptarea şi respectarea drepturilor la o educaţie 

de calitate pentru copiii lor, indiferent de caracteristicile de dezvoltare ale acestora; copiii cu CES – 

percep integrarea ca asigurarea unui “spaţiu sigur” pentru a fi egali cu ceilalţi; şcoală – abordează 

această soluţie ca mod de deschidere către comunitate şi de dezvoltare a respectului pentru diversitate. 

Scopul învăţământului special este de a asigura educaţia copiilor cu deficienţe sau cu dificultăţi 

de învăţare, de a remedia dificultăţile pe care aceştia le întâmpină şi de a asigura integrarea lor 

socioprofesională. Educaţia copiilor cu nevoi speciale trebuie să răspundă nevoilor lor de dezvoltare. 

Este cunoscut faptul că copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe 

de terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi 

evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru 

tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. 

Elaborarea unui curriculum flexibil şi uşor de adaptat cerinţelor educaţionale ale fiecărui elev are 

la bază mai multe argumente: 

- respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura potenţialului şi capacităţilor sale; 

- formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită adaptarea şi 

integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii normali; 

- asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe privind 

activităţile de utilitate practică şi de timp liber; 

- dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă ( în limitele permise de gradul 

deficienţei) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile şi practicarea unor metode şi tehnici de 

muncă intelectuală care să asigure eficienţă în adaptarea şi integrarea şcolară şi socială. 

Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi 

obiectivele activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul dezvoltării 

psihice, tipul şi gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – analitic sau sintetic) , 

stilul de lucru al educatorului. 

          În activităţile didactice destinate elevilor cu CES, la limba și literatura română se pot folosi 

metodele expozitive, (povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea) dar trebuie respectate anumite 

cerinţe: 

- să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; 

- prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 

- ideile să fie sistematizate; 

- să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; 
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- să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de 

către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie să fie însoţită 

de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai uşor atenţia şi este 

facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei. 

Am folosit metodele de simulare (jocul didactic, dramatizare ) . Implicarea lor cât mai directă în 

situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un 

mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

În orele de limba română  ale  copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă 

a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, 

elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce 

ştiu, se învaţă unii pe alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului. 

În concluzie putem afirma că educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături 

de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât 

mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială. 
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Sindromul lui Asperger Dislexo- disgrafia 

 

Prof.înv.primar Geanina Burlacu 

Liceul Pedagogic ,,N.Iorga” Botoșani 

 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficiențe. Ei sunt percepuți diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificații 

diferite, în funcție de cultura și de valorile promovate. Mulți oameni au reticențe față de persoanele cu 

deficiențe, deoarece au o concepție greșită despre ele. Trebuie însă să înțelegem că sunt niște oameni la 

fel ca ceilalți, fiind produsul unic al eredității lor și al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce privește impedimentul lor: unele îl 

consideră dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

Sindromul Asperger este o tulburare care face parte din spectrul autist și care se caracterizează 

prin dificultăți semnificative în ceea ce privește interacțiunea socială și comunicarea nonverbală, alături 

de modele repetitive ale comportamentelor și intereselor. 

Persoanele cu sindromul Asperger au, de obicei, un nivel ridicat de inteligență, însă întâmpină 

dificultăți în interacțiunea socială și comunicare cu ceilalți, lucru care generează anxietate și confuzie. 

Persoanele afectate de sindromul lui Asperger au  caracteristici comune:  

• Simptome emoționale și de comportament 

- Comportamente repetitive. Copiii dezvoltă rutine persistente – de exemplu face același lucru, în 

același fel, în fiecare dimineață înainte de a merge la școală. Cu toate că poate fi un semn de Asperger, 

existența unei rutine fixe nu înseamnă, în mod obligatoriu, că există și boală; 

- Incapacitatea de înțelegere a emoțiilor celorlalți. Presupune a avea dificultăți în a interpreta 

anumite emoții, precum durerea sau frustrarea; 

- Răspuns emoțional exagerat. Copiii Asperger se luptă să facă față situațiilor emoționale, 

sentimentelor de frustrare sau schimbărilor ce apar și acest lucru duce la anumite explozii emoționale, 

care nu sunt intenționate sau premeditate; 

- Răspuns anormal la stimulii senzoriali. Răspunsul poate fi supradozat (hipersensibilitate/supra-

sensibilitate) sau subdozat (hiposensibilitate/sub-sensibilitate) la anumiți stimuli. Exemplu – atingerea 

excesivă a unor oameni sau a obiectelor, adesea pe întuneric sau a mirosi în mod intenționat anumite 

obiecte; 

• Simptome legate de comunicare 

- Dificultăți sociale – se manifestă în interacțiunile sociale, unde nu pot duce la capăt nici chiar 

conversații simple; 

- Dificultăți de vorbire – se manifestă prin folosirea excesivă a repetițiilor; 

- Dificultăți în adaptarea tonului vocii în funcție de context (exemplu – nu își dau seama că trebuie 

să coboare tonul vocii într-o bibliotecă); 

- - sunt, în general, capabile de comunicare verbală, dar trebuie să li se vorbească în propoziții 

scurte, clare și inteligibile și să li se acorde timp pentru a prelucra informațiile primite. 

- Vorbirea lor poate fi dezorganizată, poate fi sau nu relevantă pentru discuție, sau se pot 

concentra prea intens pe domeniul lor definit de interes în conversații. 
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- Limba poate fi interpretată literal, și pot apărea dificultăți de limbă la interpretarea într-un 

context specific. 

- Există dificultăți cu utilizarea de subtilități de limbaj, cum ar fi ironia sau sarcasmul. 

• Interacțiunea socială: -întâmpină adeseori dificultăți în inițierea și menținerea relațiilor cu 

persoanele de aceeași vârstă;  pot avea anumite obsesii; tind să se împrietenească unii cu alții, poate 

pentru că înțeleg natura obsesiei, chiar dacă nu împărtășesc aceeași obsesie.  

• Abilități nonverbale mediocre sau sub medie: înțelegerea limitată sau lipsa înțelegerii semnalelor 

nonverbale ale celorlalți (gesturile mâinii, expresiile faciale sau limbajul corpului); 

• Lipsa cvasi-totală a contactului vizual: persoanele Asperger nu mențin contactul vizual cu 

interlocutorii lor sau aruncă priviri rapide și revin la evitarea obișnuită. 

• Alte simptome 

- Lipsa îndemânării – persoanele Asperger au frecvent dificultăți de coordonare a mișcărilor, 

inclusiv la îndeplinirea unor sarcini banale, precum a sta jos sau mersul corect; 

- Prezența obsesiilor – este relativ obișnuit ca aceste persoane să dezvolte obsesii privitor la 

anumite domenii, pe care să le înțeleagă în profunzime și pentru care să construiască un vocabular 

variat. Ele pot insista să vorbească despre aceste subiecte de interes când sunt în prezența altor persoane. 

- Rigiditatea rutinei:  adaptarea la schimbare poate fi dificilă,  având nevoie de structuri detaliate și 

programare în toate aspectele vieții cotidiene. Pot întâmpina dificultăți în a se obișnui cu noile orare și 

sălile de clasă și în folosirea timpului neprogramat dintre lecții.  

• Nevoi de sprijin: 

- Elevul va avea nevoie de sprijin pentru a se integra grupului. Acești elevi au tendința să fie 

mereu “altfel decât ceilalți” și își exprimă preferința pentru munca solitară.  

- Profesorul trebuie să explice expresiile figurative și figurile de stil, pe care elevul le poate 

interpreta ad literam;  

- Elevii au nevoie de instrucțiuni clare și fără echivoc atunci când li se trasează o sarcină – fie în 

clasă, fie ca temă pentru acasă . 

- Elevul să aprecieze care este cea mai bună metodă de învățare pentru el/ea – de ex., prin 

ascultare / citire / re-formulare în scris / observarea și re-amintirea stimulilor vizuali în mod practic, 

adică prin experimentare și lucru.  

Diferite utilizări ale tehnologiei informației pot constitui și ele un suport eficient pentru învățare. 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția 

acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant 

activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 

Relația dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru 

este nevoie de respectarea următoarelor reguli: 

         părinții și copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie 

alese situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei 

mai mari le acceptă; problemele trebuie discutate până când se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar 

dacă nu se ia o decizie; 
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         să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine 

pregătite și informate în legătură cu modul în care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie 

redusă izolarea părinților, punându-i în legătură cu alți părinți aflați în situații similare, promovând o 

abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; 

         trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor 

părinților, a cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 

„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, 

emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copii cu dizabilități, și copiii talentați, și 

copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice sau 

culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele 

educative speciale, UNESCO/ Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE 

MASĂ 

Prof. Viorica Niță 

Școala Gimnazială Aurel Solacolu, Ogrezeni 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, 

în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile 

capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu 

oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale 

sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc 

având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în 

funcţie de deficienţa copilului. Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane 

de bază,. Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de 

nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în 

cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea 

şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală este 

nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. 

Integrarea  copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin 

activităţi extracurriculare. 

Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în 

relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care 

elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 

uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, 

deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara 

cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit  dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de 

cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu,  formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire 

a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la 

elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi mobilizează la cooperare. 
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Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare 

activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 

Elevi cu deficiențe de auz: 

Idei de activități: 

-      activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea 

Strategii de învățare: 

- învățarea diferențiată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

-învățarea prin cooperare;  

-folosirea metodelor active-participative;  

Resurse: 

-  coli albe, colorate, creioane, carioci, lipici, şabloane, plastilină, materialele de vizualizat  

-  cărţi cu imagini, figuri geometrice și litere,de diferite culori, mărimi, diverse jucării și jocuri de 

manipulat, computer. 

Evaluare: 

-   elevii cu deficiențe de auz și vorbit se evaluează numai prin probe de evaluare scrise, proiecte, 

portofolii 

PĂRINȚI 

Idei de activităţi:  

-consultări cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan de acțiune în ceea ce privește elevul;  

-relaţii de colaborare şi de coordonare reciprocă (  specialişti- familie); 

Strategii de învățare: 

-lectorate 

- dezbateri despre integrarea copiilor cu CES 

Resurse:  
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-prezentări PPT; 

-activități practice. 

Evaluare: 

 Chestionare 

CADRE DIDACTICE 

Idei de activităţi:  

-plan de intervenție personalizat realizat de echipa interdisciplinară;  

-întâlniri profesori-părinţi-elevi-specialişti;  

-predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar ;  

-ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul comisiei metodice. 

Strategii de învățare :  

-dezbateri; 

-mese rotunde; 

-cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES 

- simpozioane/conferințe 

Resurse:   

Material didactic intuitiv şi lucrări de specialitate. 

Evaluare: 

- portofolii cu produsele activităților; 

- caietul profesorului; 

 -chestionare. 
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ROLUL ȘCOLII ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI 

 

Roșu Maria 

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploiești 

 

Sistemul școlar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea traiectelor  de 

(auto)formare și (auto)dezvoltare a personalității individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar 

pretențios al educației permanente. 

Așa cum remarca profesorul Emil Stan în cartea sa’’ O lectură a educației prin grila 

postmodernității’’( 2002), ‘ școala contemporană funcționează, în mare măsura, în spatiul deschis 

și delimitat de paradigma modernității’, iar influențele postmoderniste sunt încă timide în practica 

educativă, chiar daca sunt resimțite tot mai des indicii teoretice interesate de orientările propuse de 

postmodernism. Astfel profesorul Emil Stan în cartea sa ’’Pedagogie Postmodernă’’ (2004, p. 102) 

apreciază: ‘ acceptând prezența elevilor postmoderni într-o școală dominate de profesori moderni 

și mentalități, tradiții moderne, se acordă în mod implicit o anume legitimitate și verosimilitate 

relativismului postmodern, dar întrebarea cu adevarat dificilă este urmatoarea: care sunt 

caracteristicile unui câmp educativ școlar postmodern?’   

Indivizii se simt comfortabil și în siguranță din punct de vedere personal, fiind capabili să-

și urmeze propriile dorințe, să aibă o gama mai largă de oportunități culturale. Toate acestea sunt 

realizate cu ajutorul mijloacelor de comunicare, care reprezintă o agenție dominantă de educație 

chiar la nivel mondial. Radioul, televiziunea, filmele, revistele si materialele promoționale 

continuă să prolifereze și să transmită mesaje despre rolurile și valorile din întreaga lume. Oamenii 

din întreaga lume au acces în imagini la credințele, atitudinile și stilurile de viață ale milioane de 

alti indivizi. Unii se vor simți amenintați, fiind expusi la stiluri de viață necunoscute, și vor fi 

tentați să se izoleze, sa respingă și să înlăture acești viruși străini. Alții, însă, și aceștia sunt tinerii, 

cei care se află încă pe băncile școlii, curajosi și dornici de aventură, își vor lărgi opțiunile. Printre 

consecințe, putem menționa o experiență specifică a reprezentării spațiului pe care fiecare elev o 

poartă în clasă și se bazează pe fapte cum ar fi viteza de transmitere a imaginilor, simplitatea 

mecanică (este foarte ușor să acceseze Internetul, de exemplu, și să se informeze). De aici rezultă și 

posibilitățile crescute în rezolvarea problemelor. 

Astfel dialogul și democrația promovează toleranța fată de diversitățile (de idei, trăiri, 

sentimente, opinii, interpretări, etc.) din jur, favorizează procesele de negociere și implicare, 

comunicarea educațională bivalentă. 

Așadar, perspectiva postmodernă’ așa cum o numește Howard Gardner în ‚ Mintea 

Disciplinată ( 2005) respinge existența unor puncte de vedere unice în superioritatea lor, cere 

recunoașterea unor ‚voci’ diferite ( adesea suprimate în trecut) și insistă asupra ‚ naturii construite’ 

a întregii cunoașteri. Curentul ‚postmodernist’ în educație solicită apropierea individului de lumea 

reală, cu contradicțiile și complexitatea ei, cu disfuncțiile, dezechilibrele ei, pentru a găsi soluțiile 

de contestare și de reclădire optime.  
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In consecință, de vreme ce ne aflăm în era imaginilor electronice, trebuie sa fim conștienti 

că trăim într-o lume a imaginilor, în comparație cu mediul lingvistic ce a caracterizat secolul XX. 

Astfel, este posibil să presupunem ca metodele de învățare se vor schimba. 

Astfel, elevul postmodern dorește ca profesorul sa fie facilitatorul cunoașterii, participând 

la construirea cunoașterii. Relațiile între profesor și elev sunt deschise, bazate pe dialog constructiv 

și pe cooperare. Elevul postmodern face eforturi de a construi o concluzie personală. 

Clasa de elevi în viziune postmodernistă este privită ca o comunitate de cercetare, 

demonstrând importanța socialului pentru întreaga învățare.  

Curentul postmodernist propune ca ‚‚ profesorii și elevii să lucreze împreună’, în opoziție 

cu practica, prin care profesorul, atotștiutor, este cel care le spune elevilor ce să învețe, unde  ’’ 

elevul reprezintă ’ informul’ care va fi modelat de intențiile profesorului, fără a avea dreptul la un 

punct de vedere propriu’’( Emil Stan, 2004, p. 63) 

Elevul postmodern nu acceptă ierarhizările rezultate din evaluări. Ei vor sa se exprime 

personal, având o atitudine reflexivă și critică, individul este autonom, el învață prin cooperare. In 

evaluarea postmodernă sunt favorizate procesele de negociere care implica o colaborare între elev 

și profesorul evaluator. Se evaluează în comun munca realizată împreună. Sancțiunile vin din 

însăși finalitatea si calitatea muncii. 

Rolul profesorului este nu de a îndopa elevii cu diverse cunoștințe, ci de a le arăta ce au de 

facut cu acestea. Daca nu suntem capabili să vorbim de practica, nu suntem capabili sa vorbim nici 

despre teorie. Astfel activitățile au locații variate: Invățarea se realizează nu numai în clasă ci și în 

comunitate. Predarea presupune asigurarea legăturii între informațiile provenite pe căi formale cu 

cele din surse nonformale și informale, interconectarea experientelor de învățare prin excursii, 

prezența unor invitați în clasa, vizite la muzee, vizionare de filme, promovând investigațiile, 

interogațiile, discuțiile. Se renunță la control, punandu-se accent pe proces. Profesorul este 

animator, moderator.  

In concluzie, utilitatea este unul din cuvintele cheie în educația postmodernistă. Elevul 

postmodern dorește să-și poată da singur raspunsuri la întrebari de genul: 

- Ce voi face dupe ce voi absolvi? 

- Cum voi folosi ceea ce am invatat? 

- Cum imi voi imbunatati viata aplicand ceea ce stiu?  

Elevul trebuie solicitat să ia contact cu realitatea cat mai des posibil, pentru a adopta decizii 

promte si potrivite. 

Contextul cultural – și prin extensie, cel social- trebuie astfel dimensionat încât el insuși să 

inducă influențe educative directe, vizibile. Realitatea contemporană demonstrează că rolul școlii a 

devenit tot mai complex datorită necesităății împletirii și corelării funcționale a acesteia cu alte 

segmente ale socialului, pasibile de a realiza, secvential, sarcini si actiuni ale institutiei specializate 

care ramane, in continuare, școala. 
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STUDIU DE CAZ 

 

Prof. Cîrligeanu Margareta, 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava 

 

Date de identificare: 

Numele/prenumele elevei: H. A. 

Vârsta: 16 ani 

Sex: F 

Şcolarizarea: învăţământ profesional 

Data examinării: 01.10.2020 

Numele examinatorului: C. M. 

 

MOTIVUL EVALUĂRII: 

Pentru cunoaşterea psihopedagogică a elevei. 

 

OBIECTIVE: 

➢ Identificarea predicţiilor viitoare asupra învăţăturii; 

➢ Alegerea unei strategii pentru consiliere în carieră. 

 

ISTORIA CAZULUI:  

Eleva s-a născut la termen cu greutate normală. Nu a avut probleme grave de sănătate, s-a dezvoltat 

normal. 

Este o elevă bună la învăţătură, a obţinut calificative/note bune şi foarte bune la învăţătură. 

  

METODE DE EVALUARE UTILIZATE: 

Probele: interviul, observaţia, discuţii cu cadrele didactice, cu părinţii şi medicul de familie, chestionare, 

teste, evaluarea produselor activităţii, documente şcolare. 

 

Rezultatele obţinute: în urma discuţiei cu părinţii, s-a remarcat un climat socio-afectiv favorabil 

învăţării, cadrele didactice apreciază înclinarea spre studiu, fiind un copil cuminte. 

 

DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL: 

➢ S-a născut pe data de … 

➢ Locuieşte în prezent în …………. împreună cu bunicii, fiind singură la părinţi, iar părinţii sunt 

plecaţi în Portugalia 

➢ Starea materială a familiei este foarte bună  

➢ Are cameră separată şi birou amenajat cu calculator pentru pregătirea lecţiilor 

➢ Alimentaţia este bună, dar copilul cu greutate peste medie 

➢ Părinţii manifestă interes pentru pregătirea copilului 
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CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII FIZICE: 

➢ Starea sănătăţii bună, înălţime corespunzătoare, dar greutatea peste standardele corespunzătoare 

vârstei; 

➢ Nu a suferit până la această dată boli sau traumatisme care să influenţeze dezvoltarea sa 

normală. 

 

PSIHOMOTRICITATEA: 

➢ Are o motricitate fină bine dezvoltată, coordonarea ochi - mână este bine dezvoltată;  

➢ Rezistenţa la efort fizic - relativ bună. 

 

CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE: 

o Senzaţii: - foloseşte activ auzul, simţul tactil şi văzul; 

o Percepţii: - distinge culoarea şi formele foarte bine, spirit  de observaţie foarte bine dezvoltat; 

o Reprezentări: - se orientează foarte bine în spaţiu; 

 - reprezintă obiectele în spaţiu; 

           - reprezentările fantastice bine dezvoltate; 

o Gândirea: - stabileşte relaţii logice de cauză şi efect între fenomene;  

     - identifică soluţii ingenioase de rezolvare a unor probleme;  

o Memoria: - memorează logic; 

     - memoria este bună; 

o Imaginaţia: - imaginaţia creatoare este bine dezvoltată; 

o Limbajul: - vocabular bogat, exprimare logică, stabileşte relaţii de sinonimie, antonimie şi 

omonimie; 

- ritmul citirii este foarte bun cu respectarea intonaţiei şi semnelor de punctuaţie; 

       - face legături logice în propoziţie şi frază şi analize sintactice şi morfologice;   

o Afectivitatea: - manifestă bucurie în jocurile colective şi reuşită proprie, este ataşată de 

bunici;  

                            -  se joacă cu colegii, fiind chiar lider în clasă; 

o Motivaţia: - doreşte simpatia şi atenţia celor din jur, are încredere în forţele proprii, doreşte 

aprecierea cadrului didactic, motivaţia tinde să fie intrinsecă;  

o Voinţa: - este hotărâtă, ia decizii pentru ea şi tinde să le impună şi celor din jur; 

                  - nu abandonează o sarcină dată;  

o Temperamentul: - predominant sangvin, cu slabe influenţe de la temperamentul flegmatic, 

echilibrat puternic; 

o Aptitudinile: - predomină aptidudinile intelectuale, dar are aptitudini şi pentru muzică şi 

desen;  

o Caracterul: - manifestă atitudini de colaborare, este organizată, perseverentă, este 

respectuoasă; 
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      - este atentă la ţinuta ei, atitudinea faţă de munca pozitivă, are spirit de iniţiativă şi 

de răspundere. 

 

 

 

RELAŢIILE ÎN GRUPUL DE ELEVI: 

➢ colaborează cu membrii grupului, dar îşi impune propriile reguli în grup; 

➢ este sociabilă. 

DATE PEDAGOGICE: 

➢ parcurs şcolar ascendent cu rezultate foarte bune la învăţătură, învaţă zilnic, uneori mai are zile 

cu rezultate bune şi satisfăcătoare, dar se întâmplă rar; 

➢ disciplinele preferate: matematica, limba română, educaţia plastică şi muzica; 

➢ participă cu plăcere la activităţi extraşcolare.  

 

CONCLUZII: 

➢ eleva are un prognostic favorabil pentru o dezvoltare educativă şi intelectuală foarte bună, are o 

inteligenţă bună; 

➢ se recomandă în continuare un efort susţinut în învăţare pentru o realizare bună în carieră. 
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AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE INTEGRĂRII COPIILOR CU CES ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 
Prof. Cazanoi Laura 

Grădinița Albă ca Zăpada și piticii București, sector 4 

 

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în 

dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, 

printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al acestei 

tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, la 

interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea educaţională 

presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de învăţământ. În sens 

mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul social al şcolii, 

schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, etc.Reformele cele mai 

accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare a activităţii didactice.,,Statutul persoanelor cu 

dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge din atitudinea societăţii faţă de deficienţă şi 

deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o anumită imagine socială a omului şi care este 

investită cu valoare deplină în societate.” ( C.Enăchescu, p.188) 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul de 

egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale 

societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în  particular a persoanelor cu handicap.  

Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la 

forme de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de 

predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, etc până la 

complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

Până nu demult, în unele ţări printre care şi România, a separat persoanele care nu se ridicau la 

nivelul standardelor prestabilite, dificultatea de învăţare fiind considerată consecinţa unei boli care poate 

fi tratată numai într-un loc specializat. Copiii cu deficienţe uşoare care frecventau şcoli obişnuite nu 

beneficiau de o asistenţă psihopedagogică adecvată. S-au creat astfel şcoli şi instituţii speciale.Tot mai 

mult se face azi simţită nevoia ca şcolile obişnuite să se implice prin lărgirea obiectivelor lor, astfel încât 

să poată cuprinde o mai mare diversitate de elevi şi să permită înglobarea, în sistemul general, a cât mai 

multor copii cu cerinţe educaţionale specifice. 

În această perspectivă, însăşi învăţământul special trebuie să fie: 

-recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la 

îndemâna tuturor celor care au nevoie de el; 

-integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin 

restrictiv; 

-flexibil şi centrat pe copil; 

-profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 

-comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, aconomice, sociale, culturale şi politice. 
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Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la 

bază ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare.  

❖ Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile 

fizice, intelectuale, lingvistice sau de altă natură; 

❖ Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adaptaze la cerinţele 

prefabricate; 

❖ Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi 

membrii societăţii; 

❖ Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului 

prin: programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, 

folosirea optimă a resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; 

❖ Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie 

pentru obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui; 

Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcţionarea unor parteneriate autentice la nivelul 

instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor didactice, părinţilor 

şi al comunităţii locale. 

Proiectarea şi realizarea unei asemene strategii, va apropia învăţământul românesc de generosul 

ideal al ,,educaţiei pentru toţi copiii- educaţie pentru fiecare”. 

Dacă F.E.Verza (2002,p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea unor copii 

cu diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de hrană, îngrijire, 

odihnă, educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui personal specializat”, 

E.Bonchiş (2000,p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil înseamnă a-l plasa într-un mediu din 

care lipsesc lucrurile personale, evenimentele personale, lipsesc activităţile adecvate/individualizate 

fiecărei persoane, lipseşte contactul cu lumea exterioară şi perspectiva viitorului”. Continuă autoarea:,, 

personalul controlează toate deciziile iar rezidentul îşi pierde autonomia şi încetează a se mai vedea pe 

sine însuşi ca având alte roluri sau relaţii într-o lume exterioară instituţiei, el devine practic dependent de 

instituţie şi incapabil de organizare a propriei sale vieţi”. 

Astfel se poate observa că există argumente pro şi contra în ceea ce priveşte instituţionalizarea 

copiilor cu CES precum şi rolul societăţii în cadrul acestui proces. 

 Analizând aceste probleme, David Thomas stabileşte următoarele avantaje şi dezavantaje 

privind segregarea/instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi/handicapuri: 

Avantajele segregării/instituţionalizării separate: 

• Un număr mai mare de persoane care se pot ocupa de copilul cu dizabilităţi cu mai multă 

atenţie; 

• Eficienţa metodelor instructiv-educative din învăţământul special; 

• Accesul la servicii medicale şi terapeutice; 

• Reducerea presiunii psihologice exercitate asupra copilului prin acordarea posibilităţii şi 

timpului necesar rezolvării problemelor legate de autoîngrijire şi prin oferirea ocaziei de a 

elabora niveluri pozitive ale imaginii de sine; 

• Includerea într-o comunitate avizată, care recunoaşte şi se îngrijeşte de nevoile sale. 
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Dintre  dezavantajele principale se pot enumera: 

• Plasamentul copilului într-un sistem social compus în mare măsură din indivizi având 

acelaşi handicap, ceea ce conduce la considerarea celorlalţi drept grup de referinţă; 

• În mod deosebit, atunci când plasamentul este rezidenţial, presupune lipsa contactului cu 

grupurile de vârstă normale, cu toate consecinţele ce rezultă de aici pentru dezvoltarea 

psiho-socială; 

• Copiii segregaţi din cauza dizabilităţilor lor nu au şansa de a lega prietenii în cartierul în 

care locuiesc; 

• Este intuit stigmatul social; 

• Un mediu exagerat de protector devine periculos datorită vulnerabilităţii pe care o 

produce atunci când tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească; 

• Apar consecinţe negative asupra mediului şcolar generate de conflictele privind asumarea 

competenţelor din partea serviciilor sociale, a celor medicale sau a instituţiei de 

învăţământ special. 

Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a 

elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin 

accesibile copilului; consolidarea  unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate 

pentru educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului de 

a le rezolva; existenta unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. Asistentul social joacă din nou, un rol 

important, prin alegerea instituţiei de învăţământ, putând astfel modela evoluţia ulterioara a copilului .  

Adepţii învăţământului segregaţionist vehiculează unele argumente :  

1. învăţământul special oferă posibilitatea aplicării unor programe specializate în funcţie de 

categoria deficienţei, de nivelul vârstei cronologice şi mintale, fapt ce deschide o perspectivă mai 

bună pentru integrarea în mediul socio-profesional ;  

2. în învăţământul special omogenizarea grupelor de lucru se poate realiza mai bine decât în 

învăţământul obişnuit deoarece la diversitatea copiilor du deficienţe se adaugă diversitatea celor 

normali şi diferenţele majore dintre cele două grupuri ;  

3. învăţământul special funcţionează cu un efectiv restrans de elevi, fapt ce permite organizarea 

activităţilor în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale copiilor ;  

4. învăţământul special dispune de cadre didactice specializate atât prin profilul pregatirii 

universitare, cât şi prin dobândirea de experienţă în activitatea practică desfăşurată în timp cu 

copiii cu CES; 

5. în învăţământul obişnuit, izolarea şi autoizolarea copiilor cu CES sporeşte pentru că se menţin 

atitudini negative din partea colegilor normali sau acceptarea primilor cu rezerve serioase ;  

6. în clasele din învăţământul obişnuit, unde sunt prezenti doi- trei copii cu CES, aceştia sunt 

neglijaţi de către cadrele didactice, întrucât ele nu au la dispoziţie timpul necesar de a se ocupa 

de ei în mod diferenţiat şi nici nu dispun de pregătirea necesară pentru a putea contribui la 

recuperarea lor ;  
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7. în ţările mai dezvoltate copiii cu CES frecventează şcoala de masă şi în completarea unor 

activităţi suplimentare efectuate de un specialist de sprijin sau unul itinerant, astfel încât un copil 

cu deficienţe beneficiază de constituţia mai multor specialişti.  

Nivelurile la care se realizează integrarea sunt: 

1. integrarea fizică-permite satisfacerea trebuinţelor de bază; 

2. integrarea funcţională-presupune crearea condiţiilor de utilizare efectivă a tuturor serviciilor şi 

facilităţilor puse la dispoziţia comunităţii; 

3. integrarea socială-vizează stabilirea acelor tipuri de relaţii în comunitate care să nu excludă 

persoana cu handicap de la viaţa socială obişnuită; 

4. integrarea personală-se referă la posibilitatea iniţierii, menţinerii şi dezvoltării unor relaţii cu 

persoane semnificative; 

5. integrare societală- are în vedere asigurarea drepturilor cetăţeneşti normale şi a autonomiei 

decizionale în ceea ce priveşte propria existenţă; 

6. integrarea organizaţională- priveşte participarea deplină la toate nivelurile structurilor 

organizaţionale în conformitate cu capacităţile şi interesele persoanei cu handicap. 

Problemele legate de integrare şcolară sunt orientate în esenţă înspre,,integrarea în structurile 

învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie pentru a oferi un climat favorabil 

dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora.”( A.Gherguţ, p.12, 2001) 

Şcoala incluzivă reprezintă un pas mai departe în procesul de permeabilizare şi eliminare treptată a 

barierelor educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi. 

,,Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte, pe care a fost silit s-o aibă. Educaţia poate să 

dezvolte puterile minţii existente, nu poate pune însă ceea ce nu-i.” 

                                  M. Eminescu 
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A  DIFERITELOR CATEGORII DE 

COPII CU C.E.S. 

 
                                                                                              Prof. Vasile Claudia 

                                                                                  Grădinița Albă ca Zăpada și piticii                  

 

 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã 

aceştia sau diferenţele dintre ele; 

• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie 

pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publicã; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin 

asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu 

deficienţe în funcţie de cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã 

cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã 

dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei 

din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii cu 

deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã 

mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie de 

aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele mai 

mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea lor de 

utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare la 

activitãţile productive , depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala formã 

de pregãtire profesionalã pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar 

fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa 

muncii, urmatã de angajarea şi integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, 

fãrã experienţã şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi îndrumare din 

partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate. 
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Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  cu 

gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii 

cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã evite 

obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie deosebitã, sã 

fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu 

aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de 

învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã 

trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai bogat 

şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru 

prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea unui 

timp suplimentar de lucru. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste 

mici  determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu 

consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii 

de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi 

garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului 

deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a 

conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, 

expresia verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE PENTRU COPIII CU CES 

                                                           Prof.înv.primar,Pîrvulescu Cornelia 

                                                            Liceul Tehnologic Bâlteni 

 

Atunci când vorbim despre copiii cu cerinţe educative speciale trebuie să abordăm subiectul cât mai 

delicat şi mai amplu.Procesul de recuperare şi integrare a copilului cu cerinţe educative speciale în 

activitatea didactică are nevoie de factorul TIMP. 

 În acest demers suntem chemaţi să facem ce ne stă în putere pentru a normaliza condiţia de viaţă a 

deficientului psihic,să-l ajutăm să se integreze socio –profesional fără a întâmpina dificultăţi ce nu pot fi 

depăşite uşor. 

Scopul educaţiei speciale a copilului cu deficienţe este atingerea unor niveluri superioare ale integrării 

lor sociale  printr-o optimă realizare a personalităţii sale. 

Pentru integrarea lor socială este foarte important ca ei să - şi înţeleagă posibilităţile şi 

aspiraţiile.Creşterea numărului mare de eşecuri şi abandonuri şcolare ,de comportamente delincvente sau 

nesănătoase,de tulburări emoţionale în rândul elevilor ,reprezintă indicatori ai faptului că şcoala de orice 

fel trebuie să facă mai mult în acest sens. 

Profesorul trebuie să vadă şi altceva în elev decât recipientul informaţiilor pe care le poate 

transmite.Activităţile extrşcolare oferă cadrul formal în care profesorul poate să lucreze nu numai cu 

dimensiunea raţional-intelectivă a elevului,dar şi cu cea afectivă,socială. 

Putem da culoare şi căldură orelor de matematică şi de citire.De aceea ,este important să semnalăm aici 

importanţa şi necesitatea activităţilor extracurriculare.Copiii noştri fac drumeţii şi numără 

frunze,copaci,pomi. 

Ar fi crud să uităm că ,de fapt,aproape zilnic suntem nevoiţi să apelăm la metodele interactive de 

învăţare prin aceste tipuri de activităţi. 

Jocul socio-dramatic,jocul de rol în timpul serbărilor ,mai ales ,îmbogăţesc funcţionalitatea cognitivă a 

copiilor cu cerinţe edcuactive speciale,le permit descărcarea nervoasă,îi relaxează,manifestându-se astfel 

în concordanţă cu posibilităţile lor. 

Pentru ca ei să-şi însuşească anumite deprinderi,dar mai ales să înţeleagă că în orice acţiune pe care o 

întreprind trebuie să respecte anumite reguli ,fiecare oră de terapie începe cu organizarea locului de 

muncăşi se termină cu curăţirea acestuia. 

De exemplu,în cadrul capitolului „Lucrări din hârtie”,de la Arte vizuale şi abilităţi practice ,se poate 

lucra semnul de carte care va fi decorat la clasa I,cu desene sau figuri geometrice decupate ,iar în clasa a 

II a ,semnul de carte se poate relua şi complica. 
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Terapia ocupaţională oferă prilejul observării îndelungi a comportamentului ,a ameliorării ce survin. 

Avtivităţi ca şi: întreceri sportive,dansuri,jocuri distractive,excursii,filmul îi crează copilului cu 

deficienţe un climat de viaţă socială normală. 

De aceea ,sunt foarte importante aceste activităţi extraşcolare ,unde elevii cu cerinţe educative speciale 

pot forma deprinderi diferite şi aptitudini diverse. 

Cultivarea aptitudinilor de a stabili relaţii sociale poate deveni obiectiv într-un program de educare în 

condiţii foarte diverse . 
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Incluziunea copiilor cu CES în învățământul de masă  

 

Prof. Curcă Mihaiela Cornelia                           

Liceul Tehnologic” Elena Caragiani” Tecuci 

 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a elevilor cu CES 

pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor categorii de 

copii. 

           Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a 

acestora care să-i apropie cât mai mult de copii normali; a implementării unor programe cu caracter 

colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii 

menite să le suplinească sau să le înlocuiască pe cele deficitare,crearea climatului afectiv în vederea 

formării motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare în special,asigurarea unui progres 

continuu în diversificarea comunicării; formarea unor abilităţi diferite de socializare şi relaţionare cu cei 

din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; 

dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze 

normalizarea deplină. 

Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie 

individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară joacă rolul 

esenţial.  În planul dezvoltării curriculare  pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite 

faţă de curriculum-ul general pentru elevii valizi. 

Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor care nu 

reușesc să atingă în cadrul înv obișnuit nivele educative și sociale corespunzătoare vârstei. 

Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagma, care se referă la cerințele în plan 

educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură 

intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau că urmare a unor condiții psihoafective, 

socioeconomice sau de altă natură; aceste cerințe plasează persoană/elevul într-o stare de dificultate în 

raport cu ceilați din jur, stare care nu-i permite o existența sau o valorificare în condiții normale a 

potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune și induce un sentiment de inferioritate ce 

accentuează condiția să de persoană cu cerințe speciale. În consecință, activitățile educative școlare 

și/sau extrașcolare reclamă noi modalități de proiectare și desfășurare a lor în relație directă cu 

posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor pe care eleviir 

espectivi le resimt în raport cu actul educațional (acest proces presupune, pe lângă continuitate, 

sistematizare, coerentă, rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de înțelegere, 

conștientizare, participare, interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din partea elevilor). 

Educația integrată  presupune că relațiile dintre indivizi să se bazaze pe o recunoaștere a 

integrității lor, a valorilor și drepturilor comune pe care le posedă. 
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Educația  integrată este tot o formă de educație  specială care se desfășoară în alte condiții decât 

cele existente în școlile speciale.În schimb, ed integrate incearaca să înlăture percepția asupra școlilor 

speciale că unități școlare segregationiste. 

Educația integrată are drept obiective, următoarele: 

- a educa acei copii cu cerințe speciale în școli obișnuite alături de ceilalți copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență 

medicală și socială) în școală respectivă; 

- a acordă sprijin personalului didactic a1 managerilor școlii în procesul de proiectare și aplicare 

a programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe speciale la programul și 

resursele școlii obișnuite (săli de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.); 

- a încuraja relația de prietenie și comunicarea între toți copii din clasa/școală; 

- a educa și ajută toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea difdintreei; 

- a ține cont de problemele și opiniile părinților, încurajându-i să se implice în viață școlii; 

- aasigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerințe speciale; 

- a acceptă schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative din 

școală. 

Ideea integrării copiilor cu dizabilități în școală publică a apărut că o reacție necesară și firească 

a societății la obligația acesteia de a asigura normalizarea și reformarea condițiilor de educație pentru 

persoanele cu cerințe educative speciale. 

Integrarea înseamnă că relațiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaștere a integritatiilor, a 

valorilor și drepturilor comune pe care le posedă. Când lipsește recunoașterea acestor valori, se 

instaurează alienarea și segregarea între grupurile sociale. Altfel spus, integrarea se referă la relația 

stabilită între individ și societate și se poate analiză având în vedere mai multe niveluri, de la simplu la 

complex. 

 Integrarea presupune egalitatea de participare socială și egalitatea de șanse în realizarea 

accesului la educație. Printre valorile actuale și de perspectiva ale integrării societății democratice din 

lume le consideră dominante pe următoarele: 

-    acceptarea tuturor diferențelor; 

-          respectul diversității; 

-          solidaritatea umană și mai ales cu persoane diferite ; 

-          lupta împotriva excluderii și marginalizării; 
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-          lupta împotriva inegalității sociale. 

Integrarea este un procescomplex care presupune : 

- a educa acei copii cu cerințe speciale în școli obișnuite alături de ceilalți copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență 

medicală și socială) în scoalar espectiva; 

- a acordă sprijin personalului didactic a1 managerilorscolii în procesul de proiectare și aplicare a 

programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe specialela programul și 

resursele școlii obișnuite (săli de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.); 

- a încuraja relațiile  de prietenie și comunicarea între toți copii din clasa/școală; 

- a educa și ajută toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea difdintreei; 

- a ține cont de problemele  și opiniile părinților, încurajându-i să se implice în viață școlii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES; 

- a acceptă schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative din 

școală. 
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ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRADIDACTICE ÎN INSTITUȚIA 

ȘCOLARĂ PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI MINTALE 

 

Mocanu Cornelia, doctorand 

                           Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" 
prof.logoped,CJRAE Vâlcea/Liceul Preda Buzescu 

 

 Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi co-

curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”. În primul caz, reiese importanţa acestora în 

completarea Curriculumu-ului Naţional, iar în al doilea, separarea spaţio-temporală de activităţile 

formale obligatorii. De asemenea, în literatura de specialitate, conceptul este adesea utilizat ca 

echivalent al „activităţilor extraşcolare”, de altfel în mod eronat, dat fiind că acestea reprezintă toate 

activităţile ce au loc în afara instituţiei de învăţământ şi acestea sunt doar o componentă a activităţilor 

extracurriculare.  

Observăm deci, că sub aspect conceptual, termenul „activităţi extracurriculare” face 

referire la ansamblul activităţilor (academice, sportive, artistice etc.) care se organizează la nivelul 

instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora (dar sub tutela lor sau în colaborare), în grupuri de elevi 

sau individual, suplimentar faţă de conţinuturile din Planurile cadru de învăţământ şi din Curriculumul la 

decizia sau propunerea şcolii.  

             Activităţile extracurriculare la elevii cu dizabilități mintalese referă astfel la totalitatea 

activităţilor educative organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop 

educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor 

şcolare, conduse de persoane calificate,cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de 

educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia.   Activităţile 

extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite 

obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din 

viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi 

pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei formale 

urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de valorizarea unor 

competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, iniţierea şi implemetarea 

unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 

specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 

https://www.facebook.com/upscofficial/
https://www.facebook.com/upscofficial/
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performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate 

de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de 

sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Scopul activităţilor extraşcolare la elevii cu 

dizabilități mintale este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 

variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării 

în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 

personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare la elevii cu 

dizabilități mintale se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 

mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Desfășurarea 

procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi extracurriculare ce au 

numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor 

creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-

i si pe elevi.  

 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la 

acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de 

cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a 

competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-

le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor 

elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență 

și inițiativei. Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor 

clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, 

vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 

teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 

mediului etc. Caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: • înglobează activitățile organizate de 

școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, 

cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); • au rol complementar celui al 

școlii; • dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; • oferă 

posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. Este cunoscut 

faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu formator mai 

atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

677 
 

înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 

celorlalți. O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 

acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui 

exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că 

elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. De la cea 

mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi 

fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate 

formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul 

naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , 

fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor 

turistice, elevi Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor 

prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele 

legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 

oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie 

în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa 

şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 

oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc 

ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat 

și orientat copiii spre aceste domenii de activitate. Excursiile școlare au contribuit la îmbogățirea 

cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 

dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. Am realizat 

astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le 

elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. Concursurile sunt forme 

competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am organizat la nivel de şcoală, 

localitate și județ concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, dar am 

participat şi la concursuri județene și naționale, unde am obținut multe premii . Elevii trebuie să fie 

îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, 

capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica 
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constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de 

activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi 

stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 

urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. Condiția primordială pentru 

receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, 

procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. Activităţile 

extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 

acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 

practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii  sale. Copiii 

se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 

pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 

talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în 

valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . Modelarea, formarea, educarea cer 

timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele 

extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea 

interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 

personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un 

alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. Activitățile 

extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, 

realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: În 

concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare la elevii cu dizabilități mintale. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult 

modul de gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 

Montessori)  
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CONSILIEREA FAMILIILOR ELEVILOR CU CES 

Prof.Bota Ramona Carmen 

Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș 

  

            Psihopedagogia modernă centrată pe copil se bazează pe convingerea ca familia este primul 

educator Şi cu cel mai mare potențial de educare. Familiile copiilor cu CES sunt adesea responsabile de 

copiii lor tot restul vieții. La orice copil, în mod particular la copiii cu cerinţe educative speciale, gradul 

de interes şi de colaborare a părinţilor cu şcoala este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele 

şcolare obţinute de copii.  

 Un rol foarte important al școlii în context este acela de a sprijini familiile să aibă încredere în 

resursele proprii, pentru a face faţă greutăţilor cu care se confruntă. 

 Implicarea familiilor în ameliorarea educaţiei copiilor cu CES a condus la multe schimbări 

pozitive, adesea în modalităti radicale. În Romania familiile şi asociaţiile de persoane ori de părinţi ai 

copiilor cu dizabilităţi au contribuit în mod substanţial, mai ales după 1990, la adoptarea unor măsuri de 

ameliorare a calităţii şcolarizării copiilor cu CES. 

 Câteva standarde fundamentale pentru programele de colaborare ale părinţilor în educaţia 

specială: 

➢ toate interventiile ar trebui să plece de la presupunerea ca nu părinţii sunt cauza dizabilităţilor 

copiilor lor; se are în vedere riscul ca părinţii să fie blamaţi pentru dizabilitătile copiilor lor; 

➢ cadrele didactice ar trebui să aplice criteriul celei mai puțin periculoase presupuneri; 

➢ niciun specialist sau cadru didactic nu ar trebui să le spună părinţilor ca nu mai este nimic de 

făcut pentru copilul lor; 

➢ programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice familiile la maximum. Ele ar trebui sa 

fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. 

Părinţii ar trebui să fie recunoscuţi ca fiind cei mai potriviţi în relatarea istoriei, 

comportamentului şi nevoile copilului. Ei ar trebui să aibă acces total la informaţiile 

educaţionale şi la “diagnosticele” copilului.  

 Comunicarea şi colaborarea eficientă dintre cadrele didactice şi părinţi se bazează pe câteva 

elemente: este important să se plece de la premisa că părinţii sunt cei mai importanți profesori din viaţa 

copilului, respectul şi tactul dovedit de cadrul didactic faţă de complexitatea unor probleme poate induce 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

681 
 

respectul reciproc, empatia faţă de părinte poate fi uşor sesizată de acesta prin deschiderea la dialog şi 

comunicare sincera. 

 

Formele de colaborare si sprijin reciproc intre scoala si familie sunt: 

➢ Activităţile de oferire a informaţiilor – în cadrul acestora familile primesc informaţii din partea 

persoanelor autorizate (aviziere, scrisori şi bilete, telefoane, publicatii / buletine periodice ale 

şcolii, programe de întâlnire cu părinţii, şedinţe. 

Activităţile de împărtăşire a informaţiilor – cele mai obişnuite activităţi de acest tip sunt şedinţele 

părinţi – cadru didactic.   

Colaborarea cu comunitatea şcolară - presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei sarcini anume 

împreună, membrii familiei şi cadrele didactice. În cardul acestei colaborari, membrii familiei pot juca 

rolul în cadrul scolii de instructori, voluntar, membri de comitet de intervenţie, tutori, instructori de 

“minipredare”, asistenţă în cadrul călătoriilor în afara şcolii, ajutor în pregătirea materialelor didactice şi 

echipamentului necesar. 
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Rolul cadrului didactic în strategia de individualizare a copiilor de vârstă preșcolară 

Radu Diana Cătălina 

Grădinița ”Steluța”, sector 2, București 

 

      Individualizarea este acea orientare a procesului instructiv-educativ în direcția identificării 

caracteristicilor și cerințelor celui ce învață, stimulării și sprijinirii acestora. Individualizarea înseamnă 

respectarea particularităților individului în procesul de predare și învățare și valorificarea diferențelor 

prin adaptarea metodelor și procedeelor la specificul, stilul și ritmul învățării individului, prin stimularea 

și corelarea relațiilor interindividuale și încurajarea învățării experiențiale. 

      În orice grup educațional există o diversitate de copii determinată de diversitatea identității lor 

psihice, fizice și experiențiale, astfel, respectând diversitatea și unicitatea copiilor avem posibilitatea 

interacțiunii experiențelor și stilurilor diferite de învățare. Din considerarea diversității copiilor cadrul 

didactic învață permanent soluții noi la problemele educative curente și speciale. 

      La vârstele mici, individualizarea constituie un mijloc de stimulare a dezvoltării individuale și 

sociale. Adaptând metodologia didactică în favoarea dezvoltării particularităților individuale și 

promovând în același timp un sistem de relații interindividuale, sprijinim afirmarea personalității 

copilului, stimularea cooperării și colaborarea în grup. 

      Condiția necesară individualizării este cunoașterea caracteristicilor individuale ale fiecărui copil, ce 

se manifestă ca particularități ale vârstei și ca particularități individuale: gradul de dezvoltare a 

diferitelor domenii și procese psihice, ritmul de dezvoltare, nivelul de dezvoltare, stilul de învățare, 

caracteristici personale, experiența personală ca amprentă a mediului socio-cultural căruia îi aparține. 

      Pentru cadrul didactic caracteristicile individuale se manifestă ca cerințe în procesul de predare și 

învățare, iar planificarea și organizarea activităților trebuie să pună în centru aceste cerințe educative 

individuale ale copiilor. 

      Ipotezele de la care pleacă individualizarea în programul de educație preșcolară ca parte a unei 

intervenții timpurii sunt următoarele: 

- copilul preșcolar învață prn joc; 

- experiențele de învățare sunt date de relațiile copilului cu obiectele, cu ceilalți oameni (adulții și 

copiii) și cu sine; 

- procesul pe care îl realizează copilul este mai important decât conținuturile sau rezultatele 

propriu-zise; 

- ocaziile necesare individualizării învățării și dezvoltării se găsesc în jocul liber. 

- prin joc copilul folosește tehnicile de învățare experiențială necesare devenirii sale individuale. 

- eficiența unui program de educație la vârstele preșcolare depinde de tratarea individuală și de 

antrenarea relațiilor de grup în învățarea și dezvoltarea copilului preșcolar. 

     Programul de educație timpurie individualizat este caracterizat de următoarele coordonate: 

- planifică și organizează direct și indirect activități care să corespundă nevoilor de dezvoltare ale 

copiilor ca individualități; 

- pune accent pe individualitatea copiilor; 
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- construiește ocazii de joc pentru copii; 

- propune să stimuleze dezvoltarea personalității globale a copiilor și particularitățile individuale 

prin intermediul folosirii metodelor de predare și învățare personalizată/individuală și a celor 

care antrenează grupul mic de copii; 

- revalorizează jocul în învățare și dezvoltare, fiecare situație de joc fiind un moment bun de 

învățare; 

- apariția unor noi roluri pentru cadrul didactic: predare, observare, notare, cooperare, participare, 

învățare, etc.; 

- se bazează pe cunoașterea fiecărui copil în parte și pe caracteristicile grupului de copii; 

- amenajarea spațiului educațional reprezintă o componentă importantă a strategiilor de 

individualizare; 

- activitatea cu fiecare copil în parte este diferențiată de nevoile și de problemele particulare; 

- varietatea și flexibilitatea materialelor didactice; 

- individualizarea conduce la evaluarea programului, având în vedere că fiecare învățare trece prin 

etapele de demonstrare, aplicare și conexiune inversă; 

- individualizarea presupune o atitudine flexibilă din partea cadrului didactic; 

- individualizarea ca strategie de abordare a copilului este o premisă de construire a unei imagini 

pozitive despre sine și de realizare a respectului de sine; 

      Tehnicile de individualizare se referă la tratarea individuală/personalizată a fiecărui copil în parte și 

lucrul în grupuri mici de copii. 

      Programul preșcolar individualizat propune jocul liber ales ca bază a învățării copilului și condiție a 

construirii experiențelor acestuia. Cadrul didactic trebuie să fie preocupat nu numai de planificarea unor 

activități cu întreaga grupă care să ducă la un anumit număr de cunoștințe, priceperi și deprinderi ci și de 

stimularea și crearea condițiilor de joc și învățare, care să conducă la educație și dezvoltare. Scopul 

acestuia este formarea competențelor psiho-sociale de bază, a capacităților generale și particulare de 

învățare și integrare, iar programele educative ce au la bază individualizarea trebuie să conțină activități 

pentru dezvoltarea fizică, dezvoltarea emoțională, dezvoltarea socială, dezvoltarea intelectuală, 

dezvoltarea limbajului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

684 
 

Dificultăți de învățare sau eşec şcolar? 

prof. Boișteanu Marian  

Școala Gimnazială Corocăiești 

Problematica dificultăţilor de învăţare a reprezentat un aspect important dintotdeauna, însă 

aprofundarea acestei problematici s-a reliefat în a doua jumătate a secolului al XX-lea, având ca obiectiv 

separarea domeniului dificultăţilor de învăţare de domeniul educaţiei speciale.  

Dacă până în anii ’60 dificultăţile de învăţare erau asociate termenului de deficienţă de intelect 

sau disabilitate intelectuală, începând cu anii 1962- 1963, definiția propusă pentru a preciza o realitate 

diferită faţă de deficienţa de intelect a fost cel de disabilitate de învăţare (learning disability).               

Literatura de specialitate contemporană stabilește o deosebire mai accentuată, particularizată 

propunând termenul dificultate de învăţare în locul celui de disabilitate: „O disabilitate este, în esenţa ei, 

structural funcţională şi, de regulă, prealabilă unei dificultăţi. O dificultate este, de cele mai multe ori, o 

consecinţă în plan performanţial a unei disabilităţi, dar ea poate apărea şi din multe alte cauze şi motive 

conjuncturale, incidentale, aleatorii” (Ungureanu, 1998).  

Explicația aceasta a conturat ideea unei suprapuneri posibile între conceptul de dificultăţi de 

învăţare şi cel de eşec şcolar. Ieşirea din acest impas teoretic s-a realizat printr-o diferenţiere între 

dificultăţile de învăţare induse şi dificultăţile de învăţare propriu-zise (Ungureanu, 1998, Vrasmaş, 

2007).  

Dificultăţile de învăţare induse sunt obstacole provocate de maniera în care se învaţă (lipsa unor 

metode de învăţare eficientă, lipsa de eficienţă şcolară, absenteism) sau de mediul în care se învaţă 

(deficienţe de predare, suprasolicitare şcolară), motive care stau la baza randamentului scăzut, a 

performanţelor situate la limita inferioară  a potenţialului deţinut.  

Dificultăţile de învăţare propriu-zise au un caracter structural-funcţional, fiind consecinţa unei 

deficienţe de natură organică, constitutivă. În acest mod, domeniul dificultăţilor de învăţare a fost 

delimitat de domeniul eşecului şcolar. 

Definiția “dificultăţi specifice de învăţare” conturează ideea unei tulburări la nivelul unuia sau 

mai multor procese implicate în înţelegerea sau în utilizarea limbajului scris sau oral, evidențiate de 

incapacitatea de a asculta, vorbi, citi, scrie, pronunţa sau efectua calcule matematice.  
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Dificultăţile de învăţare se disting datorită unei cauze interne care se situează la nivelul unor 

disfuncţii ale sistemului nervos central. Aceste disfuncţii se manifestă prin denaturarea proceselor de 

achiziţie şi procesare a informaţiilor.  

Chiar dacă la baza dificultăţilor de învăţare stau disfuncţii ale sistemului nervos, este posibil ca 

examinarea medicală neurologică să evidenţieze sau nu astfel de disfuncţii. De aceea se consideră că 

elementele esenţiale în diagnosticarea dificultăţilor de învăţare sunt obţinute prin intermediul evaluărilor 

de natură psihologică, educaţională sau prin evaluarea limbajului. 

A diagnostica corect dificultăţile de învăţare reprezintă abilitatea activării unor prudențe și atenții 

sporite astfel încât să nu fie confundate cu alte tulburări specifice care afectează capacitatea de învăţare. 

Diagnosticul diferenţial al dificultăţilor de învăţare se aplică pentru următoarele tulburări (cf. 

Ungureanu, 1998): 

 - deficienţa mentală uşoară se caracterizează prin coeficient de inteligenţă aflat în mod constant 

sub limita normală, în timp ce în cazul dificultăţilor de învăţare acesta este normal sau uneori peste 

medie; 

 - efectele didascogene majore şi prelungite se reflectă în scăderea performanţelor elevului ca 

urmare a aşteptărilor scăzute ale cadrului didactic, în timp ce performanţele scăzute manifestate de 

elevul cu dificultăţi de învăţare sunt intrinseci acestuia, nu depind de aşteptările cadrului didactic;  

- tulburările afective grave sunt cele care destructurează întreaga conduită a elevului, afectând şi 

performanţele şcolare ale acestuia, în timp ce dificultăţile de învăţare afectează doar conduita şi 

performanţa şcolară, diminuând-o; 

 - problemele atitudinal-caracteriale reflectă o atitudine deficitară a copilului faţă de muncă şi 

activitate în general, în timp ce dificultăţile de învăţare nu corelează cu acest tip de atitudine, din contră, 

unii copii cu dificultăţi de învăţare se dovedesc foarte sârguincioşi, perseverenţi, dar în ciuda eforturilor 

făcute, performanţele lor rămân slabe; - tulburările curente şi pasagere de învăţare au un caracter 

temporar, contextual, în timp ce dificultăţile de învăţare au un caracter intrinsec, putându-se agrava în 

timp;  
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- tulburările de adaptare, acomodare şi asimilare a mediului şcolar ambiant au, de asemenea, un 

caracter temporar, apărând la începutul unui ciclu de şcolaritate sau la schimbarea mediului şcolar, în 

timp ce dificultăţile de învăţare apar independent de aceste momente sau situaţii;  

- tulburările comportamentale pot însoţi uneori dificultăţile de învăţare în sensul că un elev cu 

dificultăţi de învăţare, neputând să-şi satisfacă nevoia de apartenenţă socială sau nevoia de stimă şi statut 

prin performanţe şcolare poate recurge la comportamente indezirabile care pot obţine satisfacţie în acest 

registru motivaţional. 

Dificultăţile de învăţare necesită, în principal, intervenţie strategică în plan cognitiv pentru a se 

modifica.  

Persoanele cu dificultăţi de învăţare pot primi sprijin educativ atât din partea unui personal 

specializat (medici, logopezi, psihologi, psihopedagogi, pedagogi), cât şi din partea cadrelor didactice, 

prin intermediul unui curriculum adaptat sau a părinţilor implicaţi în educarea eficientă a propriilor 

copii. De asemenea, un rol important în tratarea și estomparea efectelor dificultăților de învățare o 

reprezintă nevoia evidentă de intervenţie specializată, prin programe individualizate.  

Având în vedere caracterul etiologic intern al dificultăţilor de învăţare, dificultăţile de învăţare 

pot fi rameliorate și îmbunătățite, astfel încât să se obțină  performanţe identice sau apropiate elevilor 

care nu manifestă dificultăţi de învăţare. Însă modul de învăţare, strategiile utilizate în cadrul învăţării 

vor fi diferite la aceşti copii. În acest sens sunt deseori evidențiate păreri conform cărora „dificultăţile de 

învăţare nu se vindecă”, intervenţia specializată însemnând o instrumentare eficientă pentru a obţine 

performanţe. Aşa cum se poate observa, acţiunea de schimbare nu se petrece într-un mediu specializat, 

ci este accesibilă în perimetrul obişnuit al şcolii.  

Învăţarea şcolară poate reprezenta un cadru eficient de schimbare în cazul dificultăţilor de 

învăţare (Gherguţ, 2006). Cu atât mai mult cu cât programele educaţionale incluzive oferă pârghii 

importante la nivelul integrării sociale a elevului.  

Nedescoperirea sau încadrarea defectuoasă a performanţelor scăzute ca rea voinţă sau indolenţă 

poate duce la aprofundarea dificultăţilor şi însoţirea acestora de scăderea interesului pentru învăţare, a 

stimei de sine, a integrări sociale şi profesionale a persoanei.  
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Descoperirea cât mai precoce şi prevenţia sunt moduri de abordare indicate și preferate în 

domeniul dificultăţilor de învăţare. În consecinţă, o trecere în revistă a elementelor care ar permite 

încadrarea unui copil în categoria dificultăţilor de învăţare cuprinde următoarele aspecte: 

 

 1. diferenţă semnificativă între aptitudinile sale intelectuale şi performanţa şcolară; 

 2. nu a avut succes şcolar sau progresul şcolar a fost minim; 

 3. prezintă dificultăţi în a utiliza instrumente şi strategii educaţionale de care colegii săi poate 

beneficia cu uşurinţă;  

4. performanţele sale şcolare sunt inferioare celor ale colegilor;  

5. manifestă dificultăţi de pronunţie;  

6. manifestă dificultăţi în însuşirea scris-cititului; 

 7. manifestă dificultăţi la nivelul calculului matematic şi al rezolvării de probleme;  

8. manifestă dificultăţi psihomotorii, spaţiale şi de orientare;  

9. manifestă dificultăţi de comunicare şi relaţionare socială care afectează negativ învăţarea. 
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Jocuri pentru toți 

Profesor Iordache Maria Ecaterina 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Fetești 

 

 

Educaţia incluzivă caută “să răspundă tuturor necesităţilor copiilor, tinerilor sau adulţilor, cu 

un accent deosebit pe cei vulnerabili la marginalizare şi excludere socială ”                                                                                                                                                             

                                                                                                                             (UNESCO, 1994) 

Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. În mod obişnuit o 

asemenea activitate este izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului - o modalitate de a-şi 

consuma energia- sau de a se distra, un mod plăcut, de a utiliza timpul liber, şi nu numai. Încorporat în 

activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu si mai atrăgător, aduce 

varietate si o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie si bucurie,de destindere, ceea ce previne 

apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. 

Prin jocurile didactice introduse în diferite momente ale lecţiei, se realizează o învăţare activă, 

acordând un rol dinamic intuiţiei şi imaginaţiei fiecăruia. Printre deprinderile pe care copilul le 

dobândește și le consolidează prin joc se numără dezvoltarea limbajului, abilitatea de soluționare a 

problemelor, negocierea și logica succesiunii. tradițional aplicat până acum. 

Este mereu necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca elevii cu CES să-şi menţină 

participarea activă la un nivel optim pentru ca, în cadrul lecţiei, să nu intervină plictiseala, modificarea 

conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi anevoios, mai ales sub aspectul corelării instruirii cu 

restul elevilor clasei. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de activităţi, activităţile de educarea limbajului devin 

prilej de încercare de a dezvolta capacităţile de exprimare orală a copiilor cu CES. Cadrul didactic 

trebuie să dovedească creativitate în conceperea unor materiale auxiliare care să favorizeze o evoluţie 

favorabilă a copilului cu cerinţe educative speciale.  

Jocuri de stimulare senzorială 

Orele de muzică și mișcare; arte vizuale și abilități practice, precum și cele de joc și mișcare sunt 

cele mai generoase pentru includerea în programă a jocurilor senzoriale distractive pentru elevii cu CES. 

Iată câteva exemple care vor cuceri întregul colectiv: 

• Modelaj din aluat – copiii amestecă făină cu apă și din aluatul rezultat pot modela animăluțe, 

figuri geometrice, oameni de zăpadă, etc. După uscare, își pot picta figurinele cu acuarele de apă. 

• Cursa broscuțelor. Într-o cutie se pun două broscuțe făcute din hârtie (origami). Fiecare copil 

primește câte un pai de suc în care trebuie să sufle până când animăluțul său ajunge la linia de 

http://www.omfal.ro/jocuri-educative/stimulare-senzoriala
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final. Activitățile care implică suflatul ajută de asemenea și la corectarea dificultăților de vorbire, 

pronunție a sunetelor. 

• Împerechează obiectele după sunet- în cutiuțe mici de plastic (gen de surpriză de ou Kinder) se 

ascund diverse obiecte mici: boabe de fasole, bănuți, mărgele, bomboane etc. Copiii trebuie să 

agite fiecare recipient și să le potrivească după sunetul emis, două câte două. 

Jocuri de autonomie personală 

Numită ludoterapie, terapie ocupațională, acțiunea de stimulare a autonomiei personale se poate 

face și la școală, nu numai la ședintele de terapie individuală, doar că un pic altfel, împreună cu elevii 

tipici! 

• Astăzi ne ordonăm lucrurile! Fiecare copil trebuie să își deseneze propriul simbol ori să-și scrie 

numele complet pe dulapul sau pe portofoliul personal, pe care să-l recunoască cu ușurință. 

Odată pe săptămână, profesorul îi îndrumă pe copii să-și ordoneze lucrările, proiectele, testele. 

Elevii cu CES pot învăța, prin această acțiune repetată, că toate lucrurile au locul lor la școală, că 

trebuie să aibă grijă de obiectele personale. 

• Jocurile de rol– sunt ideale pentru orice arie de dezvoltare, dar, în cazul autonomiei personale, 

elevii speciali pot învăța ușor principii esențiale ale vieții de zi cu zi: „De-a magazinul”, „La 

spectacol”, „În vizită la muzeu”, „În excursie”, „Curățenie în camera mea”. Observând de fiecare 

dată comportamentul colegilor, imitându-l și generalizând fiecare noțiune dobândită într-o 

situație reală, autonomia personală va fi îmbunătățită semnificativ. 

Jocuri de dezvoltare cognitivă 

Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în obținerea 

reușitei școlare. Elevul cu CES trebuie să urmeze o programă adaptată conform cu nivelul dezvoltării 

sale intelectuale. Profesorul poate folosi însă câteva trucuri, care-l vor ajuta pe cel mic să învețe cu 

ușurință: 

•  folosirea în predare a mijloacelor audio-vizuale (în cazul elevilor cu ADHD si autism au un 

randament destul de bun) 

• evaluarea prin metoda proiectelor (și nu prin teste de evaluare clasice care de obicei au și limită 

de timp în rezolvarea lor) 

•  jocuri de sinteză perceptuală în cadrul software-ului educativ (manuale digitale) 

• înlocuirea scrisului de mână cu cel de tipar sau chiar folosirea calculatorului la majoritatea 

materiilor (da, legea permite asta!) 

• alegerea diverselor jocuri didactice precum: jocuri cu elemente de abstractizare și generalizare, 

jocul omisiunilor (excluderea elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu/ sesizarea elementelor 

lipsă dintr-un ansamblu); jocuri asociative („Jocul categoriilor”, „Familia de animale“; „Salata de 

legume”; „Care este casa lui?”, „La ce foloseşte …?”); – jocul ghicitorilor. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU DEFICIENȚE ÎN ȘCOALA PUBLICĂ 

 

Profesor Bădescu Oana-Marilena 

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Pitești, Județul Argeș 

 

Ideea integrării copiilor cu dizabilități în școala publică a apărut ca o reacție necesară și firească 

a societății la obligația acesteia de a asigura normalizarea și reformarea condițiilor de educație pentru 

persoanele cu cerințe educative speciale. 

Integrarea înseamnă că relațiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaștere a integrității lor, a 

valorilor și drepturilor comune pe care le posedă. Când lipsește recunoașterea acestor valori, se 

instaurează alienarea și segregarea între grupurile sociale. Altfel spus, integrarea se referă la relația 

stabilită între individ și societate și se poate analiza având în vedere mai multe niveluri, de la simplu la 

complex. 

Integrarea presupune egalitatea de participare socială și egalitatea de șanse în realizarea accesului 

la educație.  

Nivelurile integrării se află în relație de interacțiune, se influențează și se îmbogățesc reciproc creând 

astfel ansamblul de condiții necesar pentru schimbarea societății și transformarea într-o societate 

capabilă să asigure integrarea persoanelor cu handicap mintal în interiorul ei. Accesul la integrare este 

valabil pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu un handicap, indiferent de handicapul și 

gravitatea acestuia. În acest sens nu ar trebui să existe nici o restricție. Persoanele cu un anumit handicap 

și, mai ales, cu un handicap mintal sunt oameni cât se poate de obișnuiți, oameni cu vise, speranțe, 

aspirații, dar cu mai multe dureri și mai multe obstacole cu care se confruntă. 

Integrarea este un proces complex care presupune : 

- a educa acei copii cu cerințe speciale în școli obișnuite, alături de ceilalți copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență medicală 

și socială) în școala respectiva; 

- a acorda sprijin personalului didactic, managerilor școlii în procesul de proiectare și aplicare a 

programelor de integrare; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe speciale la programul și 

resursele școlii obișnuite (săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă, terenuri de sport etc.); 

- a încuraja relațiile de prietenie și comunicarea între toți copii din clasă/școală; 

- a educa și ajuta toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei; 

- a ține cont de problemele și opiniile părinților, încurajându-i să se implice în viața școlii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES; 

- a accepta schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative din școală. 

Putem vorbi despre mai multe niveluri ale integrării, precum: 

- integrarea fizică - permite persoanelor cu cerințe speciale satisfacerea nevoilor de bază ale existenței 

lor, adică asigurarea unui spațiu de locuit în zone rezidențiale, organizarea claselor și grupelor în școli 

obișnuite, profesionalizarea în domenii diverse, locuri de muncă (în sistem protejat); 

- integrarea funcțională - are în vedere posibilitatea accesului persoanelor cu cerințe speciale la utilizarea 

tuturor facilităților și serviciilor oferite de mediul social/ comunitate pentru asigurarea unui minimum de 

confort (de exemplu: folosirea mijloacelor de transport în comun, facilități privind accesul stradal sau în 

diferite instituții publice ); 

- integrarea socială - se referă la ansamblul relațiilor sociale stabilite între persoanele cu cerințe speciale 

și ceilalți membri ai comunității (vecini, colegi de serviciu, oameni de pe stradă, funcționari publici); 
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aceste relații sunt influențate de atitudinile de respect și stimă și de ansamblul manierelor de interacțiune 

dintre oamenii normali și cei cu cerințe speciale; 

- integrarea personală - este legată de dezvoltarea relațiilor de interacțiune cu persoane semnificative, în 

diverse perioade ale vieții; aici sunt incluse diverse categorii de relații, în funcție de vârsta subiectului - 

pentru un copil, relațiile cu părinții, rudele, prietenii; pentru un adult, relațiile cu soțul/soția, prietenii, 

copiii, rudele (altfel spus, integrarea eficientă impune anumite condiții, și anume, pentru un copil, 

existența unor relații cât mai apropiate cu familia, iar pentru un adult, asigurarea unei existențe demne, 

cu relații diverse în cadrul grupurilor sociale din comunitate); 

- integrarea în societate - se referă la asigurarea de drepturi egale și respectarea autodeterminării 

persoanei cu cerințe speciale ; 

- integrarea organizațională - se referă la structurile organizaționale care sprijină integrarea; este necesar 

ca serviciile publice sa fie organizate în așa fel încât să răspundă nevoilor tuturor indivizilor din 

societate. 

În concluzie, transpunerea în practică a integrării necesită desfășurarea unui sistem închegat de 

acțiuni, din domenii diverse: psihologie, pedagogie, sociologie, asistență socială, asistență medicală, 

organizatoric, juridic, politic etc. Acțiunile respective trebuie desfășurate începând de la nivelul 

individual până la cel social, urmărindu-se, în final, transformarea societății într-un sistem capabil să 

asigure integrarea persoanelor cu cerințe speciale în structurile din interiorul său. 

O viziune a integrării care să producă fuziunea a două sisteme, cel al personalității si cel al 

valorilor sociale, are avantajul să stabilească o corespondență între funcțiile de bază ale personalității 

umane și funcțiile de bază ale societății care dezvoltă personalitatea umană. Funcțiile de sinteză și 

integrare sunt corelative fenomenului de compensare. Orice sinteză constituie rezultatul acțiunii 

complexe de integrare. Raportul dintre aceste două operații este, la rândul său, generat de dispozitive ale 

funcției compensatorii. Cele câteva niveluri la care s-a urmărit existența unor funcții de compensare au 

început cu Eul biologic și s-au înălțat până la nivelul conștiinței. Aceasta axă eu-conștiință constituie o 

statură pe verticală a personalității. 

Pentru ca procesul de integrare să aibă loc în condiții de normalitate este necesar să existe și la un pol și 

la celălalt pol anumite funcții comune, anumite planuri de organizare comune pentru a se putea efectua 

eficient acest proces. 

Receptarea constituie funcția de bază a personalității umane, cât și a societății. Persoana umană 

este înzestrată cu aparatură de receptare a informațiilor de tipurile: în societate, în mediul organizat. Fără 

această capacitate nu se poate discuta despre bazele procesului de integrare, pentru că lipsa receptării 

face ca între societate și personalitate să se  interpună un abis. 

Atât personalitatea, cât și societatea dispun de sisteme de comparare, care stabilesc un proces de 

diferențiere  și de selectare ca funcții ale integrării.  

Următoarea funcție este funcționarea reprezentării. Orice valoare constituită ca atare în conștiința umană 

nu se socotește integrată până nu are să fie reprezentată sub forma unor idei, unor concepte, etc.și 

societatea dispune de o asemenea posibilitate funcțională a reprezentării. Ea își reprezintă tipul de 

personalitate umană pe baza unei selecții și a unei diferențieri, fie pe calea simbolurilor, fie pe calea 

instituțiilor și a unor comenzi de modele sociale. 

O următoare funcție este funcția esențializării, adică a transformării în formă de extrase a valorilor care 

pot fi asimilate fie de conștiința individului, fie de conștiința socială, și una și alta având nevoie de 

această operație care codifică valoarea după cifrul conștiinței. 

Odată esențializată, valoarea poate fi pusă în circulație, adică ea intră într-un sistem de intercomuicare, 

constituind următoarea funcție a procesului de integrare. Circulația valorilor esențializate generalizează 

o formă a structurii. Cu alte cuvinte capătă o nouă funcție, care este funcția de organizare a sistemului. 
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Sigur că de organizare se leagă toate celelalte funcții, autoreglarea feedback-ului, etc., ele fiind părți 

componente ale funcției de organizare. Orice organizare a personalității, presupune un grad primar de 

integrare. 

Organizarea, însă, nu reprezintă punctul important al integrării pentru ca ea poate determina structuri, 

dar aceste structuri dacă nu generează la rândul lor interfuncționalități, ne aflăm în fața unei stagnări a 

procesului, pentru că ceea ce definește nivelul procesului de integrare este funcția de operaționalitate. 

Integrarea creează, prin valorile sociale, personalitatea umană și controlul acestei creații 

reprezintă gradul de operaționalitate praxiologică și axiologică pe care societatea și-l recunoaște ca 

fiindu-i propriu în structura personalității integratoare. 

Integrarea se bazează pe convingerea că adulții lucrează în comunități incluzive, alcătuite din 

persoane de diferite rase, religii, aspirații, cu sau fără dizabilități. Tot așa, indiferent de vârstă, copiii au 

nevoie să crească și să învețe în medii asemănătoare celor în care vor lucra ca adulți, iar școala este 

principala instituție care trebuie să răspundă acestei nevoi. 

Profesorul din școala integrativă va avea o serie de obiective de perfecționare și autoperfecționare 

profesională, cum ar fi: 

- Să fie capabil să remarce punctele forte și interesele fiecărui copil și să le utilizeze pentru motivarea 

interioară în procesul de educație. 

- Să știe să stabilească obiective ambițioase, dar diferențiate, adecvate elevului respectiv, ceea ce impune 

evaluare diferențiată. 

- Să formuleze așteptări adecvate pentru fiecare elev, oricare ar fi capacitățile acestuia. Această abilitate 

a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei și ai școlii. 

- Să știe să utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activități decât pe intervenția de la catedră. 

- Să știe să ofere zilnic condiții pentru ca fiecare elev să aibă un succes. 

Procesul de integrare a copiilor în dificultate presupune din partea  profesioniștilor antrenați nu 

doar interes, cunoștinte și competențe – ci și o capacitate reală de a lucra în echipă. O echipă constituită 

atât în cadrul școlii, dar și o echipă la nivel interinstituțional, care să-i includă pe toți profesioniștii care 

răspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, director de școală și 

alții. 

Pentru fiecare copil aflat în sistemul de protecție este necesară elaborarea și aplicarea unui proiect 

personalizat de îngrijire, educare, recuperare, (re)integrare familială și socială. 

O parte importantă a proiectului personalizat este cea referitoare la proiectul de integrare în 

școală și comunitate. Pentru orice copil în dificultate care urmează o formă de învățământ preșcolar sau 

școlar acest proiect se realizeză în parteneriat cu grădinița/ școala din comunitate. Managerul de caz va 

antrena în elaborarea și aplicarea acestui document scris pe directorul școlii și pe educatoarea, 

învățătorul sau  profesorul diriginte care răspunde de educația copilului respectiv. 

Proiectul personalizat de integrare în școală și comunitate este un dosar care include date despre copil, 

evaluarea inițială a situației acestuia, planul de intervenție și rapoarte care reflectă evoluția situației pe 

parcursul implementării planului. 

Acest document facilitează legătura dintre serviciile de protecție a copilului și școală, munca în echipă 

interdisciplinară  asigură antrenarea responsabilă și complementară  a profesioniștilor din sistem, a 

directorului de școală și a cadrelor didactice, a familiei, a copiilor și adulților din comunitate pentru ca 

fiecare copil aflat în situație de risc, cu CES sau cu probleme sociale să fie sprijinit în integrarea sa 

școlară, profesională și socială. 

Integrarea socială nu poate fi separată de integrarea școlară, ea nu este doar post-școlară, ci se 

construiește treptat, pe măsura devenirii copilului prin educatie, ca adult „ființă socială” școala fiind 
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însăși o parte a vieții sociale, ca atare progresul în direcția dobândirii autonomiei, „competente” sociale 

trebuie să constituie, la fel ca și dezvoltarea intelectuală, o finalitate educațională. 

Activitatea de integrare, activitatea desfășurată de profesorul itinerant se dovedește eficientă 

dacă, pe parcursul școlarizării în școala de masă, elevul deficient integrat reușește să se adapteze la 

școala de masă, să o frecventeze regulat, să participe la acțiunile clasei din care face parte și, astfel, să 

devină independent de serviciile educaționale de sprijin. 

Practica școlară în domeniul educației integrate a demonstrat faptul că rezolvarea problemelor pe 

care copiii le întâmpină în procesul instructiv-educativ determină o analiză pe mai multe planuri a 

problemelor de învățare, în funcție de orientarea și perspectiva de abordare a acestor probleme. Astfel, 

putem identifica următoarele perspective: 

- perspectiva individuală - pune accentul pe identificarea și evidențierea problemelor specifice de 

învățare ale fiecărei categorii de copii cu cerințe educative speciale; 

- perspectiva de grup - se referă la relațiile elevului cu ceilalți colegi de clasă și la modalitățile de 

rezolvare în grup a problemelor de învățare; 

- perspectiva curriculară - adaptarea mijloacelor de învățare, asigurarea eficienței învățării pornind de la 

particularitățile individuale ale fiecarui elev, rezolvarea dificultăților de învățare prin folosirea unor 

tehnici de învățare specifice învățământului integrat, strategiile învățării interactive: 

- valorificarea experiențelor zilnice ale elevilor prin crearea unor scenarii-tip; 

- valorificarea cunoștințelor anterioare ale elevilor în desfășurarea lecțiilor noi;                             

- utilizarea situațiilor de joc în învățare; 

 

 

 

 

 

Bibliografie:      

1. Bolea, A., Şcoala românească – şcoală incluzivă, în „Analele Institutului de Istorie G. Bariţ din Cluj-

Napoca, Seria Humanistica”, V, 2007, pp. 233–254. 

2. Gherguţ, A., Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a 

gradelor didactice, Iaşi, Editura Polirom, 2005. 

3. Horga, I., Jigău, M. (coord.), Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de 

masă, Bucureşti, Editura Vanemonde, 2009. 

4. Manea, L., Dizabilitatea ca factor de risc privind accesul la serviciile de educaţie, în „Calitatea vieţii”, 

nr. 1–2, 2006, pp. 41–50. 

5. Vrăsmaş, T., Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Bucureşti, Editura Aramis, 2001. 

6. Vrăsmaş, T. (coord.), Incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Aspiraţii şi 

realităţi, Bucureşti, Editura Vanemonde, 2010. 

7. *** HG nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, 

compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din 

cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

977 din 2005. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

695 
 

Șansa copiilor cu CES 

                                                                                      Prof. Vasile Daniela-Camelia 

                                                                               Școala Gimnazială Leotești , Comuna Bobicești 

 

                 Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație. Școlile 

trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, 

participare şi dezvoltare. Iar comunitatea trebuie și ea pregătită să accepte nevoile acestor copiii. 

                 Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care 

sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fiecare copil 

prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare 

personalizată.  Educaţia necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate pentru toţi”. 

Perceperea socială a acestor copii nu este mereu constantă, variind de la societate la societate, furnizând 

semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. 

                   Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii 

fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această 

categorie fac parte: copii cu deficienţe senzoriale şi fizice; copii cu deficienţe mintale, comportamentale; 

copii cu tulburări afective, emoţionale; copii cu handicap asociat; copii cu dificultăţi de cunoaştere şi 

învăţare; copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune. Indiferent de vârsta pe care o au, copiii au 

sentimentul demnităţii personale; copiii cu CES  sunt interiorizaţi, refuzând comunicarea cu oricine; 

uneori reacţionând violent la frustrare. În timp, personalitatea copilului se dezorganizează şi apar stări 

psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea respectului şi încrederii. 

                   Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, cadrul didactic va fi 

treptat în stare să recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin recunoaşterea 

tulburării de învăţare la elevi, profesorul a făcut primul pas în remedierea elevului. Din moment ce 

cadrul didactic devine competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să 

abordeze în mod diferenţiat învăţarea/ educarea acestui elev. Aceasta necesită eforturi şi energii 

suplimentare din partea cadrului didactic, deoarece elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi 

recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale. Abordarea diferenţiată necesită o 

colaborare strânsă între pedagog şi psihologul şcolar.  

                  Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-

participative permit elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu 

realitatea înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor ,stimulează și dezvoltă învățarea prin 

cooperare. Metodele  care favorizează înțelegerea conceptelor și ideilor, valorifică experiența proprie a 

elevilor sunt: discuția, dezbaterea, jocul de rol. Metodele care stimulează gândirea și creativitatea îi 

determină pe elevi să caute și să dezvolte soluții pentru diferite probleme, să compare și să analizeze 

situațiile date sunt: studiul de caz, rezolvarea de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt 
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învățați să lucreze productiv unii cu alții și să-și dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, proiectul 

în grupuri mici. 

                 Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, 

în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, 

deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca 

ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

                  Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. 

                  Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum 

învaţă copilul, dar şi ce, și cum este necesar să fie învăţat. Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, 

cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, 

programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, asistenţă 

psihoterapeutică. 
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Dificultăți de învățare sau eşec şcolar? 

prof. Boișteanu Marian  

Școala Gimnazială Corocăiești 

Problematica dificultăţilor de învăţare a reprezentat un aspect important dintotdeauna, însă 

aprofundarea acestei problematici s-a reliefat în a doua jumătate a secolului al XX-lea, având ca obiectiv 

separarea domeniului dificultăţilor de învăţare de domeniul educaţiei speciale.  

Dacă până în anii ’60 dificultăţile de învăţare erau asociate termenului de deficienţă de intelect 

sau disabilitate intelectuală, începând cu anii 1962- 1963, definiția propusă pentru a preciza o realitate 

diferită faţă de deficienţa de intelect a fost cel de disabilitate de învăţare (learning disability).          

     Literatura de specialitate contemporană stabilește o deosebire mai accentuată, particularizată 

propunând termenul dificultate de învăţare în locul celui de disabilitate: „O disabilitate este, în esenţa ei, 

structural funcţională şi, de regulă, prealabilă unei dificultăţi. O dificultate este, de cele mai multe ori, o 

consecinţă în plan performanţial a unei disabilităţi, dar ea poate apărea şi din multe alte cauze şi motive 

conjuncturale, incidentale, aleatorii” (Ungureanu, 1998).  

Explicația aceasta a conturat ideea unei suprapuneri posibile între conceptul de dificultăţi de 

învăţare şi cel de eşec şcolar. Ieşirea din acest impas teoretic s-a realizat printr-o diferenţiere între 

dificultăţile de învăţare induse şi dificultăţile de învăţare propriu-zise (Ungureanu, 1998, Vrasmaş, 

2007).  

Dificultăţile de învăţare induse sunt obstacole provocate de maniera în care se învaţă (lipsa unor 

metode de învăţare eficientă, lipsa de eficienţă şcolară, absenteism) sau de mediul în care se învaţă 

(deficienţe de predare, suprasolicitare şcolară), motive care stau la baza randamentului scăzut, a 

performanţelor situate la limita inferioară  a potenţialului deţinut.  

Dificultăţile de învăţare propriu-zise au un caracter structural-funcţional, fiind consecinţa unei 

deficienţe de natură organică, constitutivă. În acest mod, domeniul dificultăţilor de învăţare a fost 

delimitat de domeniul eşecului şcolar. 

Definiția “dificultăţi specifice de învăţare” conturează ideea unei tulburări la nivelul unuia sau 

mai multor procese implicate în înţelegerea sau în utilizarea limbajului scris sau oral, evidențiate de 

incapacitatea de a asculta, vorbi, citi, scrie, pronunţa sau efectua calcule matematice.  

Dificultăţile de învăţare se disting datorită unei cauze interne care se situează la nivelul unor 

disfuncţii ale sistemului nervos central. Aceste disfuncţii se manifestă prin denaturarea proceselor de 

achiziţie şi procesare a informaţiilor.  

Chiar dacă la baza dificultăţilor de învăţare stau disfuncţii ale sistemului nervos, este posibil ca 

examinarea medicală neurologică să evidenţieze sau nu astfel de disfuncţii. De aceea se consideră că 

elementele esenţiale în diagnosticarea dificultăţilor de învăţare sunt obţinute prin intermediul evaluărilor 

de natură psihologică, educaţională sau prin evaluarea limbajului. 
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A diagnostica corect dificultăţile de învăţare reprezintă abilitatea activării unor prudențe și atenții 

sporite astfel încât să nu fie confundate cu alte tulburări specifice care afectează capacitatea de învăţare. 

Diagnosticul diferenţial al dificultăţilor de învăţare se aplică pentru următoarele tulburări (cf. 

Ungureanu, 1998): 

 - deficienţa mentală uşoară se caracterizează prin coeficient de inteligenţă aflat în mod constant 

sub limita normală, în timp ce în cazul dificultăţilor de învăţare acesta este normal sau uneori peste 

medie; 

 - efectele didascogene majore şi prelungite se reflectă în scăderea performanţelor elevului ca 

urmare a aşteptărilor scăzute ale cadrului didactic, în timp ce performanţele scăzute manifestate de 

elevul cu dificultăţi de învăţare sunt intrinseci acestuia, nu depind de aşteptările cadrului didactic;  

- tulburările afective grave sunt cele care destructurează întreaga conduită a elevului, afectând şi 

performanţele şcolare ale acestuia, în timp ce dificultăţile de învăţare afectează doar conduita şi 

performanţa şcolară, diminuând-o; 

 - problemele atitudinal-caracteriale reflectă o atitudine deficitară a copilului faţă de muncă şi 

activitate în general, în timp ce dificultăţile de învăţare nu corelează cu acest tip de atitudine, din contră, 

unii copii cu dificultăţi de învăţare se dovedesc foarte sârguincioşi, perseverenţi, dar în ciuda eforturilor 

făcute, performanţele lor rămân slabe; - tulburările curente şi pasagere de învăţare au un caracter 

temporar, contextual, în timp ce dificultăţile de învăţare au un caracter intrinsec, putându-se agrava în 

timp;  

- tulburările de adaptare, acomodare şi asimilare a mediului şcolar ambiant au, de asemenea, un 

caracter temporar, apărând la începutul unui ciclu de şcolaritate sau la schimbarea mediului şcolar, în 

timp ce dificultăţile de învăţare apar independent de aceste momente sau situaţii;  

- tulburările comportamentale pot însoţi uneori dificultăţile de învăţare în sensul că un elev cu 

dificultăţi de învăţare, neputând să-şi satisfacă nevoia de apartenenţă socială sau nevoia de stimă şi statut 

prin performanţe şcolare poate recurge la comportamente indezirabile care pot obţine satisfacţie în acest 

registru motivaţional. 

Dificultăţile de învăţare necesită, în principal, intervenţie strategică în plan cognitiv pentru a se 

modifica.  

Persoanele cu dificultăţi de învăţare pot primi sprijin educativ atât din partea unui personal 

specializat (medici, logopezi, psihologi, psihopedagogi, pedagogi), cât şi din partea cadrelor didactice, 

prin intermediul unui curriculum adaptat sau a părinţilor implicaţi în educarea eficientă a propriilor 

copii. De asemenea, un rol important în tratarea și estomparea efectelor dificultăților de învățare o 

reprezintă nevoia evidentă de intervenţie specializată, prin programe individualizate.  

Având în vedere caracterul etiologic intern al dificultăţilor de învăţare, dificultăţile de învăţare 

pot fi rameliorate și îmbunătățite, astfel încât să se obțină  performanţe identice sau apropiate elevilor 

care nu manifestă dificultăţi de învăţare. Însă modul de învăţare, strategiile utilizate în cadrul învăţării 
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vor fi diferite la aceşti copii. În acest sens sunt deseori evidențiate păreri conform cărora „dificultăţile de 

învăţare nu se vindecă”, intervenţia specializată însemnând o instrumentare eficientă pentru a obţine 

performanţe. Aşa cum se poate observa, acţiunea de schimbare nu se petrece într-un mediu specializat, 

ci este accesibilă în perimetrul obişnuit al şcolii.  

Învăţarea şcolară poate reprezenta un cadru eficient de schimbare în cazul dificultăţilor de 

învăţare (Gherguţ, 2006). Cu atât mai mult cu cât programele educaţionale incluzive oferă pârghii 

importante la nivelul integrării sociale a elevului.  

Nedescoperirea sau încadrarea defectuoasă a performanţelor scăzute ca rea voinţă sau indolenţă 

poate duce la aprofundarea dificultăţilor şi însoţirea acestora de scăderea interesului pentru învăţare, a 

stimei de sine, a integrări sociale şi profesionale a persoanei.  

Descoperirea cât mai precoce şi prevenţia sunt moduri de abordare indicate și preferate în 

domeniul dificultăţilor de învăţare. În consecinţă, o trecere în revistă a elementelor care ar permite 

încadrarea unui copil în categoria dificultăţilor de învăţare cuprinde următoarele aspecte: 

 1. diferenţă semnificativă între aptitudinile sale intelectuale şi performanţa şcolară; 

 2. nu a avut succes şcolar sau progresul şcolar a fost minim; 

 3. prezintă dificultăţi în a utiliza instrumente şi strategii educaţionale de care colegii săi poate 

beneficia cu uşurinţă;  

4. performanţele sale şcolare sunt inferioare celor ale colegilor;  

5. manifestă dificultăţi de pronunţie;  

6. manifestă dificultăţi în însuşirea scris-cititului; 

 7. manifestă dificultăţi la nivelul calculului matematic şi al rezolvării de probleme;  

8. manifestă dificultăţi psihomotorii, spaţiale şi de orientare;  

9. manifestă dificultăţi de comunicare şi relaţionare socială care afectează negativ învăţarea. 
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UTILIZAREA TEHNOLOGII ASISTIVE SOFTWARE ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR CU 

DEFICIENȚE SENZORIALE 

 

 

Prof. Vasilache Cătălin-Florinel 

Prof. Vasilache Elena-Cristina 

Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”- Iași 

 

 

Conceptul de tehnologii asistive sau tehnologiile de acces sunt destinate să asigure accesibilizare 

suplimentară persoanelor care au deficienţe de auz, văz, fizice. Tehnologiile asistive reprezintă un 

”ansamblu de dispozitive, echipamente şi programe, conectate la calculator sau integrate acestuia, care 

permit utilizarea lui de către copiii cu deficienţe”. Pentru toate persoanele, tehnologia poate furniza 

instrumente importante pentru a face îndeplinirea sarcinilor mai rapid şi mai uşor, dar pentru unele 

persoane cu handicap, tehnologia de asistenţă este o necesitate, care le permite să se angajeze în sau 

pentru a efectua mai multe sarcini.”  

Tehnologiile asistive software sunt aplicaţii informatice care permit utilizatorilor să utilizeze 

tehnica de calcul şi de comunicaţie cu sau fără ajutorul altor echipamente hardware. 

Persoanele cu deficienţă de vedere, în lipsa văzului, recepţionează informaţiile furnizate de 

tehnica de calcul şi comunicare prin auz şi/sau prin pipăit. În aceste condiţii persoanele cu deficienţă de 

vedere au nevoie de aplicaţii informatice capabile să transforme informaţia vizuală în informaţie 

accesibilă. 

 

CITITORUL DE ECRAN JAWS 

Jaws-ul este o aplicaţie informatică care identifică proprietăţile „obiectelor” care alcătuiesc 

interfaţa grafică a unei aplicaţii şi le transformă în informaţie de tip text. Aceasta poate fi în continuare 

transmisă unui program de sinteză vocală şi/sau unui afişaj Braille. Deşi acest gen de aplicaţii se 

adresează în principal nevăzătorilor, acestea sunt utile şi persoanelor cu deficienţă de vedere, precum şi 

utilizatorilor care nu pot sau nu ştiu să citească. 

Cititorul de ecran este veriga intermediară între computer şi sintetizatorul de voce, majoritatea 

cititoarelor de ecran dispunând de comenzi specifice cărora le corespund anumite combinaţii de taste. 

 

CITITORUL DE TEXTE IVONA READER 

Ivona oferă asistenţă indispensabilă pentru persoanele nevăzătoare în utilizarea calculatorului şi a 

internetului. 

Cititorul de text “Ivona Reader” este dotat cu o sinteză vocală CARMEN pentru citirea şi 

ascultarea de texte, cărți şi documente în limba română şi sinteză vocală ANNA pentru limba engleză. 
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 Ivona poate citi textele din Microsoft Word, Open Office şi Star Office şi alte procesoare de text, 

paginile web; poate fi integrat cu Skype, iTunes şi numeroase alte programe. Realizează o citire rapidă şi 

clară a conţinutului oricărei pagini web şi al oricărui email, dar şi o subtitrare a oricărui film(dublare 

audio). De asemenea cititorul este dotat cu funcţia de convertire a fişierelor doc, pdf, txt în fişiere mp3. 

Marele avantaj pe care îl oferă Ivoana Reader îl constituie posibilitatea de a “învăța” programul 

să „citească” atât în limba română cât şi în limba engleză, fiind de un real folos în cadrul disciplinei 

fizică. 

 
 

 

AMPLIFICATORUL DE ECRAN ZOOMTEXT MAGNIFIER   

 

ZOOMTEXT MAGNIFIER are rolul de a afişa conţinutul ecranului mărit; funcţionează ca o 

lupă. El măreşte o parte a ecranului pentru ca utilizatorul să schimbe centrul , mărind lizibilitatea şi 

vizibilitatea pentru  utilizatorii cu deficienţă de vedere.  
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SMART SYNC SS-010-S10 

 

Utilizarea acestui soft ajută cadrul didactic să profite la maximum de timpul de la clasă putând 

oferi sprijin fiecărui elev în parte în funcţie de nevoile de învăţare, în acelaşi timp. 

 Acest software de gestionare a clasei permite profesorului să vizualizeze ecranele elevilor pentru 

a monitoriza activităţile lor în scopul îndrumării şi sprijinirii pe tot parcursul lecţiei. Cu Smart Sync  

cadrul didactic poate interacţiona cu elevii frontal sau individual pentru a-i menţine angajaţi şi 

concentraţi la lecţie. 

Comunicarea interactivă între profesor şi elevi se poate realiza şi în scris prin funcţiile “chat”şi 

“întrebări”. Profesorul poate crea grupe diferite de lucru, poate da teme şi resurse în timpul lecţie; de 

asemenea poate realiza sondaje prin care să testeze nivelul de înţelegere al elevilor.   

Prin funcţiile “observe” şi „control” se poate afişa pe tabla interactivă ecranul elevului în scopul 

evaluării activităţii acestuia. 
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TASTATURA VIRTUALĂ 

 

Programul cu tastare pe ecran Smart Notebook 11, furnizează o imagine de pe o tastatură 

standard sau modificată pe ecranul computerului. Utilizatorul selectează tastele cu un mouse, touch 

screen, trackball, joystick, comutator sau dispozitive indicatoare electronice şi fizice (pen-uri). 

 Din aceeaşi categorie mai sunt disponibile tastaturi virtuale încorporate în browsere web 

(Google) sau aplicaţii share (gate2home). 

 

 
 

 OPTICAL BRAILLE RECOGNITION(OBR) 

 

OBR (Optical Braille Recognition) este o aplicaţie software care permite "citirea" documentelor 

tipărite în Braille cu un scaner standard la care se ataşează un filtru special pentru a mări contrastul. 

Informaţiile preluate sunt prezentate sub formă de text care poate fi utilizat în toate tipurile de aplicaţii 

Windows. Aplicaţia este utilă mai ales profesorilor debutanţi din şcolile pentru deficienţi de vedere care 

nu cunosc limbajul Braille în sensul că aceştia pot “scana” lucrările elevilor în vederea evaluării scrise. 
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DUXBURY SYSTEMS– DBT 

 

DBT este o aplicaţie software pentru translatarea din format doc, txt în format Braille, folosind 

sistemul de operare Microsoft Windows. Are capacitatea de a include fişiere grafice tactile pentru 

documente mixte- text şi grafică, fiind extrem de utilă în crearea fişelor de lucru pentru elevii cu 

deficienţă de vedere.  
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STRATEGII DE PREDARE 

 PENTRU ELEVII CU  CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

Raluca Igna  

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal 

 

Maturizarea poate fi un proces dificil care se complică și mai mult atunci când un copil are nevoi  

educaționale speciale -  dizabilități cognitive (gândire, percepție și raționament), tulburări emoționale 

și/sau comportamentale, întârzieri în dezvoltare sau dizabilități fizice. Printre alte repercusiuni, aceste 

nevoi educaționale  speciale pot diminua capacitatea copilului de a învăța independent sau într-un mediu 

școlar obișnuit. 

Copiii cu cerințe  educaționale speciale dezvoltă o mai bună  capacitate de  învățare atunci când sunt 

utilizate tehnici precum analiza sarcinilor, predarea de la egal la egal, învățarea  prin cooperare, au un  

loc special de învățare și  se folosește abordarea multi-senzorială.  

Următoarele strategii pot  fi utile atât părinților, cât și profesorilor atunci când încearcă să lucreze  cu 

acești copii. 

Strategii pentru dezvoltarea  abilităților de citit 

• Pregătiți elevul prezentându-i clar  conceptele noi  și  elementele de vocabular. 

• Ghidați-l pe elev să citească o poveste, punând întrebări care evidențieze scopul lecturii. 

• Dezvoltați sau accentuați abilitățile legate de textul folosit  prin exerciții sau activități pe fișe de lucru. 

• Exersați pentru a aplica abilitățile dobândite în timpul lecției. 

• Citiți cu voce tare elevilor în mod regulat. 

• Alocați câteva minute în fiecare zi lecturii în gând. 

• Folosiți activități de scriere care să ofere profesorului posibilitatea de diversificare  a strategiilor și 

abilităților de scriere. 

• Includeți scrierea unui jurnal ca parte a programului educațional individualizat al elevului. 

• Furnizați fișe de lucru personalizate. 

• Stabiliți o rețea de comunicare cu alți profesori folosind tehnici holistice în lucrul cu acești elevi. 

• Încurajați elevul  să citească cu voce tare. Dacă  face greșeli, acestea pot fi ușor identificate de către 

profesor și corectate 

• Citirea se poate face cu colegii sau cu părinții (lectură asociată). Acest lucru va spori încrederea 

copilului. 

•Utilizați  cititul în grup (lectura în cor). Având materialul printat , elevul primește stimulul auditiv și 

vizual pentru a se corecta 

• Folosiți manuale cu coduri de culori (de exemplu, verde este egal cu început, roșu este egal cu oprire) 

Strategii pentru  dezvoltarea abilităților de scriere 

• Alocați  timp suficient pentru  exersarea scrisului (de exemplu, de patru ori pe săptămână). 
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• Expuneți elevii  unei  game largi de sarcini de scriere. Elevii ar trebui să participe la activități de 

scriere care prezintă situații de rezolvare a problemelor bine  structurate, precum și activități care 

implică auto-dictare. 

• Creați un climat  propice dezvoltării scrierii. Elevii trebuie să fie  expuși unui  mediu sigur și prietenos 

unde  să dezvolte un sentiment de aparteneță la comunitate, incurajând  cooperarea și colaborarea între 

elevi. 

• Variați  exercițiile de caligrafie cu alte exerciții din alte domenii, astfel încât să stimuleze și abilitățile 

de scriere. 

• Ajutați elevii să dezvolte procesele esențiale pentru scrierea eficientă. Procesul de compunere a scrierii 

poate fi împărțit într-o serie de etape distincte  (de exemplu, pre-scriere, scriere și rescriere),  

• Ajutați elevii să-și dezvolte abilitățile și capacitățile pentru a realiza procese de compunere mai 

sofisticate. 

• Asistați elevii în dezvoltarea obiectivelor pentru îmbunătățirea lucrărilor  scrise. 

• Stabiliți obiective clare și solicitați elevilor să își evalueze propriile teme conform unor criterii specific. 

Acestea  pot ajuta elevii să monitorizeze și să evalueze  progresul. 

•Pentru cei mici  -se pot lipi  litere pe podea, iar  elevii merg  de-a lungul literelor ce formează un anumit 

cuvânt . Puneți-i să reproducă forma cu fire colorate. 

• Rugați elevii să folosească un baston/băț  și corpurile lor pentru a forma litere. 

• Crema de ras cu spray poate fi utilizată pentru a forma litere mari. Hârtia oferă o suprafață adecvată. 

• Rugați elevii să folosească un fascicul de lumină al unei lanterne sau un pointer  pentru a urmări litere 

pe o tablă. 

• Puneți elevul să exerseze scrisul  în nisip, apă,  acuarele. 

• Ajutați elevii să facă diferite asocieri   pentru o literă  pe care au dificultăți să o amintească 

• Puneți elevii să-și descrie oral mișcările pe măsură ce se scrie litera. Astfel se exersează memoria 

auditivă. 

Strategii pentru  operații matematice 

• Utilizați materiale  precum nasturi și mărgele.  Rugați elevii să pună mărgele într-un pahar  de plastic 

transparent și să numere în timp ce observă câte mărgele reprezintă numărul. În acest fel copilul 

primește informații auditive pentru a susține acest concept. 

• Folosiți imagini. Materialele pentru elevii mai mici au, de obicei, un număr mai mare  de ilustrații. 

Materialele pentru elevii mai mari tind să se bazeze mai mult pe prezentări abstracte. Un profesor va 

avea nevoie să completeze predarea prin desenarea și construirea de reprezentări vizuale. 

• Încercați să combinați materialul oral  cu cel vizual. Descrierea procesului de adunare poate fi 

combinată cu bătăi din palme, de exemplu. 

• Încercați să utilizați materiale aspre pentru reprezentări  tactile. Acestea pot fi și benzi de hârtie de 

diferite lungimi utilizate pentru a demonstra concepte precum mai mult sau mai puțin. Un alt tip de 

prezentare tactilă este trasarea  unui număr sau a unei  litere pe spatele mâinii elevului. 

• Folosiți  culorile. Creta colorată sau  cariocile pot fi utilizate pentru a indica  pașii și direcția 

procesului. Evidențierile pot fi folosite pentru a atrage atenția asupra semnelor procesului (+, X) și a 

cuvintelor-cheie („mai mare decât”, „ori”). 
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• Furnizați un exemplu  de rezolvare a unei  probleme pentru fiecare sarcină. Problema exemplificată 

poate fi deosebit de utilă pentru elevii cu dificultăți de memorie. 

• Corelați activitățile din clasă pentru a crește conștientizarea temporală. Utilizarea unor fraze precum 

„în cinci minute” „mai devreme” și „ieri” va oferi o bază pentru înțelegerea timpului. Notarea în 

calendar este utilă, în special în ceea ce privește evenimentele speciale și sărbătorile. 

• Reduceți treptat numărul de exemple din teme. Unele teme sunt copleșitoare pentru elev din cauza 

numărului mare de exemple ceea ce duce la pierderea concentrării.  Acești elevi au, de asemenea, un 

ritm de învățare mai lent. 

• Utilizați afișarea unor diagrame. 

• Jucați jocuri în care să folosiți  povestirea. Creați asocieri  de cuvinte pe baza scorurilor jocului. 

• Solicitați elevilor să folosească cărți de joc pentru a crea jocuri care necesită calcul aritmetic. 

• Aplicați măsurători în clasă. Descrieți creșterea membrilor clasei (un proiect pe termen lung pentru 

anumite vârste), creșterea plantelor și alte măsurători. Rugați elevii să estimeze distanțele, greutățile și 

posibilele răspunsuri. 

• Puneți elevii să folosească o numărătoare pentru a le facilita calculele. 

 

Strategii pentru deficitul de atenție și hiperactivitate 

• Recompensați elevul pentru pregătirea temelor sau rezolvarea sarcinilor 

• Stabiliți rutine pentru așezarea obiectelor - în special obiecte utilizate frecvent(cărți, caiete). 

• Evidențiați caracteristicile principale ale sarcinilor (propoziții principale, titluri sau cuprins) 

• Furnizați elevului o listă de materiale necesare pentru fiecare sarcină. Limitați lista la acele materiale 

necesare pentru a finaliza sarcina. 

• Îmbunătățiți claritatea instrucțiunilor. Repetați de câteva ori pe un ton calm. 

• Scurtați sarcina divizând-o  în părți mai mici. 

• Elaborați  sarcini  interesante. 

• Creșteți noutatea sarcinii utilizând un format de joc 

• Folosiți materiale curriculare de interes  

 

Idei generale 

• Arată, demonstrează și modelează. 

• Utilizați învățarea multi-senzorială. 

• Divizați informațiile în unități mai mici. 

• Utilizați discuția de la egal la egal și cooperarea. 

• Folosiți o abordare adecvată dezvoltării. 

• Elaborați informațiile cât mai concis  posibil. 

• Furnizați un set mic de instrucțiuni. 

• Citiți elevilor materialele de testare. 

• Aflați cum elevul învață cel mai bine și utilizați această modalitate de învățare. 

• Oferiți oportunitatea îmbunătățirii constante. 
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• Toți elevii ar trebui să fie încurajați și să li se acorde timp pentru a lucra în colaborare și a rezolva 

problemele până la nivelurile pe care le pot atinge. 

• Oferiți elevilor șansa de a-și expune și a-și justifica gândirea în moduri diferite. 

• Folosiți mai mult sarcinile bazate pe probleme și întrebările deschise. 

• Creșteți treptat așteptările pentru raționamentul elevului și încurajați strategii de soluții multiple. 

• Puneți un accent mai mare pe dialogul și colaborarea dintre elevi. 

• Folosiți mai puțin activitățile centrate pe profesor. 
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CARACTERISTICI ALE INSTRUIRII  

DIFERENȚIATE LA ELEVII CU CES 

 

Prof.Inv.Primar  Iliescu Aurora 

Liceul Preda Buzescu Berbesti 

 

 

 Orice copil are o serie de particularităţi care se referă la modul, stilul, ritmul şi specificul 

învăţării sale. 

În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi care necesită  un sprijin suplimentar, activităţi 

specifice pentru realizarea sarcinilor de  învăţare şi care determină măsuri specifice.  

Cerinţele educative speciale sunt necesităţi educaţionale complementare obiectivelor generale ale 

educaţiei şcolare.  

Categorii de elevi cu cerinţe educaţionale speciale: 

- Aria: Cunoaştere şi învăţare: Întârziere mintală/deficienţă mintală/dificultăţi severe de învăţare; 

Sindromul Down; Dificultăţi de învăţare medii; Discalculie; Dispraxie, Dislexie (tulburare de limbaj) 

- Aria: Comunicare şi interacţiune : Autism; Sindrom Asperger; Intârzieri în dezvoltarea limbajului 

- Aria: Cerinţe senzoriale şi fizice: Deficienţe vizuale; Deficienţe auditive; Deficienţe fizice şi motorii; 

- Aria: Cerinţe sociale, emoţionale şi comportamentale; Hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD); 

Tulburări emoţionale (afective şi de comportament). 

Elevul cu dificultăţi de învăţare prezintă: 

• capacitate redusă de concentrare şi atenţie uşor de distras; 

• un nivel mai scăzut al motricităţii (generale şi fine) şi a coordonării spaţiale; 

• prelucrare deficitară a informaţiilor auditive şi vizuale;  

• dificultăţi ale memoriei de scurtă durată; 

• tulburări ale limbajului oral (vocabular slab dezvoltat); 

• dificultăţi în citire (recunoaştere, decodificare şi înţelegere a cuvintelor citite); 

• dificultăţi de scriere (greutăţi manifeste în realizarea sarcinilor de scriere);  

• slaba însuşire a simbolurilor, a calculului matematic, a noţiunilor spaţiale şi temporale; 

• nivel scăzut al formării deprinderilor sociale. 

Tulburările scris-citit se manifestă prin:  

• dificultăţi evidente şi persistente la citit şi scris, ghiceşte cuvintele; 

• scrie literele şi/sau numerele greşit, omite litere; 

• are nevoie de mai mult timp să finalizeze o sarcină scrisă; 

• dificultăţi în reamintirea tablei înmulţirii sau a alfabetului sau în ordonarea lucrurilor (de 

exemplu, zilele săptămânii); foloseşte degetele pentru a face calcule simple, în vreme ce alţi 

copii pot face cu uşurinţă respectivele calcule mental;  

• face confuzii între dreapta şi stânga; 

• prezintă dificultăţi neobişnuite când se îmbracă sau când îşi leagă şireturile. 

Copilul cu ADHD: 
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- nu observă detaliile şi face greşeli datorate neatenţiei; 

- are dificultăţi când trebuie să îşi menţină atenţia concentrată timp mai îndelungat; 

- este uşor distras de stimuli externi; 

- nu reuşeşte să termine sarcinile de lucru; 

- deseori este agitat, vorbeşte mult, îşi mişcă mâinile şi picioarele; 

- este impulsiv, întrerupe şi îi deranjează pe ceilalţi; 

- evită sau respinge activităţile ce necesită efort intelectual susţinut; 

Politicile educaţionale în cazul elevilor cu CES au la bază ideea de educaţie pentru toţi şi în 

acelaşi timp, educaţia pentru fiecare. Strategia propusă de Ministerului Educaţiei Naţionale privind 

egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe, precum şi accesul acestora la orice formă de 

educaţie şi ocrotire şi-a propus următoarele scopuri:  

- garantarea (asigurarea) unei participări totale şi active în viaţa comunităţii elevilor cu CES,  

- evitarea sau eliminarea oricăror forme de discriminare asupra persoanelor cu dizabilităţi. 

În implementarea strategiilor educaţionale incluzive sunt parcurse mai multe etape: 

1.Identificarea elevilor ce întâmpină dificultăţi sau care nu reuşesc să facă faţă exigenţelor 

programului educativ; 

2.Diagnosticarea elevilor cu dizabilităţi sau cu dificultăţi de învăţare – natura dificultăţilor, 

disciplinele unde se manifestă, lacune, nivel de interes; 

3.Depistarea complexului cauzal care a determinat apariţia dificultăţilor de învăţare; 

4.Proiectarea unui curriculum diferenţiat şi personalizat, în funcţie de situaţiile şi problemele 

identificate (Program de intervenţie personalizat) 

5.Desfăşurarea unui proces didactic activ, formativ, cu accent pe situaţiile motivaţionale 

favorabile învăţării şi evaluarea formativă; 

Psihodiagnoza (etapele 1,2,3) este realizată de specialişti de la CJRAE, iar etapele 4,5 sunt implementate 

în şcoli de către echipe formate din cadre didactice de la diferite discipline, profesori de sprijin, 

consilieri şcolari. 

Sugestii de ordin general privind adaptarea curriculară: 

- accesibilizarea prin simplificare a tuturor părţilor din curriculum (conţinut, activităţi de predare, 

activităţi de evaluare); 

- selectarea unor metode şi mijloace de învăţământ preponderent intuitive; 

- extinderea perioadei de timp alocate procesului de învăţare;  

- implicarea elevilor în stabilirea ţintelor individuale de învăţare şi monitorizarea progresului obţinut; 

- folosirea unor metode şi procedee de evaluare prin care să se evidenţieze evoluţia şi performanţele 

elevilor nu numai în plan intelectual, ci mai ales în plan aplicativ (modalităţile de rezolvare a unor 

probleme tipice de viaţă, posibilităţile de comunicare şi relaţionare cu cei din jur etc.).  

Sugestii didactice: 

1. Volum: adaptarea numărului de elemente pe care elevul trebuie să le înveţe  

2. Metode de predare: metodele trebuie personalizate şi adaptate elevului. Specialiştii recomandă, 

abordarea multisenzorială, harta mentală, materiale didactice ilustrative, grupuri de învătare prin 

cooperare, oferirea de recompense grupului atunci când se ajută unul pe celălalt; 
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3. Participare: adaptarea gradului în care elevul este implicat activ în rezolvarea sarcinii.  

4. Timp: adaptarea timpului alocat rezolvării sarcinilor. 

5. Nivelul de sprijin: presupune mai mult sprijin individual anumitor elevi.  

6. Dificultate: se pot adapta: nivelul conţinuturilor, tipul problemei, regulile pe care elevul le poate folosi 

în rezolvarea sarcinii (de exemplu, simplificarea instrucţiunilor pentru rezolvarea sarcinii); 

7. Rezultat: diferenţierea evaluării (de exemplu, în loc să răspundă la întrebări în scris, daţi-i voie 

elevului să răspundă oral, permiteţi elevilor să demonstreze cunoştinţele pe care le au prin utilizarea 

unor mijloace practice).  

8. Spaţiul fizic: este bine ca elevul să fie aşezat în apropierea cadrului diactic pentru a putea fi ajutat şi 

pe cât posibil într-un loc unde să nu fie distras (la geam de exemplu); 

9. Comunicarea: copiii cu CES au probleme de comunicare şi de aceea este nevoie să oferim feed-back 

(verificaţi dacă au înţeles sarcinile). 

În concluzie, la nivelul clasei unde sunt integraţi copii cu CES e nevoie de: 

-     dezvoltarea unor planuri de intervenţie personalizate; 

-     monitorizarea atentă a progresului şi a rezultatelor elevilor; 

-     obiective explicite de învăţare; 

-     adaptarea conţinuturilor, sarcinilor de învăţare şi strategiilor de evaluare; 

-     gruparea eterogenă; 

-     copiii cu CES să fie implicaţi în activităţi de învăţare în grup, învăţare prin cooperare, alături de 

colegii lor; 

-    cadrelor didactice care integrează aceşti copii să primească sprijin atât din partea colegilor cât şi din 

partea personalului specializat din afara şcolii. 

 

Bibliografie: 

Gherguţ, A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom, Iaşi 

Vrăşmaş, T.(2004), Şcoala şi educaţia pentru toţi, Ed. MiniPed, Bucureşti 
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DREPTURILE OMULUI ŞI ALE COPILULUI 

 ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ, 

DIN PERSPECTIVĂ TEOLOGICĂ 

 

                                                          prof. Butnărașu Constanța Camelia,  

Liceul Teoretic ,, Emil Racoviță,, Galați  
 

Conştiinţa creştină vede în viaţă un dar divin fundamental şi o consideră drept datorie morală. 

Viaţa umană, ca cel mai mare dar făcut omului de Dumnezeu, este atât de preţioasă pentru că tot ce face 

şi creează omul se datorează, în primul rând, faptului că este fiinţă vie, că este purtător de viaţă.  

Dumnezeu nu este numai dătătorul vieţii, ci şi Cel care poartă grijă de viaţa noastră.  

Nici după ce omul a păcătuit, Dumnezeu nu a încetat să asigure omului viaţa, căci Dumnezeu 

este „apărătorul vieţii” (Ps. 26, 2). Cel dintâi drept fundamental al omului este dreptul la existenţă şi, 

deci, la viaţă. 

 Dreptul la viaţă constă în îndreptăţirea pe care o are fiecare persoană umană de a trăi şi de a i se 

respectă viaţa de către semenii săi. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, darul vieţii sale fiind 

împodobit cu atributele superioare ale cugetării şi sensibilităţii, cu puterea de a înţelege, de a cunoaşte, 

de a vibra în faţa suferinţei, bunătăţii sau frumuseţii şi tinde spre asemănarea cu Dumnezeu. 

Numai legătura cu Dumnezeu îl menţine şi-l promovează pe om în viaţă. Omul este creat pentru 

veşnicie, iar viaţa lui trebuie să o trăiască în perspectiva mântuirii. 

În contextual actual, societatea contemporană oferă cele mai izbitoare contraste: oamenii care 

posedă averi fabuloase şi se scaldă într-un lux revoltător stau indiferenţi alături de semenii lor care nu au 

nici cel mai simplu adăpost, locuind realmente, sub cerul liber şi, care nu au altă vină decât aceea de a fi 

săraci; copiii care au devenit o povară pentru familia lor. 

În locul însănătoşirii morale a membrilor societăţii se cultivă degradarea morală prin formarea 

unor practice specific păgânismului ca de exemplu, desfrâul sub toate formele lui cele mai hidoase: 

prostituţia, homosexualitatea, dar şi un prozelitism exacerbat, care-l îndepărtează pe om de adevărata 

credinţă şi învăţătura morală. 

Crima, acest păcat strigător la cer, este comisă la cote alarmante, până şi de mamele care-şi ucid 

copiii în pântece, sau de fiii care ridică viaţa celor care le-au dat viaţă. 

Astfel, pe lângă îngrămădirea în suflet a tuturor celorlalte stricăcioase patimi, să dobândim şi 

indolentă, indiferenţă faţă de suferinţa aproapelui, silă faţă de linişte, de cercetarea sinelui şi de 
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rugăciune. Moartea a provenit din păcat, dar trebuie adăugat faptul că păcatul rezidă de asemenea în 

moarte . Sfântul Apostol Pavel scrie: “Pentru că precum a împărăţit păcatul prin moarte, aşa şi harul sa 

împărătească prin dreptate, spre viaţa veşnică, prin Iisus Hristos, Domnul nostru”. (Rom. 5, 21) 

Dacă constituţiile moderne, care au proclamat egalitatea tuturor oamenilor în faţa legii admiteau 

ca, nu toate fiinţele umane au aceleaşi drepturi, diferenţele de rasă, de sex, de religie, de avere, au fost 

adesea propuse drept criteriu care să justifice asemenea inegalităţi. 

Prin urmare, persoana umană este purtătoare de drepturi prin însăşi fiinţa sa, nu în funcţie de 

ceea ce o instituţie sau o persoană hotărăşte în decursul timpului. 

Criza societatii contemporane, transformările spiritual, culturale şi morale, cele politice, 

participarea reală şi active a omului la soluţionarea problemelor politice, economice, social-culturale, în 

întreaga lume, impune revenirea la problema drepturilor omului în societate, a căror promovare 

presupune transformarea omului dintr-un observator pasiv în unul active la toate evenimentele care au 

loc în lumea contemporană. 

Pentru Biserica Ortodoxă, împlinirea responsabilităţilor faţă de drepturile omului, stă sub semnul 

iubirii, iubire care îndeamnă pe toţi oamenii să pună înaintea drepturilor sale, drepturile celorlalţi. 

Bibliografie 
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 Stereotipuri şi prejudecăţi 

prof. Tanase Daniela 

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu” Pitesti, Arges  

 

,,Nu judeca o carte după copertă”  

 

             Stereotipurile reprezintă seturi de trăsături atribuite membrilor unui grup social. Prin aceste trăsături 

reuşim să ne explicăm la scară mică lumea care ne înconjoară. Stereotipurile sunt puternic încărcate cu 

sentimentele ataşate lor. Stereotipurile pot fi : pozitive, atunci când reunesc în structura lor trăsături 

valorizate pozitiv la nivel social, sau negative, dacă reunesc anumite caracteristici valorizate negativ. În 

general, indivizii dezvoltă mai puternic stereotipuri negative referitoare la alte grupuri decât la cele din 

care el face parte. 

              Prejudecata este o părere, o idee preconcepută (şi adesea eronată) pe care şi-o face cineva 

asupra unui lucru, adoptată, de obicei, fără cunoaşterea directă a faptelor. Are la bază stereotipizarea, 

este universală şi rigidă şi poate fi un gând, o concepţie manifestată prin discriminare. 

              În fiecare zi, elevii experimentează o mare varietate de valori şi moduri de viaţă împreună. În 

scopul de a găsi propria lor poziţie, au nevoie să-şi dezvolte abilitatea de a face alegeri. Ce pot să fac, ce 

nu trebuie să fac? Ce este bine şi ce este greşit? Copiii şi adolescenţii îşi dau seama în curând că nu se 

poate răspunde uşor la aceste întrebări. Ceea ce poate fi bine într-un caz poate fi greşit într-un alt caz. 

Cum pot decide? Ce orientări am? 

              Pentru orientare personală, elevii au la dispoziție doua elemente: constituţia unei ţări şi 

abordarea de către aceasta a drepturilor omului. Acestea sunt două puncte de referinţă care demonstrează 

pluralismul valorilor într-o societate. Cel mai important principiu este libertatea personală, ceea ce 

permite fiecărui individ dreptul de a-şi dezvolta personalitatea pe fondul toleranţei reciproce şi 

responsabilităţii, aducând astfel beneficii atât pentru comunitatea în care trăieşte cât şi pentru omenire în 

general. Putem diferi foarte mult în ceea ce priveşte viziunile şi interesele noastre, cu condiţia să fi 

convenit regulile cu privire la modul de a discuta neînţelegerile noastre în mod paşnic. 

                 Elevii ar trebui să înţeleagă că identitatea lor este definită atât de către ei înşişi cât şi prin 

interacţiunea lor cu alţii. Identitatea este definită prin marcarea atât a diferenţelor dintre indivizi cât şi a 

nevoii de a aparţine familiei sau unui grup de persoane egale şi de a fi protejat de aceasta/acesta. Tinerii 

se vor înţelege mai bine în cazul în care îşi explorează sentimentele şi nevoile personale, dezvoltarea lor 

personală şi dorinţele lor pentru viitor. Ei au nevoie să facă experienţe cu diferite forme de 

comportament, extinzând astfel repertoriul lor de interacţiune cu ceilalţi. Ei vor învăţa acest lucru dacă 

contribuie constructiv la situaţii de interacţiune socială. 

Sursele prejudecăților sunt multiple. Cele mai cunoscute sunt: 

• Diferențele existente între noi și ceilalți (culoarea pielii, sexul, obiceiurile, limba, credințele 

religioase etc.) sunt considerate deficiențe sau apreciem că „noi” avem însușiri pozitive, iar „ei” 

au însușiri negative. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

715 
 

• Etichetările, care sunt utilizate pentru simplificarea gândirii, a exprimării, pot deveni dăunătoare 

atunci când formulăm etichetări nefavorabile despre o persoană (grup de persoane) și ne 

comportăm ca atare. 

• Eșecurile – atunci când nu avem succes sau când ne confruntăm cu dificultăți, apreciem că este 

vinovat oricine altcineva decât noi. 

• Competiția între persoane sau grupuri poate conduce la o evaluare negativă a celuilalt sau a 

grupului. 

• Elitismul, care se referă la tendința de a considera că facem parte dintr-o categorie aleasă, 

valoroasă (numită elită), fapt care ne-ar face superiori în raport cu ceilalți. 

• Învățarea în familii sau în cadrul altor grupuri sociale, în primul rând datorită unei experiențe 

personale insuficiente. 

Cele mai cunoscute forme de prejudecati sunt: 

• Rasismul: disprețul, ura față de altă rasă; 

• Naționalismul șovin (etnocentrismul): ostilitatea față de alte naționalități; 

• Xenofobia: teama sau ura față de străini; 

• Antisemitismul: ostilitatea față de evrei; 

• Sexismul: ideea, sentimentul că un sex este superior celuilalt; 

• Gerontofobia: ostilitatea față de bătrâni; 

• Juventofobia: ostilitatea față de tineri. 

Combaterea prejudecatilor 

       Pentru a reduce prejudecăţile, ar putea fi util să identifici şi să înţelegi efectele negative pe care 

acestea le au asupra celor din jurul tău. Oportunităţi în viaţă sunt pierdute și relaţiile se deteriorează 

atunci când oamenii acţionează sub impulsul prejudecăţilor. Atunci când nu este recunoscută şi 

confruntată, prejudecata are un impact negativ nu doar asupra victimelor, dar şi a celor care o au. 

         Diversitatea poate fi un factor care contribuie la capacitatea de a face faţă cu bine când vine vorba 

de prejudecăţi. Dacă nu eşti expus la diferite rase, culturi, religii, nu poţi accepta pe deplin diversitatea 

care există în lume. Ajungem să cunoaştem cu adevărat o persoană atunci când ne oprim din a o judeca 

şi începem să o ascultăm şi să o înţelegem. Odată ce ajungem să cunoaştem oameni aparţinând diferitor 

grupuri, vom constata că multe dintre prejudecăţile pe care le aveam erau false sau nefondate. 

              Din păcate una dintre principalele cauze ale discriminării între sexe este religia. Multe religii 

plasează femeia mai jos decât bărbaţii, ceea ce duce la perpetuarea existenţei unei societăţi patriarhale. 

Discutaţi deschis aspectele religioase care perpetuează discriminarea între sexe, încercând să arătaţi 
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respect faţă de religie în sine. Discutaţi despre diversitatea culturală şi religioasă însă menţineţi o poziţie 

fermă în privinţa aplicării egalităţii. 

              Informarea, orientarea şi motivarea femeilor către opţiuni educative în care sunt slab 

reprezentate sau care sunt tradiţional considerate specific masculine (şi invers), în scopul creşterii 

oportunităţilor în momentul când vor intra pe piaţa muncii; 
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Integrarea elevilor cu CES, un strict necesar 

                                                               Profesor gradul I Petcu Lavinia 

                          Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Traian Vuia” Boboc, Buzău 

 

Ce reprezintă integrarea elevilor cu CES?  Un proces de includere în şcolile şi la clasele 

normale/obişnuite a acestor copii precum şi participarea lor la activităţi formale , non-formale şi 

extraşcolare.  

Se spune că familia este cea care asigură prima dată socializarea , dar şcoala este instituţia 

principală în care copilul socializează cu adevărat, ea facilitând integrarea copilului , adaptarea la noile 

condiţii şi reguli de convieţuire /conlucrare cu ceilalţi colegi.  

Odată cu integrarea elevilor cu CES , îndrumaţi de cadrele didactice de specialitate, elevii 

normali vor putea înţelege mai bine acest proces de integrare , vor asista la efortul colegilor lor, care din 

cauza problemelor de sănătate  ,vor beneficia de o abordare diferită a procesului instructiv-educativ , 

ajutând şi ei în limita posibilitaţilor , în acest fel dovedind altruism şi respect faţa de colegii lor .  

Şcoala trebuie să asigure şanse egale tuturor elevilor, precum şi posibilitîţi de dezvoltarea a 

acestora în funcţie de interese şi aptitudini ale fiecărui elev în parte.  

 Copilul cu cerinţe educative speciale are nevoie de înţelegere din partea celorlaţi , de acceptare, de 

susţinere, de motivare în grupul/clasa din care care face parte , făcând abstracţie de diferenţele dintre ele. 

De aceea, se spune că suntem diferiţi dar egali ,respectându-ne şi ajutându-ne  unii pe alţii.  

Astfel, educaţia incluzivă susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa. Ei trebuie sprijiniţi pentru 

a face acest lucru .Un rol important al educaţiei incluzive este acela de a identifica şi minimiza barierele 

învăţării presupunând o schimbare de atitudini , comportament şi curriculum care să ajute copiii 

,inclusiv pe cei cu cerinţe educative speciale. Faptul că se dezvoltă continuu în funcţie de cultură  şi 

mediul de viaţă o face să fie un proces dinamic şi special.  

Există mai multe forme ale integrării elevilor cu CES . Astfel şcolile obişnuite ,de masă trebuie 

să aibă o strânsă legătură cu cele speciale.  

 Se pot organiza clase speciale în şcoala obişnuită .Elevii cu cerinţe educative speciale 

colaborează/relaţionează cu cei normali ajutaţi de cadrele didactice şi de cele de specialitate.  

Un alt mod de integrare al copiilor cu CES îl reprezintă modelul itinerant. Acesta presupune 

integrarea unui număr mic de copii cu handicap care locuiesc în apropierea şcolii şi care sunt sprijiniţi 

de un profesor itinerant. Acesta lucreză cu copiii la domiciliu şi ei pot participa la activităţile şcolare şi 

se pot integra mai uşor în şcoala de masă. 

Părinţii au un rol important şi trebuie să se implice, să colaboreze cu şcoala pentru a asigura 

integrarea copiilor lor în diferite tipuri de activităţi şcolare şi extraşcolare pentru fiecare elev fiind 

necesar un plan individual de integrare cu măsuri care să ducă la succes. 
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INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES   

Prof. înv. preșc. Onaca Iuliana Carmen 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Pinochio”Zalău, Jud. Sălaj   

            

MOTTO: 

“Eu sunt copilul.  

Tu ţii în mâinile tale destinul meu.  

Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuși sau voi eșua în viață!  

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire.  

Educă-mã, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” 

 (din Child’s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

Educația integrată se referă la integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltări armonioase și echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin 

dezvoltatea capacităților fizice și psihice, prin implementarea unor programe cu character recuperator, 

dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care să 

suplinească pe cele absente sau insufucient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general și pentru învățare în special. 

Cerințele educative speciale (CES) desemnează necesități educaționale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților individuale și celor 

caracteristice unei anumite deficiențe sau tulburări/dificultăți de învățare, precum și o asistență 

complexă ( medicală, educațională etc.). 

Integrarea școlară desemnează un process de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o 

urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă) și de 

desfășurare cu succes a prestațiilor școlare. Asimilarea de către copil a statutului de elev este rezultatul 

unor modificări interne în echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecințe în planul 

acțiunii sale. 

Educația incluzivă are în vedere îndepărtarea sau diminuarea barierelor de orice tip din calea 

învățării și participarea în egală măsură a tuturor copiilor, atenție specială acordându-se celor din familii 

cu grad ridicat de vulnerabilitate sau cu risc de excluziune și marginalizare. Este o abordare strategică, 
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concepută pentru a facilita succesul în învățare pentru toți copiii și la toate nivelurile de educație. Scopul 

educației incluzive este de a le permite atât cadrelor didactice cât și copiilor să se simtă în largul lor 

atunci când au de a face cu diversitatea și să o considere mai degrabă o provocare decât o problemă, o 

oportunitate și nu un factor de blocaj. 

Educația incluzivă: 

➢ implică creșterea participării active a copiilor la educație; 

➢ necesită o schimbare fundamentală de atitudine față de responsabilitățile sistemului de 

învățământ din partea cadrelor didactice dar mai necesită și cunoștințe specifice, capacitate și 

strategii educaționale adaptate; 

➢ propune o abordare participativă a cooperării între cadrele didactice și copii, între copii, părinți și 

administrația educațională. 

Principiul educației incluzive a fost adoptat pentru prima oară în 1994, la Salamanca, în cadrul 

Conferinței Mondiale privind nevoile educative speciale (UNESCO, 1994). 

La temelia educației incluzive se află dreptul omului la educație, afirmat în Declarația Universală 

a Drepturilor omului, în 1949. La fel de important este și dreptul copilului de a nu fi discriminat, 

conform afirmațiilor din Articolul 2, Convenția privind Drepturile Copilului(ONU, 1989). Din aceasta 

rezultă că toți copiii au dreptul de a beneficia de un tip de educație lipsit de discriminare pe bază de 

dizabilitate, etnie, religie, limbă, sex sau capacitate. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului deficient și să se 

creeze oportunități care să permită însușirea de abilități propice integrării eficiente în comunitatea 

normală. 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse: trebuie 

acceptată idea că există astfel de copii, să li se recunoască dreptul la educație, să se asigure integrarea lor 

în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai repede în 

diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educational personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalităților de evaluare, care 

trebuie să se plieze pe necesitățile și dificultățile fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite 

pentru restul clasei. Obiectivele propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt 

stabilite, de comun accord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă 

de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinți. 
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Fiecare elev trebuie să se simtă apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după 

posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele 

stabilite în PEI. 

Participarea familiei și comunității locale la viața școlii este fundamentală dacă se dorește 

asigurarea calității ,,educației pentru toți”. Familia și comunitatea au dreptul de a se implica și pot avea 

contribuții diverse. Comunitățile pot fi implicate cu succes în conducerea școlii. Școlile pot juca rolul de 

resursă pentru comunitate oferind servicii sau devenind locul de desfășurare a activităților altor 

organizații. 

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor 

cu nevoi speciale sunt:  

o informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei 

chiar şi pentru copiii ce au abandonat şcoala;  

o sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea 

şcolii într-o şcoală integrativă;  

o schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale; 

o dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare 

(ex.: poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.);  

o  implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi 

acordarea sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale; 

o  implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale; 

o elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia 

incluzivă, prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, 

indiferent de problemele acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii 

didactice adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, evaluare.  

Și copiii vor învăța mai bine atunci cînd există un echilibru între așteptări și oportunitățile de 

învățare acasă și la școală. Când părinții și cadrele didactice conlucrează, copilul poate fi sprijinit 

eficient pentru a depăși dificultățile de învățare. 

Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora ajută la reducerea stresului 

pe care-l resimt familiile și micșorează riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și niciun specialist sau cadru didactic nu-

și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut” pentru copilul lor. Programele de 

intervenție ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele trebuie să fie construite astfel încât să satisfacă 

nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părinții trebuie să aibă acces total la toate 

informațiile educaționale și la ,,diagnosticele” copilului. 
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Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă. O școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 
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Teoria predării  si învățării  în educația inclusive 

Gradinita cu P.P. Nr. 5 Zalau 

Prof.înv.prescolar Alb Ionela Angelica 

 

Pentru integrarea eficientă a copiilor cu dizabilități mai severe este necesară crearea unor servicii de sprijin 

specializate în asistența psihopedagogică de care să beneficieze copiii/elevii/tinerii integrați, precum și a unor 

servicii de consultanță pentru cadrele didactice din școala incluzivă, ceilalți elevi, familie și comunitate. 

Atribuțiile profesorului itinerant și de sprijin sunt următoarele: 

• colaborează cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învățământ special în vederea 

preluării informațiilor privind evaluarea și planul de servicii individualizat al copilului/elevului cu CES 

integrat în învățământul de masă; 

• colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învățământ în care este înscris copilul/elevul în 

vederea realizării unei integrări școlare eficiente și a punerii în aplicare în mod unitar a planului de 

servicii individualizat; 

• elaborează și pune în aplicare planul de intervenție personalizat realizat pe baza planului de servicii 

individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare; elaborează și pune în aplicare planul 

de intervenție personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat, în parteneriat cu membrii 

echipei multidisciplinare; 

• elaborează și pune în aplicare planul de intervenție personalizat realizat pe baza planului de servicii 

individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare; 

• participă la activitățile educative școlare și extrașcolare din grupă/clasă în calitate de observator, 

consultant, coparticipant; 

• desfășoară activități de stimulare cognitivă individuală sau în grup; 

• realizează evaluări periodice și reproiectează programul de intervenție personalizat în funcție de 

rezultatele obținute; 

• consiliază părinții/tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin și colaborează cu 

aceștia; 

• la cererea părinților/tutorilor și/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea și orientarea școlară 

de către comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE a tuturor acelor copii/elevi care au dificultăți de învățare și 

nu beneficiază de servicii educaționale de sprijin. 

• monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate și evaluează, în parteneriat cu cadrele didactice 

de la grupă/clasă, rezultatele aplicării acestora; 

• realizează materiale didactice, instrumente de lucru și de evaluare specifice în colaborare cu cadrele 

didactice de la grupa/clasa în care sunt elevi cu CES; 

• participă, în timpul orelor de predare- învățare, la activitățile care se desfășoară în clasă;  

 

Una dintre limitările abordării profesorului itinerant este că numărul de cazuri tine să fie foarte mare și 

distanțele prea mari, împiedicând profesorii să facă vizite școlare regulate și asta înseamnă că acoperirea poate fi 

neuniformă. 
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Practica incluzivă în clasă recunoaște importanța jocului și a pauzelor în timpul lecțiilor. 

Joaca promovează abilități critice, cum ar fi rezolvarea problemelor, planificarea, luarea de schimburi și 

partajarea. Wapling (2010) susține că elevilor cu dizabilități nu li s- a oferit deseori libertatea de a se juca și de a 

socializa pentru că este posibil să fi fost respinși de colegii lor sau ținuți acasă de părinți supraprotectori. 

Pauzele dintre activități sunt deosebit de utile pentru toți elevii cu dizabilități, dar mai ales pentru cei cu 

deficiențe de auz care pot găsi tranziția între lecții și subiecte, o provocare și o nevoie de timp pentru pregătirea 

pentru un nou subiect sau activitate. 

Copiilor surzi li se pare obositoare învățarea, datorită nivelului de concentrarea necesară și, astfel, ar trebui să 

beneficieze de pauze scurte între lecții, cu oportunități de joacă și interacțiune cu colegii lor.  

Acest lucru îi poate ajuta să se concentreze mai bine, să dezvolte elemente sociale esențiale și abilități. 

Practica pedagogică care etichetează elevii drept „speciali” sau „lenți” poate duce la stigmatizare, excludere și 

așteptări scăzute ale elevilor din partea profesorilor lor. 

De multe ori spunem că educația incluzivă nu este responsabilitatea noastră. O vedem ca pe o 

problemă de specialitate asociată cu „Nevoi speciale” și dizabilități ”(Miles, 2009: 616). În aceste sens este 

bine să parcurgem și să ne implicăm într-un proces de învățare bazat pe cu dizabilități, săraci, orfani și alte 

situații deloc plăcute.probleme, care implică scriere reflexivă, studiu individual, formare profesională și 

discuții regulate conduse de un profesor specialist în inlcuziune – consilier, profesor intinerant, psiholog școlar 

etc. Putem astfel să începem să ne dăm seama că avem deja abilități semnificative în gestionarea unor clase 

incluzive și pentru a răspunde copiilor cu nevoi diverse. 

O abordare corectă a incluziunii școlare este cea care implică procesul de pregătire a unităţilor de 

învăţămînt pentru a cuprinde în procesul de educaţie pe toţi membrii comunităţii, indiferent de caracteristicile, 

dezavantajele. 
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Metode si tehnici  de cunoastere si evaluare a persoanelor cu CES 

 
Prof.înv.primar Marian Gina Mariana 

Şcoala Gimnazială ,,Gh.Lazăr,, Zalău 

 

 

 

Cunoaşterea psihologică de către profesor a elevilor este complexă şi dificilă, dar, este şi extrem 

de profitabilă pentru elevul în cauză, pentru activitatea lui, sau pentru colectivitatea în care trăieşte. În 

vederea realizării ei cât mai adecvate, psihologia pune la dispoziţia profesorului un ansamblu de metode. 

Metode şi procedeele utilizate în cunoaşterea şi caracterizarea psihopedagogică a elevilor sunt: 

1) Observaţia psihosocială — presupune un contact direct cu realitatea colectivului asigurând obţinerea 

unor date reale, care vor fi prelucrate şi interpretate. 

Avantajul pe care îl prezintă această metodă îl constituie faptul că dirigintele este o persoană ce deţine 

cunoştinţe psihopedagogice fiind pregătită pentru a face astfel de observaţii şi, mai mult decât atât, el 

este coparticipant la viaţa colectivului, exercitându-şi calitatea de observator din interior, fără ca 

fenomenele şi manifestările supuse observaţiei să fie deturnate. 

2) Tehnicile sociometrice sunt destinate înregistrării şi măsurării configuraţiei şi intensităţii relaţiilor 

interpersonale din interiorul unui grup social. 

In ansamblul tehnicilor sociometrice sunt incluse testul sociometric, matricea sociometrică, indici 

sociometrici sociograme, cadranele sociometrice. 

3) Metoda chestionarului — se bazează pe formularea unor întrebări la care elevii urmează să răspundă 

verbal sau scris. 

Formularea întrebărilor este predată de stabilirea de către diriginte a obiectivelor pe care le 

urmăreşte, ce intenţionează să obţină în urma prelucrării răspunsurilor. Modul în care sunt formulate şi 

organizate întrebările au rolul de a determina obţinerea unor răspunsuri fidele, sincere, complete. 

Aria de fenomene pe care le are în vedere chestionarul poate fi delimitată pe baza constatărilor ce au 

rezultat în urma aplicării celorlalte metode. 

4) Metoda scărilor de opinii şi atitudini (scările de apreciere) 

- se caracterizează prin, posibilitatea elevilor de a exprima opiniile sau părerile în legătură cu 

fenomenele supuse cunoaşterii diferenţiat sub aspectul intensităţii. Răspunsurile sunt ordonate sub formă 

ascendentă sau descendentă în funcţie de intensitatea, fermitatea sau numărului de subiect incluşi care ar 

corespunde opiniei sau aprecierii celui ce răspunde. 

5) Metoda aprecierii obiective a personalităţii — urmăreşte aprecierea făcută de elevi asupra diferitelor 

componente ale personalităţii propriilor colegi (atitudini, inteligenţă, caracter, temperament, calităţi 

individuale ale proceselor psihice). 
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Este un instrument util pentru cunoaşterea modului în care normele morale sunt asimilate şi integrate în 

viaţa internă a colectivului, jalonând activitatea şi comportamentul elevilor, contribuind la educarea 

simţului responsabilităţii în formularea unor judecăţi de valoare cu privire la calităţile moral-volitive ale 

colegilor (atitudinea faţă de învăţătură, cinstea, sinceritatea, spiritul organizatoric, colegialitatea, 

disciplina, ambiţia, respectul). 

De asemenea elevii pot fi solicitaţi să se autoaprecieze cât mai obiectiv astfel putându-se face o 

comparaţie între rezultatele aprecierii de către colegi, aprecierii de către diriginte a fiecărui elev şi ale 

autoaprecierii, dirigintele având posibilitatea de a confrunta propria sa apreciere cu cea a colectivului şi 

cu aprecierea elevului. 

Metoda aprecierii obiective este eficientă pentru că ajută dirigintele în surprinderea atmosferei morale ce 

există în colectivul respectiv, în cunoaşterea locului pe care elevul îl ocupă în ierarhia morală a 

colectivului pentru fiecare însuşire în parte, a fluctuaţiilor de la o însuşire la alta în ansamblul celorlalte 

şi pentru că stimulează procesul cunoaşterii reciproce între elevi. 

6) Metoda experimentului acţional-ameliorativ — presupun introducerea unor modificări care să 

determine un alt mod de desfăşurare ulterioară a fenomenelor. Modificările introduse decurg în mod 

riguros din ceea ce s-a întâmplat până în acel moment în colectiv. Aceste modificări conduse şi 

controlate acţionează împreună cu celelalte influenţe mai puţin determinate. Caracteristica 

experimentului acţional-ameliorativ este aceea că presupune o dublă determinare-retroactivă şi 

proactivă, asigurând interdependenţa dintre toate cele trei componente, cunoaştere-acţiune-rezultat. 
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A    DIFERITELOR CATEGORII 

DE COPII CU C.E.S. 

 
                                                                                              Prof.Ungurusan Gabriela 

                                                                                  GR.P.P. Voinicel Zalau 

 

 Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reţineri faţă de persoanele cu 

deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la 

fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl 

consideră dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã 

cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã 

dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei 

din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii cu 

deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã 

mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie de 

aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele mai 

mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea lor de 

utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare la 

activitãţile productive , depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala formã 

de pregãtire profesionalã pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar 

fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa 

muncii, urmatã de angajarea şi integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, 

fãrã experienţã şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi îndrumare din 

partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  cu 

gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii 

cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã evite 

obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie deosebitã, sã 

fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu 
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aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de 

învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã 

trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai bogat 

şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru 

prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea unui 

timp suplimentar de lucru. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste 

mici  determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu 

consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii 

de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi 

garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului 

deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a 

conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasa. 
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Integrarea în învățământul de masă a copiilor cu cerinţe educaționale speciale 

 

Gradinita  cu P.P. Nr. 5 Zalau 

Prof.înv.prescolar Bigi Timea 

 

Pornind de la ideea că fiecare copil este unic, sistemul educațional trebuie să ofere şanse egale la 

educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, participare şi dezvoltare . 

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor 

elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi 

celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative 

speciale şi  necesită un program individualizat de învăţare.  

Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru prioritatea strategică 

Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

Cerintele educative speciale desemneaza acele cerinte ori nevoi speciale fata de educatie care sunt 

suplimentare dar si complementare obiectivelor generale ale educatei pentru copil. Conceptul de cerinte 

educative speciale aspira la depasirea traditionala a separarii copiilor pe diferite categorii de deficiente, 

printr-o abordare noncategoriala a tuturor copiilor. 

Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea integrării acestora în 

mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-şi 

creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate. 

Integrarea scolara reprezinta o particularizare a procesului de integrare sociala a acestei categorii de 

copii, proces care are o importanta fundamentala in facilitatea integrarii ulterioare in viata comunitara 

prin formarea unor conduite si atitudini, a unor aptitudini si capacitati favorabile acestui proces. 

 Integrarea copiilor cu CES permite, sub indrumarea atenta a cadrelor didactice, perceperea si 

intelegerea corecta de catre elevii normali a problematicii si potentialului de relationare si participarea 

lor la serviciile oferite in cadrul comunitatii. 

Educatia speciala se refera la adoptarea, completarea si flexibilitatea educatiei pentru anumisi copii in 

vederea egalizarii sanselor de participare la educatie in medii de invatare obisnuite 

Educatia integrata a copiilor cu CES urmareste dezvoltarea capacitatilor fizice si psihice a acestora care 

sa-i apropie cat mai mult de copii normali, a implementarii unor programe cu caracter corectiv-

recuperator; stimularea potentialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor functii menite 

sa le suplineasca pe cele deficitare; crearea climatului afectiv in vederea formarii motivatiei pentru 

activitate, in general si pentru invatare, in special asigurarea unui progres continuu in achizitia 

comunicarii; formarea unor abilitati de socializare si relationare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu 

caracter profesional si de exercitare a unor activitati cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative 

si a insusirilor pozitive ale personalitatii, care sa faciliteze normalizarea deplina. 

 Fiecare copil cu CES trebuie sa beneficieze de un program adecvat si adaptat de recuperare, care sa 

dezvolte maximal potentialul fizic si psihic pe care il are.  

Integrarea urmareste valorificarea la maximum a disponibilitatilor subiectului deficient si antrenarea in 

mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate in asa fel incat sa preia activitatea 
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functiilor deficitare si sa permita insusirea de abilitati care sa inlesneasca integrarea eficienta in 

comunitatea normala. Prin integrare, se realizeaza si o pregatire psihologica a copilului, care sa 

contribuie la crearea unor stari efectiv emotionale corespunzatoare, in care confortul psihic este mentinut 

de satisfactiile in raport cu activitatile desfasurate. 

 Raportul relatiei socializare, integrare, incluziune, are in vedere implicatiile practice si teoretice ce 

privesc evolutia sistemului de organizare a educatiei speciale si a pregatirii copiilor pentru integrarea si 

incluziunea in activitatile profesionale si in colectivitatile sociale. 

Cooperarea între instituţiile de învăţământ special şi unităţile învăţământului de masă a devenit o 

modalitate pentru a asigura şanse egale copiilor cu dizabilităţi. În consecinţă, au fost stabilite structuri de 

învăţământ special integrat sub forma claselor speciale şi a programelor de integrare. 

Copiii cu nevoi educaţionale speciale sunt integraţi treptat în şcolile învăţământului de masă, cu 

asistenţa specialiştilor în psihopedagogie. Copiii urmează temporar clase speciale până la integrarea în 

şcolile învăţământului de masă. Ei pot de asemenea să urmeze atât clase speciale, cât şi clase din 

învăţământul de masă. Programele de integrare sunt organizate pentru a sprijini integrare individuală a 

8-12 elevi în diverse clase din învăţământul de masă (pentru 2-3 unităţi de învăţământ din aceeaşi zonă). 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii 

abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de 

capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 

conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se 

facă diferenţiat. 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din 

perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi 

pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se 

poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe 

tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea 

obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi 

întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii 

intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice.  Este nevoie de o adaptare a 

procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de 

învăţare al elevului. 

Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională 

pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin 

din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) au potenţial 

individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite. 

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea 

diferenţiată se poate realiza prin: 
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adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea 

obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară; 

adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de 

predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), materialul 

didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de 

sprijin); 

adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot 

exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să vizeze 

identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. 

Tratarea individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele procesului 

instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile copiilor. 

Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor 

instructiv-educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Sarcinile care se dau  copilului să fie în 

concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se află în permanent devenire şi transformare, astfel 

asigurându-se o amplificare a efortului psihic şi fizic al copilului. 

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea cunoştinţelor propuse 

spre învăţare, cât şi prin formele de organizare a activităţii şi a metodelor didactice utilizate. Copiii aflaţi 

în diferite faze ale insuccesului şcolar pot fi cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi şi individual, 

cu sarcini de lucru care să ţină seama de dificultăţile lor. 

Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, 

ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării 

copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea 

încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 

Ei sunt diferiti din punct de vedere al temperamentului, motivatiilor, capacitatii chiar daca prezinta 

acelasi tip de deficienta iar fara abordarea adecvata a acestor cerinte speciale nu se poate vorbi de 

egalizarea sanselor de acces, participarea si integrarea scolara si socială iar 

școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 

lingvistică sau oricare alta. 
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PROVOCĂRILE INCLUZIUNII ȘCOALRE- OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITE 

 

Pașcan Daniela Teodora 

Școala Gimnazială Ibănești 

 

”Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, 

copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 

minorităţilor lingvistice şi etnice…” 

(Declarația de la Salamanca asupra educației cerințelor speciale adoptată la conferința mondială „Acces 

și calitate“ organizată de UNESCO și Ministerul Educației din Spania, 7-10 iunie 1994) 

 

Termenul de ”educație specială” a fost utilizat cel mai frecvent, în diferite țări cu referire la 

învățământul special destinat copiilor cu diferite dizabilități, care erau cuprinși mai ales în ”școlile 

speciale”. Acest termen accentuează necesitatea ca pe fondul pregătirii de bază din domeniul 

psihopedagogiei speciale, toți membrii echipei de intervenție corectiv-compensatorie, recuperatorie și 

formativă să aibă competențe teoretico-metodologice și practice dobândite printr-o formare adecvată. 

Educația specializată vizează și copiii cu ADHD, epilepsie, dificultăți specifice de învățare, 

tulburări comportamentale etc., fiind realizată în instituții ”specializate” sau ”incluzive”. 

Pe baza unor programe și proiecte educative corective, compensatorii și educative personalizate, 

elaborate prin munca în echipă multidisciplinară, se vor avea în vedere activizarea autenticului potențial 

psihic al copiilor cu dizabilități, precum și accelerarea dezvoltării psihice a acestora. 

La baza sistemelor de recuperare și educație specializată a copiilor, tinerilor și adulților cu diferite 

dizabilități stau și noile descoperiri din domeniul geneticii umane, al neuroștiințelor, al științelor 

medicale, precum și din ariile psihopedagogiei speciale, psihologiei dezvoltării, psihologiei educației, 

psihologiei sociale, tehnologiilor informatice de acces. 

În România, în politica educaţională a Ministerului Educaţiei şi Cercetării este prevăzută 

modernizarea şi reconfigurarea sistemului de învăţământ special în vederea atingerii scopului 

fundamental al integrării educaţionale, profesionale şi sociale a copiilor cu nevoi speciale şi în vederea 

adaptării la viaţa comunităţii. Pentru atingerea acestui scop, două direcţii principale au fost identificate 

pentru viitor. Copiii vor fi şcolarizaţi încă de la început într-o unitate de învăţământ de masă, în 

apropierea domiciliului lor şi vor beneficia de servicii de sprijin diversificate şi de calitate.  

Schimbările recente privesc crearea serviciilor de sprijin pentru copiii în dificultate. Aşteptările, în 

ceea ce priveşte creşterea calităţii educaţiei pentru aceşti copii, vor include formarea profesorilor din 

învăţământul de masă în domeniul educaţiei copiilor cu nevoi speciale şi al educaţiei incluzive, servicii 

educaţionale de sprijin psihopedagogic şi de specialitate, şcolarizare la domiciliu, şcolarizare cu 

frecvenţă redusă şi servicii de specialitate pentru logopedie şi consiliere psihopedagogică. 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi şcolile în parteneriat au dezvoltat, de 

asemenea, multe programe şi proiecte. 

https://www.reninco.ro/images/Declaratia%20de%20la%20Salamanca.pdf
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Integrarea copiilor cu nevoi speciale urmăreşte includerea lor în învăţământul de masă şi se referă la 

capacitatea unui grup, clasă, colectiv, şcoală de a primi noi membri care au nevoie de sprijin pentru 

adaptare, integrare, socializare. De obicei ei sunt mutaţi în clasele respective pentru a-şi petrece timpul 

în clase separate şi pentru a primi sprijinul necesar. Când această mutare a lor nu este acompaniată de o 

interacţiune crescută între copiii cu nevoi speciale şi ceilalţi copii, ea reprezintă doar un pas – integrarea 

fizică şi nu adevărata incluziune. Incluziunea implică modificări structurale şi funcţionale de ambele 

părţi: atât pentru cel care urmează a fi integrat dar şi pentru cei care primesc/includ in interiorul lor 

elemente noi. În Declaraţia de la Salamanca se spune că şcoala obişnuită cu o orientare incluzivă 

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează 

comunităţi primitoare, construiesc o societate incluzivă şi oferă educaţie pentru toţi; mai mult, ele 

asigură o educaţie eficientă şi, până la urmă, chiar şi rentabilitatea întregului sistem de învăţământ.  

Educaţia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării 

tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare (UNESCO, 2000). Înainte de orice, ea este o 

abordare strategică desemnată pentru a facilita succesul învăţării pentru toţi copiii. Prima cerinţă pe care 

o adresează educaţia incluzivă este descreşterea până la eliminare a excluderii în educaţie, cel puţin la 

nivelul pregătirii şcolare elementare. Aceasta propune prin asigurarea accesului, participării şi 

succesului învăţării în educaţia de bază de calitate, pentru toţi copiii. Şcoala de tip incluziv este şcoala 

de bază accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, a-i 

transforma în elevi şi a-i deprinde şi abilita cu elementele esenţiale necesare integrării lor sociale. 

 Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca 

scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la 

procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. Acesta înseamnă că şi o şcoală 

specială poate fi incluzivă sau poate dezvolta practici incluzive în abordarea copiilor. Şcolile deschise, 

prietenoase, în care se urmăreşte flexibilizarea curriculumului, calitatea predării-învăţării, evaluarea 

permanentă şi parteneriatul educaţional sunt şcoli incluzive. 

Un sistem ideal incluziv ar avea următoarele caracteristici. Politicile incluzive în şcoală ar conduce 

la o şcoală care încearcă să includă toţi elevii din comunitate şi în care există un program eficient de 

integrare pentru toţi elevii noi. Elevii au dreptul să studieze orice materie şi să participe la toate 

activităţile. Şcoala dispune de o politică eficientă de reducere a absenteismului elevilor şi de reducere a 

exmatriculărilor din motive disciplinare, a încercărilor de intimidare şi de abuz asupra elevilor şi între 

elevi. Strategia de elaborare a curriculumului ţine seama de diversitatea elevilor în ceea ce priveşte 

diferenţele culturale, lingvistice, de sex, realizările şi deficienţele acestora. Şcoala realizează adaptări ale 

clădirii care să o facă accesibilă tuturor. Sistemul de evaluare practicat de şcoală apreciază adecvat 

rezultatele tuturor elevilor. Formarea continuă a cadrelor didactice are în vedere diversitatea elevilor, 

politicile şi serviciile de sprijin sunt coordonate global, iar politicile pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale vizează stimularea participării în activităţile obişnuite în clasă. Politicile care privesc rezolvarea 

dificultăţilor comportamentale sunt legate de politicile de sprijin al activităţii de învăţare. Distribuirea 

resurselor şcolii se face în mod echitabil şi şcoala dispune de o strategie prin care părinţii sunt încurajaţi 

să devină parteneri în procesul de învăţare al copiilor lor. Serviciile de sprijin de la nivelul şcolii (cum ar 

fi cele asigurate de psihologi, logopezi, consilieri şcolari, profesori de sprijin, medici etc.) asigură 
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creşterea gradului de participare a elevilor. De asemenea, este încurajată implicarea şi participarea la 

managementul şcolii a tuturor cadrelor didactice. 

Abordarea incluzivă se regăseşte nu numai la nivelul sistemului de educaţie ci şi la nivelul 

procesului didactic. Principalele trăsături ale procesului didactic de tip incluziv sunt cele care ţin de 

adaptarea lui la diferenţele dintre copii. Profesorii care au o experienţă bogată în viaţa personală şi 

socială folosesc relaţia cu părinţii şi cu alţi membri ai comunităţii pentru a-şi îmbunătăţi metodele 

folosite în predarea-învăţarea la clasă. Relaţiile dintre profesori sunt o sursă de învăţare şi un schimb de 

experienţă continuu. Practicile curente duc prin reflexivitate la acumulare de experienţă care trebuie 

împărtăşită cu colegii pentru a deveni o altă sursă de îmbunătăţire a învăţării. Profesorul este cel care 

organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul fiecăruia, într-

o manieră pozitivă şi flexibilă. Învăţarea şcolară este un proces continuu care se desăvârşeşte în urma 

interacţiunilor din clasă şi pune în valoare acumulările fiecărui elev. Pentru dezvoltarea personalităţii 

elevului şi construirea competenţelor lui psihosociale, procesul de învăţare este mai important ca 

produsul. Elevul nu poate fi considerat o problemă, dacă nu de adaptează ritmurilor propuse de învăţare 

şcolară. 

În sistemul de educaţie românesc, integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă 

se poate realiza în mai multe forme: clase compacte, grupuri de 3-4 copii cu CES integrate în şcolile de 

masă. Cea mai des utililizată formă de integrare este integrarea individuală în clase obişnuite în şcolile 

de masă cele mai apropiate de domiciliul elevilor. De fapt, vorbim mai mult de o integrare fizică decât 

de una reală. Serviciile de sprijin sunt insuficiente şi ineficiente atât pentru copiii cu CES şi familiile lor, 

cât şi pentru cadrele didactice, copiii şi familiile copiilor din şcolile de masă.  

Legislaţia în vigoare prevede posibilitatea de a norma un cadru didactic de sprijin/itinerant pentru 

15 copii în învăţământul primar şi unul pentru 20 de copii în învăţământul gimnazial. Comisia pentru 

protecţia copilului decide dacă un copil primeşte sau nu servicii educaţionale de sprijin, lucru care 

trebuie specificat pe decizia de orientare şcolară pe care o eliberează pentru orice copil cu cerinţe 

educative speciale. 

 Experienţa existentă în ceea ce priveşte cadrul didactic de sprijin/itinerant dovedeşte că 

metodologia existentă este insuficientă. Statutul cadrului didactic de sprijin/itinerant este neclar, 

presupune prea multe atribuţii, unele din ele putând fi realizate de diverşi alţi specialişti existenţi în 

sistemul de educaţie (logoped, consilier şcolar, psiholog şcolar), nu există nici un fel de facilităţi în ceea 

ce priveşte transportul itinerantului la şcoala unde este integrat copilul cu CES etc. Rezultatele activităţii 

cadrului didactic de sprijin/itinerant sunt destul de modeste la nivelul dezvoltării copilului, dar mult mai 

evidente la nivelul mentalităţii şcolii integratoare şi a părinţilor copiilor din aceste şcoli.  

Până acum, numai un număr limitat de şcoli de masă au devenit şcoli integratoare şi au integrat 

copii cu CES. Nu avem încă în România şcoli incluzive în adevăratul sens al cuvântului, serviciile 

educaţionale de sprijin sunt ineficiente şi prea puţin dezvoltate iar mentalitatea comunităţii nu s-a 

îmbunătăţit prea mult în ceea ce priveşte incluziunea tuturor copiilor în orice şcoală. Cu toate acestea, în 

cursul ultimilor ani, au fost derulate o serie de proiecte, coordonate de organisme neguvernamentale, 

care au avut drept scop creare şcolilor incluzive în România. În ciuda acestor eforturi, societatea 
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românească are încă o abordare segregaţionistă în ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi, iar aceste 

experienţe nu au putut fi generalizate la nivel naţional. 

Decizia cu privire la orientarea şcolară, care limitează accesul copilului la educaţie, orientându-l 

către o şcoală specială, este luată de Comisia pentru Protecţia Copilului din cadrul serviciilor publice 

specializate de la nivelul fiecărui judeţ sau al fiecărui sector al municipiului Bucureşti. Această decizie 

este luată după o evaluare realizată de Serviciul de Evaluare Complexă, bazându-se pe o metodologie 

elaborată şi aprobată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii. Chiar dacă legea 

garantează dreptul familiei de a decide asupra şcolii la care este înscris copilul, această prevedere legală 

este adesea ignorată. Implicarea şcolii şi a familiei în luarea deciziilor este de cele mai multe ori 

nesemnificativă. Mai mult chiar, implicaţiile financiare sunt foarte importante pentru decizia privind 

orientarea şcolară. 
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Integrarea elevilor cu C.E.S. în învățământ de masă 

dr. Marka Kubelac 

 profesor de Limba şi literatura slovacă – maternă 

Liceul Teoretic „G. Ţepelea“ Borod –  Str. Şc. Gimn. Nr. 1 Şerani, Bihor 

 

Educația integrată se referă la integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase şi echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, 

dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să 

suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea 

normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra 

mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși 

indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care 

trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite 

pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt 

stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de 

echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a 

copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții 

reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea 

cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De 

exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, 

numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  
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activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării 

acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după 

posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele 

stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului 

pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic 

nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele 

de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să 

satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la 

toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă 

si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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Educația incluzivă 

 

Prof. Modan Violeta 

 Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Dolj 

 

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor 

elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi 

celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative 

speciale şi  necesită un program individualizat de învăţare. 

În calitate de profesor, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative 

speciale şi, în astfel de situaţii, am încercat să găsesc cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a-

i determina pe toţi participanţii la actul educaţional să se implice conştient în activităţile derulate. 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către 

factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare 

de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de 

capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 

conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se 

facă diferenţiat. 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din 

perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi 

pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se 

poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe 

tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea 

obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi 

întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, 

evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: 

- adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, 

planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin 

extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere 

şcolară; 

- adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, 

metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul 

didactic), materialul didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin 

suplimentar prin cadre didactice de sprijin); 

- adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

- adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale 

ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să 

vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. 
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Tratarea individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele procesului 

instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile copiilor. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj 

adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să 

fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze elevii prin întrebări de 

control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi 

explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă 

a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, 

elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce 

ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare 

activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 
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PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

LA COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 

Prof. Mărgineanu Simona Venera  

C.N.P. “Ștefan Velovan”, Craiova 

 

Rolul educației poate fi considerat acela de a umple un spațiu gol cu ceva ce poate ajuta elevul să 

se dezvolte armonios, să se integreze în societate și să devină membru activ și productiv. Dar poate acest 

rol să fie îndeplinit fără parteneriatul școală – familie, dascăl – elev? Care este rolul dascălului în 

educația tinerilor și mai ales în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale? 

Educația a fost întoteauna un subiect de mare însemnătate care a generat dezbateri aprinse cu susținători 

ai educației pornind din sânul familiei, dar pe de altă parte alții considerând că oricât de rea ar fi educația 

primită în familie, școala are un rol decisiv. Se crede că educația din familie poate fi schimbată în bine 

atât timp cât copilul este expus la exemple pozitive în școală, atât timp cât școala se implică în educația 

elevilor nu numai științific ci și moral, dând exemple pozitive, vrednice de urmat, deoarece, cu cât ești 

mai înconjurat de persoane care te respectă și merită respect, cu atât mai mult și mai repede, inconștient, 

începi să copiezi pe cei din jur. Și cine ar fi un exemplu mai bun de urmat decât dascălii plini de căldură 

și dornici să împărtășească din vastele lor cunoștiințe? 

Elevii cu CES sunt tot timpul reticenți când trebuie să învețe ceva ce pare a fi greu de stăpânit. Ei doresc 

lucrurile care li se par cunoscute, care le oferă incredere în ei, care îi ajută să fie în compania celor pe 

care îi apreciază. Ei simt nevoia să comunice dar își doresc să folsescă limbajul pe care îl cunosc. Ei au 

nevoia permanentă de a comunica şi coopera.  

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială 

nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în 

funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, 

deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca 

ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Copiii cu Cerinţe educative speciale (CES) sunt copii ale căror nevoi (cerinţe) speciale sunt educaţionale 

şi derivă, în principal, din deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective şi de 

comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora. Lor li se adaugă şi unii copii ocrotiţi în 
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instituţii rezidenţiale, copii/elevi din învăţământul obişnuit care prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare 

şi/sau adaptare şcolară. 

Tipologia categoriilor de CES include: tulburări emoţionale şi de comportament, deficienţă/întârziere 

mintală, deficienţe fizice/motorii, deficienţe vizuale, deficienţe auditive, tulburări de limbaj, 

tulburări/dificultăţi/dizabilităţi de învăţare. Fără abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se 

poate vorbi în mod real de egalizarea şanselor/premiselor de acces, participare şi integrare şcolară şi 

socială. 

Incluziunea reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără cerinţe educative speciale în acelaşi 

spaţiu şi în aceleaşi condiţii, având drept scop final participarea deplină a tuturor copiilor la activităţile 

şcolare şi extraşcolare. Atunci când vorbim despre educația incluzivă ne referim la faptul că fiecare 

copil, indiferent de situația socială, religie, de capacitățile sale atât fizice cât și mintale are dreptul de a 

învăța în școala din comunitate alături de semenii săi. 

Elevii cu CES sunt întotdeauna reticenţi şi speriaţi de studiul unei limbi străine. Faptul că nu au 

capacitatea sa înţeleagă lucruri de bază ale limbii române sau nu posedă anumite abilităţi îi sperie. Cea 

mai bună abordare a acestora în cadrul orelor de engleză este jocul de rol sau cu obiecte concrete din 

mediul înconjurător, listeningul, flashcard-urile, desenele, poeziile pe diferite teme, cântecele vesele şi 

variate. Faptul că engleza este o limbă  muzicală ajută foarte mult. Copiii sunt fascinaţi de muzică şi 

învaţă mult mai repede, reproduc fidel şi sunt motivaţi. Unii chiar ajung la performanţe mult mai mari 

decât elevii normali. În anumite momente aceştia colaborează greu cu clasa, refuză să scrie, nu urmează 

instrucţiunile, sunt total absenţi, dar jocul şi cântecul îi captează întotdeauna si îi aduc pe făgaşul cel 

bun. 

Procesele de învăţare, în loc de a produce doar reproducerea cunoaşterii de dragul cunoaşterii, trebuie să 

favorizeze integrarea atitudinilor, competentelor şi cunoştinţelor în structuri operaţionale şi să ducă la 

posibilitatea aplicării creative a acestora în rezolvarea de probleme de natură intelectuală sau practică. 

Integrarea atitudinilor, competenţelor şi cunoştinţelor în structuri personale operaţionale trebuie să ţină 

seama de contextul învăţării, respectiv de vârsta, de mediul învăţării, de instrumente şi mijloace. Elevii 

cu CES au nevoie de atenţie, de lecţii şi sarcini adaptate după particularităţile fiecăruia. 
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Pentru reducerea handicapului vor fi realizate activităţi din ce în ce mai complexe în funcţie de nivel de 

vârsta, individualizate sau în grup, cu respectarea particularităţilor individuale. Această muncă necesită 

o bună cunoaştere a copiilor, pentru a putea găsi mai uşor modalităţile în vederea recuperării sale. 

Activităţile  trebuie organizate într-un ansamblu unitar, în măsura în care diferitele domenii de la cele 

generale, de coordonare dinamică, organizare spatio-temporală, educaţia senzorială, sunt strâns legate, 

implicate. Ele sunt inseparabile şi trebuie să formeze un tot în lecţie aşa cum sunt în realitatea exterioară. 

Ca punct de plecare în activitatea terapeutică,  folosim grafismul, desenul, exerciţiile perceptive, 

activităţile manuale. Trebuie să se elimine factorii de anxietate, să se stabilească progresiv încrederea în 

posibilităţile de a executa corect exerciţiile, evitându-se total eşecurile.
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Dizabilitate – implicații asupra învățării 

Chistol Ana  

doctorandă, Universitatea Pedagogică “Ion Creangă”,Chișinău, Republica Moldova 

profesor pentru învățământ primar, grad didactic definitivat, Școala Gimnazială 

“Constantin Ghe. Marinescu”, Galați, România 

 

Până spre mijlocul secolului al XX-lea nu s-a vorbit explicit despre un asemenea fenomen ca cel 

al dificultăţilor de învăţare (D.Î.) ca fiind simptomatic, generalizat şi reprezentativ în sine, aceasta poate 

şi pentru că învăţarea şcolară nu intrase încă în etapa de complicare şi accelerare pe care avea s-o 

cunoască ulterior.  Dacă până în anii ’60 dificultăţile de învăţare erau asociate termenului de deficienţă 

de intelect sau dizabilitate intelectuală, începând cu anii 1962-1963, termenul propus pentru a desemna o 

realitate diferită faţă de deficienţa de intelect a fost cel de dizabilitate de învăţare (learning disability). 

Diferenţa propusă de noul termen a fost una de natură cantitativă, sugerând  ideea că dizabilitatea de 

învăţare surprinde doar un aspect sau un singur set de aspecte disfuncţionale în procesarea 

neuropsihologică. 

O categorie aparte în rândul persoanelor/copiilor cu C.E.S. o constituie persoanele/copiii cu 

deficiențe multiple asociate/dizabilități multiple. În literatura de specialitate există diverși termeni prin 

care este desemnată categoria persoanelor care prezintă asociate două sau mai multe deficiențe. 

Sintagma cea mai răspândită in literatura de specialitate din România este cea de dizabilități multiple sau 

de deficiențe asociate/multiple (Gherguț A., 2005). În literatura de specialitate internațională, există, de 

asemenea, numeroase sintagme care definesc această categorie de persoane. Astfel, Mercieca utilizează 

termenul de elevi cu dizabilități de învățare multiple și profunde (students with profound and multiple 

learning disabilities PMLD), accentul căzând, în acest caz, pe incapacitatea persoanei de a dobândi și 

valorifica suficient informațiile din mediu, astfel încât să poată funcționa independent. Termenul de 

dizabilități severe (severe disabilities) apare intr-un articol al Dianei Browder și Karena CooperDuffy, 

accentul căzând pe combinația dintre diferite dizabilități (dizabilitatea cognitivă severă, motorie și/sau 

senzorială) și influența pe care combinația acestora o au asupra dezvoltării. Propunem pentru această 

cercetare termenii de deficienţele multiple asociate sau dizabilitățile multiple. Cunoscute în literatura de 

specialitate mai veche şi ca polihandicapuri (Popovici D., 2004), acestea se definesc ca şi combinaţie a 

două sau mai multe forme de deficienţe/dizabilităţi, asociate la o singură persoană. 

Dispraxia este o dificultate de învăţare specifică, care afectează deprinderile motorii şi conştiinţa 

propriului corp. Persoanele care sufera de dispraxie au dificultate in a-si coordona gesturile si au nevoie 

de mai mult timp pentru a dobandi anumite competente motrice. Aceasta incetinire de ritm este adesea 

asociata cu alte probleme, precum dislexia, deficitul de atentie, autismul sau disfazia. Este important 

de stiut ca dispraxia nu afecteaza inteligenta, insa provoaca o serie de dificultati de invatare. 

 Simptomele tipice pot include: Subiectul se împiedică de obiecte sau se ciocneşte de ele; 

Dificultăţi în aprecierea înălţimii şi a distanţelor;  Coordonarea defectuoasă a diferitelor părţi ale 

corpului în cadrul unor activităţi cum ar fi sportul şi dansul;  Confuzie între stânga şi dreapta;  

https://www.desprecopii.com/info-id-1806-nm-Semnele-si-simptomele-dislexiei.htm
https://www.desprecopii.com/info-id-1012-nm-ADHDul-la-copil-deficit-de-aten355ie-hiperactivitate-impulsivitate.htm
https://www.desprecopii.com/info-id-1228-nm-Autismul-la-copil.htm
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 Activităţile practice pot ridica probleme: tinde să răstoarne lucrurile şi adesea varsă lichidele  

Scrisul poate fi laborios şi ilizibil;  Întâmpină dificultăţi în planificarea şi organizarea timpului. Aceste 

dificultăţi pot duce la scăderea respectului faţă de propria persoană, stări de frustrare şi depresie.  

Ce aveţi de făcut:  Alcătuiţi o analiză a riscurilor pentru activităţile practice.  Daţi instrucţiuni 

clare pentru munca în scris. Daţi exemple de eseuri, rapoarte şi proiecte. Dacă scrisul reprezintă o 

problemă, elevului va primi un laptop pentru a-şi lua notiţe şi pentru teme. Aceşti elevi vor avea dreptul 

să folosească laptop-ul şi în timpul examenelor şi vor beneficia de un supliment de timp de 25%. Pentru 

a beneficia de diferite concesii la examene, vor avea nevoie de raportul unui psiholog şcolar. 

Tratamentul dispraxiei 

Cu toate ca nu este o boala care sa se vindece, dispraxia este o afectiune ce poate fi controlata si ale carei 

efecte negative pot fi micsorate, in timp. Tratamenul poate implica, in functie de nevoile pacientului: 

• Terapie ocupationala - specialistul in aceasta metoda de terapie va observa mai intai care sunt 

nevoile pacientului, ce dificultati intampina in activitatea de zi cu zi si, in functie de constatari, terapia 

va consta in dezvoltarea acelor competente care pun probleme. 

• Terapie lingvistica - ajuta la comunicarea mai eficienta a pacientului cu pesoanele din jur. 

• Terapie motorie perceptiva - include activitati ce vizeaza deopotriva imbunatatirea capacitatii 

linvgistice si a competentelor vizuale, de miscare, auditive. Terapia implica mai multe tipuri de sarcini, 

care devin complexe in mod gradual, fara a atinge insa un nivel de complexitate care sa devina stresant 

pentru pacient. 

• Terapia prin jocuri active - Specialistii recomanda folosirea jocurilor active ca parte importanta 

a terapiei pentru ameliorarea dispraxiei. Prin joc activ se intelege orice joc care implica activitate fizica, 

indiferent ca acesta se desfasoara in aer liber sau in spatii inchise. Virtutile terapeutice ale jocului sunt, 

de altfel, cunoscute si in cazul altor afectiuni. 
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MODALITĂȚI DE OBȚINERE A PROGRESULUI ÎN EDUCAREA ELEVILOR CU CES 

Prof. Iacob Meda Elena 

 Liceul Teoretic Bechet, jud. Dolj 

 

În practica instructiv-educativă am întâlnit numeroase cazuri de elevi deficienți care au fost 

integrați în clase de elevi fără deficiențe și au avut evoluții spectaculoase. În cadrul activităților, au fost 

aplicate cu precădere metodele activ-participative care stimulează interesul pentru cunoaștere, facilitează 

interacțiunea cu realitatea înconjurătoare. Lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi au facilitat 

comunicarea între ei, colaborarea sau sprijinul reciproc în realizarea sarcinilor sau temelor avute. Au fost 

toleranți unii cu alții, au luat decizii prin consultarea între ei, și-au exprimat opinii realizând o participare 

activă și înțelegere a realității înconjurătoare. 

În cadrul lecțiilor se pot utiliza o serie de metode sau tehnici de lucru adaptate vârstei elevilor și 

nivelului lor de performanță. Prezint câteva metode aplicate în cadrul lecțiilor, care au dus la obținerea 

unui progres școlar al copiilor cu deficiențe. 

1) Predicțiile în perechi - această activitate presupune o listă de cuvinte dintr-o povestire sau un text. 

Fiecare pereche trebuie să alcătuiască o scurtă compunere pe baza unei predicții în jurul listei de cuvinte. 

Elevii sunt încurajați să emită idei și să-și valorifice experiența personală pe care o au. 

2)  Știu-Vreau să știu-Am învățat este o metodă des întâlnită. Se alege o temă/ un subiect, se spune ce 

știu deja elevii despre tema respectivă, apoi se formulează întrebări la care se așteaptă găsirea 

răspunsului în timpul lecției, iar la sfârșit se verifică ce au aflat nou după desfășurarea lecției. 

3) Brainstormingul este o metodă aplicată individual sau în perechi în care elevii scriu pe hârtie toate 

lucrurile despre un subiect dat. 

4) Ciοrchinеlе eѕtе ο mеtοdă grafică dе οrganizarе şi intеgrarе a infοrmaţiеi în curѕul învăţării. Pοatе fi 

fοlοѕit la încеputul lеcţiеi numindu-ѕе ,,ciοrchinеlе iniţial” ѕau după lеctura tеxtului, numindu-ѕе 

,,ciοrchinе rеvăzut”. Еѕtе ο mеtοdă dе brainѕtοrming nеliniară carе ѕtimulеază găѕirеa cοnеxiunilοr 

dintrе idеi, prеѕupunând următοarеlе еtapе: 

•sе ѕcriе un cuvânt ѕau tеmă carе urmеază a fi cеrcеtat în mijlοcul tablеi; 

•sе nοtеază tοatе idеilе carе vin în mintе în lеgătură cu tеma rеѕpеctivă în jurul acеѕtuia, trăgându-ѕе linii 

întrе acеѕtеa şi cuvântul iniţial; 

•pе măѕură cе ѕе ѕcriu cuvintе ѕе trag linii întrе tοatе idеilе carе par a fi cοnеctatе; 

•activitatеa ѕе οprеştе când ѕе еpuizеază tοatе idеilе; încurajеază еlеvii ѕă gândеaѕcă libеr şi dеѕchiѕ. 

Eѕtе ο tеhnică dе căutarе a căilοr dе accеѕ ѕprе prοpriilе cunοştinţе pеntru a înţеlеgе un anumit cοnţinut. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

746 
 

5) Gândiţi-lucraţi în pеrеchi, cοmunicaţi prеѕupunе ο activitatе dе învăţarе prin cοlabοrarе 

parcurgând următοrii paşi: 

•fiеcarе еlеv dintr-ο pеrеchе ѕcriе dеѕprе un anumit ѕubiеct; 

•cеi dοi partеnеri îşi citеѕc rеciprοc răѕpunѕurilе şi cοnvin aѕupra unuia cοmun; 

• prοfеѕοrul punе dοuă – trеi pеrеchi ѕă rеzumе cοnţinutul diѕcuţiilοr şi cοncluziilе la carе au ajunѕ 

partеnеrii dе cοmun acοrd. Еѕtе ο mοdalitatе ѕimplă şi rapidă dе învăţarе prin cοlabοrarе pе grupе. Prin 

cοnfruntarеa răѕpunѕurilοr în pеrеchi şi întrе pеrеchi еxiѕtă prеmiѕеlе οrganizării infοrmaţiilοr 

acumulatе în ѕtructuri cοgnitivе prin rеalizarеa dе cοntеxtе nοi dе еxеrѕarе a acеѕtοr cοnţinuturi şi duc la 

ο învăţarе bună. 

6) Μetoda  R.Α.I. „Răsрunde-Αrunсă- Interogheazăˮ este o metodă de fixare şi sistematizare a 

сunoştinţelor, dar şi de verifiсare. Αre la bază stimularea şi dezvoltarea сaрaсităţilor сoрiilor de a 

сomuniсa (рrin întrebări şi răsрunsuri) сeea сe au învăţat. Urmăreşte realizarea feed-baсk-ului рrintr-un 

joс de arunсare a unei mingi uşoare. Coрilul сare arunсă mingea trebuie să formuleze o întrebare din 

сunoştintele însuşite, сoрilului сare o рrinde. Cel сare рrinde mingea răsрunde la întrebare, aрoi o arunсă 

mai deрarte altui сoleg, рunând o nouă întrebare. Coрilul сare nu ştie răsрunsul iese din joс, la fel сa şi 

сel сare este desсoрerit сă nu сunoaşte răsрunsul la рroрria întrebare. Elevii sunt încântaţi de această 

metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, modalitate care se constituie în acelaşi timp 

şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu competiţia. Este o metodă de a realiza un feed-back 

rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant decât metodele clasice de evaluare. Se 

desfăşoară în scopuri constatativ – ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin notă sau calificativ. 

Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu uşurinţă şi 

participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. Există şi un oarecare 

suspans care întreţine interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată de faptul că nu ştii la ce 

întrebări să te aştepţi din partea colegilor tăi şi din faptul că nu ştii dacă mingea îţi va fi sau nu adresată. 

Această metodă este şi un exerciţiu de promptitudine, atenţia participanţilor trebuind să rămână 

permanent trează şi distributivă. Cadrul didactic ѕupravеghеază dеѕfăşurarеa jοcului şi în final lămurеştе 

prοblеmеlе la carе nu ѕ-au găѕit ѕοluţii. 

O altă direcție spre obținerea progresului școlar al copiilor cu CES este și terapia ocupațională care se 

constituie într-o disciplină care valorifică informații din domeniile anatomiei, fiziologiei, pedagogiei, 

psihologiei, sociologiei, antropologiei, științe care studiază comportamentul uman, realizând o sinteză 

informațională între cunoștințele provenite din diverse științe particulare. Emil Verza arată că terapiile 

ocupaționale sunt de mai multe feluri, dar pentru persoanele cu deficiențe cele mai semnificative se 

referă la ludoterapie, muzicoterapie, terapia prin dans și ergoterapia. 

Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu CES nu le înțeleg 

pe deplin ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției. Lista metodelor și tehnicilor 

este foarte vastă și poate fi folosită și îmbogățită în funcție de imaginația și creativitaea dascălului și în 

funcție de nivelul clasei la care predă. Progresul școlar se obține  treptat prin muncă și efort uriaș depus 
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atât de cadrul didactic cât și de elev. Capacitatea de învățare a elevilor cu CES, ambianța și sprijinul 

familiei și a societății în general, influențeză foarte mult obținerea unui progres școlar real. 

Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu dizabilităţi, nu trebuie neglijată nici utilitatea 

mijloacelor și materialelor didactice  variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn recuperarea și 

integrarea acestor elevi ȋl au și activităţile de terapie educaţională (terapia ocupaţională, meloterapia, 

dezvoltarea autonomiei personale, ludoterapia), scopul fiind acela de a forma deprinderi de viaţă 

cotidiană (asigurarea ȋngrijiri propriului corp și a locuinţei, folosirea serviciilor din comunitate) cultivare 

a capacităţilor și aptitudinilor pentru muncă (elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze diverse 

activităţi productive care ȋl pot ajuta ulterior ȋn găsirea unui loc de muncă specific)  și educarea 

abilităţilor pentru petrecerea timpului liber. 

Întotdeauna ȋncerc să găsesc cele mai  potrivite căi prin care să ȋmi ȋnsoţesc elevii către 

cunoaștere și integrare. Nu este simplu, dar  cu dăruire, imaginaţie și multă răbdare se pot crea strategii  

eficiente care să ȋi sprijine   ȋn acest sens.  Având ca reper lucrări de specialitate cu informaţii despre  

elemente de pedagogie și specificul dezvoltării psihoindividuale ale unui copil cu deficienţe,  am 

realizat  programe de interventie și activităţi de ȋnvăţare adecvate  nevoilor fiecăruia. Nu folosesc  ca pe 

o “reţetă” metodele  și procedeele didactice  despre care am citit,  ci le adaptez  contextului. Am 

observat  că scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive sunt eficiente, mai ales ȋn 

cazul elevilor cu ces care sunt integraţi ȋn școlile de masă alături de colegi cu o dezvoltare tipică 

deoarece ȋncurajează socializarea, spiritual de toleranţă și suport. 
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EGALITATEA DE ȘANSE A COPIILOR CU CES  PRIN ORELE DE RELIGIE 

 

Prof. Gheorghe Cornelia - Mirela  

C.N.P. “Ștefan Velovan”, Craiova 

 

Egalitatea de șanse-este un concept des vehiculat. Există însă două aspecte ale acestuia care 

trebuie avute în vedere: la nivel formal, se vorbește despre egalitatea în drepturi a indivizilor - egalitate 

garantată prin Constituție, de multe ori însă este nevoie de un alt concept menit să asigure că toți 

cetățenii unei țări beneficiază de șanse egale pentru a-și putea atinge potențialul  maxim. Aici intervine 

conceptul de egalitate de șanse pornind de la constatarea că societatea este formată din segmente 

diverse, cu poziții mai mult sau mai puțin favorizate de societate. Ideea  de a asigura egalitatea de șanse 

pentru toți înseamnă crearea contextului  necesar  astfel încât și cei aparținând  unor grupuri defavorizate 

să ajungă să beneficieze treptat de aceeași linie de start în competiția dintre indivizi. 

Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile 

acute ale timpului prezent. În filosofia lumii moderne materializată în politicile educaţionale, 

internaţionale şi naţionale, se caută răspuns la întrebări fireşti care doresc să exemplifice îngrijorarea 

faţă de viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi să se concentreze pe soluţii 

rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană.  

  Egalizarea șanselor  sprijină toți copii, inclusiv pe cei cu CES, pentru a-și atinge standardele 

propuse de programul de educație, prin asigurarea accesului egal la curriculum, utilizarea adecvată a 

unor strategii de instruire, activități de învățare, materiale educaționale și mediul grupei. 

Noțiunea de CES  desemnează necesitățile educaționale complementare obiectivelor generale ale 

educației formale, necesități care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale sau 

caracteristice unei deficiențe ori tulburări de învățare, precum și o intervenție specifică, prin reabilitarea, 

recuperarea corespunzătoare. CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenție 

și o asistență educațională suplimentară, fără de care  nu se poate vorbi efectiv de egalizarea șanselor, de 

acces și participare școlară și socială. 

 Pentru un cadru didactic este un adevăr evident că fiecare copil este în felul său. Fiecare copil 

este unic și nici un copil nu este identic cu altul. Sunt diferențe pe care le vedem cu ochiul  liber și altele 

pe care le observăm mai greu sau avem  nevoie de metode speciale ca să le evidențiem. 

Mai mult decât în orice perioadă de viață copiii la vârste mici sunt foarte diferiți. Împărțirea lor 

în grupuri de vârstă cronologică nu corespunde în fapt cu nivelul lor de dezvoltare. Așa cum este 

cunoscut fiecare copil se dezvoltă în ritmul și stilul său. Dezvoltarea este determinată de ereditatea 
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biologică și de influența mediului, într-o combinație specifică fiecărui individ, dezvoltarea se realizează 

prin procesul de învățare. Învățarea presupune achiziții, adaptări succesive, reveniri, bariere și factori de 

facilitare, particularități. Abordarea copiilor la vârstele timpurii în funcție  numai de vârsta cronologică 

poate să împiedice tratarea corectă individualizată și personalizată a copilului. Copiii sunt diferiți prin 

particularitățile de vârstă și prin particularitățile individuale. Chiar la aceeași vârstă unii sunt mai scunzi 

sau mai înalți; mai slabi sau mai grași, mai sensibili sau mai puternici, învață mai repede sau mai încet, 

etc. Putem spune că există multe diferențe date de particularitățile de vârstă, altele de trăsăturile lor 

fizice, de reacții emoționale, de temperament, de ritmul  de dezvoltare, de stilul învățării, de preocupările 

predilecte, de aptitudini și de comportamente pe care și le manifestă fiecare. 

Toate aceste diferențe se traduc în activitatea școlară, de aceea se  impun și cerințe educative. 

Acest lucru este valabil pentru toți copiii, fie că sunt obișnuiți, fie de excepție, aflați la extremele 

superiorului și ale problemelor serioase ale dezvoltării (deficiențe, tulburări). 

Copiii care sunt diferiți și au CES, cer atenție specială și necesită sprijin pe parcursul dezvoltării 

lor. De aceea în munca la  catedră am  urmărit să trec de la politicile largi la măsura pedagogică directă, 

de la concepte la acțiune. Am conștientizat rolul pe care poate să-l joace o strategie didactică adecvată în 

rezolvarea multor probleme de dezvoltare. Propunerea unui spațiu educativ organizat și amenajat în 

sensul urmăririi dezvoltării și stimulării este cea mai eficientă. Este eficient parteneriatul educațional și 

este necesară cunoașterea inițială a individualității copiilor. Problema cea mai dificilă a constituit-o 

înregistrarea progreselor preșcolarilor și evaluarea nevoilor și evoluțiilor lor. 

 Identificarea inițială  a copiilor care prezintă riscuri în dezvoltare este delicată, dar nu de 

netrecut. Ea se realizează prin evaluarea inițială cu atenție a copiilor și a naturii dificultăților pe care ei 

le pot avea. Cunoașterea preșcolarului a evidențiat o serie de posibilități de evaluare cu instrumente 

diferite, care sunt la îndemâna educatoarei și a părinților. 

Pentru atingerea  obiectivelor  în această etapă am  tratat copilul, mereu ca un individ, m-am 

asigurat că nu stă  deloc izolat, că se joacă împreună cu ceilalți copiii din clasă, că ceilalți nu sunt ironici 

și-l tratează cu respect. Am căutat să-l încurajez permanent să-l implic în toate activitățile, să valorizez 

rezultatele muncii lui chiar dacă sunt mici.   

Am prezentat progresele copilului către părinți și alți adulți asigurându-mă că aceștia prețuiesc 

fiecare succes. Așteptările mele au fost  realiste în concordanță cu abilitățile lui, am desfășurat activități 

adecvate pentru a–i oferi șansa de a obține rezultate pozitive și progrese cât de mici, l-am încurajat în 

luarea deciziilor și alegerea soluțiilor. 
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Este imperios necesar ca în activitatea cu elevii profesorul să dea dovadă de flexibilitate şi 

creativitate în abordarea situaţiilor didactice, pentru a evita rutina şi a acţiona pentru transformarea 

învăţământului care încă se bazează pe informaţie, pe reproducerea ei, într-un învăţământ global, 

integrat şi creativ, bazat pe educaţie, pe formarea copilului a dezvoltării sale. 

În metodologia de aplicare a Curriculumului la orele de religie am pus accent pe: 

- aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă 

- colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase 

- explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe 

- promovarea conceptului de formare și dezvoltare globală a copilului; 

- realizarea unei legături reale între domeniile experiențiale şi domeniile de dezvoltare, fără a căuta o 

suprapunere exclusivă a lor; 

- coordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare –învăţare - evaluare, 

respectiv cadrele didactice, părinţii, copiii, dar şi a colaboratorilor şi partenerilor educaţionali din 

comunitate a căror implicare este la fel de importantă; 

- folosirea metodelor interactive; 

Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu 

activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia incluzivă. Specific 

metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, 

dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.  

Ştiind că jocul este formă de organizare, metodă şi procedeu, în activitatea instructiv educativă, oricare 

din metodele interactive este un joc cu multiple valenţe formativ-informative ce se răsfrâng asupra 

minţii, personalităţii copilului. 

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu elevii mi-a permis să experimentez, să 

caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative, prin directa implicare a elevului 

şi mobilizarea efortului său cognitiv. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în 

contexte noi. Lucrul în echipă a oferit copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, 

strategiile personale de lucru, informaţiile, iar timpul de soluţionare a problemelor a fost de cele mai 

multe ori mai scurt. 

Aşadar, metodele interactive determină solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, 
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deprinderile şi capacităţile copiilor, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi 

interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. 

Am constatat că elevii s-au implicat mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau 

individuale, au manifestat dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce au experimentat, au creat un cadru 

minunat de acțiune pentru copiii cu cerințe educative speciale. 

 Principiile care conduc activitățile de stimulare și provocare a situațiilor de învățare-dezvoltare 

sunt în mare aceleași care stimulează  adaptarea și reabilitarea copiilor cu CES. 

Problemele mediului stimulativ, cunoașterea și tratarea nevoilor individuale, contribuie la 

programul de educație timpurie și pot fi baza unui program de incluziune. 

În acest sens, toate problemele ușoare, dizabilitățile intelectuale ușoare, deficiență motorie și 

tulburările de învățare se pot rezolva în activitățile de zi cu zi. În același timp este nevoie de sprijin 

calificat și de colaborarea cu familiile copiilor. 

O educaţie de calitate porneşte de la cunoaşterea de către adulţi a modului în care copilul creşte, 

se dezvoltă şi învaţă. Cu cât îl vom cunoaşte mai bine cu atât vom fi mai realişti în aşteptările pe care le 

avem pentru copil şi cu atât vom şti mai bine cum să-l sprijinim în dezvoltarea lui pentru a-i asigura cele 

mai adecvate condiţii pentru a-şi împlini potenţialul.  Putem considera că un program de calitate în 

educația timpurie are multe din caracteristicile unui program incluziv, dar pentru a opera cu toate  

nevoile speciale este nevoie de competențe noi ale educatoarelor, de colaborare și de multe ori de 

sprijinul direct al altor profesioniști. Asigurarea calităţii serviciilor de educaţie timpurie depinde în cea 

mai mare măsură de calitatea pregătirii profesionale a cadrelor didactice care lucrează în serviciile de 

educaţie. 

Un cadru didactic model ar trebui să dețină următoarele competențe: 

o Competenţa psiho-pedagogică 

o Competenţa psihosocială 

o Competenţa morală   

o Competenţa profesional-ştiinţifică 

De ce este nevoie de toate aceste competențe? Pentru că meseria de profesor este complexă şi 

necesită multă dăruire, profesionalism, timp, studiu, întrebări şi găsirea răspunsurilor. 

Pentru atingerea standardelor de performanţă este nevoie de o pregătire profesională 

corespunzătoare, de o formare continuă şi nu sporadică, de o schimbare radicală a modului de abordare a 

activităţii didactice. 
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  În misiunea sa, cadrul didactic are în vedere toate aspectele pe care le reprezintă mediul 

educaţional, situaţiile didactice  și egalitatea de șanse și nondiscriminarea în mediul școlar  care în 

concepția mea este o provocare - ea trebuie să fie „expert” în procesul instructiv-educativ. 
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Metode de lucru pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

 
Prof. Radu Ramona 

Școala Gimnazaială Anton Pann,  Rm. Vâlcea 

 

 Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de capacităţile 

şi competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de şcoală. În sens larg, ea înseamnă 

preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul învăţării tuturor. 

 Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare aduce 

cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o 

interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

        Fiecare şcoală care doreşte să fie deschisă şi flexibilă, abordând maniera incluzivităţii, trebuie să 

asigure, prin managementul pe care îl propune : 

- o înţelegere reală a ceea ce este incluziunea, definirea procesului ca atare, nu numai o simplă plasare a 

copiilor împreună ; 

- să recunoască legăturile dintre educaţia incluzivă şi valorizarea diversităţii umane. Această manieră 

asigură promovarea ethosului şcolar care valorizează toţi copiii şi familiile lor ; 

- să favorizeze un climat de sprijin flexibil si raspunsuri creative la nevoile / cerintele individuale. Lipsa 

de succes la răspunsurile iniţiale nu trebuie să constituie un motiv pentru a abandona incluziunea ci să 

devină un punct de plecare ; 

- recunoaşterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a şanselor cu aranjamentele clare pentru 

implementare, fundamentare şi monotirizare ; 

- să asigure ca toate dezvoltarile şcolilor si politicilor şcolare să ţină cont de principiile incluzivităţii ; 

- să asigure ca admiterea copiilor cu cerinţe educateive speciale în structuri educative este orientată 

pozitiv şi cu sensibilitate. În unele cazuri trebuie să se ia în calcul prezenţa unui sprijin adecvat, a unui 

sfat potrivit si a unei orientări cât mai eficiente pentru a se asigura că toate nevoile copiilor sunt 

rezolvate pozitiv, că toţi copiii si părinţii trebuie să se simtă acceptaţi ; 
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- să lucreze în colaborare cu autorităţile locale si agenţiile pentru a identifica barierele posibile şi să ia în 

considerare cum pot fi mai bine depăşite ; 

- să recunoască că schimbările în practicile educative vor necesita sprijinul întregului personal al scolii şi 

al comunităţii locale. Toţi trebuie implicaţi şi consultaţi în dezvoltarea incluzivă a şcolii ; 

- să susţină accesul personalului la ocazii de dezvoltare profesională care să susţină / sprijine dezvoltarea 

unor practici incluzive. 

 Profesorii trebuie să pornească în rezolvarea problemelor din clasa de la următoarele acţiuni care 

determină maniera incluzivă : 

1. Legate de elev : 

- cunoaşterea individualităţii în mod global şi pe anumite componente care dovedesc nevoia de 

interventie  

- detectarea ariilor de dificultate în special când acestea sunt intermitente şi temporale. 

2. Legate de grup : 

- cunoaşterea relaţiilor din clasa sa ; 

- folosirea tehnicilor de negociere, cooperare , colaborare, comunicare în activităţile de grup ; 

3. Legate de propria sa persoană : 

- să-şi folosească experienţa într-un mod reflexiv si empatic ; 

- să folosească colaborarea cu ceilalţi profesori si cu managerul şcolii ; 

- să se informeze permanent de parctici si teorii noi pe care să le implementeze în activităţile sale. 

 Valoarea educaţiei incluzive, pentru orice elev, constă în faptul că este împreună şi poate să 

colaboreze cu ceilalţi copii. Copiii cu cerinţe speciale au nevoie de sprijin. De aceea, ei nu vor avea 

decât de câştigat dacă activitatea de predare este orientată către nevoile lor speciale. Dar este destul de 

greu să asigurăm sprijin individual pentru aceşti copii, de aceea am selectat câteva metode de lucru cu 

elevii cu nevoi speciale : 
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a) În timp ce clasa lucrează la o activitate, profesorul se poate ocupa de unul sau doi copii, reluând cu 

acestia principalele puncte ale lecţiei sau ajutându-i să înceapă să rezolve singuri sarcina legată de 

subiectul lecţiei respective. 

b) Copiii pot fi organizaţi pe grupe, pe nivele de abilitate. Profesorul poate trece de la un grup la altul, 

pentru a oferi asistenţă adecvată necesităţilor celor din fiecare grup. 

c) Copilul cu cerinţe speciale poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil, care, după ce şi-a 

terminat sarcina pe care a avut-o el de rezolvat, îl poate ajuta să-şi organizeze munca. Ambii elevi sunt 

angajaţi în acest fel. Acest mod de lucru este cunoscut sub denumirea de « învăţarea elev-elev ». 

d) Se pot uni câte două clase. Unul dintre profesori lucrează cu toată clasa, iar celălalt se ocupă de câte 

un elev, sau de un grup mic de elevi, care are nevoie de sprijin. 

e) Dacă şcoala are posibilitatea de a lucra cu profesori resursă sau cu profesori specialişti, aceştia pot fi 

solicitaţi să ajute profesorii şcolii în planificarea şi proiectarea lecţiilor şi la stabilirea metodelor de 

predare-învăţare adecvate. Aceştia pot fi solicitaţi, din când în când si pentru a oferi sprijin individual 

unor elevi din clasă. 

f) În ţările mai dezvoltate, şcoala angajează asistenţi pentru profesori, care lucrează în clasă cu 

profesorul respectiv. Este foarte important ca între profesor şi asistent să existe o bună comunicare şi o 

planificare preliminară a modului de lucru. În aceeaşi măsură, însă, prezenţa unui asistent în timpul 

orelor de clasă poate fi un element de inhibiţie pentru elevul cu cerinţe speciale, care ar putea avea 

reţineri în participarea activă la ore, dacă lecţiile nu sunt organizate astfel încât fiecare elev să se simtă 

parte a grupului clasei. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S ÎN GRĂDINIŢĂ 

                                                    Prof.Înv.preșc. Ghesoiu Adriana Alina 

                                                          Grădinița cu P.P. nr. 33 Brașov, România  

 

„Lacrimile copilului, dacă te emoționează , sunt o deschidere către întrega lume.Pentru că răsună 

asupra ta , nu numai aceste lacrimi , ci toate lacrimile. Copilul nu-i decât cel care te ia de mână și 

te învață să le vezi. ” –Antoine de Saint Exupery 

        Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a 

se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care provin 

din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele mai multe țări se 

stipulează prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație.  

Grădinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor preșcolari cu 

diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în vederea 

acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau verbală. De 

asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a 

comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți 

copiii. 

  Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, de 

interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala specială, de acceptul și 

susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații ce 

se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de 

copilul cu probleme.  

Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn scopul înțelegerii 

acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa în care va fi 

integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă și pozitivă 

despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile 

lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri care 

permit stimularea  unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai 

bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor 

persoane cu deficienţe. 

        Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să 

păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. 

Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu 

dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca 

şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , să promoveze contactul 

direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe 

educative speciale.  
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De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, 

dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele 

abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. 

Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună 

colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie 

pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă 

presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, 

dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în care sunt 

implicaţi proprii lor copii. 

 Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi 

benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre 

contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă negativă 

care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / izolarea 

copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita 

participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod particular la copiii cu 

dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel mai adesea, proporţional 

cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai 

mare potenţial de modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în 

integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele 

muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, 

apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei 

educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită 

societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie 

aparte în societatea noastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

-Ecaterina Vrăşmaş-,, Educaţia copilului preşcolar”, Editura ProHumanitas, Bucureşti, 1999; 

-Ecaterina Vrăşmaş-,,Introducere în educaţia cerinţelor speciale”, Editura Credis, Bucureşti, 2004.



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

758 
 

STUDIU DE CAZ 

Prof. Mihaela Corina Jercan, gr. did. I 

Școala Gimnazială Toma Tâmpeanu, Galbenu, jud. Brăila 

Date biografice: 

 Nume și prenume elev: A.E.N 

Data și locul nașterii: 11. x. 2012, București 

Clasa: a II- a 

  Componența familiei: Părinți cu studii superioare și o afacere proprie, o soră mai mică, 7 ani.  

Condiții socio-economice: Elevul provine dintr-o familie organizată, de condiție socio- 

economică şi culturală de nivel ridicat, având doi părinți intelectuali. Familia locuiește într-o frumoasă 

casă, plasată în centrul localității și este formată din cei doi părinți și cei doi copii. Familia s-a mutat în 

localitate înainte ca elevul sa intre la șoala. 

  La viața de familie participă activ și bunicii din partea tatălui, ambii intelectuali. Bunicii din 

partea mamei participă mai rar la activitățile familiare, locuind într-un județ îndepărtat.  

Climatul familial: E. N. este primul copil al familiei, primul nepot și prin urmare a beneficiat de 

toată dragostea părinților și a bunicilor, acest lucru ducând la un răsfăț excesiv al băiatului. 

 Până la sfârșitul primului an de școală, părinții s-au încadrat în tipologia părintelui ”protector”, 

nepermițându-l pe băiat să devină independentă și să se maturizeze. Acest lucru s-a schimbat după multe 

discuții cu mine (la propunerea mea au consultat chir si un medic de specialitate), în momentul de față, 

climatul familiar al băiatului fiind unul pozitiv în care părinții comunică foarte mult, încercând să 

acționeze potrivit necesităților A. N., pentru a-i oferi acestuia mediul necesar unei dezvoltări sănătoase.  

Date medicale relevante: Părinții copilului nu ne-au pus la dispoziție acte medicale care certifică 

diagnosticul de autism cu care a fost suspectat băiatul în jurului vârstei de doi ani.  

Date psihologice semnificative: 

 Limbaj și comunicare: înțelegerea mesajului: acceptabilă, reacționează adecvat la mesaje 

verbale, dar descifrarea scrisului rămâne limitată; volumul vocabularului: vocabular bogat în coloratură 

stilistică, cu multe adjective și verbe, frecvența predominantă a substantivelor față de alte părți de 

vorbire, (specific copilului cu deficiență mintală ușoară); exprimare: structuri gramaticale deficitare, 

enunțuri incomplete; tulburări de limbaj: dislalie, alexie; vârsta de apariție a limbajului oral – 3 ani;  

Orientare spațială: se orientează în spațiul apropiat; orientare temporală: bună (cunoaște 

momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului).  
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Cognitiv: percepție: ușor distorsionată, imagini perceptive lipsite de detalii; atenție: fluctuantă, 

dificultăți de concentrare a atenției; memorie: memorare mecanică, păstrare de scurtă durată, 

reactualizare lacunară; viteza de memorare este variată, în funcție de tipul textului învățat (memorează 

ușor melodiile și versurile cântecelor);  

Gândire: concret- intuitivă (nu face abstractizări);  

Imaginație: lipsită de imagini noi, originale; imaginația este îndreptată spre lumea desenelor 

animate pe care le urmărește foarte des la televizor.  

Trăsături de personalitate: – temperament: predominant sangvinic, cu tendință moderată spre 

extraversie; emotivitate: emotivă, dar fără reacții dezadaptative;dispoziție afectivă predominantă: veselă, 

optimistă;însușiri aptitudinale: lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp; trăsături de caracter: – 

atitudinea față de sine: ușor egocentrism, odată cu trecerea timpului, începe să realizeze că este diferită 

și se dezvoltă neîncrederea în sine; atitudinea față de ceilalți: pozitivă. 
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                     INTEGRAREA  COPIILOR CU CERINȚE  EDUCAȚIONALE  SPECIALE(CES) 

 

Corâci  Ioana 

Școala  Gimnazială Crușeț 

             

 

 

Educatia specială este o forma de educație adoptată și destinată copiilor cu CES care nu  

reușesc singuri să atingă, în cadrul învățământului obișnuit, în mod temporar sau pe toată durata  

școlarității, un nivel de educație corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru un om  

activ,autonom și independent. 

Cerinţele educative speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare,  

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă  

natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).” 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația integrată 

a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea 

capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și 

stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să 

suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care 

trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite 

pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt 

stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și  

profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, 

profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și 

dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze  

includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. 

Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind 

foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, 
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în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul 

disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  

activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării 

acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după 

posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele 

stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic 

nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele 

de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să 

satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la 

toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă 

si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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DIZABILITATE- IMPLICAȚII ASUPRA ÎNVĂȚĂRII 

Tulburarea de tip deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) 

Voicu Gheorghița 

Scoala Gimazială Anton Pann- Voluntari 
 

  Tulburările de tip deficit de atenţie şi hiperactivitate sunt tulburări de tip comportamental și 

se manifestă prin incapacitatea de concentrare sau de finalizare a sarcinilor, hiperactivitate, 

comportament compulsiv sau impulsiv, modificări ale dispoziției, scăderea memoriei pe termen scurt și 

a capacității de învățare. 

            Copiii cu ADHD sunt distrași ușor, nu finalizează ceea ce încep și nu sunt interesați de greșelile 

pe care le fac. Ei trec cu ușurință de la o activitate la alta și sunt instabili emoțional. Pe de altă parte, 

dispun de inteligență normală, în multe situații reușind să treacă peste momente dificile, ajutați de 

suportul mental. Mulți dintre acești copii sunt impulsivi. Ei par iritabili și neliniștiți, incapabili să 

tolereze frustrarea și sunt instabili emoțional. În general, acționează înainte de a gândi și nu își așteaptă 

rândul în timpul desfășurării unei activități. În conversație întrerup, vorbesc prea mult, prea repede și 

prea tare, spunând tot ce le trece prin minte. 

Deficitul de atenție se caracterizează prin: 

• lipsa atenției la detalii sau greșeli inutile în activități; 

• dificultăți în menținerea atenției în timpul activităților desfășurate, cum ar fi cititul sau lectura de lungă 

durată; 

• persoanele afectate nu par a asculta atunci când vorbiți direct cu ei; 

• nu respectă instrucțiunile și nu reușesc să termine sarcinile ce le revin; 

• au dificultăți în organizarea sarcinilor și a activităților- de exemplu, persoana poate fi împrăștiată și nu 

este capabilă să își gestioneze corespunzător timpul; 

• evită sau resping sarcinile care necesită un efort mental susținut; 

• pierd lucruri necesare realizării sarcinilor sau activităților; 

• sunt ușor de distras de gânduri sau stimuli care nu au legătură cu activitatea pe care o fac; 

• sunt uituci în activitățile zilnice.  

O persoană cu hiperactivitate - impulsivitate are următoarele manifestări: 
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• nervozitate, mișcatul mâinilor sau picioarelor, fâțâitul chiar și când stau pe scaun; 

• se ridică de pe scaun în situații când ar trebui să stea jos; 

• este neliniștit sau incapabil să stea locului pentru perioade mai lungi de timp; 

• este incapabil să desfășoare activități de relaxare în liniște; 

• vorbește excesiv; 

•  se grăbește cu răspunsul înainte ca întrebarea să fie terminată; 

•  are dificultăți în a-și aștepta rândul. 

Simptome ADHD la școlar: 

• Neliniștit, agitat, în continuă mișcare; 

• Dificultăți în efectuarea sarcinilor școlare, performanță școlară scăzută; 

• Nu se poate concentra sau este distras cu ușurință de stimuli; 

• Dezorganizat, își pierde lucrurile, nu poate estima timpul; 

•  Dificultăți de a respecta regulile unui grup sau ale unui joc (dorește sa fie lider); 

•  Impulsiv, vorbește neîntrebat, nu-și așteaptă rândul, îi întrerupe pe ceilalți 

•  Nu observă pericolele, frecvent suferă diverse accidente; 

•  Poate asocia tulburări de învățare, ticuri, enurezis. 

       CUM PUTEM INTERVENI? 

Pentru copilul cu ADHD este foarte important ca cei care lucrează cu el să se concentreze asupra 

aspectelor pozitive și mai puțin asupra greșelilor. Trebuie subliniate momentele în care se comportă 

bine. Ei trebuie încurajați și nu criticați. În loc de critică, să se încerce redirecționarea și motivarea 

copilului. Exemplu: în loc de „Ai greșit!” putem spune „Ar fi mai bine dacă…” 

Acești copii pot dobândi mai greu abilitățile de limbaj, abilitățile de învățare și control de sine pentru a 

răspunde adecvat. 
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CE POATE FACE UN ÎNVĂȚĂTOR CÂND ARE UN ASTFEL DE CAZ? 

Exerciții pentru corectarea și dezvoltarea abilităților de învățare: 

-să fie implicat în sarcini care presupun memorarea și reamintirea unei reguli enunțate anterior; 

-să fie îndrumat pentru a învăța progresiv; 

-să finalizeze sarcini cu suport vizual; 

-să exerseze repetarea de propoziții de o complexitate și lungime crescândă; 

-să exerseze fluența verbală; 

-să utilizeze, cât mai mult posibil, în activitatea de învățare, material suport vizual; 

-să stabilească asemănări/deosebiri între obiecte; 

-jocuri de memorie; 

-să memorizeze și să imite gesturi; 

-să deseneze după indicații verbale spațiale; 

-să formeze cuvinte eliminând litera în plus sau adăugând litera care lipsește; 

-învățarea se va realiza progresiv, de la simplu la complex, de la concret la abstract; 

-întărirea procesului de învățare prin repetări/exerciții frecvente etc.; 

     Copiii cu ADHD necesită intervenție educațională școlară individualizată, adaptarea 

programei de lucru la abilitățile lui de menținere a atenției precum și la ritmul său de achiziții, 

timp mai mult de lucru la teste, volum mai scăzut la teme, conținuturi și sarcini simplificate în 

activitățile școlare, profesor de sprijin. 

Învățătorul trebuie: 

-să aprecieze/laude copilul atunci când acesta se străduiește sau face efort să realizeze sarcinile; 

-să țină cont de capacitatea copilului de a se concentra; 

-să evite stimuli distractori (să mențină nivelul de zgomot la un nivel minim); 
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-să ofere instrucțiuni simple și clare (una, pe rând); 

-să ajute copilul să se reîntoarcă la sarcină; 

-să ofere stimulare alternativă copilului atunci când este distras sau plictisit; 

-să verifice mai des dacă a înțeles sarcinile primite; 

-să așeze copilul cât mai în față, în apropierea unor colegi cu comportament pozitiv; 

-să oferiți feedback pentru comportamentele pozitive; 

-să surprindă momentele în care se comportă bine: „Mă bucur că ai ridicat penarul colegei tale! 

Felicitări!” 

- să discute cu el despre preferințele și interesele sale, despre activitățile care îi plac (ocazional, în 

pauze); 

-să-l evalueze diferențiat, la nivelul la care se situează copilul, să predomine evaluarea orală, iar în 

cursul evaluării scrise trebuie să i se acorde mai mult timp; 

-să fie consecvent în disciplinare și obiective; 

-să evite să facă publice limitele copilului (în grupul de elevi); 

-să-l antreneze mai des la răspunsuri sau activități practice în timpul lecției, să fie întrebat mai des ce are 

de făcut, să i se atragă atenția (atingându-l ușor pe umăr sau stabilind contact vizual cu el); 

-să fie stimulat pentru a lucra în grup; 

-să i se dea activități și recompense care pot fi utile, pentru a dirija în mod constructiv comportamentele 

problematice (să șteargă tabla, să fie „mesagerul” clasei, „să câștige titlul de elevul zilei, să-și aleagă 

locul la o activitate etc.) 

     În cazul copiilor diagnosticați cu ADHD, foarte importante sunt intervențiile de specialitate, 

răbdarea și munca de echipă alcătuită din: terapeut, consilier școlar, psiholog, medic, profesor de 

sprijin, cadrul didactic de la clasă și nu în ultimul rând familia. 
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CURRICULUM  ADAPTAT 

                                                                    Prof. Suflaru Tanţa                           

                                                                                                      Grădiniţa P.P. Nr.33 Constanţa 

                              

 
Domeniul limba si comunicare - Educarea limbajului -grupa mare                     

Echipa de intervenţie:  Profesor  psiholog : E.S.  

                                        Nume  cadru  didactic : Prof. înv. preșcolar Suflaru Tanţa                           

  

  I. DATE PERSONALE: 

        Numele si prenumele copilului: R.I.G. 

        Copilul este născut la data ..................   în loc. Constanța , jud . Constanța. Prezintă sindrom Down, 

întârziere în dezvoltarea limbajului,dislalie polimorfa, deficienta mintala usoara/asociat. 

 

 II. ANAMNEZA:  

Antecedente patologice: Nastere normală, al doilea copil al familiei. 

Istoricul dezvoltarii: Prezinta postura și semnele specifice sindromului Down, intarziere in 

dezvoltarea limbajului, in socializare, primul cuvant este rostit in jurul varstei de 2 ani. 

Istoricul adaptarii pedagogice: S-a adaptat ușor la activitatea si disciplina din gradinită în ciuda 

tulburarilor de limbaj si a complexelor de inferioritate provocate de deficientele de vorbire. 

    

III. DIAGNOSTICARE:  

Examen somatic:Prezinta o dezvoltare specifică sindromului Down (forma mongoloidă a ochilor, 

membrele superioare mai lungi, urechi poziționate mai jos, tendința de a ține gura deschisă) 

Examen psihopedagogic: bine dezvoltat fizic, ordonat in tinuta vestimentara, inteligenta sub 

limita normalului. Are capacitate de concentrare si de efort slaba. Oboseste repede si nu mai participa la 

activitati.Trece foarte usor de la activitate la joc si foarte greu invers. Prezinta dislalie observata prin 

cuvinte pronuntate gresit, intarziere in aparitia si dezvoltarea limbajului. 

 

   IV. RECOMANDĂRI:  

             *Curriculum adaptat                        *Terapie logopedică                *Consilierea părinţilor 

 

V. INTERVENŢIE  ÎN CADRUL GRĂDINIŢEI: 

  

    Domenii : Domeniul Limba si Comunicare, Domeniul Stiinte,Domeniul Om-Societate,    

                     Domeniul Estetic-Creativ, Domeniul Psiho-Motric. 

  Tipul de interventie: 

- dezvotarea abilitatilor cognitive specifice varstei copilului; 

- dezvoltare abilitatilor de comunicare; 

- însusirea unor deprinderi elementare. 

Cine intrevine in aplicarea programului: 

- educatoarea, 

- consilierul scolar, 

- parintii. 

Scopul inteventiei: 
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- dezvoltarea potentialului cognitiv al copilului in vederea integrarii lui in activitatile de tip scolar cat si 

in grupul de copii. 

Obiective: 

-pe termen lung: 

- cresterea nivelului de dezvoltare cognitiv prin stimularea corespunzatoare a senzatiilor si 

perceptiilor; 

- dezvoltarea exprimarii orale, intelegerea si utilizarea corecta a structurilor verbale; 

- cresterea nivelului de dezvoltare motrica. 

-pe termen scurt 

- sa intrebe si sa raspunda la intrebari; 

- sa ia parte la discutii in grupuri mici; 

- sa ia parte la activitatile de invatare in grup. 

 

CURRICULUM  ADAPTAT 

 

        Curriculum adaptat are la baza metode si strategii centrate pe copil, in functie de particularitatile 

lui, pentru a crea un mediu care sa favorizeze si sa sprijine invatarea. 

 

  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

        Scopul acestor actiuni este activizarea vocabularului pe baza experientei imediate, cu cuvinte care 

denumesc obiecte, fiinte si fenomene observate, cunoscute, insusiri caracteristice, actiuni, pozitii 

spatiale, relatii si unele trairi afective. 

        Obiectivele actiunilor sunt conturate raportate la particularitatile prescolarului: 

- sa transmita un masaj simplu in cadrul activitatii de invatare; 

- sa primeasca mesaje, sa indeplineasca actiuni simple; 

     -    sa raspunda adecvat la ceea ce i se spune. 

Avand in vedere importanta deosebita a mediului social in tratarea tulburarilor de limbaj, am 

cautat sa ma asigur de sprijinul familiei in sensul de a-i determina sa-si schimbe atitudinea, sa fie mai 

atenti fata modul in care comunica cu prescolarul. 

         Am inceput cu prescolarul o serie de exercitii pentru: 

-imitarea unor sunete sub forma de onomatopee; 

-dezvoltarea auzului fonematic; 

-repetarea unor serii de silabe; 

-exersarea pronuntarii cuvintelor mono-, bi si polisilabice; 

-denumirea unor imagini sau obiecte; 

-formularea de mici raspunsuri la intrebari pe baza unor imagini; 

-povestire libera. 

        In cadrul activitatilor de invatare am asezat copilul in interiorul grupului de copii, preintampinand 

astfel tendinta de automarginalizare care este prezenta la copiii cu dizabilitati ca urmare a faptului ca se 

simt neputinciosi sa participle la activitati. Am apelat frecvent sa povesteasca ce vede in imagini, 

cerandu-i sa raspunda la intrebari simple “Pe cine vezi in imagine?”, “Ce face?” copiii urmand sa 

inchege povestioarele sugerate de planse. Dupa fiecare raspuns l-am incurajat ( “Foarte bine!”, 

“Bravo!”) si i-am oferit un stimulent.  
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Terapia cognitivă 

       Terapia cognitiva se constituie din actiuni si programe compensatorii care faciliteaza intelegerea 

lucrurilor, fenomenelor, persoanelor si situatiilor de viata. 

        Mi-am propus ca prescolarul sa-si fixeze cateva repere specifice stadiului gandirii preoperatorii, 

respectiv intelegerea aspectelor privind  numarul de obiecte, lungimea si volumul. 

De exemplu: am luat un numar egal de bile si le-am asezat in doua siruri ca sa observe egalitatea 

numarului de obiecte. Apoi am distantat bilele dintr-un sir si am intrebat copilul unde sunt mai multe 

bile. In general copilul raspunde ca sunt mai multe in sirul mai lung. Asemenea exercitii am lucrat 

impreuna cu prescolarul si pentru conservarea volumului ( cu ajutorul a doua pahare identice cu lichid), 

pentru conservarea materiei (lucrand cu doua bucati egale de plastilina), pentru conservarea lungimii (cu 

doua betisoare de lungimi egale) sau pentru conservarea suprafetei ( jucandu-ne cu un numar egal de 

cuburi pe doua suporturi pe care le-am aranjat prima data identic, iar a doua oara diferit). 

 

Consilierea părinţilor 

        Am considerat ca este necesara colaborarea cu familia tocmai pentru ca am inteles neputinta 

familiei si dezamagirea acesteia in fata dificultatilor copilului de a indeplini sarcini si de a se integra in 

grupul de copii. 

Prin discutii, explicatii si exemplificari i-am ajutat pe parinti sa înteleaga ca modul in care 

gandesc ei despre implinirea copilului lor in viata, va determina maniera in care isi vor educa copilul si 

ii va inocula acestuia o anumita imagine de sine. Am subliniat ca parintele trebuie sa fie un bun 

ascultator, sa fie flexibil, realist si sa colaboreze cu acesta pentru a-i intelege problemele si a-l 

ajuta.Parintii au inteles ca prin rabdare, intelegere si incurajare pot ajuta copilul sa treaca peste inhibitii 

si sa execute activitati la care intampina dificultati. 

        

   VI. CONCLUZII: 

 

       Curriculum adaptat presupune colaborarea in echipa, formata din educatoare, consilier 

scolar,profesor itinerant, familie, toti cei implicati in activitatile desfasurate de copil, pentru a sustine si 

integra copilul in comunitate. 

Insa, in urma interventiilor educative, am reusit sa realizăm un progres favorabil prin ameliorarea 

tulburarilor de limbaj. Aceasta a fost un factor de favorizare a dobandirii achizitiilor specifice varstei 

copilului.            
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CURRICULUM ADAPTAT 

 

Domeniul limba si comunicare - Educarea limbajului  grupa mare                             

 

Nr. activitati /an       35 

Mijloc de realizare Semestrul I Semestru II Total anual 

Lecturi dupa imagini 3 3 6 

Povestiri 3 3 5 

Lecturi ale educatoarei 4 2 6 

Poezii 4 3 7 

Convorbiri tematice 1 2 3 

Jocuri didactice 3 4 7 

 17 17 34 

 

   SEMESTRUL I 

Nr. 

crt. 
Data Tema  

Mijloc de 

realizare 
Continuturile învatarii 

1. 
19-IX-

2018 

„Recunoaste 

personajul!” 
Joc didactic 

Recunoasterea unor fragmente cunoscute 

din povesti cunoscute; 

2. 
26-IX-

2018 
„Spune-mi ce este!” Joc didactic 

Manifestarea initiativei in comunicarea 

orala, verificand posibilitatile de pronuntie 

si folosire a cuvintelor; 

Nr 

crt. 
Competente generale 

Numar activitati 

Sem I  Sem II   Total   

18 17 35 

1. 
Constatarea modului de manifestare a limbajului (evaluare 

initiala) 
3 - 2 

2. 
Dezvoltarea capacitatii de comunicare orala: intelegerea si 

utilizarea corecta a semnificatiei si structurilor verbale orale. 
4 4 8 

3. 
Educarea unei exprimari verbale corecte sub aspect fonetic, 

lexical, gramatical. 
4 3 7 

4. Dezvoltarea expresivitatii si creativitatii limbajului oral. 2 3 5 

5. 
Dezvoltarea capacitatii de a intelege si transmite intentii, 

ganduri, semnificatii, mijlocite de limbajul scris. 
2 2 4 

6. 
Cultivarea si educarea sentimentelor de pretuire si dragoste 

fata de frumusetea si armonia limbii romane. 
3 3 6 

7. Evaluare finala  2 2 
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3. 

 

3-X-

2018  

„Doi frati cuminti” 

de E. Farago 
Memorizare  

Cuvantul- notiune ca purtator de 

semnificatie ce denumeste fiinte, lucuri, 

fenomene,caracteristici ale acestora, actiuni, 

sentimente, norme de comportare. 

4. 
10-X-

2018 

„Micul Andrei” de T. 

Constantinescu  

Povestea 

educatoarei 

Urmarirea liniei unei povesti pentru a 

receptiona fluenta, armonia frazei si pentru 

a reda succesiunea intamplarilor; 

5. 
17-X-

2018 

„Unde a zburat 

randunica?” de T. 

Constantinescu  

Lectura 

educatoarei 

Exprimarea corecta din punct de vedere 

gramatical, audierea unui text literar epic; 

6. 
24-X-

2018 
„Toamna” Memorizare 

Retinerea unor expresii rimate si ritmate, 

recitand poezii cu respectarea intonatiei; 

7. 
7-XI-

2018 

„Spune-mi despre 

…” 
Joc didactic 

Alcatuirea unor propozitii simple si 

dezvoltate despre legume; 

 

8. 

 

14-XI-

2018 

„Florile imi sunt 

surori” de M. Cajal 
Memorizare 

Cuvantul- notiune ca purtator de 

semnificatie ce denumeste fiinte, lucuri, 

fenomene,caracteristici ale acestora, 

actiuni,relatii, sentimente, norme de 

comportare. 

9. 
21-XI-

2018 
„Roadele toamnei” 

Lectura dupa 

imagini 

Gasirea ideii unui text, urmarirea indiciilor 

oferite de imagini; 

10. 
28-XI-

2018 

„1 Decembrie, ziua 

Romaniei si a 

romanilor de 

pretutindeni” 

Lectura 

educatoarei 

Cuvantul- notiune ca purtator de 

semnificatie ce denumeste fiinte, lucuri, 

fenomene,caracteristici ale acestora, 

actiuni,relatii, sentimente, norme de 

comportare. 

11. 
5-XII-

2018 

„Ghetuta lui Mos 

Nicolae” 
Memorizare 

Redarea independenta pe fragmente sau 

integral a unei poezii; 

12. 
12-XII-

2018 

„Ursul pacalit de 

vulpa” de I. Creanga 

Lectura 

educatoarei 

Exprimarea corecta din punct de vedere 

gramatical, vocabular, cuvinte si expresii 

noi; 

13. 
19-XII-

2018 

„Vine, vine, Mos 

Craciun!” 

Lectura dupa 

imagini 

Identificarea elementelor specifice lui Mos 

Craciun; 

14. 
16-I-

2019 

„Manusa” poveste 

populara 

Lectura 

educatoarei 

Cuvantul- notiune ca purtator de 

semnificatie ce denumeste fiinte, lucuri, 

fenomene,caracteristici ale acestora, 

actiuni,relatii, sentimente, norme de 

comportare. 

15. 
19-I-

2018 
„Iarna si copii” 

Convorbire 

tematica 

Transmiterea unui mesaj simplu in cadrul 

activitatilor de invatare; 
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16. 
23-I-

2019 

„Toti ramanii canta 

Hora Unirii” 
Povestire  

Audierea unui text literar epic;Flexibilizarea 

vocabularului cu ajutorul categoriilor 

lexicale(sinonime,antonime, omonime) 

17. 
30-I-

2019 
„Iarna” 

Lectura dupa 

imagini 

Urmarirea indiciilor oferite de imagini, 

pentru a gasi ideea unui text; 

 

         SEMESTRUL  II 

 

Nr. 

crt. 
Data Tema  

      Mijloc de  

       realizare 

 

Obiective prioritare 

1. 
13-II-

2019 

,,Punguta cu doi 

bani” de I. 

Creanga 

Povestirea 

Cuvantul- notiune ca purtator de 

semnificatie ce denumeste fiinte, lucuri, 

fenomene,caracteristici ale acestora, 

actiuni,relatii, sentimente, norme de 

comportare. 

2. 
20-II-

2019 

,,Animalele din 

ograda bunicii ” 

Lectura dupa 

imagini 

 - exprimarea in propozitii simple si 

dezvoltate, acordul dintre subiect si predicat, 

subiect-atribut, predicat-complement. 

3. 
   27-II-   

   2019 

,,Eu spun una, tu 

spui multe!..” 
Joc didactic 

 - exersarea folosirii corecte a substantivelor 

la singular si la plural 

4. 
10-III-

2019 

,,Soarele si 

omuletii de 

zapada” de H. 

Wilk si M. 

Cremene 

Povestirea 

educatoarei 

 - alcatuirea de propozitii simple si 

dezvoltate, coerente,logice,purtatoare de 

mesaje. 

5. 
12-III-

2019 

,,Martisorul 

curios” 

Poveste (creata 

de educatoare) 

 - urmarirea liniei unei povesti spusa de 

educatoare, retinand ideile textului prezentat 

6. 
19-III-

2019 

,,In gradina de 

legume” 

Lectura dupa 

imagini 

 Cuvantul- notiune ca purtator de 

semnificatie ce denumeste fiinte, lucuri, 

fenomene,caracteristici ale acestora, 

actiuni,relatii, sentimente, norme de 

comportare. 

7. 
26-III-

2019 
,,Ridichia uriasa” 

Lectura 

educatoarei 

 - algoritmul povestirii recunoscut si 

respectat in repovestire fara omisiuni si 

reveniri. 

 

8. 

 

02-IV-

2019 

 

,,Vrei sa stii 

culorile?” de L. 

Munteanu 

 

Memorizare 

 Cuvantul- notiune ca purtator de 

semnificatie ce denumeste fiinte, lucuri, 

fenomene,caracteristici ale acestora, 

actiuni,relatii, sentimente, norme de 
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comportare. 

- redarea independenta pe fragmente sau 

integral a unei poezii 

9. 
09-IV-

2019 

,,Ce stii 

despre…?” 
Joc didactic 

 - realizarea acordului dintre substantiv si 

adjectiv (culoare, raporturi dimensionale, 

trasaturi de caracter) 

10. 
16-IV-

2019 

,,Cucul si puii 

sai” de E. Jianu 

Lectura 

educatoarei 

- algoritmul povestirii recunoscut si 

respectat in repovestire fara omisiuni si 

reveniri. 

11. 
07-V-

2019 

,,Ce ne aduce 

vara?” 

Lectura dupa 

imagini 

- utilizarea uzuala a unor cuvinte si expresii 

cu valoare stilistica(comparatii, epitete, 

personificari) 

12. 
14-V-

2019 

,,Cui am dat 

jucaria?” 
Joc didactic 

 - folosirea corecta a cazurilor nominativ, 

genitiv, dativ 

13. 
21-V-

2019 

,,O calatorie 

minunata!” 

Discutii libere/ 

convorbire 

tematica 

-transmiterea unui mesaj simplu  in cadrul 

activitatii de invatare pe baza inlantuirii 

logice a unor intamplari relale sau 

imaginare, din viata personala sau din creatii 

literare. 

14. 
28-V-

2019 

,,1 Iunie” de N. 

Nasta 
Memorizare 

- redarea independenta pe fragmente sau 

integral a unei poezii 

15. 
04-VI-

2019 

,,Spune-mi ce 

faci, cand faci, 

cum faci...!” 

Joc didactic 

 - folosirea corecta a verbelor; utilizarea 

corecta a predicatelor si efectuarea acordului 

intre subiect si predicat 

 

16. 

 

11-VI-

2019 

 

,,Ce stim despre 

anotimpul 

preferat?” 

 

Discutii libere 

 Sensul propriu si sensul figurat al 

cuvintelor. 

- exprimarea in propozitii simple, dezvoltate 

si in fraze scurte. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Muşu Ionel (coord.), 2000, Ghid de predare învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale, 

Editura MarLink 

• Dragu, Anca (coord.), 2009, Consilierea şcolară între provocări şi paradigme, Ed. New Line, 

Constanţa 
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ȘCOALA INCLUZIVĂ – ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI  

 

                                                                                                         Prof. Fotescu Iuliana Eugenia  

                                                                                                       Școala Gimnazială Goiești, Dolj  

 

         Incluziunea este, adeseori, asociată cu elevi care au dizabilități, sau care au „nevoi educaționale 

speciale”. De fapt, incluziunea se referă la educația școlară a tuturor copiilor și tinerilor, conform 

conceptului „școală pentru toți”.  

          Oferă posibilitatea autoevaluării și a consemnării progresului dobândit în atingerea idealului 

„școală pentru toți”, proces important din multiple perspective: a personalului angajat, a elevilor, a 

părinților precum și a altor membrii și organizații din comunitate. Școala incluzivă presupune o 

examinare detaliată a modului în care barierele în calea învățării și participării la educație pot fi reduse 

din calea fiecărui elev.  

           Inițiativele actuale de îmbunătățire a sistemului educației incluzive se transformă în modalități 

interactive croite pe valorile incluziunii. Ele nu sunt o alternativă care să vizeze creșterea performanțelor 

școlare, ci un ansamblu de propuneri menite să întemeieze educația elevilor pe relații de colaborare, pe 

îmbunătățirea mediului de învățare și predare. În atingerea acestor deziderate, abordările 

psihopedagogice încurajează conturarea unei perspective asupra învățării în care copiii și tinerii sunt 

implicați activ integrând ceea ce li se predă cu propria lor experiență de viață. este un moment practic, 

care analizează toate aspectele din școală relevante pentru incluziune: pregătirea și atitudinile 

personalului, amenajarea clădirii și a claselor școlare, precum și a terenurilor de joacă, atragerea elevilor 

la transpunerea în practică a valorilor incluziunii. 

            Demararea procesului integrării ca și al studiilor pe această temă, continuă ți în prezent, când 

putem afirma că pe baza acumulării unei experiențe teoretice și practice s-a conturat o concepție și o 

strategie mai clară, cu specific românesc din care au fost dominante tradiții, principii și valori ale școlii 

românești susținute de echipe de cadre didactice, părinți, pedagogi, cercetători și reprezentanți ai unei 

organizații a persoanelor cu dizabilități, a școlilor publice cu o bogată experiență în încurajarea 

implementării educației incluzive. 

             Demersurile inițiale, experimentale până la urmă, din școlile primare și gimnaziale, iar apoi, 

versiunile modificate și extinse la nivelul școlilor profesionale și liceale au ajutat la identificarea unor 

resurse de dezvoltare, care altfel ar fi fost omise. Ele au sugera, de asemenea, modalități specifice, 

uneori alternative care au permis îmbunătățirea actului educațional, devenind specific aspectului incluziv 

urmărit.  

              Nu există o anume modalitate „corectă”de promovare a școlii incluzive. Specificul școlii, 

deschiderea spre noile valori educaționale ca și categoriile de beneficiari ai serviciilor școlare reprezintă 

standardul educațional care face necesară formularea unor judecăți de valoare privind practica școlară a 

incluziunii, posibilele modalități de utilizare. Se pornește de la ideea că procesul de incluziune este 

început și condus din interiorul fiecărei școli. Cu toate acestea, multe școli găsesc util să apeleze la un 

evaluator din exterior pentru a demara procesul instructiv – formativ al elevilor cu dizabilități. 
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              Cele mai multe școli integratoare s-au adresat școlilor speciale cu care s-au asociat și lucrează 

în colaborare cu personalul didactic specializat în problematica copiilor cu cerințe educaționale speciale, 

inspectoratelor școlare, a inspectorilor de specialitate, deoarece au ajuns la concluzia că astfel de 

colaborări le dau un impuls pentru a continua eforturile de incluziune a copiilor cu nevoi speciale, că 

primesc răspunsuri la întrebările care, până atunci nu existaseră ca o permanență, ca o constantă în 

școlile de masă. 

             Modalitatea prin care fiecare școală a înțeles problematica integrării copiilor cu cerințe 

educaționale speciale a fost se pare unanimă, dar planificarea privind procesul de dezvoltare în 

egalizarea șanselor a fost diferită. Aceasta poate să conducă mai apoi la o muncă mai profundă. Alte 

școli au adaptat curriculum școlar promovând modalități alternative de predare și de învățare, într-un 

curriculum ascuns.  

                 În alte școli s-a procedat la analize sociologice de tipul sociogramelor, s-au făcut cercetări 

individuale și de grup realizate de cadrele didactice din școală pentru a analiza fenomenul incluziunii.  

               Incluziunea în educație presupune:  

* valorizarea egală a tuturor elevilor și a personalului; 

* creșterea participării tuturor elevilor la educație și totodată, reducerea numărului celor excluși din 

cultura, curricula și valorile comunității promovate prin școala de masă;  

* restructurarea culturii, a politicilor și a practicilor din școli, astfel încât ele să răspundă diversității 

elevilor din localitate; 

* reducerea barierelor în învățare și participare pentru toți elevii, nu doar pentru cei cu dizabilități sau 

cei etichetați ca având „nevoi educaționale speciale”; 

* înțelegerea diferențelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învățare, nu ca o problemă ce trebuie 

depășită;  

* evoluția gradului de incluziune în școli, atât în privința personalului, cât și în privința elevilor; 

* cultivarea unor relații de susținere reciprocă între școli și comunități; 

        Concluzionând, putem spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de fapt, o 

realitate și recunoașterea faptului că fiecare copil este unic. Școala incluzivă ne demonstrează, așadar, că 

suntem unul, dar… nu unul și același!   
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

Prof. Boier Lucreția Marioara 

Școala Gimnazială Ibănești 

 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, 

sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau 

talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii 

aparţinând minorităţilor lingvistice şi entice…” 

Declaraţia de la  Salamanca -  Spania, 1994 

 

Incluziunea = oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, 

trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie, trebuie 

furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia 

tuturor membrilor societăţii.  

 

Copii cu cerințe educative speciale/cu risc sporit de vulnerabilitate: 

✓ copiii migranţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească; 

✓ copiii din familii numeroase şi/sau monoparentale; 

✓ copiii din familii cu nivel de trai scăzut; 

✓ copiii care au fost/sunt supuşi abuzurilor şi exploatării; 

✓ copiii cu dizabilităţi; 

✓ copiii contaminaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA; 

✓ copiii cu comportament deviant şi/sau in conflict cu legea. 

Educația incluzivă: 

• susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 

• urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

• este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, 

pentru comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii; 

• presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea 

copiilor, inclusiv a celor cu c.e.s; 

• este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context; 

• este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive. (Vaida, T.) 

 

Cum se realizează educația incluzivă? 

• Existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul 

nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul 

intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asigurării 

serviciilor de sprijin, principiul cooperării şi parteneriatului. 

• Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în 

esenţa ei atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o 

pedagogie a iubirii.  

• Elaborarea unui curriculum „incluziv“, care să se definească prin flexibilitate şi diversitate:  

curriculum-ul  adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor 
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suportive;  metodologie didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de 

învăţare diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente. 

• Crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: 

asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare 

(învăţător/profesor de sprijin). 

 

Forme ale integrării copiilor cu c.e.s. în școala românească 

▪ Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și 

stabilește un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta și 

susține un nou mod de desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul 

activităților școlare, adaptând materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și 

oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă. 

▪ Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli de 

masă unde să intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice și al 

specialiștilor din școală, o mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii de 

copii.  

▪ Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru 

copiii deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul care 

se ocupă cu elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii, 

atât în spațiul special amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile permit 

acest lucru, colaborând direct cu educatorii din clasele unde sunt integrați copiii. 

▪ Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu 

cerințe speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant 

(specializat in munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa 

la activitatile scolii respective. 

▪ Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul 

itinerant este responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de 

sprijinire a copilului și familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește 

evoluția școlară a copilului, colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul 

și intervine atunci când apar probleme de învățare sau de adaptare a copiilor la anumite cerințe 

școlare. 

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

4. Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 

- hiperactivitate; 

- slabă capacitate de a fi atent; 

- orientare confuză în spațiu și timp; 

- incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

- poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

- este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 

- inversează literele sau cuvintele; 

- face frecvent greșeli de ortografie; 

- prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

- nu poate sări coarda; 
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- dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

- mod defectuos de a ține creionul în mână; 

- caligrafie mediocră; 

- incapacitate de a sări; 

- stângăcie; 

- ezitări la coborârea scărilor; 

- dificultăți de sta într-un picior. 

 

5. Documente necesare 

• Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o 

cerere prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către Comisia 

de Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept subiect 

copilul. Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va întocmi pentru 

Comisia de Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi orientare a copilului. 

 Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de sprijin 

pentru copilul în cauză. 

• Planul de servicii personalizate (PSP) 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri şi 

obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea locală etc. 

• Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 

• Derularea planului de intervenţie 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 

unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, metode 

şi mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 

• Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice la 

nivelul şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere o 

evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. 

Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de expertiză şi 

orientare şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un plan de 

intervenţie personalizată în cazul copilului evaluat. 

6. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 

7) accent pe ideile fundamentale; 

8) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

9) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

10) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

11) recapitularea obiectivă a acestora; 

12) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 
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Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre didactice 

care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, prin: 

recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, atunci 

predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi de 

2-3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în 

detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu c.e.s. 

din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de a 

socializa, este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu c.e.s., 

cât progresul la nivel social şi aptitudinal al acestuia. 

 În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor 

diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

7. Îndatoririle părinţilor copilului cu C.E.S.: 

• să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii; 

• să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară: 

- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 

- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP; 

- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 

- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 

• să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor; 

• să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, 

activităţi sportive etc. 
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Egalitatea de șanse în sistemul educațional românesc 
Năsui Alina 

Școala Gimnazială Numărul 8 Borșa, Maramureș 

 

 Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi 

dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse are 

la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de 

origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele 

pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează 

diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de 

Dumnezeu. 

 Şcoala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără şi 

şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale Egalitatea șanselor de instruire 

este teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar realizarea practică a acestui principiu generos 

continuă să rămână una din cauzele de importanță majoră ale reformelor. Conceptul de ,,egalitate“ 

înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democrații secolului trecut le revendicau cu 

entuziasm pentru toți cetățenii; ea înseamnă o egalitate reală a șanselor individuale de promovare 

socială, iar educația este instrumentul cel mai important în dezvoltare. 

 Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini 

diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent 

de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice 

– evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele egalităţii şanselor 

de acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au 

avut ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru 

toţi indivizii, educaţia de tip „a doua şansă” pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea 

educaţiei formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de 

învăţare. 

 În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau 

orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un 

comportament imoral, copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde 

de existenţa unui mijloc de transport şi copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul 

clasei de elevi. 

 Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se 

dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la 

educaţie pe baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării 

pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile elevilor; 
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diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. Şcoala 

incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. 

 Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul 

general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu 

cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării 

acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură 

să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. Conceptul de cerinţe educative speciale presupune 

necesitatea unei abordări diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care 

le prezintă. Tipurile de deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe 

de auz sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi 

relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care 

eşuează la şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice 

defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini 

şi necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea 

programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor 

incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin 

implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. Din perspectiva 

reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi fie în unităţi 

şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, fie 

în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei pedagogii 

centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte. Cadrele 

didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate 

bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi. Societatea 

contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. 

 Educaţia pentru diversitate este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. 

Valorificarea diversităţii permite toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în 

explorarea şi descoperirea noului, conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte 

posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. Instituţiile de 

învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare prezente în 

interiorul lor. 

 Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie corect formaţi, să ia în 

considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să 

interactioneze pozitiv în această lume diversă. Multiculturalitatea este un fenomen care ne îmbogăţeşte 

cu diversitate. Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea ca nu există 

valori superioare sau valori inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite prin aportul lor la 

nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culture cu care vin în contact. 
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 Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentro o tratare pluralistă a 

diversităţii culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea 

acestuia pentru a ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice 

pentru producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între 

elevi, profesori şi familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi 

eficient la instituţia şcolară; înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; eliminarea 

unor practici care dezavantajează persoane şi grupuri de elevi. 

 Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar realizarea 

practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă majoră ale 

reformelor. Conceptul de „egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 

democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate reală 

a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în 

dezvoltarea la maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director al 

evoluţiei speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie 

diferenţiată şi specializată, în funcţie de „echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, de aptitudinile şi 

interesele fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre competente ale societăţii. 
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Rolul educatoarei in evaluarea CES 

                                                       Prof.   Ionescu Mihaela 

Grădiniţa Steluța București 

    De-a lungul istoriei, copiii cu cerințe speciale au fost suprimați, (spartanii aruncau de pe stancă copiii 

care se nășteau cu o malformație) fie, excluși, ignorați, neglijați, abandonați, pentru același motiv. Sunt 

diferiți de ceilalți. 

   În această problematică există un complex de date, de practici, concepții și perspective psihologice. 

Familiile acestor copiiau trăit mereu la fel ca și copiii, în jenă , rușine, teamă, nevalorizare și 

nesiguranță, determinate de diferențele lor de dezvoltare și de comportament. Când societatea a dorit să 

îl înțeleagă , și-a manifestat mila , înțelegerea dar și disprețul , teama , ridicularizarea. 

    Cele mai multe reacții se datorează percepțiilor sociale asupra a ceea ce înseamnă diferențele dintre 

copii și oameni în general. În aceeași măsură este vorba și de necunoaștere și de neînțelegere a cauzelor 

care determină aceste diferențe. 

    O serie de concepții filozofice au explicat deficiențele unor persoane ca fiind datorate pedepselor 

divine meritate de părinți , și de aici, rușinea și respingerea cea mai mare în planul social. Frica a fost 

determinată de necunoaștere și din nevoia de a ocroti, de a sprijini suplimentar un copil cu handicap.Au 

existat chiar concepții care legau copilul cu deficiențe de comportamentetotal antisociale și de aici 

devenea prioritar de înlăturat –primejdia pe care o reprezenta el.  

Rolul educatoarei in evaluarea CES 

Educatoarea trebuie să cunoască toți copiii cu care lucrează în grupă. Ea face permanent observații 

referitoare la progresele programului educativ . Copiii cu CES sunt parte a grupui de copii. Ei participă , 

după posibilitățile lor la activități și program . Educatoarea observă și identifică problemele de 

dezvoltare sau riscurile de dezvoltare care apar atat din modul particular de răspuns la diferite activități 

cât și din informațiile primite de la medicsau de la familie. Dacă pe o perioadă anume educatoarea 

observă că problemele sunt fregvente, au intensitate și se manifestă acut, trebuie să ceară sprijin la un 

profesionist(psiholog, logoped, consilier psihologic). Chiar dacă copilul va urma un program de 

intervenție personalizată pentru remedierea problemelor sale, rolul educatoarei va fi mereu important, 

căci ea urmărește permanent în cadrul grădiniței și în activitățile zilnice și poate consolida progresele 

programului .Același lucru se petrece și cu rolul părinților: ei trebuie antrenați în orice activitate de 

sprijinire sau remediere a problemelor copilului, să continue acasă programul , pe măsura posibilităților 

lor, dar cu toată încărcătura afectiv-emoțională pe care o aduce mediul familial. 

Cine sprijină educatoarea în activitatea cu copiii cu CES? 

  Programul de educație timpurie individualizată necesită o abordare cât mai deschisă și mai incluzivă a 

copiilor.Aceasta înseamnă că în grupa de copii pot exista copii cu CES. Pentru educatoare poate 
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insemna acest lucru, nu neapărat sarcini în plus , ci strategii de educație care să fie cât mai flexibile. Așa 

cum vorbim de sprijin pentru copilîn procesul educațional, trebuie să presupunem că și educatoarea are 

nevoie de sprijin. De unde poate ea să ia acest sprijin?  

Sursa principală de sprijin este grupul de educatoare.Schimbul de experiență, schimbul de idei  de 

acțiune, de modele , participarea în echipă la anumite activități, discuțiile metodice, sunt tot atâtea forme 

de a folosi experința și practica colegelor în rezolvarea în rezolvarea unor probleme 

Activitatea în echipă presupune un mod de acțiune în care educatoarea lucrează împreună cu o altă 

colegă pentru a organiza , desfășura și evalua activități didactice personalizate. 

Activitatea sprijinită de voluntari, părinți , bunici, membrii unor asociații neguvernamentale care au în 

obiectiv integrarea și/sau incluziunea copiilor cu CES, sau studenți practicanți care sunt parte activăîn 

organizarea și desfășurarea activităților. 

Parteneriatul cu familia este o altă sursă de sprijin în activitatea cu  copiii cu  CES. 

Centrele de resurse profesionale și Centrele de resurse pentru părinți constituie structuri 

metodologicecare se pot înființa la nivelul unor instituții , pentru a sprijini rezolvarea diferitelor 

probleme cu care educatoarea vine în contact în tratarea CES. 

   Autoperfecționarea profesională este sursa cea mai importantă de sprijin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:”Educația copilului preșcolar”-Elemente de pedagogie la vârsta timpurie- Ecaterina 

Vrășmas- Editura PROHUMANITATE 1999 
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Estimarea nivelului vorbirii la copiii cu tulburări din spectrul autist 

 

Cucea Ioana 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj-Napoca 

 

 Limbajul reprezintă un cod cultural bine definit (set de simboluri arbitrare), prin care idei despre 

lume sunt conectate în scopul unei bune comunicări. Limbajul vorbit este o formă verbală pentru un 

asemenea cod. Este consimțit faptul că limbajul verbal este cel mai eficient și mai bine înțeles dintre 

toate formele de comunicare. 

 Pentru copiii cu autism achiziția limbajului vorbit s-a dovedit a fi un predictor al acestei 

probleme. Având în vedere prognosticul și importanța pragmatică a limbajului vorbit, este surprinzător 

faptul că puține studii au încercat să identifice predictorii timpurii ai dezvoltării limbajului verbal la 

copiii cu autism (Bristol și colaboratorii, 1996; Prizant, 1996). Descrierea factorilor care au fost asociați 

cu dezvoltarea limbajului verbal pot avea implicații atât practice cât și conceptuale. De exemplu, este 

posibil ca unele variabile care reprezintă predictori ai întârzierilor de limbaj să fie alterabile. 

Identificarea predictorilor alterabili ai limbajului verbal poate permite dezvoltarea unor metode de 

intervenție care se vor materializa prin rezultate pentru copiii cu autism. Altfel, identificarea 

predictorilor care sunt mai puțin alterabili ne poate ajuta eventual să înțelegem de ce copiii cu autism au 

un prognostic mai bun decât ceilalți. 

 Obiectivul  principal este examinarea gradului variabilelor de mediu la care este supus un copil 

la vârsta de 2 ani și modul în care acestea contribuie la estimarea rezultatelor vorbirii la copiii cu autism 

2 ani mai târziu. Decizia obținerii informațiilor predictive la vârsta de 2 ani a fost ghidată  de teorii 

pentru creșterea plasticității creierului la vârste mici, dar și de observații asupra faptului că influențele 

timpurii și ale mediului joacă un rol important în formarea conexiunilor neuronale. Potențialul pentru 

influențarea dezvoltării copiilor prin intervenție poate fi mai important la vârste timpurii. Deși nu sunt 

testate în mod direct teorii ale plasticității creierului scopul poate fi studierea caracteristicilor copiilor și 

intervenția asupra lor la cele mai fragede vârste posibile. 

 Poate fi folosită o abordare interacțională pentru studierea diferențelor individuale în rata 

dezvoltării. Prin această abordare, rezultatele dezvoltării unui copil sunt văzute în termeni de 

interacțiune între caracteristicile copilului și familia sa, dar și împreună cu contextul social. Provence și 

Dahl (1987) au aplicat un model similar pentru autism sugerând faptul că severitatea simptomelor este 

determinată de interacțiunea dintre vulnerabilitatea constituțională și factorii de mediu. Importanța 

contribuției mediului la dezvoltarea limbajului a fost documentată în diferite cercetări. În literatura 

despre autism variabilele de mediu cum ar fi nivelul socioeconomic și intensitatea intervenției au fost 

asociate cu rezultatele. 

 Predictorii de mediu folosiți în general sunt: nivelul socioeconomic și cantitatea de terapie a 

vorbirii primită de la un terapeut al vorbirii specializat. Acești doi predictori au fost selectați pentru a 

reprezenta casa de asemenea ca influență a intervenției. Nivelul socioeconomic a fost a fost considerat 

important deoarece statusul ocupațional și nivelul de educație maternală s-au dovedit a contribui la 

diferențele individuale în limbaj și la dezvoltarea cognitivă în dezvoltarea normală a copiilor. Ambele 
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aspecte ale statusului socioeconomic se poate să fie legate de stilul de interacțiune părinte-copil, care 

este de asemenea asociat cu dezvoltarea limbajului. 

 Cantitatea de terapie a vorbirii a fost inclusă ca un predictor al mediului din motive pragmatice. 

Acum există dovezi substanțiale potrivit cărora asigurarea educației speciale și intervenția 

comportamentală la vârste timpurii poate rezulta prin câștiguri considerabile în funcționarea pe plan 

cognitiv, social, limbaj și comportamental pentru copiii cu autism. Totuși nu a existat încă o dovadă 

științifică care demonstrează că o anumită cantitate de terapie a limbajului este asociată cu rezultate mai 

bune ale limbajului.  

 Cantitatea de terapie a limbajului a fost operaționalizată prin numărul de ore de terapia vorbirii 

primite de la un terapeut al vorbirii între 2 și 3 ani. Perioada de timp între 2 și 3 ani a fost selectată din 2 

motive. În primul rând, permite examinarea efectelor intervenției primite la cea mai mică vârstă posibilă 

(imediat după diagnostic). În al doilea rând prin restricționarea măsurării la o perioadă de 1 an și 

măsurarea rezultatelor vorbirii un an mai târziu (ex: la 4 ani), poate exista un design corelațional 

longitudinal în locul unui design corelațional. 

 Munca teoretică și empirică cu în dezvoltarea copiilor cu sau fără disabilități a sugerat trei 

variabile ale copiilor ca potențiali predictori în limbajul verbal la copiii cu autism: imitarea motorie, 

concentrarea atenției și joaca cu obiecte. Imitația motorie s-a dovedit a fi un bun predictor al limbajului 

în dezvoltarea copiilor cu sau fără autism. Imitarea motorie măsoară abilitatea copiilor de a: dori 

contactul cu o altă persoană și a de a forma o reprezentare mentală a comportamentului celeilalte 

persoane cu suficiente detalii pentru a putea reproduce acel tip de comportament. În acest fel, imitarea 

motorie poate fi o măsură de procesare a informațiilor sociale de asemenea ca o abilitate de reprezentare. 

Ambele tipuri de abilități pot sublinia abilitatea copilului de a procesa lingvistic inputul de la părinți și 

de la alți adulți și să achiziționeze limbajul necesar comunității sale. 

 Alt domeniu de dezvoltare care este de interes este abilitatea copilului de a comunica în scopul 

de a direcționa atenția adulților spre un obiect sau o acțiune care îl interesează. Cercetările anterioare au 

descoperit faptul că un număr de concentrare a atenției (joint attention), prezic mai târziu dezvoltarea 

vocabularului sau dezvoltarea expresivității limbajului la copiii cu întârzieri generale în dezvoltare și la 

copiii cu autism. Actele de concentrare a atenției sunt considerate a fi legate de achiziția limbajului din 3 

motive. 

 În primul rând, aceste acte pot arăta dorința copilului pentru input lingvistic matern. Inputul 

limbajului poate facilita dezvoltarea limbajului la copiii cu autism, când este dat uneori, copiii caută 

acest tip de informații. În al doilea rând, actele de concentrare a atenției pot servi la primirea inputului 

lingvistic de la adulți. Răspunsurile lingvistice la comunicarea prelingvistică a copiilor s-au dovedit mai 

târziu a prezice limbajul la copiii cu întârzieri în dezvoltare. În al treilea rând, copiii care au fost angajați 

în nivele înalte de concentrare a atenției au fost aceia cu un interes particular în împărtășirea propriilor 

experiențe cu adulții. Ipoteza lui Bloom (1993), a fost cea conform căreia principalul motiv pentru care 

copiii vorbesc este pentru a împărtăși ceea ce conține  mintea lor. 

A treia arie de dezvoltare care este legat de limbaj este joaca copiilor cu obiecte. Dezvoltarea 

jocului cu obiecte la copiii cu autism s-a dovedit să urmeze aceleași secvențe generale care au fost 

observate și la copiii obișnuiți. Nivelul jocului cu obiecte a fost relatat longitudina la limbajul verbal la 
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dezvoltarea copiilor obișnuiți și la copiii cu autism. La copiii cu autism, relațiile concurente și predictive 

dintre joaca cu obiecte și nivelul de limbaj au fost de asemenea descrise. În plus, anumite măsurători 

pentru jocul simbolic (cantitatea sau cel mai înalt nivel), au fost legate concurențial de limbaj la 

dezvoltarea copiilor obișnuiți.și la copiii cu tulburări de comportament. Teoria lui Piaget (1962) conform 

căreia abilitățile reprezentaționale (abilitatea de a folosi un lucru pentru a reprezenta un obiect) 

subliniază dezvoltarea jocului simbolic și a limbajului. 

Este important să identificăm copiii de timpuriu și să urmărim predictorii de mediu ai dezvoltării 

limbajului verbal la copiii cu autism. De asemenea este important să determinam dacă are vreo 

importantă cantitatea de timp pe care copiii cu autism o petrec la terapia limbajului și dacă aceasta le 

determină limbajul mai târziu. 

A fost dovedit faptul că abilități puternice de imitare motorie la vârsta de 2 ani și mai multe ore 

de participare la terapia vorbirii între 2 și 3 ani poate fi asociat cu o mai buna vorbire expresivă care 

poate fi observată 2 ani mai târziu. Importanța potențială a acestor descoperiri este evidențiată prin 

faptul că aceste 2 variabile prezic rezultatele limbajului peste și în fața efectelor ale nivelului inițial de 

limbaj. Imitarea și terapia vorbirii aduc contribuții independente la abilitățile limbajului verbal. Folosirea 

unor măsurători potrivite ale expresivității limbajului la vârsta de 4 ani reduce posibilitatea ca acele 

rezultate să reprezinte un artefactal al metodelor folosite pentru măsurarea abilităților limbajului. 
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE APLICATE ÎN ACTIVITATEA INSTRUCTIV - 

EDUCATIVĂ A COPIILOR CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

Prof. Irina Constantinescu 

Liceul Economic “Virgil Madgearu”, Constanța 

 

Conceptul de educație incluzivă, lansat după 1990, aduce în atenție necesitatea reexaminării și 

extinderii rolului învățământului obișnuit pentru a se putea adapta cerințelor copiilor. Școala incluzivă 

trebuie să recunoască diferite cerințe educaționale ale copiilor, să reacționeze adecvat la acestea, să 

asigure o educație de calitate pentru toți. Această nouă politică a educației trebuie să pună accentul pe 

transformările substanțiale la nivelul capacităților școlilor obișnuite pentru ca acestea să poată oferi 

răspunsuri adecvate cerințelor educaționale diferite ale copiilor.  

Copiii care nu pot face față cerințelor școlare, cei care prezintă diverse forme și niveluri de eșec 

școlar, sunt încă prea puțin cunoscuți și acceptați din punct de vedere psihopedagogic. În cele mai multe 

dintre cazuri, atitudinea manifestată față de aceștia de școală și, în general, de societate, este de 

subvalorizare. Copiii cu probleme – „dificili”, „turbulenți” și/sau handicapați din diferite motive sunt 

percepuți de multe ori în mod negativ, marginalizați și uneori chiar excluși. Nu de puține ori însă, 

condițiile de organizare școlară (efective numeroase de elevi la clasă, programa școlară încărcată, timpul 

scurt de interacțiune cu elevii pe parcursul unei lecții, pregătirea psihopedagogică insuficientă a cadrului 

didactic) pot reprezenta obstacole serioase în asigurarea unui învățământ eficace pentru fiecare copil. 

Copiii cei mai apropiați de riscul excluderii școlare devin astfel cei mai supuși riscului de a fi 

marginalizați.  

Educația incluzivă încearcă să ofere un răspuns atât problemelor legate de excludere, cât și 

marginalizării școlare, referindu-se în același timp la ameliorarea calității educației oferite de școli.  

Metodele activ-participative utilizate în practica educațională permit elevilor cu cerințe speciale 

satisfacerea nevoilor educaționale prin efort personal sau în colaborare cu alți colegi. Ceea ce este 

specific acestor metode este faptul că stimulează interesul pentru cunoaștere, facilitează contactul cu 

realitatea înconjurătoare. 

Aplicarea metodei de învățare prin cooperare a evidențiat de-a lungul timpului o serie de 

rezultate dintre care cele mai evidente sunt : creșterea motivației elevilor pentru activitatea de învățare, 

creșterea încrederii în sine bazată pe acceptatea de sine, o atitudine pozitivă față de personalul didactic, 

disciplinele de studiu și conținutul acestora, capacități sporite în perceperea unei situații, a unui fenomen 

din perspectiva celuilalt, dar și relații mai tolerante cu colegii, indiferent de apartenența etnică sau 

culturală, clasa socială, capacitatea intelectuală sau anumite deficiențe ale acestora. 

Lecțiile bazate pe învățarea prin cooperare prezintă câteva caracteristici importante : 

- Răspunderea individuală – se evaluează performanța fiecărui elev care trebuie să ofere un 

răspuns în nume personal sau în numele grupului ; iar rezultatele sunt comunicate atât elevului, cât și 

grupului din care face parte. 

- Interacțiunea directă – elevii se ajută unii pe alții, încurajându-se și împărtășindu-și ideile, 

discutând ceea ce știu, învățându-se unii pe alții. 
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- Interdependența pozitivă – elevii realizează că au nevoie unii de ceilalți pentru a-și duce sarcina 

la bun sfârșit 

- Deprinderi interpersonale și de grup mic – grupurile nu pot exista și nu pot funcționa eficient 

dacă elevii nu au și nu folosesc anumite deprinderi sociale (conducerea, luarea deciziei, încrederea 

reciprocă, comunicarea, managementul conflictelor)  

- Procesarea în grup – se monitorizează în permanență activitatea de învățare a grupurilor, se oferă 

feedback, se intervine și se corectează eventualele confuzii sau răspunsuri incomplete. 

O lecție alcătuită pe baza unei metode activ-participative este diferită din punct de vedere 

structural față de o lecție clasică. Momentele principale ale unei lecții corespund unor etape bine 

definite, și anume : 

a) Evocarea – interpretarea cunoștințelor noi prin prisma cunoștințelor anterioare ; 

b) Realizarea / construirea activă a sensului – participarea activă din partea elevului ; 

c) Reflecția – reevaluarea și reconstruirea / resistematizarea cunoștințelor anterioare. 

Pentru fiecare moment al lecției, pot fi folosite metode sau tehnici de lucru, incluse într-o 

strategie adaptată disciplinei, conținutului, vârstei și performanței elevilor. Iată câteva posibile strategii 

de învățare prin cooperare care pot fi aplicate cu eficiență și în condițiile școlii incluzive: Predicții în 

perechi, Gândiți – lucrați în perechi – comunicați, Rezumați – lucrați în perechi – continuați, Știu / 

vreau să știu / am învățat, Brainstorming, Activitatea dirijată de citire – gândire, Interviul în trei etape, 

Creioanele la mijloc, Unul stă, ceilalți circulă, Turul galeriei, Jurnalul cu dublă intrare, SINELG, Eseul 

de 5 minute, Cubul, Bulgărele de zăpadă, Ciorchinele, etc. Lista metodelor și tehnicilor este foarte vastă 

și poate fi îmbogățită în funcție de imaginația și creativitatea cadrului didactic.  

Principalele argumente care justifică eficiența acestor metode activ-participative se referă la 

diversitate (elevii sunt liberi să facă speculații, apare diversitatea de opinii, este încurajată libera 

exprimare a ideilor); la permisiune (elevii sunt încurajați să fie spontani, li se permite exprimarea liberă 

a ceea ce gândesc); la respect (elevii sunt ajutați să înțeleagă că opiniile lor sunt apreciate și respectate 

de colegi și fiecare este dator să respecte opinia celorlalți) ; la valoare (atunci când elevii realizează că 

opinia lor este valoroasă se implică mai activ în activitatea de învățare); la ascultare activă (elevii învață 

să se asculte unii pe alții și să nu emită judecăți pripite); la încredere (devenind conștienți de propria lor 

valoare, elevii devin mai încrezători în  forțele proprii). 

Toate aceste elemente au atât implicații directe cât și indirecte asupra componentei afectiv 

motivaționale care influențează fundamental comportamentul elevului în cadrul activității din clasă atât 

față de cadrul didactic cât și față de colegi, facilitând încrederea reciprocă, comunicarea, cooperarea și 

intercunoașterea dintre elevi. 

Marele avantaj al acestor metode constă în valențele lor formative și posibilitatea evaluării 

continue și obiective a elevilor. Dezavantajul se referă la dificultatea aplicării lor într-un sistem rigid, cu 

un program aglomerat pentru elevi și cu un conținut supradimensionat la majoritatea disciplinelor. Însă, 

date fiind dezavantajele și dificultățile pe care le întâmpină unii elevi în școală, este oportun să fie avute 

în vedere și alte resurse din afara clasei, care pot fi uneori și servicii specializate. Principala provocare 

este aceea de a fi mai întâi utilizate resursele disponibile la nivelul școlii, iar dacă este necesară, 

completarea și sprijinirea muncii cadrelor didactice.  
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STUDIU  DE CAZ 

 

Drumeşi Adriana Elena 

Liceul George Țărnea Băbeni Valcea 

a) Date personale: 

• C. , 7 ani, clasa I 

• Are o soră bună şi 6 fraţi vitregi 

• Dezvoltare fizică:  normală 

• Starea materială: precară  

• Nu prezintă interes pentru învăţare 

• Au locuinţă proprie 

b) Date despre familie: 

• Provine dintr-o familie de rromi formată din 10 membri (părinţi şi 8 copii) 

• C. este  mezinul familiei  

• C. este copil din căsătoria a doua a tatălui care îşi „pierduse” soţia şi rămăsese văduv cu 6 

copii 

• Tata are 4 clase, iar mama – 8 clase  

• Având fraţi mai mari, deseori climatul este afectat din cauza consumului de tutun, de 

alcool.  

c) Cauzele care au determinat inadaptabilitatea şcolară: 

• Nivelul socio-cultural deficitar 

• Inteligenţa sub medie 

• Instabilitate psihomotorie, care afectează nivelul  activităţii intelectuale 

• Experienţe limitate cu mediul înconjurător determinate de cauze psihice 

• Dezvoltarea insuficientă a atenţiei 

• Insuficienta dezvoltare a procesului psihic al gândirii 

• Comunicarea dificilă dintre părinţi şi copii, dintre fraţi  

• Lipsa unui program adecvat de muncă şi viaţă al copilului 

• Antrenarea copilului în activităţi dăunătoare 
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Planul intervenţiei 

a) Stabilirea deficienţelor de integrare: 

• Deficienţe de învăţare  

• Deficienţe de adaptare şcolară 

b) Stabilirea locului elevului în colectivul clasei: 

• Elev cu C.E.S. într-o şcoală de masă 

Cum s-a acţionat? 

a) la nivelul elevului: 

• cunoaşterea elevului prin adunarea datelor care conturează profilul personalităţii sale 

• cunoaşterea şi înţelegerea intereselor clasei 

• ore speciale, după program, pentru ameliorare 

• momente de activitate directă în timpul orelor de curs 

• discuţii cu elevul cu C.E.S. în afara orelor şi în familie, la domiciliu 

• conştientizarea motivaţiei în învăţare „Remediul unui eşec nu poate fi decât un succes” 

b) la nivelul clasei: 

• explicarea problemelor ce se pot ivi în cadrul şcolii, stabilindu-se diferenţele între copii 

• antrenarea colectivului în ajutorarea colegului aflat în dificultate 

• învăţarea în perechi (copil-copil, învăţător-copil) 

• antrenarea în jocuri şi roluri a copilului cu nevoi speciale 

• crearea unui mediu prielnic învăţării 

  c) la nivelul familiei: 

• stabilirea unui climat afectiv între copil şi restul familiei 

• stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru al familiei în ceea ce priveşte  

pregătirea lecţiilor, timpul liber  

• promovarea unei concepţii pozitive asupra propriului copil şi conştientizarea rolului pe 

care-l au în dezvoltarea sa ulterioară 

d) la nivelul învăţătorului: 

• crearea unui climat afectiv între elevi şi învăţător eliminându-se stările de disconfort care 

produc stări negative elevilor 

• înţelegerea faptului că fiecare copil are dreptul de a primi o educaţie adecvată 

potenţialului intelectual şi aptitudinal 

• stabilirea unor sarcini de învăţare privind ameliorarea, recuperarea şi integrarea socială a 

copilului 

• disponibilitatea  de a lucra cu „altfel” de copii, de a afla problemele cu care se confruntă 

şi de a găsi soluţii 

• transparenţă şi flexibilitate în evaluare 

• participarea părinţilor la lecţii demonstrative, oferind posibilitatea de a-şi evalua propriul 

copil şi de a-l compara cu alţii  

• stabilirea descriptorilor de performanţă diferenţiat pentru elevul C. 
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• organizarea activităţilor educative din perspectiva  cerinţelor copiilor şi antrenarea  

elevului integrat, la acestea 

• tratarea cu demnitate şi respect al elevului, fără diferenţe 

• implicarea mamei în cadrul activităţilor de învăţare  

• stimularea elevilor în susţinerea reciprocă la activităţile şcolare 

 Rezultate obţinute: 

• a crescut randamentul  la activităţile de învăţare  

• la matematică efectuează mai greu operaţiile de scădere, dar rezolvă corect probleme 

simple 

• elevul şi-a căpătat încrederea în sine  

• elevul scrie dictări într-un ritm mai lent 

• elevul citeşte în ritm propriu texte. 
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Integrarea copiilor cu CES la orele de limba engleză 

Prof. Bucur Andreea-Daniela 

Școala Gimnazială „Mihail Rmencea”, Adjud, Vrancea 

 

Identificarea elevilor cu nevoi educaționale speciale (CES) în sala de clasă și includerea acestora 

în procesul de evaluare este un proces cu dificultate ridicată. Se deosebesc două aspecte majore în 

evaluarea elevilor cu CES. Nu este inclusă in expertiza noastră ca profesori competența de a diagnostica 

nevoile speciale și de a atribui etichete cursanților. Este de datoria noastră să  îi cunoaștem pe aceștia și 

să acordăm atenție factorilor care susțin sau împiedică învățarea lor. În calitate de profesor, putem fi 

prima persoană care observă dacă un elev prezintă dificultăți în a învăța în cadrul unui grup. 

Predarea limbilor străine copiilor cu cerințe educaționale speciale este complexă și fiecare școală 

trebuie să decidă asupra unei politici care să fie cea mai potrivită lor. Principiile incluziunii reafirmă din 

punct de vedere etic dreptul copiilor cu cerințe educaționale speciale, ca și al celorlalți copii, să 

experimenteze și să se bucure de învățarea limbilor străine și convingerea că aceștia au potențialul de a 

beneficia și de a progresa lingvistic, psihologic, cognitiv, social și cultural. 

 Școala românească actuală resimte, in contextul  european de școală incluzivă, necesitatea 

integrării copiilor cu CES. În școala românească se caută soluții în a integra copiii cu CES, eforturile 

fiind susținute pe două căi: formarea cadrelor didactice pentru a putea lucra eficient cu asfel de copii 

precum și demersurile în a realiza diverse tipuri de documente reglatoare și cu caracter practic care să 

delimiteze clar: ce poate să învețe elevul cu CES, ce are nevoie, metodele didactice ce trebuiesc 

abordate, mijloacele, resursele necesare și mai ales evaluarea acesuti tip de elev. 

Profesorul de limbi moderne este pus in fața unei dileme majore, poate mai mult decît alte cadre 

didcatice: Ce poate învăța un elev cu CES în altă limbă decât cea maternă, el având dificultăți majore, 

cateodată, în a înțelege și a-și însuși noțiuni de bază în limba maternă.  

Profesorul trebuie sa delimiteze de la bun început: „CE trebuie predat copilului, CUM, CÂND 

sau la ce interval trebuie introduse cunoștințe particulare, elemente de înțelegere și deprinderi, prin 

activități suplimentare sau diferențiate pentru toți copiii, printr-o programă diferențiată.” 

S-a observat, că în cadrul orelor de limbă străină, metodele participative sunt cele menite să 

realizeze nu numai asimilarea unor cunoștințe ci și integrarea elevilor dintr-o anumită clasă, căci 

activitățile cu specific practic, ajută foarte mult chiar și pe copiii cu CES. Comenzile gen: „Stand up!”, 
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„Clap your hands!” ,”Open/Close the door!” fiind printre cele mai eficace în reținerea unor acțiuni 

elementare de către toți copiii. 

Un rol important în integrarea copiilor cu CES îl are includerea lor în activitățile pe perechi sau 

în grup unde e foarte important atribuirea unui rol ușor de îndeplinit cum ar fi de cel care ține evidența 

timpului, sau cel care are gijă să se vorbească în limba-țintă. Desigur, aceste activități nu pot fi 

fructuoase decât daca întreg colectivul  este mobilizat în acceptarea  și includerea colegului lor cu CES. 

De multe ori, acest lucru este cel mai greu de realizat de către profesor, căci multi copii vin din cadrul 

familial cu preconcepții față de persoanele cu dizabilități. 

Profesorul de limbi străine trebuie să aiba multă imagine în a activa copiii cu CES și a convinge 

clasa să interacționeze. Probabil, cel mai eficace mijloc este utilizarea jocurilor, mai ales la clasele mici 

dar și ca activitate de menținere a atenției la clasele mari. Un exemplu de joc ar fi Telefonul fără fir unde 

informația sub forma unei propoziții  relativ simple în limba engleză, trebuie trimisă de la un elev la 

celalat penru a vedea cum ajunge aceasta în forma finală. Aceast tip de activitate permite și realizarea de 

concursuri , echipa câștigătoare fiind cea care reușește să transmită mesajul original cât mai aproape de 

cel transmis inițial de profesor. 

Ca un principiu de lucru, profesorul de limbi străine trebuie să facă apel, mai mereu  la cât mai 

mulți analizatori de simț, ex. văz, auz, pipăit, mirosit, pe cât posibil. Mai ales în cazul claselor mici, 

predarea unor cunoștințe elementare, ex. Pluralul substantivelor, se poate face făcând apel la realitatea 

înconjurătoare . Copilul cu CES poate înțelege diferența dintre a tree- trees , dacă în predare se face 

apel, fie la natura înconjurătoare, fie la cât mai multe desene, machete, imagini pe calculator, etc. 

Tehnologia poate fi/ și este de un mare ajutor în asimilarea cunoștințelor de bază. 

Indiscutabil, integrarea copiilor cu CES rămâne o problemă de actualitate  spinoasă pentru orice 

profesor și ține foarte mult de efortul personal al fiecărui cadru didactic în parte. Experiența personală 

joacă un mare rol în realizarea cestui deziderat și societatea româneasca, în ansamblul ei, abia începe să-

și pună întrebările necesare și să fixeze obiectivele de parcurs în acest demers. Cu cât studiile 

specialiștilor vor aprofunda acest teren- copiii cu CES, cu atît și practicianului îi va fi mai ușor în 

demersul său pedagogic. Până atunci, depinde de fiecare cadru didactic în parte să reușească în măsura 

posibilităților acestă dorită întegrare. 

Bibliografie: 

“Pedagogia diversității si dificultățile de învățare- Support de curs » coord. Elena Hussar , 

Gabriel Stan, Ed. CCD Bacau, 2011 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

795 
 

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ – FILIERA REACŢIILOR CU ÎNŢELEPCIUNE 

 

Maxim Lorena  

Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău, judeţul Bacău, România 

 

 

Primul cuvânt pe care ar trebui să-l scriu înainte de orice justificare sau explicaţie este provocare, 

deoarece această este sintagma pentru activitatea zilnică pe care un specialist o desfăşoară în cadrul unei 

şcoli speciale. Cheia acestui  articol este reprezentată de  copiii cu cerinţe educaţionale speciale, iar 

poarta de acces în care cheia trebuie să se potrivească o reprezintă familiile acestora. Pentru a folosi 

cheia trebuie să-i găsim cifrul, ori cifrul îl reprezintă alcătuirea spre plus infinit a ceea ce copiii cu CES 

o reprezintă ca persoană şi a modalităţilor în care familiile acestora decid să abordeze problema. 

Motivaţia alegerii temei derivă din interacțiunea zilnică cu părinții copiilor cu CES, care  au 

multe dileme şi întrebări la care, în cele mai multe cazuri, nu găsesc răspunsuri sau soluţii. 

Articolul de faţă îşi propune să abordeze o temă mai puţin studiată atunci când facem referire la 

copiii cu CES, şi anume calitatea vieţii în familiile acestora raportată la modul în care familia copilului 

cu CES  funcţionează, adaptându-se la situaţia impusă.  

Acesta este tablolul clinic care creionează problemele cu care se confruntă copiii cu CES şi 

totodată provocările cărora trebuie să le facă faţă membrii familiilor acestora, având în vedere faptul că 

intervenţia presupune un proces de recuperare care durează în marea majoritate a cazurilor toată viaţa.  

Criza generată de diagnosticul care arată că ceva nu este în regulă cu copilul lor, este probabil 

experiența cea mai dificilă și paralizantă pentru părinți. În cele mai multe cazuri, reacțiile părinților sunt 

negative, similare reacțiilor în urma unei pierderi ireparabile. Familiile fie se adaptează în mod flexibil și 

se mobilizează într-o acțiune eficientă, fie se blochează în reacții de diferite grade de rigiditate și 

ineficiență. Există şi situaţii în care părinţii tind să opună rezistență sau chiar să nege diagnosticul. 

Schimbările în rutină sunt necesare în vederea asigurării unei bune îngrijiri a copilului, având efecte 

semnificative în funcționarea familiei, deoarece viaţa într-o familie unde există un copil cu CES suportă 

o serie de modificări, stresul amplificat de oboseala resimţită fiind asociat cu moralul scăzut al 

membrilor adulţi din familie raportat la progresele copilului, care în cazul disfuncţiilor sunt de cele mai 

multe ori mai mici, dacă ne raportăm la aşteptările părinţilor (Heiman, 2002). 

Ideea care se desprinde este aceea că existenţa unui copil cu CES generează stres continuu, ceea 

ce poate determina apariţia de probleme în toate sferele: socială (relaţii intra-familiale/extra-familiale, 

reţea de suport, relaţii de prietenie, educaţie, acces la servicii, angajabilitate etc.), economică (venituri 

reduse în raport cu cheltuielile necesare etc.), medicală (apariţia unor boli somatice sau de natură 

psihiatrică cu precădere la mame), psihologică (emoţională), comportamentală (modificări în 

comportamentul părinţilor), atât în cazul copilului, cât şi a anturajului acestuia. 

Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii copilului cu cerinţe educaţionale speciale 

       Familia deţine rolul cel mai important în educaţia copilului iar lipsa de îngrijire, de bucurii, 

amărăciunile, influenţează nefast dezvoltatrea armonioasă a copilului. De asemenea, erorile de educaţie 

familială (severitate, autoritate excesivă, părinte posesiv) inhibă voinţă şi dezvoltatea afectivă a 
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copilului. Apar tulburări ale caracterului şi spiritului sau, este tulburta judecată, capacitatea de decizie, 

conduită.  

„Cook observă că, de regulă, cu cât handicapul este mai grav, cu atât mama este mai autoritară, 

înclinată să ia cu totul în sarcina să activitatea copilului şi, prin această, să stânjenească posibilitatea 

dezvoltării sale; mamele mongoloizilor şi ale infirmior motori cerebrali, par, în special, reci şi 

autoritatre” (Perron Roger 1979, pag. 410).  

Noi credem că este vorba de o supracompensare din partea mamei, deoarece intervine sentimentul de 

vinovăţie şi deci responsabilitatea creşte faţă de copil. Considerându-se vinovată pentru starea copilului, 

prin autoritate şi prin deţinerea totală a controlului asupra existenţei copilului, poate controla acum 

evenimentele care ar putea duce la o nouă infirmitate, evită şi încearcă să stăpânească şi să controleze 

orice factor care ar putea dauna copilului, dar prin această nu face altceva decât să accentueze starea 

copilului şi să-i diminueze şi mai mult şansele. 

Nu se poate generaliza, deoarece este foarte evident şi nimeni nu o contesta, tipul relaţiilor părinţi-

copii se dezvoltă, în mod difert, în funcţie de personalitatea părinţilor, precum şi de particularităţile 

copilului însuşi. „Capacitatea de adaptare a părinţilor la apariţia unui copil în viaţă lor este mult 

condiţionată de calitatea relaţiilor existente între ei, în perioada premergătoare evenimentului.” 

(Munteanu Anca 2004, pag. 63). 

Părinţii trebuie să înţeleagă că măsurile fundamentale sunt cele educative, prin care potenţialităţile 

copilului sunt dezvoltate la maximum. Este nevoie însă de mult calm şi răbdare, deoarece efectele 

subtile ale educaţiei nu se pot obţine de la o zi la altă. 

Existenţa unui copil cu deficienţe, are repercursiuni majore asupra întregii familii. Nu de puţine ori, 

părinţii îşi instituţionalizează copiii, chiar dacă ei nu necesită internare permanentă în centre de 

recuperare. 

În obiectivele centrelor de plasament şi ale instituţiilor de profil, aceşti părinţi au ocupat un loc 

mărginaş, de multe ori lovindu-se de acuzaţiile personalului, aceştia fiind consideraţi vinovaţi pentru 

situaţia copilului lor. Afectivitatea părinţilor nu poate fi substituită de către personalul din centrele de 

plasament şi de aceea dorim să venim în ajutorul lor, deoarece ajutându-i pe ei, îi ajutăm pe copii. 

Articolul de faţă a fost gândit din perspectiva asistentului social dintr-o instituţie de învăţământ 

special în lucrul cu copiii şi familiile lor, care se confruntă zilnic cu mentalităţile rigide ale acestora, iar 

uneori şi ale celor care se ocupă de educaţia şi îngrijirea lor. 

În orice etapă a dezvoltării copilului, familia constituie partea cea mai importantă a lumii lui 

interioare şi exterioare. Experiențele copilăriei sunt cele care se conturează în reprezentarea copilului 

despre lume şi viață, printr-o atitudine de încredere sau o stare de anxietate, care pe termen lung pot avea 

ca şi consecințe, sentimente de anxietate, dificultăți de relaționare, blocaj emoțional-afectiv, etc. 

Studiile de specialitate demonstrează că sentimentele care s-au format în copilărie, îl însoţesc pe om 

pe tot parcursul vieţii, imprimându-i un anumit tonus emoţional şi un stil propriu în relaţiile cu alţi 

oameni. 

Atitudinea părinților față de copilul cu cerinţe educaţionale speciale 

Se întâlnesc părinţi care trăiesc un profund sentiment de culpabilitate faţă de copil, se simt, fără să 

ştie, într-un mod foarte desluşit, răspunzători că au dat naştere unui copil cu deficienţe şi faţă de situaţia 
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lui. Sunt cazuri în care în relaţia dintre părinţi planează o suspiciune, o tensiune, fiecare considerând că 

în familia celuilalt a existat o situaţie a cărei efect a apărut la copil. 

   O altă atitudine a părinţilor este reliefată în cazurile când părinţii mai au copii care sunt normal 

dezvoltaţi din punct de vedere psihic şi fizic. Pot apărea situaţii în care copiii tipici să nu se simtă 

suficient de mult valorizaţi deoarece polul atenţiei părinţilor este îndreptat spre copilul cu nevoi speciale.  

    Mulţi părinţi trăiesc o stare de jenă atunci când ies cu copilul în societate. Multora le este greu şi 

jenă să audă vorbindu-se în spatele lor de faptul ca au un copil cu handicap. Se simt stânjeniţi de faptul 

că sunt priviţi sau chiar ocoliţi. Atitudinea mediului înconjurător, uneori ostilă, crează un sentiment de 

disconfort şi de jenă la aceşti părinţi care au ieşit cu copilul lor la o plimbare prin parc, la cumpărături 

sau se îndreaptă spre casă, într-un mijloc de transport în comun. 

Se pot distinge, în linii mari, patru comportamente ale părinţilor faţă de copilul cu CES: 

- părinţi care alintă copilul prea mult, în mod excesiv şi din această cauză apar o serie de aspecte 

negative în procesul educaţional al minorului care vor duce la unele carenţe în dezvoltarea 

personalităţii copilulului şi la dezvoltarea unor trăsături negative ale caracterului; 

- părinţi, care spre deosebire de prima situaţie, îşi izolează copilul atât din pricina atitudinii de 

respingere pe care o are mediul din jurul familiei, precum şi din pricina dificultăţilor de adaptare 

şi de acceptare a situţiei în care se află.  Este o situaţie care trebuie înlăturată sau diminuată, pe 

cît posibil, deoarece copilul cu nevoi speciale are nevoie de compania şi de societatea celor 

tipici. Chiar dacă părinţii sunt expuşi privirilor neînţelegătoare şi netolerante ale celor din jur, 

trebuie să meargă cu copilul lor în locuri publice pentru că acesta are nevoie de societatea 

adulţilor; 

- există cazuri în care, din cauza gravităţii deficienţelor, copiii necesită instituţionalizare într-o 

instituţie specializată în care să beneficieze de o îngrijire adecvată. Unii dintre părinţi acceptă cu 

greu despărţirea de copilul lor.  

- situaţia cea mai gravă este aceea în care părinţii îşi abandonează copilul într-o instituţie de 

ocrotire a minorilor. În ţara noastră, nu puţine sunt cazurile în care copiii sunt abandonaţi încă de 

la naştere în maternităţi. Dar, deloc de neglijat este numărul mare de copii care ajung în centre de 

plasament după ce au trăit un timp lângă părinţi şi care din vari motive ajung într-o astfel de 

instituţie. 

În activitatea de zi cu zi ne propunem să oferim elevilor şi părinţilor acestora modalităţi practice 

în vederea dezvoltării valenţelor ascunse, începând prin a le propune sǎ intre în contact cu propriile 

emoţii, deoarece emoţiile constituie factorii care influenţeazǎ cel mai mult modul în care reacţionează, 

iau decizii, se raportează la propriul sistem de valori şi, nu în ultimul rând, comunică cu ceilalţi. Astfel, 

dacǎ reuşesc sǎ-şi controleze emoţiile, pot avea lucrurile sub control, indiferent de context.  

Pornind de la acest aspect, tindem să folosim termenul de ,,inteligenţă emoţională”, care se referă 

la: competenţa emoţională interpersonală şi competenţa emoţională  intrapersonală. Competenţa 

interpersonală înseamnă a fi inteligent emoţional în raport cu emoţiile altora, iar competenţa emoţională  

intrapersonală înseamnă a fi inteligent emoţional în raport cu propriile noastre emoţii. Ambele sunt 

importante pentru părinţi. 

Inteligenţa emoţională reprezintă abilitatea unei persoane de a conştientiza, a accesa şi genera emoţii 
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şi de a-şi asista propriile gânduri, de a înţelege emoţiile şi cunoştinţele emoţionale şi de a-şi controla 

reflexiv propriile emoţii precum şi de a promova dezvoltarea intelectuală şi emoţională. (Mayer & 

Salovey, 1997). 

Teoriile moderne despre inteligenţă s-au dezvoltat prin observarea faptului că persoana, de-a lungul 

vieţii, este într-o permanentă dezvoltare. Pentru a avea succes trebuie să îndeplinească anumite condiţii. 

Aceste condiţii de obţinere a succesului în viaţă depind de abilităţi care se formează pe tot parcursul 

educaţiei formale sau cel puţin ar trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de discipline. 

Prin dezvoltarea inteligenţei emoţionale a părinţilor, ei învaţă cum să descifreze mai exact emoţiile 

copiilor lor, să vorbească cu copiii despre emoţii şi despre importanţa gestionării acestora. 

Nici o schimbare nu este posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a părinţilor ţi cadrelor 

didactice. 

Sugestii pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale: 

      Pentru părinţi...  

- Începeţi educaţia emoţională a copilului încă de la naştere. Manifestaţi atenţie faţă de nevoile 

sociale şi emoţionale ale copiilor dumneavoastră, astfel încât tranziţia către adolescenţă să se 

facă mult mai uşor;  

- Fiţi un model pentru copilul dumneavoastră din punct de vedere al manifestării abilităţilor 

emoţionale şi sociale, care să-i stimuleze comportamentul socio-emoţional;  

- Folosiţi un limbaj cu copilul dumneavoastră care să implice: discuţii despre emoţii, descrierea 

emoţiilor. Întrebaţi-l cum se simte, învăţaţi-l că poate avea mai multe sentimente în acelaşi timp; 

- Încurajaţi efortul copilului pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale; 

- Folosiţi momentele naturale care se întâmplă zilnic, ca „momente de învăţare“, în care puteţi 

discuta despre diferite stări, dispoziţii, despre rezolvarea conflictelor sau managementul 

emoţiilor; 

- Fiţi conştienţi că abilităţile emoţionale pot fi învăţate prin povestiri personale, evenimente 

zilnice, curente, discuţii despre filme, etc. 

- Achiziţionaţi jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor 

emoţionale şi sociale.  

     Pentru cadrele didactice...  

- Integraţi activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic şcolar; 

- Demonstraţi elevilor dumneavoastră un comportament inteligent social şi emoţional;  

- Valorizaţi inteligenţa emoţională a elevilor dumneavoastră ca fiind mult mai importantă decât 

dezvoltarea lor cognitivă;  

- Încurajaţi exprimarea impresiilor despre abilităţile emoţionale şi sociale dezvoltate în clasa 

dumneavoastră; 

- Verificaţi împreună cu alte cadre didactice din şcoală strategiile folosite la clasă în lucrul cu 

elevii pentru susţinerea competenţelor sociale şi emoţionale.  

- Oferiţi ajutor elevilor în evaluarea emoţiilor şi sentimentelor: învăţaţi-i să clasifice cuvintele care 

denumesc emoţii, învăţaţi-i să găsească cuvinte pentru emoţii;   
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- Respectaţi sentimentele lor: întreabaţi-i cum se simt, ce îşi doresc înainte de a acţiona, gândiţi-vă 

ce vă propuneţi să simtă elevii prin activităţile de învăţare, ce sentimente creează un mediu 

pozitiv de învăţare; 

- Validaţi sentimentele: acceptaţi sentimentele lor, arătaţi înţelegere, empatie, grijă şi respect; 

- Întreabaţi-i cum se simt şi ce ar fi necesar pentru a se simţi mai bine, învăţaţi-i să rezolve singuri 

problemele folosind empatia, compasiunea şi respectul mutual pentru sentimentele altora; 

- Discutaţi cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele 

emoţiilor. 
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Sindromul Dawn  

          Marin Diana Gabriela 

 Grădinița Cu Program Prelungit Numărul 2 

 

SINDROMUL DOWN  

 Este cauzat de prezenţa unui cromozom suplimentar ataşat perechii de cromozomi 21. 

 Reprezintă una dintre cele mai frecvente forme de dizabilitate intelectuală. 

 Pe lângă retardul mintal, poate avea drept consecinţe: defecte cardiace congenitale, articulaţii 

slabe, tulburări tiroidiene, malformaţii ale aparatului digestiv, leucemie, simptome legate de 

debutul precoce al bolii Alzheimer, staură scundă, obezitate, deficienţe de auz şi de văz, 

infertilitate... 

 Există multe tratamente pentru simptomele SD, dar nici unul nu ameliorează boala efectiv. 

Cromozomul suplimentar nu poate fi suprimat sau îndepărtat, deşi există cercetări preliminare 

privind tratamente genetice capabile să facă acest lucru. 

 Copiii cu SD se dezvoltă încet şi se opresc înainte de a atinge maturitatea intelectuală considerată 

normală, dar dezvoltarea lor are de obicei un ritm constant. Copiilor cu SD le este greu să aibă contact 

vizual, să-l menţină şi să imite comportamentele celor din jur. Nu încep să vorbească până la trei sau 

patru ani şi le scapă deseori regulile gramaticale de bază. 

Copiii cu SD au un nivel relativ scăzut de energie şi un comportament relativ consecvent. 

Copiii cu SD sunt deseori afectuoşi şi sociabili, dornici să facă pe plac şi lipsiţi de cinism. Dar mulţi 

dintre ei sunt şi încăpăţânaţi, sfidători, agresivi şi uneori au probleme psihice. În plus faţă de problemele 

fizice cu care se confruntă, unii au şi probleme de comportament, inclusiv tulburare hiperkinetică cu 

deficit de atenţie şi tulburări opoziţionale; cei cu forme mai uşoare sunt predispuşi la depresie şi 

anxietate pronunţată.  

Din cercetări reiese că persoanele cu SD ar putea avea mecanisme de învăţare diferite de ale copiilor 

obişnuiţi, iar noi studii cercetează dacă punctele forte ale acestora – cum ar fi, de exemplu, memoria 

vizuală pe termen scurt neobişnuit de bună – n-ar putea fi valorificată pentru a-i ajuta să înveţe mai mult, 

mai bine şi mai repede. 

      Mulţi părinţi de copii cu SD sugerează că copiii lor au forme de inteligenţă care nu se regăsesc în 

testele coeficientului de inteligenţă – insule de intuiţie, abilitate şi chiar înţelepciune care le vin 

surprinzător de firesc. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

801 
 

      Dezavantajul este că cei cu SD prinşi în programele de incluziune sunt deseori rupţi de alţi copii cu 

SD de vârsta lor, iar cei fără SD sunt dispuşi să meargă doar până într-un anumit punct în relaţiile pe 

care le stabilesc ce cei afectaţi de această boală. 
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SĂ ACORDĂM O ȘANSĂ LA VIITOR COPIILOR CU CES  

Prof. Ungureanu Oana-Mihaela 

Școala Gimnazială “Ep.  I. Antonovici”, Bârlad, jud. Vaslui 

 

    Programul educaţional destinat incluziunii şcolare nondiscriminatorii, ce vine în întâmpinarea 

recunoaşterii dreptului la educaţie al tuturor copiilor, vizându-i direct pe cei cu CES trebuie să fie în 

atenția oricărui dascăl. În acest scop, este imperios necesară colaborarea  şcolilor de masă cu instituţiile 

de ocrotire şi recuperare care presupune, mai întâi, colaborarea dintre dascălii din învăţământul de masă 

şi specialiştii în recuperare în scopul găsirii metodelor educative eficiente, necesare atingerii obiectivelor 

propuse.  

  Educarea, instruirea, în scopul creşterii şanselor de integrare/reintegrare socială a elevilor cu 

deficienţe psihomotorii este o întreprindere dificilă şi complexă, iar cadrele didactice din învăţământul 

de masă, nu sunt pregătite specializat pentru a aborda acest proces pe cont propriu, învăţământul de 

masă operând cu noţiuni ale psihopedegogiei generale. De asemenea, specialiştilor în recuperare şi 

integrare socială  le lipseşte adesea abordarea pedagogică clasică în exerciţiile educaţionale. 

  Metodele specifice de lucru cu astfel de elevi, puţine în literatura de specialitate, nu stau, de 

cele mai multe ori,  la îndemâna dascălilor sau, mai mult, apar în urma unor experimente didactice de 

adaptare a unor metode cunoscute, consacrate, la condiţiile clasei. Esenţială este cunoaşterea 

problematicii pe care această categorie de elevi o dezvoltă, iar abordarea educaţională prin punerea în 

comun a experienţelor didactice şi din planuri diferite contribuie la succesul instruirii.   

  Pentru ca şcoala să devină incluzivă, în adevăratul sens al expresiei, trebuie să folosească 

metode specializate şi particularizate cazuistic, prin care să restrângă diferenţele dintre elevi şi care să 

contribuie la dezinstituţionalizarea celor cu CES.  

  Astfel, pentru a asigura succesul scontat, profesorii din învățământul de masă trebuie să 

realizeze un Program de intervenție personalizat, să conceapă și să aplice strategii didactice adaptate 

fiecărui elev cu CES, să transmită informații accesibilizate, să realizeze fișe de lucru atractive, prin 

rezolvarea cărora să se obțină progresul acestuia.  
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În contextul pandemiei cu noul Corona virus, învățământul online a ridicat multe probleme 

dascălolor, elevilor, dar mai ales copiilor cu CES. Profesorul a fost nevoit să se adapteze noilor condiții 

de predare-învățare-evaluare, iar cu elevii cu dificultăți de învățare a trebuit să abordeze noi tehnici și 

diverse instrumente de lucru. În acest sens, propun în continuare o fișă de lucru pe care am utilizat-o în 

vederea însușirii cunoștințelor despre verb de către o elevă cu CES de clasa a V-a. 

 

Fișă de lucru pentru elevi cu CES 

1. Alege doar verbele din seria de cuvinte de mai jos și scrie-le în petalele florii: 

 

Minge, scrie, frumos, alergi, stilou, intrăm, casă, voi citi, albastru, vorbește. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

2. Construiește propoziții cu verbele pe care le-ai scris în petalele florii. 

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

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

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

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

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

3. Transformă verbele după modelul de mai jos: 

 

Trecut                                          prezent                                     viitor 

 

(eu) am fugit                            (eu)  fug                              (eu)   voi fugi 

 

 

Trecut                                          prezent                                     viitor 
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                       (tu)Ai mers                                        ......                                              .... 

Trecut                                          prezent                                     viitor 

 

  .....                                             (voi)   scrieți                                                 

 

4. Subliniază  verbele din enunțurile de mai jos și grupează-le după ceea ce exprimă. 

a) Cenușăreasa spăla vase, freca podelele din camerele doamnei și domnișoarelor, dormea 

într-un pod pe un braț de paie. 

b) Surorile mai mari o întreabă dacă ar merge și ea la bal. 

c) -Să văd dacă nu e vreun șobolan în capcană, spuse Cenușăreasa. 

d) -Mergi în grădină și adu-mi șase șopârle din cele pitite după stropitoare! mai spuse zâna 

fetei. 

     Acțiune sigură:                                                                                      Acțiune dorită:          

 

                                                                             

Acțiune posibilă, realizabilă:                                                             Ordin, îndemn, sfat: 

                                                                                   

5. Alege varianta corectă a verbelor: 

Ea crează/creează o compunere pe tema iernii. 

Eu nu copii/copiez niciodată la teste.  

            Însă progresul real al unui elev cu CES depinde nu doar de interesul demonstrat de un profesor, ci  

de mai mulți factori: sprijinul familiei, al întregului colectiv de cadre didactice, al dirigintelui , al 

colegilor de clasă, întrucât doar eforturile convergente ale tuturor celor implicați vor face posibile 

integrarea și recuperarea acestor copii defavorizați și, implicit, le vor deschide o poartă către  viitor, 

către o viață socială de care oricare dintre noi are nevoie, dar mai cu seamă ei, căci și ei au dreptul la 

viitor. 
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STUDIU DE CAZ 

 
                                                         Profesor inv. Primar: Birzu Oana 

                                                 Scoala Gimnaziala nr.10 Bacau 

 

 
Prezentarea cazului şi a problematicii 

Copilul S. A. s-a născut la x. 04. 2001, în localitatea Bacău.  

Este fiul lui S.I. şi al S.P. . Părinții nu sunt preocupați de copil. Îl consideră un copil ,,deștept” și cred că 

nu trebuie să-l ajute, el descurcându-se singur. Nu pot petrece mult timp cu acesta deoarece sunt foarte 

ocupați cu serviciul.  

Elevul S.A. deși fără probleme fizice și psihice întâmpină unele greutăți în a face faţă cerinţelor şcolare. 

Temele orale şi cele scrise sunt efectuate de cele mai multe ori cu superficialitate. Are carenţe în 

deprinderile formate de muncă intelectuală. 

 

Istoricul problemei 

     Datorită faptului că părinţii sunt prea ocupaţi, acesta a profitat de lipsa de interes a părinţilor  pentru 

evoluţia sa şcolară (din clasa a II-a, considerând că se poate descurca şi singur) şi ca urmare au început 

să se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură. 

     Nerealizările şcolare, insuccesele înregistrate tot mai des, tendinţa  de introvertire, singurătatea, 

toleranţa, supraaprecierea părinţilor au făcut ca elevul să aibă o imagine de sine destul de scăzută şi o 

motivaţie slabă la învăţătură. Toate acestea au dus la modificarea traiectoriei dezvoltării afective şi în 

special a celei emoţionale a copilului. 

     Deşi târziu,  părinţii au recunoscut neputinţa lor de a-l mai ţine sub control şi s-au declarat depăşiţi de 

situaţie. Îşi doresc să colaborăm pentru ca lucrurile să nu mai constituie o sursă de stres şi pentru ei. În 

cadrul colectivului clasei iese mereu în evidenţă cu brutalitate (altercaţii, injurii, neîndeplinirea unor 

sarcini, vorbeşte neîntrebat, distrage atenţia colegilor). 

Evaluarea capacităţilor, a resurselor, a caracteristicilor, a nevoilor şi a slăbiciunilor 

     Informaţii despre trebuinţele de deficit precum şi cele de dezvoltare le-am colectat pe baza testelor de 

cunoaştere, a observaţiilor şi în urma studierii fişei psiho-pedagogice. 

     Starea copilului rezultată din evaluări este următoarea: 

• Are posibilităţi relativ bune de comunicare orală, gestuală şi expresivă; 

• Are capacitate bună de învăţare comportamentală; 

• Se angajează în îndeplinirea sarcinilor remise şi este şi cooperant; 

• Predomină memoria de scurtă durată; 

• Atenţia are un volum destul de redus şi puterea de concentrare este redusă; 

• Are probleme de comportament; 

• Stima de sine este scăzută. 

 

Definirea problemei centrale şi a liniilor generale de lucru 

      Definirea de la remise că orice activitate de învăţare trebuie să fie plurimotivată, trebuie să ţinem 

cont că eficienţa oricărei activităţi scade dacă nivelul de motivare este minim şi creşte dacă acesta este 

un nivel optim. 

      Prioritar este creşterea nivelului motivaţional în întreg procesul lui de instruire şi educaţie. Copilul 

are nevoie de atenţie specială din partea cadrelor didactice (care au ore la această clasă şi în mod evident 
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a învăţătoarei sale) şi de preocuparea părinţilor de a-i asigura necesităţi materiale dar şi afecţiune, 

respect, sprijin în educaţie şi în activitatea sa şcolară. 

     Acasă elevul nu mai are un program bine organizat de muncă şi odihnă. Acest lucru trebuie stabilit în 

colaborare cu părinţii, copilul şi învăţătoarea. 

      La clasă se impune implicarea activă a copilului în activităţi curriculare şi extracurriculare. În acest 

sens trebuie susţinut emoţional pentru realizarea sarcinilor şcolare cu responsabilitate maximă. Sarcinile 

vor fi concepute gradual din punct de vedere al dificultăţilor pentru a-i oferi posibilitatea copilului să-şi 

demonstreze capacitatea de progres cu fiecare pas rezolvat, cu scopul de a-l motiva în vederea rezolvării 

paşilor următori şi de a câştiga mai multă încredere în sine. Cunoaşterea obiectivelor activităţilor la care 

participă şi necesitatea îndeplinirii acestora va duce la trezirea interesului, a curiozităţii şi la mobilizarea 

voinţei sale. Repartizarea sarcinilor se va face în mod atractiv, cât mai posibil captivant, dar şi în 

concordanţă cu interesele şi aspiraţiile sale. 

 

Prezentarea obiectivelor, a planului de intervenţie şi a procesului de rezolvare a problemei. 

     În încercarea de a soluţiona această problemă vom urmări formarea unui stil de muncă corect al 

elevului precum şi o mai intensă colaborare a şcolii cu familia copilului. În acest sens formarea şi 

dezvoltarea motivaţiei pentru învăţătură va viza protejarea şi dezvoltarea imaginii de sine prin 

următoarele strategii: 

 

• Alocarea de sarcini personalizate ce corespund capacităţii sale; 

• Oferirea de muncă suplimentară în mod încurajator pentru a stimula progresul; 

• Atragerea atenţiei mai mult asupra succeselor decât a nereuşitelor; 

• Încurajarea pentru a-şi exprima liber opiniile în mod civilizat; 

• Sprijinirea sa în înţelegerea erorilor; 

• Orientarea criticilor pe sarcina de lucru şi nu pe elev; 

• Gestionarea unor situaţii de învăţare motivante cu scop de a ridica nivelul general de activizare şi 

al stării de vigilenţă; 

• Alternarea adecvată a activităţilor intelectuale cu cele fizice, a celor de învăţare cu cele de 

exprimare a propriilor opinii; 

• Aprecierea pozitivă a elevului în faţa clasei; 

• Alternarea recompeselor cu sancţiuni şi cu iertare; 

• Asigurarea unui climat al clasei de securitate afectivă pentru a-l motiva în obţinerea de rezultate 

mai bune; 

• Încurajarea permanentă a elevului că este capabil de succes; 

• Oferirea de modele de comportare civilizată; 

• Promovarea motivaţiei de învăţare folosind ca strategie învăţarea prin cooperare, predare-învîţare 

reciprocă, jocul, etc. 

 

 

     Vom încerca să conşientizăm familia de importanţa pe care trebuie să o acorde permanent 

evoluţiei copilului înaintea oricărei alte probleme. 

      

     De asemenea, vom încerca stimularea continuă a elevului de a învăţa consecvent şi de a-şi face 

temele corect cu regularitate. Asigurarea de expicaţii în efectuarea temelor atât elevului cât şi 

părinţilor săi. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. 

 

Prof. Răduţ Alexandra, Școala Gimnazială Castranova, Dolj 

Prof. Răduţ Eugen Cristian, Școala Gimnazială Castranova, Dolj 

 

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi. Toţi copii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. 

Educaţia incluzivă are ca principiul fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună cu 

toţi, care constituie o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de 

integrare/incluziune şi este o educaţie de calitate accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se 

adresa tuturor copiilor fără discriminare. În acest sens, integrarea educativă vizează formarea 

persoanelor cu nevoi speciale, aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, 

psihocomportamentală, senzorială printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, 

pedagogică. 

În jurul nostru întâlnim oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor social 

nefiind întotdeauna constantă şi variază de la societate la societate furnizând semnificaţii diferite 

în funcţie de cultură şi de valorile promovate. Cadrul didactic trebuie să cunoască deficienţele 

copiilor pe care ii va primi în clasă în scopul înţelegerii acestora şi pentru a-şi putea modela activităţile 

în funcţie de necesităţile lor. Clasa în care va fi integrat copilul cu cerinţe special va trebui să primească 

informaţii într-o manieră corectă şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor 

şi pregătirea lor pentru a primi în rândul lor un coleg cu dizabilităţi. Sensibilizarea se face prin stimulare: 

crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea 

ce determină copii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi prin povestiri, texte literare, prin 

discuţii, vizitarea/vizita unor persoane cu deficienţe. 

Copii cu C.E.S. pot, prin joc, să-şi exprime propriile capacităţi căpătând informaţii despre 

lumea în care trăiesc, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător învăţând 

să se orienteze în timp şi în spaţiu. Datorită faptului că se desfăşoară în grup, jocul asigură socializarea. 

Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi 

copii, orice joc, având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura; ele fiind adaptate în funcţie 

de deficienţa copilului. 

Copii cu C.E.S. au nevoie de curriculum planificat, diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specializate, adaptate abilităţilor lor de 

citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai aproape de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul dar şi ce este necesar să fie învăţat. De asemenea, copii au nevoie de ajutor 

suplimentar din partea profesorilor şi colegilor fiind nevoie să primească în activitatea şcolară 

conţinuturi şi sarcini simplificate. Cadrul didactic creează un climat afectiv pozitiv, stimulează 

încrederea în sine şi motivaţia de învăţare, încurajează sprijinul şi cooperarea din partea colegilor, 
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încurajează creşterea autonomiei personale, foloseşte frecvent sistemul de recompense, laude, încurajări, 

astfel încât de fiecare dată să fie evidenţiat cel mai mic progres. 

Relaţia şcolii cu părinţii copiilor cu cerinţe educative special este necesară şi benefică, ea 

furnizând informaţii despre specificul dezabilității copilului precum şi date despre contextual de 

dezvoltare al acestuia. Părinţii informează şcoala despre factorii de influenţă negativă care ar trebui 

evitaţi (fobii, neplăceri, atitudini care determină inhibarea/izolarea). Angajarea şi responsabilizarea 

familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării la programul instructiv- 

educativ al şcolii. La orice copil, în special la copii cu dizabilităţi ,gradul de interes şi de colaborare al 

părinţilor cu şcoala este cel mai adesea, proporţional obţinut de aceştia. De aceea, putem afirma că 

familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare. 

Şcoala are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care aceştia se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în 

integrarea copiilor cu C.E.S. Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe 

elevi să depăşească barierele în calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile 

necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. 

Într-o abordare incluzivă toţi copii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să-i fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. Copii 

cu cerinţe educative sunt speciali în sine, ei având nevoie de o abordare personalizată în ceea ce 

priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor; educaţia incluzivă fiind un mod de 

educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor 

echivalente ca vârstă în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi niveluri de competenţă 

foarte diferite. 
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”Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale, o problemă?” 

Prof. Tănase Valentina 

Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu”Slobozia, Ialomița 

 

        În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie 

de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă. Copiii cu 

deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau de 

comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de servicii educaţionale de sprijin. 

Învăţământul special este organizat în funcţie de tipul de deficienţă – mentală, de auz, de văz, motorie şi 

alte deficienţe asociate. Identificarea tipului de deficienţă şi gradul acesteia sunt de competenţa Comisiei 

pentru Protecţia Copilului, instituţie aflată în subordinea consiliilor judeţene. Copiii din învăţământul 

special pot urma curriculumul şcolii de masă, curriculumul şcolii de masă adaptat sau curriculumul 

şcolii speciale. De asemenea, durata şcolarizării poate să difere. De exemplu, pentru copiii cu deficienţe 

mentale severe, durata şcolarizării în învăţământul primar şi în gimnaziu poate fi de 9-10 ani, ceea ce 

înseamnă că este cu 1-2 ani mai mult decât cei 8 ani parcurşi în învăţământul de masă. Pe timpul 

şcolarizării copiii cu cerinţe educative speciale au acces la resurse psihopedagogice de reabilitare şi 

recuperare – medicală şi socială – şi la alte tipuri de servicii de intervenţie specifice disponibile în 

comunitate sau la instituţii specializate, inclusiv cele de învăţământ special. 

         Există, în prezent, două perspective educaţionale care abordează problematica educaţiei speciale în 

România: perspectiva individuală asupra copilului şi perspectiva curriculară. 

        Perspectiva individuală asupra copilului este aceea care defineşte dificultăţile şcolare sub aspectul 

caracteristicilor individuale ale copiilor (deficienţe, context social sau particularităţi psihice); astfel, 

această perspectivă a creat în diferite ţări diferite modalităţi de abordare a copiilor cu dificultăţi de 

învăţare. Spre exemplu, un grup de copii poate fi identificat ca “special” atunci când nu realizează 

acelaşi progres cu ceilalţi şi necesită o educaţie de remediere într-o şcoală specială. În al doilea rând, 

copiii cu dificultăţi de învăţare pot avea nevoie de un proces de predare-învăţare individual ca răspuns la 

problema lor. În al treilea rând, copiii cu aceleaşi probleme pot fi puşi să înveţe împreună în grupe clase/ 

sau şcoli speciale. Aceşti copii pot fi consideraţi “diferiţi” de ceilalţi “normali” în ceea ce priveşte 

aspectul beneficierii de formele obişnuite de educaţie. Din această perspectivă, educaţia are la bază 

etichetarea şi segregarea. Care sunt efectele etichetării? Mai întâi, utilizarea etichetelor, care evidenţiază 

cauze posibile ale dificultăţilor unui copil în învăţare, tinde să distragă atenţia de la factori care pot fi 

mai importanţi în a-l ajuta pe copil să reuşească. O a doua problemă în utilizarea etichetelor constă în 

faptul că nu se poate face în mod net încadrarea în una sau alta din categoriile utilizate până acum. A 

treia şi cea mai îngrijorătoare particularitate a etichetei este legată de planul atitudinal al oamenilor, care 

poate conduce la supraprotecţie, la indiferenţă, izolare sau maltratare. Şcolile speciale sunt cele mai 

frecvent utilizate forme de protecţie” care conduc la segregare. Noile tendinţe prevăd eliminarea acestor 

tipuri de etichete rigide cu consecinţe negative pentru dezvoltarea viitoare a copilului.  

        Perspectiva curriculară este definită în termeni de sarcini şi activităţi furnizate copiilor şi de condiţii 

create în clasă. Această perspectivă subliniază faptul că aceşti copii (copiii cu nevoi speciale) pot apărea 
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în orice clasă. Astfel, perspectiva încorporează ideea că orice copil poate întâmpina dificultăţi în şcoală. 

Dificultăţile în şcoală ţin de normalul procesului de învăţare şi nu indică în mod special că este ceva în 

neregulă cu copilul. Asemenea dificultăţi pot indica anumite modalităţi de ameliorare a procesului de 

predare-învăţare, deoarece ele provin din unele decizii, sarcini, resurse oferite de profesori, insuficient 

adaptate nevoilor copilului. Aceste ameliorări conduc la condiţii mai bune de învăţare pentru toţi elevii, 

printr-o implicare mai consistentă a cadrelor didactice. Sprijinul necesar trebuie să existe pentru 

profesorii care încearcă să-şi dezvolte practica iar aceştia trebuie să colaboreze cu factorii care pot 

deveni puncte de sprijin (profesionişti din domeniul psihopedagogiei, părinţi etc.). 

       Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) aspiră la depăşirea tradiţională a separării copiilor în 

diferite categorii printr-o abordare non-categorială a tuturor copiilor. Această sintagmă conturează un 

“continuum” al problemelor speciale în educaţie, care cuprind un registru larg, de la deficienţele 

profunde la tulburările/dificultăţile uşoare de învăţare – copii care se află de cele mai multe ori în şcolile 

obişnuite. Deşi pare un termen ambiguu, CES constituie o formă relevantă în plan psihopedagogic, 

deoarece vizează cu claritate necesitatea individualizării evaluării şi demersului educaţional, analiza 

plurifactorială şi dinamică a cauzelor eşecului şcolar. Cu alte cuvinte, se pune problema evaluării din 

perspectiva educaţională şi nu medicală ca până acum. O asemenea manieră de înţelegere este mai 

aproape de idealul şcolii viitorului care îşi doreşte să ofere servicii varietăţii de cereri educative 

exprimate de copii diferiţi, fără a mai deveni un mediu exclusivist. Conceptul de CES a fost încorporat 

în terminologia UNESCO în anii ’90 ca un corolar al orientării accentuate a educaţiei speciale spre copil 

şi comunitate. De asemenea, el a fost preluat de Legea învăţământului din România şi de Regulamentul 

învăţământului special. Expresia CES desemnează acele cerinţe ori nevoi specifice faţă de educaţie - 

derivate sau nu dintr-o deficienţă - care sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale 

educaţiei pentru copil. Copiii cu CES sunt copii ale căror nevoi (cerinţe) speciale sunt educaţionale şi 

derivă, în principal, din deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective şi de 

comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora. Lor li se adaugă şi unii copii ocrotiţi în 

instituţii rezidenţiale, copii/elevi din învăţământul obişnuit care prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare 

şi/sau adaptare şcolară. Tipologia categoriilor de CES include: tulburări emoţionale şi de comportament, 

deficienţă/întârziere mintală, deficienţe fizice/motorii, deficienţe vizuale, deficienţe auditive, tulburări 

de limbaj, tulburări/dificultăţi/dizabilităţi de învăţare. Fără abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale 

nu se poate vorbi în mod real de egalizarea şanselor/premiselor de acces, participare şi integrare şcolară 

şi socială. 

         În sistemul de educaţie românesc, integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de 

masă se poate realiza în mai multe forme: clase compacte, grupuri de 3-4 copii cu CES integrate în 

şcolile de masă. Cea mai des uzitată formă de integrare este integrarea individuală în clase obişnuite în 

şcolile de masă cele mai apropiate de domiciliul elevilor. De fapt, vorbim mai mult de o integrare fizică 

decât de una reală. Serviciile de sprijin sunt insuficiente şi ineficiente atât pentru copiii cu CES şi 

familiile lor, cât şi pentru cadrele didactice, copiii şi familiile copiilor din şcolile de masă. 

        Şcolile obişnuite dezvoltă o serie de servicii de sprijin pentru copiii cu diferite cerinţe educative 

speciale. Pentru copiii cu tulburări de limbaj şi cu dificultăţi de învăţare există „centre logopedice 

interşcolare” care au specialişti care desfăşoară terapii specifice pentru corectarea tulburărilor de limbaj 
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şi pentru depăşirea dificultăţilor de învăţare. În aceste cabinete au acces toţi elevii care frecventează 

învăţământul obişnuit şi care au fost depistaţi de către profesorii logopezi care funcţionează aici ca 

având o tulburare de limbaj (incluzând şi dislexia, disgrafia, discalculia etc.). Profesorii logopezi sunt 

specializaţi în logopedie şi sunt absolvenţi ai facultăţii de Psihologie şi ştiinţele educaţiei. Pentru a 

obţine un post în învăţământul special ei trebuie să participe la un concurs scris. Proba de examen se 

numeşte Psihopedagogie specială. Pentru copiii cu tulburări de comportament şi dificultăţi de adaptare 

există „centrele de asistenţă psihopedagogică” care dispun de consilieri psihopedagogi care oferă servicii 

atât copiilor aflaţi în situaţie de risc şi criză cât şi familiilor acestora. Aceste cabinete de consiliere sunt 

mai răspândite de cât cele de logopedie, ambele fiind însă insuficiente ca număr şi ca putere de absorbţie 

a cazurilor existente în şcoli. Pentru copiii cu deficienţe diagnosticaţi în comisiile pentru protecţia 

copilului există serviciile educaţionale de sprijin prin cadrele didactice de sprijin/itinerante. 

         În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă 

învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a 

performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, 

elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce 

ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului. 

      Integrarea  copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin 

activităţi extracurriculare. Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri 

de activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea 

problemelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor 

socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, 

deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara 

cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

        Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit  dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de 

cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu,  formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire 

a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. 

        Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la elevii 

cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi mobilizează la cooperare. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi 

comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 
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INTEGRAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

A COPIILOR CU C.E.S. 

 
            Prof.înv. preșcolar Macovei Paula Alina 

  Prof.înv.preșcolar  Miron Nina Diana 

                                                                Grădinița cu P.P. Nr. 5 Vaslui 

 

 

 Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară cu ceilalţi. Are nevoia 

permanentă de a comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt 

percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la 

societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultură şi de valorile promovate. Mulţi oameni au 

reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să 

înţelegem că sunt oameni, la fel ca noi toţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului.  

  Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele 

şcolii. Din această categorie fac parte:  

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, 

paralizia cerebrală);  

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);  

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea);  

- copiii cu handicap asociat;  

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia);  

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul 

Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

Educația incluzivã are ca principiu fundamental un învãțãmânt pentru toți, împreunã cu toți, care 

constituie un deziderat și o realitate ce câștigã adepți și se concretizeazã în experiențe și bune practici de 

integrare/ incluziune.       Jocurile sociale sunt necesare pentru 

persoanele cu nevoi speciale, întrucât le oferă şansa de a  interacţiona cu cei din jur, orice joc având 

nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de 

deficienţă.  

 Copiii cu C.E.S. reuşesc deseori  prin joc să-şi exprime propriile capacităţi, reuşind să 

achiziţioneze diverse  informaţii despre lumea în care trăiesc, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele 

din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară 

deseori în grup, jocul asigură foarte bine socializarea. Pentru această categorie de copii , este  nevoie de 

un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de tratament logopedic 

specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de 
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citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. Stilul de predare trebuie să fie cât 

mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi 

perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este 

făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie 

învăţat. 

Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. Educatorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, evaluare, 

diverse strategii şi intervenţii utile precum:  

 -  Crearea unui climat afectiv-pozitiv;  

 - Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare;  

 - Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor;  

  - Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare;  

 -  Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă;  

 - Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres;    

 - Crearea unui climat afectiv, confortabil;    

 - Centrarea învăţării pe activitatea practică;  

 - Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile;  

 Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. 

Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul 

grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi şedinţe cu aceştia şi participarea lor la 

expoziţii, drumeţii, excursii, serbări, vizite, etc, în care sunt implicaţi proprii lor copii. Această relaţie a 

grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi benefică, ea furnizând 

informaţional specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare a 

acestuia.  
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A  DIFERITELOR CATEGORII DE 

COPII CU C.E.S. 

                                                                        Prof. Florea Bianca 

Gradinita cu P.P Casuta cu Povesti-Zalau 

  

 

 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã 

aceştia sau diferenţele dintre ele; 

• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie 

pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publicã; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin 

asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu 

deficienţe în funcţie de cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã 

cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã 

dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei 

din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii cu 

deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã 

mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie de 

aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele mai 

mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea lor de 

utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare la 

activitãţile productive , depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala formã 

de pregãtire profesionalã pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar 

fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa 

muncii, urmatã de angajarea şi integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, 

fãrã experienţã şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi îndrumare din 

partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate. 
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Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  cu 

gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii 

cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã evite 

obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie deosebitã, sã 

fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu 

aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de 

învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã 

trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai bogat 

şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru 

prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea unui 

timp suplimentar de lucru. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste 

mici  determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu 

consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii 

de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi 

garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului 

deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a 

conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasa. 

 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, 

expresia verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 

 

 

 

Bibliografie: 

Casantra Abrudan, Psihopedagogie specialã, Ed Imprimeriei de Vest, Oradea,2003 
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Jocul-premisă a integrării sociale a copiilor cu CES 

                                                                                 Prof. Dima Felicia 

                                                                                                    Grăd. ,,Brandusa”, Bucureşti 

                                                                       

          Învăţarea este o activitate complexă a omului în care sunt implicate o serie de procese cognitive. O 

contribuţie importantă în învăţarea la preşcolari o au procesele afective, voinţa, motivaţia, atenţia şi utilizarea 

numeroaselor deprinderi. 

           Preşcolaritatea este şi stadiul în care se realizează o evidentă învăţare afectivă prin observarea 

conduitelor celorlalţi, prin imitarea, dar şi prin asimilarea unor cerinţe şi norme. 

             Vârsta cuprinsă între 3-6 ani, reprezintă perioada din viaţa copilului în care au loc progrese 

remarcabile, în toate planurile dezvoltării lui: „somatice, psihice, cât şi în planul vieţii relaţionale. 

Intrarea copilului în mediul nou al grădiniţei face ca orizontul lui de cunoaştere să depăşească cadrul 

restrâns al familiei şi să fie pus în faţa unor condiţii şi cerinţe noi, mult deosebite de cele din perioada 

anterioară. Solicitările şi noutatea condiţiilor de protecţie şi afecţiune îl fac pe copil să-şi ajusteze 

comportamentul şi în acelaşi timp să sesizeze diversitatea lumii şi vieţii, căreia va trebui să-i facă faţă  

  Studiile de specialitate subliniază faptul că prin integrarea copilului într-un grup social, el 

dobândeşte abilităţi în a se raporta la ceilalţi membri ai grupului, cu care învaţă să stabilească relaţii 

eficiente şi este ajutat să rupă relaţiile de dependenţă faţă de părinţi, prin afirmarea capacităţilor de 

autoservire: a mânca, a se îmbrăca, a se încălţa, a se pieptăna, ceea ce îi conferă o altă libertate de 

acţiune. 

        În cadrul programului instructiv-educativ din gradinită, copilul este cooptat într-un proces de 

construire sau elaborare a unui comportament care să-i permită afirmarea eului prin descoperirea 

competenţelor sale ori prin constatarea dificultăţilor pe care le are de învins.                                                                                    

          Se consideră astfel că a învăţa să înveţe este una din cele mai importante abilităţi pe care copilul 

trebuie să şi le însuşească. Învăţarea poate avea loc într-un cadru în care copilul se simte în siguranţă, în 

care poate fi spontan şi în care îi sunt împlinite nevoi de bază cum ar fi cea legată de atenţie, afecţiune, 

recunoaştere socială şi competenţă. Astfel, copilul va fi dispus să înveţe, datorită unor caracteristici cum 

ar fi curiozitatea, prietenia şi va fi înclinat să valorifice ceea ce presupune învăţarea. 

           Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o 

evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi 

dezvoltare. Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt 

diferiţi din punct de vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii, chiar dacă prezintă acelaşi tip 

de deficienţe.  

       Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi 

înţelegerea corectă de către ceilalţi copii a problematicii şi potenţialului de relaţionare şi participarea lor 

la serviciile oferite. 
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      Aşadar, este mereu necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca elevii cu CES să-şi 

menţină participarea activă la un nivel optim pentru ca, în cadrul lecţiei, să nu intervină plictiseala, 

modificarea conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi anevoios, mai ales sub aspectul corelării 

instruirii cu restul elevilor clasei 

    Activitatea dominantă la această vârstă este jocul, în care copilul reflectă experienţa socială 

achiziţionată, redă modele de conduită, creează comportamental roluri, stabileşte diferite relaţii cu 

partenerii  

    Jocurile, în diversitatea lor „alimentează imaginaţia, comportamentele şi strategiile  mintale, sunt  

încărcate  de o simbolistică  amplă şi o emoţionalitate complexă, fapt care creează perioadei preşcolare  

acea unicitate ce face să fie minunată vârsta de aur.   

         Jocul are şi funcţie de socializare a copilului, ceea ce se explică prin tendinţa mereu accentuată a 

copiilor de a se acomoda cu ceilalţi, dar şi de a asimila relaţiile cu cei din jur la eul său. Această funcţie 

este prezentă mai ales în jocul cu reguli, care înseamnă acceptarea normelor exterioare lui, dar care, 

odată asimilate, devin un bun câştigat de copil. 

     Mânuit cu tact pedagogic de către educatori, jocul este cel mai eficient mijloc de modelare practică a 

socio-afectivităţii copilului. Educarea sociabilităţii se face prin încredinţarea unor sarcini şi 

responsabilităţi sociale, prin antrenarea copiilor în jocuri şi activităţi colective care au ca obiective 

generale facilitarea schimburilor şi comunicării cu alţii, „jocul împărtăşit fiind prima etapă a 

socializării”. 

            Jocul a fost considerat de majoritatea specialiştilor ca fiind o caracteristică a vârstei de creştere, a 

copilăriei. În acelaşi timp, se recunoaşte caracterul universal al jocului, adică faptul că jocurile însoţesc 

întreaga ontogeneză umană.  

           Jocul satisface în cel mai înalt grad trebuinţele copilului: de acţiune, de mişcare, de exprimare. În 

joc totul este permis, totul devine posibil. Jocul este un mijloc de exersare a gândirii şi a unor deprinderi, 

de cunoaştere şi autocunoaştere, mijloc de învăţare, cale de relaxare şi distracţie, este un mijloc de 

socializare dar şi un mod de exersare şi exprimare a originalităţii şi creativităţii. 

         Jocul influenţează pozitiv dezvoltarea ulterioară a copilului, prin joc se declanşează mecanismul 

propice cultivării unor calităţi morale: perseverenţă, curaj, iniţiativă, precum şi educarea voinţei, a 

stăpânirii de sine, autocontrolul. Jocul este o experienţă naturală, universală ce face parte din dezvoltarea 

oricarui copil. 

 

 

 Bibliografie:  
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”INCLUZIUNEA COPIILOR CU ADHD ÎN GRĂDINIȚĂ” 

 

Petruș Mihaela Cristina 

Școala de proveniență: Gr. cu P.P ”Căsuța cu Povești”, Zalău, Sălaj 

 

 

În învăţământul românesc se constată o creştere a incidenţei cazurilor în care copiii sunt 

diagnosticaţi sau acţionează în aşa fel încât ar putea fi diagnosticaţi cu  ADHD. 

ADHD  se definește ca fiind un deficit de atenţie şi hiperactivitate – sau THDA – tulburare 

hiperchinetică cu deficit de atenţie – reprezintă aceeaşi afecţiune neurobiologică, întâlnită în primii ani 

de copilărie- până la vîrsta de 7 ani. Această boală afectează anumite zone ale creierului care îi ajută pe 

copii să rezolve probleme, să planifice lucrurile, să înţeleagă acţiunile celorlalţi şi să îşi controleze 

impulsurile. Principalele simptome ale ADHD sunt hiperactivitatea- copilul nu poate sta locului, se 

mişcă şi vorbeşte continuu, impulsivitatea- copilul are un comportament şi un limbaj necontrolat şi 

tulburările de concentrare- copiii se plictisesc şi sunt distraşi repede de la activităţi.   

Se poate spune că în general copiii sunt uşor hiperactivi, îşi pot menţine atenţia puţin timp (în 

funcţie de vârstă), însă la copiii bolnavi aceste simptome afectează învăţarea, adaptarea la mediul din 

grădiniţă şi mai apoi la cel şcolar şi sunt afectate de asemenea relaţiile cu ceilalţi copii.   

 Practica pedagogică demonstrează că atunci când implicarea copiilor este activă şi relaţiile intra-

personale şi a activităţilor de învăţare sunt stimulative şi colaborative, rezultatele sunt benefice. 

 Totodată o clasă de elevi este foarte eterogenă ca reprezentare  pe sexe, etnii, apartenenţă 

religioasă, temperamente, abilităţi, competenţe, iar cadrul didactic trebuie să armonizeze totul astfel 

încât să asigure tuturor succesul şcolar, dezvoltarea personalităţii lor, formarea competenţelor necesare 

nivelului de şcolarizare în care se află copilul, dar şi a intereselor, preocupărilor şi posibilităţilor 

personale ale fiecărui copil.       

Succesul în educaţie depinde fundamental de profesori implicaţi, interesaţi nu numai de ceea ce 

elevii trebuie să înveţe ci şi de modul efectiv în care aceştia pot să înveţe, interesaţi şi de aptitudinile şi 

atitudinile ce pot fi dezvoltate, nu numai de cunoştinţe”.(Ştefan Popenici, 2008, Managementul clasei 

pentru elevii cu ADHD). Rezultatele educaţiei se văd adesea după mulţi ani, tocmai de aceea un cadru 

didactic are o misiune dificilă în care în mod normal nu-şi permite să dea rateuri, iar pentru aceasta este 

absolut necesar să fie bine informaţi şi bine intenţionaţi. 

Sindromul ADHD şi necesitatea înţelegerii acestuia este caracteristică  persoanelor foarte 

dinamice, neliniştite, care se află într-o perpetuă mişcare, am putea să-i definim ca fiind : 

• predominant neatenţi; 

• predominant hiperactivi sau impulsivi; 

• predominant cu o slabă putere de concentrare. 
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Ca şi în viaţă, în şcoală, în clasă, copilul trebuie să se supună unor norme în concordanţă cu 

aşteptările grupului astfel încât acele comportamente să fie considerate dezirabile. 

Atunci când un copil se foieşte permanent, dă din picioare, din mâini, se leagănă în scaun, se ridică, se 

deplasează prin clasă, deranjează colegii, vorbeşte deodată cu ceilalţi, se apucă de mai multe sarcini şi 

nu termină nimic, nu-şi poate aştepta rândul, nu ascultă până la capăt ce i se spune, îşi pierd lucrurile 

personale suntem tentaţi, nu totdeauna îndreptăţiţi, să considerăm că poate fi diagnosticat cu ADHD. 

Diagnosticarea cu ADHD pentru a fi diagnosticat trebuie să ţinem cont de anumite caracteristici 

clare : 

• prezenţă timpurie a manifestărilor; 

• frecvenţa manifestărilor; 

• durate ţinerii sub observaţie; 

• contextul manifestărilor să fie divers; 

• impactul asupra vieţii sociale şi a performanţelor şcolare să fie negativ. 

Chiar dacă părintelui sau cadrului didactic i se pare că un copil ar manifesta atitudini ce ne poate 

duce cu gândul la ADHD nu înseamnă câtuşi de puţin că el este diagnosticat, dar nici neavând un 

diagnostic nu înseamnă că nu trebuie să luăm măsuri. 

Astfel făcând  corelaţie între comportamentul observabil rezultatele şcolare şi gradul de integrare socială 

primul pas ar fi conştientizarea problemei pentru copil şi pentru familie, îndrumarea spre specialişti 

pentru diagnosticare, iar al doilea pas  managementul clasei. 

Managementul clasei în care avem copii cu ADHD 

Învăţământul românesc este încă tributar unei învăţări bazate pe acumulare de informaţii şi  doar 

adaptabilitatea şi tactul pedagogic al dascălului poate interveni în calitatea actului instructiv-educativ 

prin: 

• Activităţi angajante, interesante; 

• Diferenţierea sarcinilor în funcţie de nevoile, interesele şi capacităţile elevilor; 

• Evitarea plictiselii prin implicarea activă a imaginaţiei; 

• O bună organizare a lecţiilor şi a pauzelor. 

Pentru o bună integrare, profesorul trebuie să proiecteze un plan educaţional individualizat, care 

să fie integrat în planul comun al clasei dar care să ţină cont de personalitatea copilului şi de nevoile 

specifice de învăţare ale acestuia. 

Toatele detaliile sunt importante dar trebuie mare grijă pentru a nu transforma copilul într-un caz 

al clasei pentru că aceasta ar fi traumatizant şi ar adânci eşecul şcolar. 

 

Astfel trebuie să ţină cont de: 

• locul unde este aşezat (cât mai aproape de cadru didactic); 

• amenajarea mobilierului astfel încât să încurajeze colaborarea cu colegii, munca în echipă; 

• amenajarea unor centre de interes stimulative, 

• utilizarea fondului muzical, 

• folosirea pauzelor pentru combaterea plictiselii. 
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De asemenea, cadrul didactic trebuie să fie calm, flexibil, înţelegător, să-şi păstreze simţul 

umorului, să ştie să se adapteze situaţiilor noi, să ştie să rezolve pozitiv situaţiile conflictuale, constant, 

corect şi echidistant în aplicarea regulilor. 

Direcţii ale managementului clasei: 

• un limbaj respectos; 

• tonalitatea vocii; 

• limbajul corpului adecvat; 

• atitudine pozitivă; 

• comunicarea progreselor; 

• standarde ridicate şi sprijinirea activă a copiilor pentru atingerea lor; 

• empatie  faţă de elevi; 

• păstrarea umorului: 

• reguli stabilite împreună cu copiii şi care să respecte demnitatea acestora; 

• păstrarea unei bune comunicări cu familia; 

• evitarea situaţiilor în care elevul să se simtă jenat. 

Cei 3 c  claritate, constanţă, calm, sunt definitorii în succesul  cadrului didactic: 

• sarcini şi cerinţe clar exprimate, 

• limită de timp în rezolvarea unor obiective clare, 

• sancţiuni şi recompense clar prevăzute, 

• reguli constante pentru toţi şi respectate de toţi, 

• rutina, care să dea constanţă şi coerenţă programului, 

• consecinţele comportamentelor să fie imediate şi frecvente, 

• păstrarea calmului indiferent de context şi circumstanţe. 

Evidenţa comportamentelor nedezirabile trebuie să fie cunoscută numai de cadrul didactic şi 

discutată doar cu părinţii şi cu colegii implicaţi în educaţia copilului. 

Pentru copiii mai mari este benefic şi încheierea unui ,,contract” între copil şi cadrul didactic. 

Principii de abordare a copiilor cu ADHD: 

• profesorii şi colegii să înţeleagă dificultăţile ce le întâmpină copilul cu ADHD; 

• să recunoaştem şi să combatem actele de discriminare; 

• să acorde asistenţă, să colaboreze şi să implice activ toate persoanele din clasă; 

• să facă faţă în mod adecvat situaţiilor conflictuale; 

• să stabilească ţinte realiste; 

• să aibă o abordare individualizată; 

• să elimine comportamentele problematice; 

• recunoaşterea  şi încurajarea fiecărei realizări; 

• să existe o evaluare continuă; 

• să fie empatici; 

• să se apeleze la experţi pentru prevenirea şi combaterea eşecului; 

• să se informeze; 

• să colaboreze cu echipa managerială a şcolii; 
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• să asigure atmosferă şi spaţiu de lucru; 

• să promoveze politici de incluziune; 

• să adopte atitudini pozitive; 

• să elimine sursele de discriminare; 

• să asculte opiniile copiilor cu privire la integrarea reală a lor în şcoală şi în familie; 

• să păstreze cât mai multe  canale de comunicare; 

• să dezvolte un sistem de verificare a eficienţei activităţilor; etc 

 

În concluzie ADHD este una dintre cele mai frecvente probleme de ordin comportamental cu 

care se confruntă în prezent copiii, fiind marcată o serie de efecte negative provocate de lipsa atenţiei, 

impulsivitate şi hiperactivitate. Simptomele sale sunt în mod evident în disonanţă cu stadiul normal de 

dezvoltare al copilului şi intră frecvent în conflict normele şi regulile formale şi informale ale culturii 

şcolare, provocând dificultăţi în viaţa cotidiană.   Poate ar trebui să ne îngrijoreze şi 

câteva date statistice, nu tocmai optimiste, în ceea ce priveşte modul în care sunt afectate persoanele cu 

ADHD, astfel: 

• aceşti copii sunt mai predispuşi abandonului şcolar (32-40%); 

• să aibă numai câţiva prieteni / să aleagă izolarea socială (50-70%) 

• să aibă rezultate slabe profesionale (70-80%); 

• să aibă diferite tulburări de personalitate (18-25%); 

• să încalce reguli sociale etc. 

Diagnosticarea timpurie a bolii şi luarea din timp a măsurilor impuse pot reduce fenomenele 

expuse anterior, aceasta implicând familia, în primul rând, grădiniţa (şi mai apoi şcoala), specialiştii în 

terapie comportamentală, societatea în ansamblul ei. 
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Adaptări curriculare - Plan de învățare personalizat pentru copii cu  

cerinţe educaţionale speciale  
 

 Prof.dr.ing. Iftode Lăcrămioara 

                                                                   Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții, Iași 
 

 Cerinţe educaţionale speciale (CES) sunt necesităţi educaţionale suplimentare, complementare, 

care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexa, conform Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, 2011. 

 Cerinţele speciale în educaţie şi asigurarea de şanse egale la educaţie şi formare pentru toţi copiii 

au devenit un domeniu prioritar pentru specialiştii din domeniul educaţiei. Este necesar ca, la nivelul 

fiecărei școli, să fie adoptate şi aplicate în mod corect acele planuri de intervenţii personalizate pentru 

fiecare elev cu cerinţe educaţionale speciale care să faciliteze integrarea acestor elevi în școala de masă. 

 Acceptarea şi integrarea copilului cu CES în şcoala de masă, alături de copii cu dezvoltare tipică, 

duce la eliminarea segregării şi a excluderii sociale. 

 În acest scop, la începutul fiecărui an școlar, profesorii realizează planuri de învățare 

personalizate adaptate pentru fiecare elev în funcție de  problemele medicale cu care se confruntă și care 

sunt menționate într-un Certificat de Orientare Școlară și Profesională emis de CJRAE sau un Certificat 

medical, pe care părintele sau tutorele legal este obligat să-l prezinte la începutul anului școlar. 

 Având în vedere că, în școala noastră, o școală cu profil tehnic avem și copii cu cerinţe 

educaţionale speciale, iar eu sunt profesor pe discipline tehnice, voi prezenta în cele ce urmează un 

model de plan de învățare personalizat pentru Modulul I - „Reprezentarea Pieselor Mecanice”, o 

disciplină din planul cadru pentru clasa a IX-a.                                                                                                                                                                                                                                         

Modulul „Reprezentarea pieselor mecanice”face parte din cultura de specialitate aferentă 

domeniului de pregătire de bază Mecanica, clasa a IX-a scoala profesionala şi are alocat un număr de 68 

ore. Modulul oferă elevilor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi pentru interpretarea unui desen si nu in 

ultimul rand pentru reprezentarea şi înţelegerea desenelor simple. Curriculumul adaptat este util pentru 

elevii cu dificultati  generale sau severe de învatare, cu sau fără tulburări de comportament pentru a –şi 

putea forma însuşi competenţele profeionale necesare domeniului mecanic  

I. Argument  

Modulul „Reprezentarea pieselor mecanice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 

dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile 

specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire 

profesională Mecanică, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.  

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi competențele/obiectivele generale ale 

predării şi învăţării disciplinelor tehnice, în special a modulului Reprezentarea pieselor mecanice: 

trezirea interesului şi a curiozităţii tehnice, ştiinţifice a elevilor, înţelegerea unor fapte şi fenomene din 

universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană.  

Modulul „Reprezentarea pieselor mecanice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) 

pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Mecanică, face parte din cultura de 
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specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional. Curriculum 

îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi moderne, activ-participative de 

predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materieiși de formare a 

deprinderilor necesare măsurării folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate 

acestor cazuri. Se va aborda instruirea centrată pe elev prin proiectarea unor activități de învățare variate 

ținând cont și de stilul de învățare al acestuia.  

Activitățile de învățare vor viza: 

-aplicarea metodelor centrate pe elev, activarea structurilor cognitive și operatorii ale elevilor, 

exersarea potențialului psiho-fizic al elevilor, transformarea elevului în coparticipant la propia învățare 

și instruiré; 

-îmbinarea și alternarea sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului 

(documentara după diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul personal adaptat, instruirea 

programată în pași mici conform ritmului de învățare al elevului, lucrări practice și lucrul individual, 

tehnica muncii cu fișe de lucru adaptate)  

Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu consilierul școlar al şcolii şi 

integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei. 

  

II. Beneficiari  

Elevi cu cerințe educaționale speciale cuprinşi în învățământul de masă. 

III. Unități de rezultate ale învățării/rezultate ale învățării şi activităţi de învăţare 

 1. Materiale și instrumente necesare pentru realizarea schiţei piesei mecanice 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de observare şi descriere a materialelor de bază și auxiliare utilizate în desenul tehnic; 

 exerciţii de identificare a instrumentelor de bază utilizate în desenul tehnic; 

 exerciţii de observare a regulilor de utilizare a instrumentelor de bază și a materialelor de bază și 

auxiliare în desenul tehnic 

 

2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de identificare a tipurilor de standarde; 

 exerciţii de prezentare a tipurilor de linii; 

 exerciţii de observare a poziției de utilizare a liniilor în desenul tehnic; 

 exerciții  simple de realizare a unui indicator pentru desenul tehnic, adaptate stilului propriu de 

învățare al elevului. 

 

3. . Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de observare a piesei pentru identificarea numărului de proiecții; 

 exerciţii de reprezentare convențională a suprafețelor plane; 
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 experimente, interviuri, simulări, jocuri – concurs, dezbateri, comentarii pentru descoperirea 

tipurilor de reprezentări studiate; 

 activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de informare: albume, atlase, reviste, filme 

documentare, internet, dicţionare etc.; 

 realizarea de secțiuni a pieselor simple; 

 utilizarea de soft educaţional(învățare, evaluare în ritmul propriu al elevului).  

 

4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de identificare a elementelor cotării; 

 activităţi practice de aplicare a regulilor de reprezentare și cotare a pieselor mecanice; 

 rebusuri simple şi concursuri tematice sau de desene. 

 activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de informare: reviste, filme documentare, 

internet, dicţionare etc.; 

 exerciţii de înscriere a cotelor şi citire a unor desene simple cotate; 

 utilizarea de soft educaţional(învățare, evaluare în ritmul propriu al elevului). 

 

5. Reguli de reprezentare a schiței după model 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de identificare a piesei; 

 activităţi practice de analiză a formei pieselor mecanice; 

 rebusuri simple şi concursuri tematice sau de desene. 

 activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de informare: reviste, filme documentare, 

internet, dicţionare etc.; 

 exerciţii de execuție a unor schițe simple și a unor schițe după model; 

 utilizarea de soft educaţional(învățare, evaluare în ritmul propriu al elevului). 

 

IV. Strategii didactice 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are 

aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru 

ȋnvăţare,crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm 

propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și 

acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii. Procesul instructiv-educativ și 

compensator-recuperator ȋn educaţia specială a copiilor cu CES se subordonează principiilor didacticii 

generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile aptitudinale ale 

elevilor. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, se folosesc strategiile didactice tradiţionale îmbinate cu 

cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor 

asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 
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Metodele de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe educative speciale 

sunt prezentate în cele ce urmează: 

• Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

• Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și 

după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul 

ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

• Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un produs, 

care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, rotindu-se de la un 

produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul oferit de colegi se 

consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 

• Activitatea dirijată de citire – gândire : presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii pot face 

predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

Alte metode activ-participative mai sunt : interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și 

trei circulă, linia valorilor, masa rotundă. 

           Este important de precizat faptul că există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează 

ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar   aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar 

ȋmbogătite cu alte variante ȋn funcţie de tipul disciplinei, de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului. 

Metodele pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un învăţământ 

personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. 

• metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia; 

• metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul, dezbateri;  

• metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, programul AeL, activităţi practice; 

interviu, simulări,  învăţământul diferenţiat; 

• metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în programul Power Point), metoda 

Sinelg, diagrama Venn, etc 

• metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”. 

Mijloacele de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ pentru 

elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în  materiale didactice şi mijloace 

tehnice (calculatorul). 

Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea  elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale sunt: 

• materiale informativ–demonstrative: atlase zoologice, planşe, dischete, casete video, etc; 

• materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele, preparate fixe şi proaspete, 

terariul, acvariul din laborator, etc.; 

• materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în programul Ael, portofoliul, etc. 

Standardul de evaluare asociat unității de rezultate ale învățării: 
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Nr. 

crt. 

Criterii de realizare și 

ponderea acestora 
Indicatorii de realizare și ponderea acestora 

Ponderea 

minimă 

pentru 

îndeplinirea 

indicatorilor 

pentru 

elevii cu 

CES 

1. Primirea și 

planificarea 

sarcinii de lucru 

35% Selectarea materialelor și instrumentelor 

pentru întocmirea schiței în vederea 

realizării unor piese mecanice 

50% 20% 

Pregătirea materialelor și instrumentelor 

pentru întocmirea schiței în vederea 

realizării unor piese mecanice 

50% 40% 

2.  Realizarea sarcinii 

de lucru 

50% Întocmirea schiței  în vederea realizării unor 

piese mecanice;  

50% 30% 

 

Respectarea normelor și regulilor de 

întocmire a schiței în vederea realizării unor 

piese mecanice 

30% 20% 

Folosirea corespunzătoare a instrumentelor 

de desen tehnic în vederea realizării unor 

piese mecanice 

10% 5% 

Verificarea calității schiței piesei mecanice  10% 5% 

3. Prezentarea și 

promovarea 

sarcinii realizate 

15% 

 

Utilizarea vocabularului de specialitate în 

prezentarea schiței mecanice 

100% 60% 

 

Adaptare la învățământul online 

 Învățământul online din școala în care predau s-a desfășurat pe platforma Google Classroom. 

Atât eu, cât și colegele mele am încercat să transferăm procesul de învățare din mediul școlar în cel de 

acasă, folosindu-ne de instrumentele tehnologice pe care le aveau copiii și părinții la îndemână la 

începutul pandemiei: WhatsApp și Facebook, ca apoi să intrăm cu eforturi deosebite pe platforma școlii. 

 Organizarea activității în perioada izolării a constat în mai multe întâlniri (pe Zoom sau pe 

Facebook Room și apoi pe platforma școlii) între profesori pentru stabilirea obiectivelor și conținuturilor 

didactice pentru clasa/grupul de elevi și intervenție individuală cu fiecare elev separat.  În același 

timp, s-au organizat la nivelul școlii două grupuri de sprijin pentru părinți: un grup în care părinții erau 

consiliați cu privire la intervenția necesară asupra copiilor cu dizabilități, iar altul pentru sprijinul moral 

al acestora. 

 Lecțiile online au fost pregătite în echipă (profesorul psihopedagog, împreună cu profesorii de 

specialitate și cu profesorul educator acolo unde erau ). Fiecare clasă a avut un orar special în această 

perioadă, iar întâlnirile virtuale au fost individuale. 

 Pe grupul de pe Facebook am promovat știri din surse sigure, am transmis mesaje de încurajare 

și de motivație, am încărcat poze și teme săptămânale de lucru. Materialele și pozele  de pe meet  a 
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elvilor aferente platformei Google Classroom sunt stocate pe serverul școlii. Pe grupul de WhatsApp al 

fiecărei clase și apoi pe platforma Google Classroom am trimis teme personalizate, particularizate pe 

nivelul fiecărui copil. La elevii cu afecțiuni mai grave, profesorii au interacționat și cu părinții care au 

fost prezenți pe paltformă alături de copii și pe care i-a îndruma pas cu pas în vederea rezolvării unor 

cerințe impuse la fiecare disciplină. 
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Terapie și relaxare pentru elevii cu  C.E.S. 

Profesori psihopedagogi, 

Lupașcu Gabriela Mihaela 

Lupașcu Andrei 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 
 

 

           Odată cu sosirea primăverii, când soarele blând ne scoate din amorțeală, la Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Suceava începe reamenajarea grădinii terapeutice.  

           Activitățile de primavară în aer liber contribuie decisiv la stimularea capacității și dorinței 

oamenilor de a învăța și de a acumula noi informații, stimulând în același timp creativitatea și 

originalitatea. Florile și ierburile colorează din nou peisajul, iar simpla lor imagine ne dă o stare de bună 

dispoziție, fiind o adevărată încântare vizuală.  

   Ne-am gândit că în zilele frumoase copiii pot petrece mai mult timp in aer liber ( având în 

vedere și situația actuală ), și am realizat că putem face seisuni de stimulare senzorială și outdoor, și așa 

am amenajat Grădina Terapeutică.    Prin această inițiativă oferim terapie senzorială și outdoor  tuturor 

elevilor din școală, aceasta ajutând la stimularea simțurilor, reconectarea cu natura, imbunătățirea stării 

de sănătate și creșterea gradului de independență . 

Grădinile senzoriale sunt locuri minunate pentru reflecție, meditație, contemplare și discuție, 

activități care contribuie la bunăstarea noastră fizică și emoțională. O alternativă de relaxare în armonie 

cu natura şi o porţie de sănătate în mijlocul naturii, asta ne propunem să oferim elevilor nostri. 

Colţul verde cu efecte asupra stării de sănătate este un concept modern în ţara noastră. 

Grădina senzorială diferă însă față de o grădină obișnuită prin faptul că stimulează toate cele cinci 

simțuri: miros, gust, auz, văz si atingere, nu numai cel estetic. Experimentăm totul prin simțurile noastre 

și acest lucru creează amintirile multi-senzoriale pe care le purtăm cu noi. Cu cat stimulăm mai multe 

simțuri, cu atât mai bogată este experiența și cu atât ne amintim mai mult.  

Grădina terapeutică din școala noastră include trei componente: 

• alee senzorială, construită din diverse tipuri de materiale naturale, cum ar fi: pietris,  

nisip, scoarță de copac, bușteni,  etc. Această  alee  permite desfășurarea  unor  activități  de dezvoltare 

senzo-motorie. Elevii desculţi vor păşi peste acestea, experimentând o adevărată terapie de relaxare prin 

simpla atingere a piciorului gol de elementele amintite. 

• o zonă cu plante aromatice cu puternic efect terapeutic cum ar fi lavandă, mentă, busuioc, salvie, 

mușețel, lamâiță, etc.  

• pereti verticali cu muscate agățătoare și alte flori de diferite culori . 

    Gradina are o zonă unde elevii, îndrumați de către  cadrele didactice vor putea  desfășura activitati 

ergo-terapeutice, cum ar fi: activitati de plantare a florilor și plantelor aromatice în ghivece, desene, 

meloterapie, dar și activități de socializare.  

Aceste zone au bănci și alte spații ergonomice de relaxare. 

Experimentarea mersului desculț pe diferite suporturi naturale are multiple efecte terapeutice: 
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• relaxează și binedispune; 

• mersul desculţ creşte vitalitatea şi nivelul de energie din corp; 

• ajută la eliberarea sentimentelor negative şi la restaurarea echilibrului organic şi intelectual; 

• constituie un masaj natural, reflexogen; 

• ajută la  îndreptarea coloanei, oferind corpului o poziție dreaptă; 

• îmbunătățește circulația sângelui. 

       Mersul pe pietre sau buşteni se face cu mare atenţie, pentru a nu aluneca. Mergînd desculţi pe nisip, 

pietre stimulăm în mod natural toate punctele din talpă şi astfel organismul funcţionează mai bine. Talpa 

reprezintă un adevărat tablou de comandă pentru activităţile din organism. De aceea, prin masajul 

punctelor reflexe din talpă, organismul este ajutat să elimine toxinele, circulaţia sanguină se 

îmbunătăţeşte şi dezechilibrele dispar, mai repede sau mai târziu. Astfel, sistemul nervos se 

deconectează, elimină stresul şi tensiunile.  

        De asemenea pe lângă mersul în picioarele goale pe aleea terapeutică, elevii vor pătrunde în lumea 

plantelor  aromatice, vor identifica plantele, care vor fi analizate din punct de vedere al mirosului, culorii 

etc 

          Sunt cunoscute efectele benefice ale plantelor aromatice asupra sănătății psihice, cum ar fi 

reducerea agitației psiho-motorii și a anxietății, cât și faptul că  ușurează comunicarea și facilitează 

relaționarea. 

          Beneficiile terapeutice pentru persoanele cu probleme fizice, emoționale, mentale și sociale sunt 

numeroase. Profesioniștii spun că persoanele care petrec timp în natură și îngrijesc plantele tind să aibă 

mai mult succes în alte aspecte ale vieții lor. 

           În plus față de stimularea simțurilor, terapia în grădină tinde să elibereze stresul, să atenueze 

depresia, să îmbunătățească creativitatea, să promoveze emoțiile plăcute, să îmbunătățească abilitățile 

motorii și să reducă negativitatea. 
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Educația incluzivă 

Prof. Dascălu Ancuța 

Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim’’ Marginea 

 

 „… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste 

roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai 

încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect...” (Comenius) 

 Educaţia incluzivă, încorporează principiile universal valabile ale unei pedagogii sănătoase, 

centrate pe elev. Din aplicarea acestor principii beneficiază toţi elevii dintr-o comunitate şcolară. 

Această pedagogie pleacă de la premisa că diferenţele dintre oameni sunt normale, că învăţământul 

trebuie să se adapteze la aceste diferenţe şi la cerinţele specifice de educaţie care derivă din ele, mai 

degrabă decât să obligăm copilul să se adapteze unor aserţiuni prefabricate privind scopul şi natura 

învăţământului. 

 Incapacitatea este numai o caracteristică printre multe altele pe care o persoană le poate avea. 

Trebuie să acordăm dreptul fiecărei persoane să poată să dobândească prin toate formele de instrucţie cel 

mai înalt nivel posibil de autorealizare, pornind de la premisa că fiecare individ poate fi educat, poate fi 

ajutat să treacă de la o etapă la alta. 

 Misiunea şcolii este să formeze viitorii cetăţeni, în concordanță cu principiile şi valorile 

democratice. Şcoala este un element de legătură între elev şi societate, contribuind la dezvoltarea unei 

concepţii despre lume şi a unei identităţi civice concordante cu valorile umanităţii. 

 Incluziunea nu înseamnă doar acceptarea, tolerarea copiilor cu cerinţe speciale într-o clasă din 

învăţământul general, ci adaptarea școlii la cerinţele copiilor, cuprinderea acestora în programele 

educaţionale alături de toţi ceilalţi copii, dar și asigurarea concomitentă a serviciilor de specialitate, 

programelor de sprijin individualizate. 

 Conceptul de CES corespunde unei abordări care: 

-postulează ideea că fiecare copil este unic 

-admite/demonstrează faptul că orice copil poate învăța 

-valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale 

-cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este 

folosită adecvat 

-consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la 

nevoile/cerințele elevilor 

 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) este o tulburare de tip comportamental 

manifestată prin incapacitatea de concentrare sau de finalizare a sarcinilor, hiperactivitate, 

comportament compulsiv sau impulsiv, modificări ale dispoziției, scăderea memoriei pe termen scurt și 

a capacității de învățare, neîndemânare, percepție distorsionată a timpului. Studiile de specialitate arată 

un procent de 5% dintre copii de vârstă școlară prezintă aceste simptome (1-2 din copiii dintr-o clasă de 

30). 
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             Sindromului deficitului de atenţie şi hiperactivitate (ADHD) implică o serie de simptome care au 

implicaţii în plan social, emoţional şi şcolar. Un prim pas necesar pentru o abordare cu şanse de succes 

este acceptarea condiţiei deosebite a celor care suferă de acest sindrom şi acordarea unui sprijin 

constant. 

 Studiile de psihologie arată că simptomele se împart în două categorii: 

 1. Deficit de atenție, atunci când copilul ignoră detaliile, greşeşte din neglijenţă/ neatenţie, nu se 

poate concentra mult timp când are de îndeplinit o sarcină de lucru, pare să nu asculte persoana care 

vorbeşte cu el, nu-şi poate organiza sarcinile şi activităţile, nu respectă instrucţiunile, îşi pierde lucrurile 

şi este uituc în activităţile cotidiene, iese rapid din sarcină. 

 2. Hiperactivitate, când copilul se agită mereu, aleargă, este tot timpul în mişcare, vorbeşte 

continuu fără ca întrebările să fie complete, nu-şi poate aştepta rândul, întrerupe persoane. Cum, în 

multe cazuri, aceşti copii se dovedesc a fi inteligenţi, sunt bine toleraţi de colectivele din care fac parte. 

 A avea grijă de un copil cu ADHD nu este o sarcină ușoară, fiind un efort permanent marcat 

deseori de frustrări și probleme care par la un moment dat copleșitoare. 

 Un prim principiu care nu trebuie uitat de cadrele didactice și părinți este că acești copii pot 

învăța foarte bine și depinde deseori numai de capacitatea adultului de a identifica soluțiile potrivite 

pentru a converti simptomele supărătoare în avantaje pentru succesul școlar. 

 

Modalitățile prin care putem răspunde nevoilor de sprijin pentru învățare sunt:  

 Idei de activități: (Caracter predominant prin formare de competențe, de deprinderi practice și 

de învățare prin cooperare) 

-activități în care utilizăm momente de captarea atenției 

-activitate cu fișe de lucru pentru diferențierea învățării (pentru a recunoaște, a așeza în ordine, a grupa, 

a selecta, a pune în perechi, a sublinia, a reprezenta, a memora, a scrie, a rezolva) 

-activități de memorare a unor noțiuni sau a unor formule 

-rezolvarea de exerciții și de probleme simple în caiet și la tablă, la fiecare lecție 

-activități pe baza softurilor educaționale specifice elevilor cu CES 

-activități ce implică jocul didactic (rebus, reconstituirea blocurilor, puzzle, scrabble, jetoane, domino, 

,,Descifrează codul!’’) 

-jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere a copilul cu ADHD (,,Suntem cu toții diferiți! Ce bine!’’, 

,,Ghici cine e?’’) 

-tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (,,Comunică direct și 

eficient!!!’’, ,,Jocul cuvintelor") 

-vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice (,,Povestea broscuței câștigătoare’’, 

,,Corbul și Vulpea’’, ,,Povestea fata babei şi fata moşneagului’’) 

-activități de terapie educațională 

-grup de opinii: de dezbatere, de investigare, de experimentare, de lucru dirijat, de analiză critică și 

creatoare, de reflecții  
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-organizarea concursurilor cu tematică diferită (artistice, sportive, pe discipline de studiu) ce dezvoltă la 

elevii cu ADHD, spiritul de competiție, de echipă, încredere în forțele proprii 

-activități extracurriculare și extrașcolare (,,Ateliere creative’’) 

-ludoterapie (jocul prin care se atinge un scop didactic) 

 Strategii de învățare: (Fac referire la procesul complex de ,,a învăța să înveți’’ și la profilul 

 cognitiv specific fiecărui elev, care are propriul său stil de învățare ce depinde de fondul genetic cu 

care a venit pe lume, de modalitățile senzoriale preferate, privind selecția, procesarea și elaborarea 

informațiilo,iar asta presupune o serie de abilități) 

-individualizarea unor secvențe de învățare 

-crearea unui climat afectiv, confortabil 

-stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare  

-sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă 

-strategii de studiu (selectarea informațiilor principale, stabilirea conexiunilor între cunoștințele 

anterioare și sistemul nou de cunoștințe, strategii de memorare) 

-sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile  

-utilizarea metodelor activ-participative și practice (,,Experimentul-Nu vei face niciodata un lucru bun 

cu mainile altuia’’, ,,Mozaicul’’, ,,IAC-Instruirea asistată de calculator’’) 

-tehnici de organizare a studiului (organizarea materialelor de studiu, ierarhizarea sarcinilor, a temelor) 

-folosirea unui sistem de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi 

evidenţiat cel mai mic progres 

-realizarea lecțiilor bazate pe învățarea prin cooperare (încurajez cooperarea mai degrabă decât 

competiţia):  elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, 

discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun 

sfârşit o sarcină a grupului (..Puzzle’’, ,,Lasă-mi mie ultimul cuvânt‘’) 

-identificarea modului în care se simte copilul în raport cu sine, prin observaţii în timp 

-identificarea emoţiilor şi sentimentelor care animă copilul  

-managementul timpului (justa eșalonare a resurselor de timp pentru studiu individual/teme) 

-crearea unui mediu de învățare prietenos favorabil dezvoltării armoniose și cât mai echilibrate, realizat 

prin elemente de management și de design al clasei (așezarea băncilor, amenajarea spațiilor: de lectură, 

de desen, de relaxare, de informare, științifice, terapeutice), personalizarea locului în bancă, așezarea în 

bancă (aproape de tablă, lângă sursă de lumină, lângă colegul de sprijin) 

 Resurse 

-tabla și creta colorată 

-flipchart și markere 

-laptop și videoproiector 

-caiet interactiv 

-fișe de activitate diferențiată 

-portofoliul elevului (mapa cu fișe de lucru și cu materiale realizate de către elev) 

-manualul școlar, manualele alternative, auxiliare didactice (culegeri, caiete de lucru, atlase școlare, 

publicații de specialitate recomandate elevilor cu CES)  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

836 
 

-platforme de învățare pentru elevii cu dizabilități 

-softuri educaționale (CD –uri pentru învățare-exersare-evaluare) 

-instrumente online pentru activități specifice elevilor cu CES 

 Evaluare: (Proces care vizează progresul în învățare al fiecărui elev, care măsoară și apreciază 

competențele acestuia (ce poate să facă aplicând cunoștințele învățate) și care accentuează elementele 

de ordin calitativ (valori, atitudini)) 

-aprecierea verbală  

-observarea sistematică a activității elevului 

-analiza sarcinilor de lucru 

-evaluarea intercolegială/în perechi 

-autoevaluarea 

-evaluări orale și scrise (diferențiate, cu sprijin-fără a crea dependenţă) 

-portofoliul 

-teste online 

-caietul colaborativ 

-fișă de progres 

-jurnalul de învățare 

-probe practice (machete, figuri plane, corpuri tridimensionale, experimente) 
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FACILITAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE PENTRU TOȚI 

 

Prof. Vasiliu Ramona 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Lumea Copiilor” Constanța 

 

Lumea actuală este într-o complexitate și dinamică recunoscută. Educația de azi se găsește în 

căutarea unor noi modele, căi și instrumente pentru a răspunde provocărilor secolului nostru. România, 

ca parte a lumii și membră a Uniunii Europene, este firesc să fie preocupată atât de a oferi un model de 

educație care să păstreze identitatea culturală, spiritul și valoarea dovedite până acum, dar și să adere 

și să pună în aplicare valorile și principiile europene și ale lumii democratice, în general. 

Orientarea sistemelor educaționale actuale se bazează, de peste 26 de ani, pe punerea în 

aplicare a provocării Educației pentru toți, pe asigurarea calității, echității și a unei orientări incluzive, 

prin adaptarea continuă a sistemelor și proceselor educaționale. Mișcarea globală care promovează 

Educația pentru toți, pornită la Jomtien în 1990, este departe de a fi încheiată, ea continuă să preocupe 

toate țările, chiar dacă s-au făcut pași însemnați în politici și practici. 

Accesul și participarea la educație, promovate astăzi de către marea majoritate a statelor lumii, 

nu au în vedere doar primirea în sistem a tuturor copiilor, ci presupun participarea activă, indiferent de 

particularitățile lor de dezvoltare, socio-culturale, de aparteneță etc. Pentru ca fiecare copil să participe 

la o educație de calitate, care să-i valorizeze și să-i dezvolte potențialul este nevoie nu doar de prevederi 

legislative ci și de politici și de procese educaționale congruente, de atitudini și practici angajate, de un 

mediu educațional adaptat și de ocazii pentru dezvoltare adecvată fiecăruia dintre cei care învață în școli 

și grădinițe... 

 

Noi credem și declarăm că fiecare copil are dreptul fundamental la educație și fiecărui copil 

trebuie să i se ofere șansa de a ajunge la un anumit nivel și a se putea păstra la un nivel acceptabil de 

învățare. [ … ] sistemele educaționale ar trebui proiectate și programele educaționale implementate în 

așa fel încât să țină seama de marea diversitate a copiilor. 

                                            (DECLARATIA DE LA SALAMANCA, 1994) 

 

Acest motto a fost preluat în 1994, la Salamanca, unde, educația pentru toți  a fost definită ca 

acces la educație și calitate a acesteia pentru toti copiii, obiectiv care presupune asigurarea 

posibilităților participării la educație a tuturor copiilor, indiferent de cât de diferiți sunt ei și se abat prin 

modelul personal de dezvoltare de la ceea ce societatea consideră a fi normal. 

Dreptul la educaţie al fiecărei persoane a fost decis încă din 1948, prin Declarația Universală a 

Drepturilor Omului și apare dezbătut în multe studii de pedagogie. 

            În Dicționarul de Termeni Pedagogici, șansa la educație presupune un context care solicită 

posibilități și condiții capabile să asigure concordanța între potențialul nativ și sistemul de influențe 

educative în procesul formării personalității în diferite etape de dezvoltare. (Dicţionar de pedagogie, 

E.D.P, 1979). 
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Referindu-se la principiile noii paradigme a educației, Bruno Wurtz amintește în 1992 

principiul egalitarist și flexibilitatea și integrarea vârstelor, referindu-se la faptul că ritmurile înaintării în 

materie pot fi diferite, datorită diversității individuale. 

            Bernard Schwartz consemnează în 1976 faptul că egalizarea șanselor de reușită în învațământ 

nu înseamnă promovarea unui egalitarism, a unui tratament identic pentru toți în numele egalității, ci 

din contră, egalizarea înseamnă a oferi fiecărui individ un ritm și forme de învățământ care să i se 

potrivească. 

            Sorin Cristea surprinde, ca un principiu al reformei învățământului, principiul egalizării 

șanselor de reușită în învățământ, care vizează crearea condițiilor psihopedagogice necesare pentru 

valorificarea potențialului fiecărui individ. Reiese, din aceste afirmații, misiunea deosebită a tuturor 

celor implicați în actul educațional. 

 R. H. Dave susține individualizarea deplină a procesului educativ, pentru ca fiecare persoană să 

poată dobândi – prin toate formele de instrucție - cel mai înalt nivel posibil de autorealizare.  

Reușita acestor principii ale educației pentru toți mizează pe resursele interne ale sistemului, angajând 

integral mecanismele reformei școlare. Egalizarea șanselor de reușită în învățământ a fost și este o 

problemă în toate momentele istorice, la fel și crearea tuturor condițiilor necesare atingerii acestor 

obiective. 

            Astfel, școlile trebuie să includă în procesul de învățământ toți copiii, fie ei cu handicap sau 

supradotați, copii ai străzii sau copii provenind din alte zone sau grupuri dezavantajate sau 

marginalizate. 

            Importanța educației este deosebită, întregul sistem educațional trebuind să se bazeze pe premisa 

că fiecare individ poate fi educat, poate fi ajutat să treacă de la o etapă la alta, atâta timp cât influențele 

educative se adresează zonei proximei dezvoltări (L. S. Vigotski). Izvorul dezvoltării 

psihice îl constituie, după cum se știe, contradicțiile interne care apar ca urmare a solicitărilor externe. 

Crearea mijloacelor necesare pentru depășirea și rezolvarea acestor contradicții revine, în primul rând, 

educației. Pe de o parte, educația oferă conținuturile ce urmează să fie asimilate, pe de altă parte ea se 

preocupă de modul în care să fie asimilate, de formarea capacităților omului. Rolul conducător al 

educației apare în intervenția acesteia în crearea unui climat educațional favorabil, cu valențe educative 

puternice asupra formării personalității umane. De aceea, nu este deloc greșită sau inoportună afirmația 

că educația este o artă. 

În acest sens, în cadrul procesului instructiv-educativ, misiunea cea mai importantă revine 

educatorului, care trebuie să realizeze accesibilizarea cunostințelor înainte de a fi transmise subiecţilor 

educației. 

Dreptul fiecărui individ la educaţie trebuie conştientizat de societate, iar dacă sistemul şcolar 

general nu vine în întâmpinarea necesităţilor tuturor persoanelor, trebuie avută în vedere educaţia 

specială, care se referă la toţi acei copii ale căror cerinţe sunt generate de incapacităţi sau dificultăţi în a 

se adapta cerinţelor educaţionale şi societale ca şi cei consideraţi “ normali “ de către societate. Totuşi, 

trebuie să se tindă la o pregătire a tuturor copiilor în sistemul şcolar obişnuit. Însă dacă acest lucru 

nu este posibil, calitatea educaţiei speciale trebuie să reflecte aceleaşi standarde şi ambiţii de calitate ca 

şi educaţia obişnuită şi să fie strâns legată de aceasta. 
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Presupunând un demers intenţionat, educaţia are caracter teleologic, acţiunile educaţionale 

derulate corelându-se cu o serie de reguli şi norme cunoscute şi aplicate de cadrele didactice. Aceste 

norme sunt cunoscute sub numele de principii didactice. 

Diversitatea interindividuală este imensă, iar necesitatea luării în considerare a acestui lucru şi 

accesibilizării conţinuturilor apare în didactică, ca teorie a procesului de predare-învăţare, sub forma 

principiului accesibilităţii şi individualizării învăţământului. 

Potrivit acestui principiu, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ trebuie să se realizeze pe 

măsura posibilităţilor reale ale elevilor, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă, sex, nivelul 

pregătirii anterioare, precum şi de deosebirile individuale, de potenţialul intelectual şi fizic al fiecărui 

elev în parte. Aceste cerinţe se referă atât la obiectivele, conţinutul şi volumul celor studiate în şcoală, 

cât şi la modalităţile de predare-învăţare. 

C. Cucoş împarte acest principiu în două, referindu-se astfel la principiul respectării 

particularităţilor de vârstă şi individuale şi la principiul accesibilităţii cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor. Acelaşi principiu este văzut de I. Jinga şi E. Istrate ca principiul accesibilităţii şi luării în 

considerare a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor, în timp ce I. Nicola se referă în 

lucrările sale la principiul accesibilităţii sau al orientării după particularităţile de vârstă şi individuale ale 

elevilor, iar V. Ţârcovnicu şi V. Popeanga îl numesc simplu, în 1973, principiul accesibilităţii. Toţi 

aceşti autori se referă însă la acelaşi lucru. Astfel, învăţarea se va face în raport cu zona celei mai 

apropiate dezvoltări şi se va da copilului maximum din ceea ce el poate să asimileze la un moment dat 

şi care îi permite dezvoltarea psihică în perspectivă. Educatorul trebuie să pornească de la datele 

personale ale celui educat şi să nu forţeze nepermis de mult peste limitele pe care le îngăduie vârsta şi 

caracteristicile individuale : Totul va fi organizat pe măsura minţii, a memoriei şi a limbii. (Comenius, ) 

deoarece nu ne putem juca sau nu putem face experimente cu mintea şi sufletul copiilor. (C. Cucoş, 

1996). Fiecare copil e o individualitate irepetabilă care pretinde un tratament individualizat, pentru 

exploatarea în mod diferenţiat a calităţilor psihoindividuale. Drept urmare, este necesară dimensionarea 

atentă a conţinuturilor învăţării, în consens cu posibilităţile psihice de vârstă şi individuale ale copiilor. 

Esenţa acestui principiu vizează adaptarea conţinuturilor şi a intermediarilor transmiterii lor la 

particularităţile de vârstă şi individuale, pe cât este posibil într-un sistem instituţionalizat, deoarece 

oricine poate învăţa orice, la orice vârstă, cu condiţia ca acel conţinut să-i fie prezentat într-o formă 

accesibilă.  (J. Bruner) 

  Egalizarea şanselor de reuşită în învăţământ devine astfel posibilă prin acţiunea a doi factori 

pedagogici constanţi ( după S. Cristea, 1994 ): cunoaşterea psihologică a elevului şi valorificarea  

psihodiagnozei şi diagnosticului diferenţial  în direcţia proiectării unui  model al învăţării depline . 

 Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini 

diferite, o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent 

de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice 

– evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele egalităţii şanselor 

de acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au 

avut ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru 

toţi indivizii, educaţia de tip „a doua şansă” pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea 
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educaţiei formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de 

învăţare. 

Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar realizarea 

practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă majoră ale 

reformelor. Conceptul de „egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 

democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate reală 

a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în 

dezvoltarea la maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director al 

evoluţiei speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie 

diferenţiată şi specializată, în funcţie de „echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, de aptitudinile şi 

interesele fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre competente ale societăţii. 

Şcoala este astfel, oarecum “obligată“ să creeze condiţii adecvate pentru a da posibilitate fiecărui 

elev să-şi realizeze propria lui dezvoltare optimă (J. Bruner). Această viziune optimistă asupra 

accesibilităţii presupune încredere şi respect faţă de individualitatea elevului. 

            Întreaga activitate din şcoală este orientată spre formarea personalităţii elevului în conformitate 

cu cerinţele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială. Dacă conţinutul şi formele 

acestei activităţi nu ar lua în considerare realitatea psihologică a copilului, ar pune în primejdie 

realizarea scopului propus, afirmarea fiecarui copil ca individualitate. 

            Fiecare copil are un potenţial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit şi activizat. Aceasta 

este misiunea sfântă a şcolii, a educatorilor, deoarece, dupa cum spunea Comenius : E îndoielnic să 

existe o oglindă atât de murdărită, încât să nu reflecte totuşi imagini într-un fel oarecare; e îndoielnic 

să existe o tablă atât de zgrunţuroasă încât să nu putem scrie totuşi ceva pe ea. Dacă se întâmplă însă 

ca oglinda să fie plină de praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea trebuie să o ştergem, iar o tablă 

prea zgrunţuroasă trebuie s-o dăm la rindea.  

Cea mai buna soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se 

dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii:  

- dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza egalităţii şanselor; 

- nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie, 

culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile elevilor; 

 - diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. 

           Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative 

speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea 

unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine 

înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. 

Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte 

la activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi 

valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu. Şcoala românească se confruntă în 
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ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără şi şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor 

cu cerinţe educative speciale. 

În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau 

orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un 

comportament imoral, copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde 

de existenţa unui mijloc de transport şi copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul 

clasei de elevi. 

Conceptul de cerinţe educative speciale presupune necesitatea unei abordări diferenţiate şi 

specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de deficienţe 

întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe de auz sau vedere, deficienţe 

fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi relaţionare, tulburări de atenţie şi 

hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care eşuează la şcoală din diferite motive 

– copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice defavorizate etc. 

Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini şi 

necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea 

programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor 

incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin 

implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. 

Şcoala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu familiile copiilor (pentru a discuta 

eventualele probleme de natură comportamentală, materială sau socială şi pentru a se găsi soluţii care să 

ducă la rezolvarea acestor probleme), cu centrele de plasament sau cu orfelinatele, în cazul copiilor 

orfani (pentru a aduce la cunoştinţa acestora abaterile şcolare ale elevilor şi pentru a afla despre modul 

lor de viaţă în aceste instituţii, activităţile extraşcolare în care sunt implicaţi etc). 

Pentru elevii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate de unitatea de învăţământ, şcoala 

încearcă, printr-un parteneriat cu primăria şi prin semnarea unui contract cu o firmă de transport, să le 

asigure transportul zilnic spre cea mai apropiată unitate de învăţământ. 

Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot 

fi integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase din unităţi preşcolare şi şcolare 

obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze 

unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în 

parte. Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, 

construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii 

defavorizaţi. 

Societatea contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. Educaţia pentru diversitate 

este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. Valorificarea diversităţii permite 

toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în explorarea şi descoperirea noului, 

conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o 

societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. 

Rolul şcolii este de a-i învăţa pe tineri cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe 

lingvistice, culturale sau sociale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor 
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care îi unesc. Cel mai adesea prezenţa oamenilor diferiţi conduce la dezinteres şi indiferenţă, ceea ce în 

cele din urmă nu înseamnă altceva decât o formă de discriminare. Ea se manifestă şi în educaţie. Copiii 

cu diverse dizabilităţi, copiii de etnie rromă, elevii emigranţi sunt adeseori marginalizaţi de către colegi, 

dar cadrele didactice trebuie să realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi 

anterior, deoarece prejudecăţile unor profesori sau elevi pot genera un comportament discriminatoriu. 

Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de 

discriminare  prezente în interiorul lor. Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să 

fie corect formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să 

înveţe să trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. Multiculturalitatea este un 

fenomen care ne îmbogăţeşte cu diversitate. Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor 

pluriculturale, ideea ca nu există valori superioare sau valori inferioare. Există valori specific care 

trebuie preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culture cu care vin în contact. 

Educaţia pentru diversitate se poate realiza prin toate disciplinele de învăţământ, pentru că toate 

pot să invite la toleranţa, la respectarea drepturilor omului, la dezvoltare. Cadrele didactice trebuie să 

identifice obiective şi conţinuturi care pot promova interculturalitatea, şi să valorifice diversitatea 

culturală din clasa de elevi, ca resursă în procesul instructiv-educativ. 

La nivelul activităţilor extracurriculare, se pot organiza activităţi care să implice comunitatea, 

activităţi în cadrul cărora participanţii să se cunoască mai bine, să coopereze şi să trăiască împreună 

diferite evenimente (activităţi muzicale şi sportive, evenimente culturale şi sărbători locale, înfrăţiri etc). 

Recunoaşterea, respectul diferenţelor entice, culturale sau sociale şi egalitatea de şanse sunt provocări 

pentru instituţia şcolară. Directorilor de şcoli, cadrelor didactice le revin o multitude de sarcini pentru a 

construi medii şcolare incluzive. 

Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentru o tratare pluralistă a 

diversităţii culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea 

acestuia pentru a ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice 

pentru producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între 

elevi, profesori şi familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi 

eficient la instituţia şcolară; înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; eliminarea 

unor practici care dezavantajează persoane şi grupuri de elevi. 

Diversitatea culturală a elevilor poate deveni o oportunitate şi o resursă de îmbogăţire pentru 

copii şi cadre didactice, numai dacă şcoala proiectează activităţi de învăţare care să o valorifice şi dacă 

asigură şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor părinţilor, a profesorilor şi a 

instituţiilor locale abilitate. 

Problematica dreptului la educație și a discriminării sunt provocări la care soluțiile nu pot veni 

doar din partea unora dintre actori sau beneficiari, ci din colaborarea și chiar parteneriatul tuturor. 

Acesta implică reconsiderarea rolului școlii și îi angajează pe toți cei  care promovează politicile 

educaționale, centrate pe drepturile copilului și ale omului. 
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Importanţa incluziunii copilului cu CES în invăţământul de masă 

                                             Călinescu Mihaela 

 Şcoala Gimnazială Stoeneşti, jud. Vâlcea 

 

   In condiţiile actuale, este foarte important ca elevii cu CES, să fie incluşi în invăţământul de masă. 

,,incluziunea depinde în mare parte de atitudinile profesorilor faţă de elevii cu cerinţe speciale, de 

viziunea lor asupra diferenţelor în clasă şi a dorinţei lor de a lucra efectiv cu acele diferenţe. În general 

atitudinea profesorilor a fost considerată un factor  decisiv în a face şcolile mai incluzive. Dacă 

profesorii din clasă nu acceptă educaţia tuturor elevilor ca parte integrantă din meseria lor, vor încerca 

să se asigure că altcineva (adesea un profesor specialist) preia responsabilitatea pentru copiii cu 

SEN/CES şi va organiza o segregare ascunsa în şcoală (de exemplu clasa specială) ”((AEDECS, 2003, 

p.8). Profesorul trebuie să perceapă corect diferenţele dintre elevi, să facă in aşa fel încât să nu fie 

sesizate. Succesul acestei abordări se bazează şi pe înţelegerea acestor aspect de ceilalţi elevi, de 

capacitatea lor de acceptare şi toleranţă. Pentru a răspunde nevoilor diferite ale elevilor, profesorul 

incluziv este: permanent la curent cu noutăţile din psihologie şi pedagogie, flexibil, empatic, suportiv, 

colaborator cu elevii, ceilalţi profesori şi cu părinţii, pozitiv, constructiv, creativ. S-au identificat patru 

valori principale care au fost considerate ca bază a activităţii tuturor cadrelor didactice din învăţământul 

incluziv. Aceste patru valori sunt: valorizarea diversităţii elevilor, sprijinirea tuturor elevilor, 

colaborarea cu ceilalţi , dezvoltare personală profesională. Din experienţa mea la catedră, am constatat 

că in ultimii  ani numărul elevilor cu CES a crescut semnificativ. Acest fapt a făcut ca profesorul să se 

respecializeze, să se reinventeze, pentru a putea să facă faţă acestei provocări. Există bineânţeles, şi 

multe limite , printre care amintesc timpul şi lipsa profesorilor de sprijin.  Pentru a fi profesor bun la o 

clasă eterogenă trebuie să : fi profesor la toţi elevii tăi, să îţi asumi responsabilităţi , să înţelegi că 

abilităţile fiecărui elev se pot schimba, să ştii că obiectivul esenţial este  să înveţi elevii să înveţe, şi nu 

în ultimul rând să adaptezi curriculumul la nevoile elevilor cu CES. 

 

 

 

 

Bibliografie: AEDECS, 2003 
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Rolul familiei în integrarea copiilor cu Ces în învăţământul de masă 

Prof. consilier şcolar Lepădatu Elena 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău 

 

Rolul familiei este foarte important în identificarea nevoilor copilului, aceasta fiind prima care află de 

eventualele deficiențe /dificultăți care afectează educația propriului copil. Luând la cunoștiință despre 

eventualele probleme este normal ca părinţii să realizeze o serie de acțiuni în vederea remedierii și 

compensării situațiilor apărute. 

Studiile realizate în domeniu, ilustrează că de foarte multe ori familiile refuză să urmeze sugestiile 

cadrelor didactice atunci când sunt semnalate dificultăți școlare, de adaptare sau probleme relaționale și 

comportamentale. Motivele acestui refuz sunt multiple, ele mergând de la indiferență sau dezinteresul 

familiei față de copil până la teama de etichetare negativă și de marginalizare la nivel social /comunitar. 

Relevantă din acest punct de vedere este atitudinea părinților de a ascunde problemele copilului în 

momentul înscrierii lor în grădinițe sau școli obișnuite. 

Acceptarea cerințelor speciale și în consecință acționarea în vederea recuperării dificultăților copilului 

necesită conștientizare și informare atât în ceea ce privește tipul acestora cât și modalitățile prin care pot 

fi soluționate, dar și în ceea ce privește atitudinea asupra acestei situații. Ascunderea situației de elev cu 

CES sau amânarea investigațiilor necesare punerii unui diagnostic asupra stării copilului nu fac decât să 

scadă șansele de recuperare ale acestuia și, mai mult decât atât, să aducă probleme în plus ( anxietate, 

depresie, probleme de comportament). 

Ȋntre sărăcie şi performanţele educaţionale sunt legături evidente. Factorii socio-economici fiind o 

barieră importantă în ceea ce priveşte accesul la educaţie. Elevii care provin din familii ȋn care părinţii 

au finalizat un nivel supeior al educaţiei manifestă o atitudine favorabilă faţă de şcoală şi tind să - şi 

continuie studiile comparativ cu cei ai căror părinţi au venituri mici, un nivel scăzut de educaţie şi nu 

văd la ce ar fi de folos şcoala. 

O altă problemă o constituie zona / aria geografică unde locuiesc, cei din mediul urban fiind mai atraşi 

către şcoală ȋn timp ce ȋn mediul rural centrele /condiţiile speciale de ȋnvăţare sunt insuficiente sau chiar 

lipsesc ( servicii de srijin pentru elevi dar şi pentru părinţi ). Deseori ȋnsăşi regulamentele şcolare 

constituie o barieră pentru familiile marginalizate. 

În şcoala incluzivă, implicarea părinţilor este considerată o resursă valoroasă, poate stimula interesul 

pentru şcoală, de a obţine rezultate bune la învăţătură, de a spori sentimentul de apartenenţă la 

comunitate, de angajare comunitară. 

Implicarea parentală include forme diverse de participare în educaţie şi şcoală: părinţii pot sprijini 

comportamentul la şcoală al copiilor participând la activităţile şcolii (şedinţe, lectorate, mese rotunde, 
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serbări, excursii…), supraveghindu-le temele, ş.a. Părinţii pot juca rolul de intermediari pentru şcoală, 

voluntari în realizarea diverselor activităţi, pot participa activ la conducerea şi luarea deciziilor necesare 

planificării, dezvoltării şi educării copiilor cu CES. 

Cercetările în acest domeniu au demonstrat că implicarea părinţilor în activităţile de studiu ale copiilor 

lor, duce la îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor. Punerea la dispoziţia 

părinţilor a diverselor forme de participare asigură eficienţa maximă a implicării lor. Atunci când 

părinţii se implică în studiul copiilor, s-a observat în urma cercetărilor, are loc nu numai o schimbare a 

atitudinii părintelui fată de şcoală, un alt concept de sine al părintelui, dar şi în atitudinea, 

comportamentul şi rezultatele la învăţătură ale copilului lor. 

Înlăturarea „modelului deficitului”şi înlocuirea lui cu parteneriatul de lucru este un obiectiv al şcolii 

incluzive. Indiferent de studiile, resursele financiare şi de timp, cercetările (Epstein & Dauber, 1991) au 

demonstrat că implicarea părinţilor este benefică actului educaţional. În acest sens, Modelul celor şase 

tipuri de implicare a familiei – comunităţii la nivelul şcolii, elaborat de Joyce Epstein (1995), orientează 

cadrele didactice în construirea unui parteneriat veritabil între şcoală şi familie. 

Părinţii sunt primii şi cei mai indulgenţi profesori ai unui copil. Ei joacă un rol crucial în a-i ajuta pe 

copiii lor să înveţe. Copiii reuşesc cel mai bine atunci când şcolile şi părinţii colaborează. 

„…Premisele şi bazele integrării educative şi sociale se află neîndoielnic în familie, dar tot acolo şi 

rădăcina segregării .”( Melero, Lopez, M.,1993). 
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EDUCAȚIA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI – ÎNTRE REALITATE ȘI DEZIDERAT 

 

Amalia Raluca Sabău 

C.Ș.E.I. „Speranța” Zalău 

 

Dreptul la şanse egale în educaţie este unul dintre drepturile fundamentale ale oricărei persoane, 

nu doar o sintagmă rămasă suspendată undeva la nivel declarativ. Respectarea acestui drept este 

condiționată însă de accesul la educație al copiilor, indiferent de etnie, mediu de proveniență, capacitate 

intelectuală.   

Până în prezent, România a înregistrat progrese importante în legislație, politicile de protecția 

copilului și educație. Avem o rată mai mare de integrare în sistemul de învățământ de masă a copiilor cu 

dizabilități (de la 1% în 1990, la aproximativ 24% în 2014), avem părinți capabili să lupte pentru 

drepturile copiilor cu dizabilități, avem cadre didactice și școli mai bine pregătite să facă față 

provocărilor aferente școlarizării elevilor cu dizabilități și există unele servicii de recuperare pentru 

copiii cu dizabilități.  

Cu toate acestea, din puținele studii realizate în ultimii ani, constatăm că este încă limitat accesul 

la educație al copiilor cu dizabilități. Conform unui studiu UNICEF (2013), copiii cu dizabilităţi sunt 

categoria cu cel mai înalt nivel de restricționare a accesului la învățământ, cei mai afectați fiind copiii cu 

dizabilități severe din mediul rural. Contextul epidemiologic actual, pandemia SARS-coV 2, prin 

substituirea predării față în față cu predarea în mediul online, nu a făcut altceva decât să limiteze și mai 

mult accesul la educație al copiilor cu dizabilități din România, în ciuda eforturilor statului de a le 

furniza tablete cu conexiune la internet. 

În cazul copiilor cu dizabilități, educația contribuie la creșterea gradului de  incluziune socială a 

acestora prin dezvoltarea abilităților necesare integrării în comunitate, maximizarea funcționării și 

sporirea autonomiei personale și valorificarea maximală a potențialului propriu. Prin intermediul 

educaţiei, copilul cu dizabilităţi beneficiază de sprijinul necesar pentru a-şi însuşi anumite cunoştinţe, a-

şi forma anumite deprinderi care să îl ajute să se adapteze cerinţelor vieţii de zi cu zi, să depăşească 

obstacolele cu care se confruntă în procesul adaptării sociale. Educația trebuie să se centreze pe copilul 

cu dizabilități și pe nevoile lui, trebuie identificate resursele de sprijin adecvate pentru a răspunde 

nevoilor educaționale ale fiecărui elev, trebuie alocate resurse pentru crearea de servicii suport care să 

completeze procesul  educațional, astfel încât incluziunea să se realizeze cu adevărat.  

Educaţia timpurie produce câştiguri semnificative în recuperarea şi evoluţia copilului cu 

dizabilităţi și constituie o primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, adresându-se copiilor cu 

vârste de până la 6-7 ani. În această perioadă, educaţia este un proces complex, ce vizează dezvoltarea 

motricităţii, a limbajului şi a comunicării, dezvoltarea proceselor de cunoaştere şi dezvoltarea socio-

emoţională a copilului. Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează dezvoltarea altor 

cunoştinţe şi deprinderi, în schimb, întârzierile în achiziţia anumitor cunoştinţe şi deprinderi a căror 

recuperare nu se încearcă de timpuriu, produc mai târziu deficienţe mai mari, oportunităţi ratate sau slab 

valorificate.  
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Educaţia copiilor cu dizabilităţi se realizează în instituţii de învăţământ incluse în sistemul 

naţional de educaţie şi coordonate de către Ministerul Educaţiei Naționale. Există mai multe alternative 

educaţionale pentru şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi: 

- unităţi de învăţământ special / centre şcolare pentru educaţie incluzivă; 

- integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă;  

- grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă; 

- servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin; 

- şcolarizarea la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea 

vârstei de 26 de ani; 

- educaţia „la patul de spital”, pe durata spitalizării; 

- alternative educaţionale. 

Odată conştientizată dizabilitatea copilului trebuie întreprinse toate acţiunile necesare în vederea 

oferirii unei educaţii adecvate, centrată pe oferirea acelor experiențe de învățare prielnice zonei proximei 

dezvoltări. Și aici intervine rolul părintelui, ca decident al formei şi tipului de şcolarizare pe care le va 

urma copilul.  

Adesea, în practică s-a observat reticența părinților de a-și înscrie copilul cu dizabilități într-o 

unitate de învățământ special. Însă, pentru a face alegerea care să vină cel mai bine în întâmpinarea 

trebuinţelor de dezvoltare ale copilului, părintele trebuie să ţină cont de tipul şi gradul dizabilităţii 

copilului şi de nevoile lui educaţionale, sociale şi psihologice. Pentru o decizie informată este necesară o 

analiză comparativă privind furnizarea serviciilor educaționale copilului cu dizabilități de către unitățile 

de învățământ de masă versus unitățile de învățământ special.   

Școlile de masă, cu servicii de sprijin. Școlarizarea copilului cu dizabilități în cadrul unei şcoli 

de masă este indicată în cazul în care copilul prezintă deficienţă mintală uşoară, uşoare dificultăţi de 

învăţare, dar nivelul achiziţiilor i-ar permite să recupereze întârzierile în învăţare. 

Pentru a contracara dificultăţile de integrare reală a copilului în învăţământul de masă şi 

etichetările răutăcioase la adresa acestuia este necesară o discuţie prealabilă părinți - cadre didactice 

despre dizabilitatea copilului și trebuinţele lui specifice de dezvoltare, astfel încât cadrele didactice să 

poată facilita acceptarea copilului cu dizabilități de către colegi. 

Cadrul didactic de sprijin are rolul de a asista copilul la clasă şi de a-l sprijini, în afara orelor de 

curs, să recupereze întârzierile. Însă, un astfel de cadru didactic are alocate 16 ore pentru o grupă de 12 

elevi, aşa că, în funcţie de cum îşi va organiza grupele de elevi, va putea să sprijine copilul în procesul 

educativ, maximum 3-4 ore pe săptămână. De multe ori însă, timpul alocat per elev este insuficient 

raportat la nevoile de dezvoltare și la nivelul de achiziții ale acestuia.  

Complementar sprijinului educațional oferit de cadrul didactic de sprijin, este nevoie de 

consecvență și muncă în echipă, aici intervenind sprijinul consilierului şcolar şi al logopedului. De 

asemenea, se poate solicita sprijin Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrelor Şcolare 

pentru Educaţie Incluzivă și din cadrul școlilor de masă. Din păcate, în majoritatea școlilor de masă, în 

special în cele din mediul rural, nu există aceste cadre didactice care să sprijine procesul de recuperare / 

reabilitare al copilului cu dizabilități. 

Avantajele înscrierii copilului într-o şcoală de masă: 
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-o integrare mai complexă a acestuia în societate - este favorizată integrarea fizică şi socială a copilului; 

-este promovată autonomia şi participarea activă la viaţa comunității; 

-copilul beneficiază de servicii educaţionale suplimentare din partea cadrului didactic de sprijin, a 

consilierului şcolar, a logopedului (acolo unde aceștia există); 

-există un stimulent financiar oferit elevilor cu dizabilități din învățământul de masă; 

-copilul găseşte în colegii lui modele de urmat; 

-copilul rămâne în familie, întrucât școlile de masă au o arie mai mare de acoperire. 

Dezavantajele includerii copilului cu dizabilități într-o școală de masă: 

-riscul de a fi marginalizat, discriminat, de a fi supus violenței verbale și psihologice; 

-dificultăți în însușirea programului școlar - necesitatea supravegherii în pauze; 

-școlile de masă nu sunt pregătite pentru incluziunea copiilor cu dizabilităţi (lipsa condițiilor speciale, a 

personalului specializat, clase peste efectiv, distanța dintre declarațiile de intenție și practica efectivă la 

clasă etc.); 

-orientarea școlii de masă către performanțe cognitive, academice, în detrimentul dezvoltării unor 

abilități de viață independentă;   

-abilități limitate ale cadrelor didactice în educația incluzivă și în strategiile eficiente de lucru cu copiii 

cu dizabilități;  

-există temerea că prezența copiilor cu dizabilități în clase obișnuite va afecta performanțele școlare ale 

colegilor lor și va altera climatul clasei  (tulburări de comportament, discriminări în evaluare etc.); 

-familiile copiilor cu dizabilități sunt în imposibilitatea de a face față situațiilor de risc și nu reușesc să 

gestioneze problemele ivite în  cadrul școlarizării. 

Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă (C.Ș.E.I.) / școlile speciale. Acest tip de instituţii 

şcolarizează elevi cu deficienţe mintale uşoare, moderate, grave şi asociate care nu reuşesc să atingă, în 

cadrul învăţământului de masă, un nivel de educaţie corespunzător vârstei şi cerinţelor societăţii. 

Înscrierea în aceste unități de învățământ special se realizează în baza Certificatului de orientare 

şcolară şi profesională emis de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională.  

O alternativă de şcolarizare o reprezintă şcolile ce se adresează specific anumitor deficienţe, cum 

ar fi şcolile pentru nevăzători, şcolile speciale pentru copii cu deficienţe de auz, şcolile speciale pentru 

copii cu deficienţe neuromotorii etc. Fiind reduse ca număr și distribuite în principalele orașe ale țării, 

aceste unități de învățământ special funcţionează de regulă în regim de internat şi dispun de personal 

calificat ce utilizează metode specifice de educare şi mijloace de învăţare adecvate.  

Avantajele înscrierii în școala specială / C.Ș.E.I. sunt: 

-se lucrează cu grupe relativ omogene, de câte 4-6 elevi, în cazul deficienţelor mintale severe, respectiv 

8-12 elevi, în cazul deficienţelor mintale uşoare şi moderate; 

-realizarea actului educativ se face în baza unui plan de intervenţie personalizat, ce ia în considerare 

potenţialul copilului şi nivelul achiziţiilor; 

-există o echipă multidisciplinară (psiholog, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuţi) care poate 

răspunde adecvat şi eficient cerinţelor educaţionale speciale; 
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-conţinuturile de învăţare pun accent pe stimularea proceselor de cunoaştere, stimularea simţurilor, 

formarea deprinderilor de autonomie personală şi de interacţiune socială; 

-mediu sigur de lucru; 

-se aplică metode şi mijloace didactice specifice, ceea ce oferă eficienţă activităţii de educaţie şi 

recuperare / reabilitare - supervizare MEN; 

-elevii beneficiază de trei mese pe zi şi de rechizite gratuite;  

-există unități de învățământ special ce se adresează unui anumit tip de dizabilitate (neuromotorie, de 

văz, auz etc.) - elevii împărtăşesc experienţa de a trăi cu respectiva dizabilitate cu colegii.  

Dezavantajele cuprinderii copilului cu dizabilități în școala specială / CȘEI: 

-integrare limitată în comunitate (compensată prin derularea unor activități extrașcolare în comunitate, 

încheierea de parteneriate cu școli de masă etc.); 

-numărul redus / insuficient al școlilor speciale / centrelor școlare pentru educație incluzivă și distribuția 

lor în special în mediul urban (majoritatea unităților de învățământ special nu dispun de internat); 

-teama de stigmatizare cauzată de calitatea de elev al unei școli speciale;   

-preluarea de la colegi, prin imitare, a anumitor comportamente indezirabile – absența unor modele 

pozitive. 

Concluzii. În prezent, integrarea copilului cu dizabilități în școala de masă se realizează doar la nivel 

fizic. Se consideră că integrarea unei clase speciale într-o școală normală este mai rezonabilă decât 

integrarea individuală a copiilor cu dizabilități în clasele obișnuite.   

S-a revenit la  convingerea că cel mai bun loc pentru educarea elevilor cu dizabilități rămâne școala 

specială (nr. redus de elevi/clasă, programe adecvate – terapii specifice, echipă multidisciplinară de 

specialiști, materiale didactice adaptate etc.). Din păcate însă, numărul  unităților de învățământ special 

este insuficient și sunt inegal distribuite geografic, fapt ce limitează accesul copiilor cu dizabilități la 

servicii educaționale specifice și nu există continuitate după absolvirea școlilor speciale – absența unor 

ateliere protejate face dificilă integrarea în muncă a absolvenților de învățământ special.  

În prezent, deși promovarea educației inclusive stagnează, sunt semne că schimbările în bine vor 

continua și poate, sub influența politicilor europene, va exista o mai bună mobilizare în reformarea 

învățământului special și special integrat din România. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI ÎN TERAPIA LOGOPEDICĂ LA COPIII CU CES 

INTEGRAŢI ÎN ŞCOLI ŞI GRĂDINIŢE NORMALE 

 

Prof. Kui Anișoara 

Școala Gimnazială Vânători, Structura Crivești 

 

COPIII CU CES INTEGRAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Pentru a se asigura egalizarea şanselor educaţionale ale copiilor cu CES integraţi, aceştia trebuie 

sprijiniţi atât la nivelul şcolii cât şi al comunităţii. Măsurile de suport pot fi foarte variate, de la 

schimbarea orarului, clasei, conţinuturilor curriculare, asigurarea accesibilităţii fizice sau de 

comunicare alternativă, cadre didactice specializate, profesori de sprijin la clasă sau în afara ei, 

forme de sprijin în afara timpului de lecţii, inclusiv în colaborare cu familia şi alţi factori implicaţi în 

recuperarea lui pe toate planurile. 

O abordare fundamentală pentru succesul şcolar şi recuperarea deficienţelor de învăţare ale copiilor 

cu CES este accentul mare pus pe solidaritate şi activitate în echipă ( atât în clasă şi în şcoală, cât şi 

în afara ei, atât din partea celorlalţi beneficiari ai educaţiei cât şi a cadrelor didactice) şi mai puţin pe 

competiţie ( aşa cum este ea masurată prin evaluări, mai ales prin note). 

Factorul determinant al succesului integrării şi adaptării şcolare este educatorul / 

învăţătorul/profesorul clasei şi în mod deosebit aşteptările acestuia faţă de copilul cu deficienţe. 

Dacă acesta consideră că un anumit copil este incapabil să înveţe sau este aşezat rigid într-un “pat 

procusian” – “acest copil doar atât poate”/ “acest copil nu poate executa această sarcină precum 

ceilalţi copii” – şansele de succes ale acestuia sunt minimalizate de la început. Dacă, dimpotrivă 

acesta are încredere în posibilităţile tuturor copiilor, chiar şi cei mai lenţi decât aceştia pot obţine 

rezultate mai bune. Pentru copiii cu CES acest “efect Pygmalion” are o importanţă covârşitoare. 

Profesorul nu trebuie să accentueze dificultăţile copilului sau să creeze altele noi. Intreg sistemul de 

strategii şi metode utilizate de acesta la clasă precum şi colaborarea dintre cadrele didactice 

implicate în educarea-instruirea-adaptarea- recuperarea copilului cu CES din şcoală/grădiniţă, dintre 

acestea şi alte persoane din afara ei, pot pot contribui semnificativ la reuşita şcolară a copilului cu 

diverse deficienţe. 

 

TULBURAREA DE LIMBAJ, CONSECINŢA UNOR DEFICIENŢE 

In circumscripţiile noastre logopedice întâlnim frecvent în ultima vreme copii cu deficienţe 

intelectuale, psihice, de dezvoltare, senzoriale, locomotorii, cu dificultăţi specifice de învăţare, cu 

tulburări de comportament sau de conduită socioafectivă, cu boli cronice sau genetice, copii la care 

tulburarea de limbaj este o consecinţă a uneia dintre aceste deficienţe. 

 

Aria tulburărilor de limbaj la copii cu CES este vastă ca şi la copilul normal doar ca depinde in mare 

măsură de specificul deficienţei acestora: 
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-Tulburări de dezvoltare generală limbajului: nedezvoltare / întârziere a vorbirii, mutism psihogen 

 

-Tulburări de pronunţie/articulare: dislalii simple sau polimorfe, centrale sau periferice, uşoare sau 

severe, obişnuite sau audiogene, dizartrii, rinolalii 

 

-Tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii: bâlbâiala, logonevroza, tahilalie, bradilalie 

 

-Tulburări ale vocii: afonie, disfonie, fonastenie, mutaţia fiziologică sau patologică a vocii, 

micro/macrofonie 

 

-Tulburări ale limbajului scris-citit:dislexie, disgrafie sau sindrom dislexico-disgrafic -Tulburări 

polimorfe: alalie, afazie. 

 

SPECIFICUL TERAPIEI LOGOPEDICE LA COPILUL CU CES INTEGRAT 

 

Copiii cu CES integraţi necesită: 

• un efort mai mare din partea factorilor implicaţi în recuperarea lui pluridisciplinară 

 

• asigurarea unui suport, sprijin în învăţare-recuperare prin convergenţa eforturilor factorilor 

implicaţi intr-o echipă interdisciplinară 

 

• programe terapeutice adaptate particularităţilor lor de dezvoltare şi diagnostic 

• instrumente de lucru şi materiale specifice 

• uneori şi ambianţa de lucru diferită, adaptată posibilităţilor lor de acces şi învăţare-recuperare. 

  

În cazul acestor copii cu CES, terapia logopedică este esenţială. Ea presupune, indiferent de tipul 

tulburării de limbaj următoarele etape: 

• depistarea copilului cu CES şi tulburări de limbaj 

 

• evaluarea complexă: studierea cazului ( istoricul medical, studiul documentelor medicale 

relevante pentru logoped, rapoarte medicale, bilete de ieşire din spital, certificate de 

încadrare într-o categorie de persoană cu deficienţe, anamneza cu specific logopedic, 

convorbiri cu membrii familiei, însoţitorul, aparţinătorul legal, asistent maternal, etc), 

examinare psihlogică, examinare logopedică 

 

• studiul teoretic al cazului, deficienţei, documentarea 

• identificarea persoanelor care se ocupă cu îngrijirea, educarea, instruirea şi recuperarea 

copilului 

• alcătuirea unei echipe de colaboratori în vederea recuperării limbajului copilului cu CES 

• proiectarea unui plan de intervenţie logopedică în funcţie de diagnostic 
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• intervenţia propriu-zisă 

 

• alegerea în parteneriat a unor modele de colaborare în vederea recuperării limbajului dincolo 

de cabinetul logopedic 

 

• evaluări periodice şi evaluarea finală 

• feedback-ul 

 

AMENAJAREA/ADAPTAREA SPAŢIULUI DE TERAPIE LOGOPEDICĂ LA 

PARTICULARITĂŢILE COPILULUI CU CES INTEGRAT 

 

Uneori cabinetul logopedic nu are acces facil copilului cu CES atât ca amplasare în unitatea şcolară ( 

etaj ) cât şi ca distanţă faţă de domiciliul sau gradiniţa/şcoala frecventată de copil, mai ales dacă 

acesta prezintă deficienţe sau locomotorii senzoriale; terapia logopedică se poate desfăşura în acest 

caz fie în altă sală, încăpere din aceeaşi unitate şcolară unde copilul poate ajunge cu uşurinţă, fie în 

unitatea şcolară a copilului, dacă aceasta e dotată corespunzător, sau dacă exista deja o cameră de 

resurse. Alteori acelaşi cabinet logopedic trebuie amenajat, dotat, ordonat conform nevoilor, 

particularităţilor fizice şi psihice ale copiilor cu CES care-l frecventează; pentru un copil cu tulburări 

de vedere se creează o luminozitate mai mare, se amplasează masa, biroul lângă fereastră, pentru 

unul cu ADHD se reduc elementele din ambianţă care pot constitui stimuli perturbatori, incitanţi, 

pentru cel autist se creează o atmosferă veselă, stimulantă, cu elemente atractive, cu conotaţii 

personale, în funcţie de preferinţe, pentru un copil cu astm se exclud factorii alergeni,etc. 

 

ADAPTAREA METODELOR, TEHNICILOR SI PROCEDEELOR LOGOPEDICE LA 

SPECIFICUL DEFICIENŢEI COPILULUI CU CES INTEGRAT 

 

Metodele şi tehnicile genererale în terapia tulburărilor de vorbire la copiii cu CES sunt, în mare, 

aceleaşi ca şi pentru copilul normal, diferă doar accentul pus pe una sau alta dintre ele precum şi 

durata, ponderea ei ca timp într-o şedinţă sau pe parcursul terapiei; de ex.: 

 

-la copilul cu bâlbâială, creşte ponderea exerciţiilor pentru educarea respiraţiei -la copilul cu 

tulburări auditive, exerciţiile pentru dezvoltarea auzului fonematic 

 

Metodele şi tehnicile specifice de recuperare se particularizează mai mult pe tipul deficienţei pe care 

se suprapune diagnosticul logopedic; 

 

-la un copil cu retard intelectual şi dislalie sprijinul e mai vast, accentul poate cădea mai mult pe 

demonstraţie, pe suporturi intuitive, pe softuri logopedice, pe selectarea cuvintelor uzuale, reducerea 

complexităţii exerciţiilor 
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-la copilul cu CES terapia dislexiei-disgrafiei poate pune mai mult accent pe educarea şi dezvoltarea 

capacităţii de orientare şi structurare spaţială, pe exerciţiile pentru dezvoltarea musculaturii mâinilor 

şi degetelor. 

 NECESITATEA PARTENERIATULUI 

O abordare fundamentală pentru succesul activităţii terapeutice şi recuperarea deficienţelor de limbaj 

şi de învăţare ale copiilor cu CES este accentul mare pus pe solidaritate şi activitate în echipă, atât în 

cabinetul logopedic, cât şi în afara lui, atât din partea celorlalţi factori implicaţi în creşterea, 

îngrijirea şi educarea copiilor cât şi a cadrelor didactice cu care aceştia intră în contact. 

Putem vorbi de: 

- parteneriat între cadrele didactice 

- Parteneriat cu familia 

  Cooperarea şi parteneriatul în asigurarea sprijinului la clasa pentru copiii cu CES integraţi 

au în vedere modalităţi de intervenţie şi sprijin în echipă pentru facilitarea instruirii acestor copii şi 

pentru recuperarea lor, atât în ceea ce priveşte deficienţa lor psihofizică în general cât şi a limbajului 

în special. 

 

Profesorul logoped are o pondere însemnată în această reuşită prin activitatea sa de recuperare, 

corectare a limbajului sub toate aspectele, ajutându-l pe copil atât să se facă mai uşor înţeles de 

ceilalţi, să comunice cu mai multă uşurinţă şi interes, precum şi să-şi însuşească mai bine actul 

lexico-grafic. 

 

Cadrele didactice implicate în această echipă sunt profesorul de clasă şi celelalte persoane cu statut 

de cadru didactic implicate în instruirea-recuperarea copilului: profesor de sprijin, logoped, 

kinetoterapeut, etc 

Cadrul didactic de la clasă poate oferi informaţii logopedului cu privire la comportamentul verbal al 

copilului şi poate semnala tulburările de scris-citit survenite pe parcurs, după examinarea 

logopedului; el poate sprijini la rândul lui logopedul în demersul terapeutic prin însuşirea unor 

tehnici specific. 

Constituirea unui parteneriat între cadrul didactic de la clasa obişnuită şi cel specializat se poate 

realiza în forme variate, în funcţie de circumstanţe şi de preferinţele consensuale. Indiferent de 

maniera adoptată fiecare are o experienţă şi o importanţă crucială pentru succesul şcolar al copilului 

cu CES integrat. 

 Angajarea şi responsabilizarea familiei în demersul terapeutic este fundamentală pentru reuşita 

recuperării. La orice copil, în mod particular la cel cu CES, gradul de interes şi de colaborarea a 

părinţilor cu grădiniţa sau şcoala şi în cazul nostru cu cabinetul logopedic este cel mai adesea direct 

proporţional cu rezultatele obţinute de copii. Formele de colaborare şi sprijin reciproc sunt diverse, 

deoarece, ca şi în cazul 

copiilor, familiile sunt diferite, necesităţile lor de a fi sprijinite sau posibilităţile e a oferi sprijin pot 

fi extreme de diverse. 
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O colaborare eficientă trebuie să se bazeze pe respect reciproc, atitudine imparţială, empatie faţă de 

părintele copilului cu CES. 

 

Forme de colaborare cu familia: 

•activităţi de oferire de informaţii: familiile primesc informaţii despre deficienţa copilului •activităţi 

de împărtăşire de informaţii: şedinţe pentru planificarea programelor de intervenţie, a activităţilor de 

colaborare; informaţiile vin din partea ambelor părţi. 

 

•sprijin colaborativ pentru recuperare ( intervenţii comune, membrii familiei lucrează împreună cu 

logopedul pentru fixarea obiectivelor planului de recuperare) 

 

•pregătirea părinţilor: învăţarea şi acumularea cunoştinţelor şi tehnicilor folositoare părinţilor în 

vederea recuperării deficienţei copiilor. 

 

ECHIPA INTERDISCIPLINARĂ - PARTENERI ÎN TERAPIA LOGOPEDICĂ A COPILULUI 

CU CES 

 

Factorii implicaţi în recuperarea limbajului la copilul cu CES pot fi, în funcţie de deficienţa de bază 

a copilului: 

 Logoped 

 Familie : părinţi, bunici, asistenţi maternali, educator-institutor din centrul de plasament 

 Educatoare / învăţătoare 

 Profesor de sprijin 

 Psihopedagog 

 Psiholog / consilier / psihoterapeut 

 Medic 

 

TIPURI DE COLABORARE IN RECUPERAREA LIMBAJULUI 

PRIN COMUNICARE: 

 Orală: - informaţii privind activitatea terapeutică desfăşurată în ziua respectivă şi îndrumări 

privind activităţile pentru acasă 

 

 Scrisă: - pe caietele de lucru sau caiete de corespondenţă 

 pe fişe ( modele în anexă); acestea cuprind activităţi pentru acasă, activităţi desfăşurate sau 

recomandate pentru ceilalţi factori partneri în recuperare, observaţii semnalate de fiecare, etc 

 

PRIN DEMONSTRAŢIE: Părintele, însoţitorul: 

- asistă la şedinţa de terapie şi urmăreşte modul de lucru, îşi însuşeşte strategiile şi tipurile de 

exerciţii pentru a le aplica apoi acasă copilului sau 

- poate pune întrebări, cere lămuriri suplimentare 
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- poate recomanda, sugera la rândul lui logopedului modalităţi de lucru cu copilul cu CES 

rezultate din experienţa sa cu propriul copil şi din datele psihocomportamentale ale acestuia. 

 

Instituirea respectului reciproc, a relaţiilor empatice, ca bază a unei colaborări autentice între cadrele 

didactice, copii, familiile lor şi specialişti este un proces complex, care cere timp, energie, prudenţă, 

adesea mult bun simţ şi/sau bună credinţă. In acest proces nu numai copii sunt cei care învaţă, ci şi 

adulţii. 
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Adaptarea strategiilor didactice de predare-învăţare-evaluare pentru elevii cu cerințe educționale 

speciale - Plan de învățare personalizat 

 

Prof.dr.ing. Roznovan Anca Eugentina 

                                                        Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții, Iași 

 

 Acceptarea şi integrarea copilului cu CES în şcoala de masă, alături de copii cu dezvoltare tipică, 

duce la eliminarea segregării şi a excluderii sociale. 

 De aceea, la începutul fiecărui an școlar, profesorii din școal noastră realizează planuri de 

învățare personalizate adaptate pentru fiecare elev în funcție de problemele medicale cu care se 

confruntă și care sunt menționate într-un Certificat de Orientare Școlară și Profesională emis de CJRAE 

sau un Certificat medical, pe care părintele sau tutorele legal este obligat să-l prezinte la începutul anului 

școlar. 

 Școala noastră, o școală cu profil tehnic are în fiecare an și copii cu cerinţe educaţionale speciale, 

iar eu sunt profesor inginer pe mecanică și voi prezenta în cele ce urmează un model de plan de învățare 

personalizat pentru Modulul III - „Asamblări mecanice”, o disciplină din planul cadru pentru clasa a X-

a.                                                                                                                                                                                                                                         

 Modulul Asamblări mecanice face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de 

pregătire de bază Mecanic, clasa a X-a, corespunzător anului II de învățământ professional, calificarea: 

Mecanic auto, fiindu-i alocat un număr de 192 de ore pe an, din care 64 ore de teorie și 128 ore de 

instruire practică.  Modulul oferă elevilor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi referitoare la citirea, 

reprezentarea şi interpretarea desenelor tehnice (schiţe, desene de reper, subansambluri, desen de 

ansamblu), cu referire mai ales la modul de realizare a desenului la scară și a desenului de ansamblu, 

înscrierea pe desen a stării suprafețelor (rugozități), a toleranțelor cu referire mai ales la organele de 

mașini. Curriculumul adaptat este util pentru elevii cu dificultati  generale sau severe de învățare, cu sau 

fără tulburări de comportament pentru a – şi putea forma însuşi competenţele profeionale necesare 

domeniului mecanic.  

1. Argument  

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi competențele/obiectivele generale ale 

predării şi învăţării disciplinelor tehnice, în special a modulului Asamblări mecanice: trezirea 

interesului şi a curiozităţii tehnice, ştiinţifice a elevilor, înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul 

apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană adecvarea strategiilor didactice în vederea  

dezvoltării competenţelor de utilizare a documentaţiei tehnice necesare realizării asamblărilor mecanice, 

a SDV-urilor utilizate, a normelor de protecție a muncii ce trebuie respectate cu strictețe. 

Conţinuturile învăţării trebuie să ofere elevilor o informare corectă din punct de vedere ştiinţific 

despre organele de asamblare și asamblările utilizate în construcția de mașini, metodele și instrumentele 

utilizate pentru realizarea asamblărilor mecanice. 

Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi moderne, 

activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii 

materieiși de formare a deprinderilor necesare măsurării folosind metode, mijloace şi instrumente de 
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lucru cât mai adecvate acestor cazuri. Se va aborda instruirea centrată pe elev prin proiectarea unor 

activități de învățare variate ținând cont și de stilul de învățare al ecstuia. Activitățile de învățare vor 

viza: 

-aplicarea metodelor centrate pe elev, activarea structurilor cognitive și operatorii ale elevilor, 

exersarea potențialului psiho-fizic al elevilor, transformarea elevului în coparticipant la propia învățare 

și instruiré; 

-îmbinarea și alternarea sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul personal adaptat, 

instruirea programată în pași mici conform ritmului de învățare al elevului, lucrări practice și lucrul 

individual, tehnica muncii cu fișe de lucru adaptate)  

Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu consilierul școlar al școlii şi 

integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei. 

2. Beneficiari  

Elevi cu cerințe educaționale speciale cuprinşi în învățământul de masă. 

3. Unități de rezultate ale învățării/rezultate ale învățării şi activităţi de învăţare 

 6.1.1.  Noţiuni generale despre tehnologia asamblării 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 Exerciții de realizare a schemei de asamblare a unui produs simplu; 

 Exerciții de alegere a SDV-urilor/utilajelor necesare executării operaţiilor pregătitoare 

aplicate pieselor în vederea asamblării; 

 Aplicații practice de utilizare a SDV- urilor/utilajelor în vederea executării operaţiilor 

pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării; 

 Exerciții de utilizare corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate; 

 

 6.1.2.  Asamblări nedemontabile 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 Exerciții de alegere a SDV-urilor necesare executării asamblării prin nituire manuală; 

 Aplicații practice de utilizare a SDV-urilor în vederea asamblării prin nituire manuală, 

sudare, lipire, presare; 

 Execuția corectă pas cu pas a asamblărilor: nituirea manuală , sudarea cu arc electric, lipirea 

moale și tare a semifabricatelor/pieselor; 

 Exerciții de culegere de pe Internet a informaţiilor referitoare la tipurile de maşini de nituit, 

sudat, lipit; 

 Exerciții de verificare a îmbinărilor nituite realizate; 

 Exerciții practice de remediere a defectelor îmbinărilor nituite, sudate, lipite; 

 Exerciții de utilizare corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate; 

 Exerciții de comunicare/ raportare a rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate. 

 Exerciții de verificare a respectării  normelor de securitate şi sănătate în muncă; 
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 Exerciții de verificare a respectării măsurilor de prevenire a accidentelor în muncă şi a 

bolilor profesionale 

 

6.1.3. Asamblări demontabile 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 Exerciții de alegere a sculelor necesare executării asamblării prin filet, prin formă, elastice; 

 Aplicații practice de utilizare a sculelor în vederea asamblării prin filet; 

 Exerciții de realizare a asamblarea prin filet a pieselor, cu pene, cu caneluri; 

 Exerciții de control a  asamblărilor prin filet, cu pene, cu știfturi, cu caneluri; 

 Exerciții de utilizare corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate; 

 Exerciții de comunicare/ raportare a rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate. 

 Exerciții de documentare folosind tehnologia informaţiei; 

 Exerciții de  colectare şi transmiterea informaţiilor relevante cu privire la construcţia şi 

funcţionarea echipamentelor de lucru utilizate; 

 

 

4. Strategii didactice 

 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială a copiilor cu CES se 

subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la 

particularităţile aptitudinale ale elevilor. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, se folosesc strategiile 

didactice tradiţionale îmbinate cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind 

acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are 

aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru 

ȋnvăţare,crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm 

propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și 

acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii. Dintre metodele de ȋnvăţare prin 

cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe educative speciale se numără: 

▪ Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect nefiind criticați, 

toate ideile sunt bune. 

▪ Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și 

după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la 

finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

▪ Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un 

produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, 

rotindu-se de la un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul 

oferit de colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 
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▪ Activitatea dirijată de citire – gândire : presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii pot 

face predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

Alte metode activ-participative mai sunt : interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și 

trei circulă, linia valorilor, masa rotundă. 

           Este important de precizat faptul că există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează 

ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar   aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar 

ȋmbogătite cu alte variante ȋn funcţie de tipul disciplinei, de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului. 

METODELE  pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un 

învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. 

 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia; 

 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul, dezbateri;  

 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, programul AeL, activităţi 

practice; interviu, simulări,  învăţământul diferenţiat; 

 metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în programul Power 

Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc 

 metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”. 

MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ pentru 

elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în  materiale didactice şi mijloace 

tehnice (calculatorul). 

Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea  elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale sunt: 

• materiale informativ–demonstrative: planşe, normative, standarde, CD-uri, etc; 

• materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: SDV-uri, semifabricate, organe de 

mașini,  etc.; 

• materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: teste pe stiluri de învățare, teste on-line, 

portofoliul, etc. 

 

Standardul de evaluare asociat unității de rezultate ale învățării: 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de realizare și 

ponderea acestora 

Indicatorii de realizare și ponderea 

acestora 

Ponderea minimă 

pentru 

îndeplinirea 

indicatorilor 

pentru elevii cu 

CES 

1. Primirea și 

planificarea 

sarcinii de lucru 

35% Citirea desenelor de execuție ale 

pieselor 
30% 20% 

Alegerea SDV-urilor și utilajelor  

necesare executării pieselor 
40% 20% 

Alegerea niturilor și a SDV-urilor 30% 20% 
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necesare asamblării prin nituire a 

pieselor 

2.  Realizarea sarcinii 

de lucru 

50% Executarea operațiilor pregătitoare  40% 20% 

Executarea pieselor prin operații de 

lăcătușerie 
30% 20% 

Executarea asamblării prin nituire 

a pieselor 
10% 5% 

Controlul asamblării nituite 

executate 
10% 5% 

Respectarea normelor de sănătate 

și securitate în muncă 
10% 5% 

3. Prezentarea și 

promovarea 

sarcinii realizate 

15% 

 

Argumentarea alegerii SDV-urilor 

și utilajelor necesare executării 

pieselor care urmează a fi nituite 

70% 40% 

Utilizarea vocabularului de 

specialitate în prezentarea sarcinii 

de lucru 

30% 20% 
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Și tu contezi! 

                                                                                      prof.înv.primar: Silvestru Florentina 

                                                                          Școala Gimnazială Nr.49, București,sector 2 

 

Motto: ,, Cuvântul progres nu are niciun sens cât există copii nefericiți.” 

                                                                                        Albert Einstein 

 Toți copiii trebuie să beneficieze de educație. Este un drept fundamental, dar și o necesitate 

individuală și socială. 

 Copiii cu dificultăți de învățare sunt copii care prezintă cerințe speciale față de procesul didactic 

(CES). Aceștia trebuie să primească sprijin în contextul unui curriculum obișnuit, prin măsuri didactice 

specific, nu printr-un curriculum diferit. (Declarația de la Salamanca). 

 Este important ca noi, educatorii, să avem în vedere următoarele aserțiuni cu valoare de 

principiu: 

- fiecare elev este unic și valoros; 

- fiecare elev învață în stilul său; ritmul său are anumite caracteristici de învățare; 

- elevii cu dificultăți de învățare trebuie să învețe; 

- elevii cu dificultăți de învățare au nevoie de sprijin de la profesorii clasei, dar de multe ori și  

de la profesioniști, precum consilierii școlari, cadre didactice de sprijin sau logopezi. 

Atunci când educatorul are la clasă elevi cu dificultăți de învățare, este firesc să identifice ce 

poate face ca toți elevii să învețe. 

Când am preluat clasa pregătitoare, elevul I. M. avea 7 ani și frecventase grădinița, grupa mare, 

fără a vorbi și a răspunde la interpelările domanelor educatoare sau ale anturajului, deși avea un auz 

normal. Totuși , el comunica cu membrii familiei ( tatăl, mama, fratele mai mare ). 

Mama era îngrijorată, deoarece își dădea seama că băiatul are tulburări de limbaj - atât de 

pronunție și articulare, cât și de ritm și fluență a vorbirii. A apelat la specialist (logoped), dar fără urmări 

pozitive (copilul nu a comunicat, nu a relaționat cu specialistul). 

Teama părinților , că tulburările de limbaj se vor asocia, în școală, cu dificultățile de citire, dar și 

de scriere, i-a făcut să ia legătura cu învățătorul înainte de începerea anului școlar (i-am cunoscut 

dinainte, atât pe părinți, cât și pe copil). 

Primul contact a fost foarte dificil, din punct de vedere emotional, dar promițător pentru toți 

participanții la discuție (părinți – copil - educator). 

În momentul salutului, copilul nu a răspuns (I-am citit , în ochi, frica și emoția). L-am luat de 

mână. Palma îi tremura în mâna mea. L-am pupat pe obraz. Părinții au rămas uimiți de comportamentul 
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lui (până atunci, nu lăsase pe nimeni să-l sărute). Am simțit că-l voi face să stea de vorbă cu mine, 

deoarece reacționa afectiv, emotional. Au urmat prezentările; ne-am spus numele și prenumele, mai întâi 

adulții, așteptând, cu emoție, să se prezinte și el. 

Copilul a spus, cu repeziciune:,,Bobiță!” 

Nici părințíi, nici eu nu l-am corectat, l-am aprobat și l-am lăudat. 

Pe parcursul ciclului primar, l-am solicitat folosind de fiecare dată apelativul dorit de el. Am 

stabilit un climat de încredere, elevului nefiindu-i frică de procesul instructiv - educativ; nu i-am pus 

niciodată întrebări complicate , la care n-ar fi putut răspunde și l-am încurajat, arătându-i că am 

încredere în el. Împreună cu părinții, am elaborat și discutat un plan de intervenție personalizat, care 

cuprindea: 

1. O descriere a cerințelor educaționale speciale ale elevului; 

2. Obiectivele de învățare/sprijin care se potrivesc cerințelor elevului; 

3. Serviciile educaționale suplimentare care sunt necesare; 

4. O descriere a strategiei didactice care trebuie folosită; 

5. O descriere a oricărui tip de ajutor din partea familiei; 

6. Un rezumat privind alte tipuri de sprijin (ex.: medical, consiliere); 

7. O dată la care planul să fie revizuit; 

8. Acțiunile de monitorizare și evaluare.  

 Planul de intervenție personalizat s-a bazat pe o strategie de învățare în pași mici.A durat un 

semestru, după care a fost revizuit, stabilindu-se de fiecare dată alte obiective. Pas cu pas, rezultatele au 

fost discutate împreună cu părinții, aceștia fiind pe deplin implicați în procesul de revizuire. În acest caz, 

planul de intervenție personalizat a prevăzut repetarea cuvintelor-cheie ale lecțiilor și efectuarea unor 

exerciții de înțelegere a sensului cuvintelor, urmate de scrierea lor corectă. apoi, în vederea consolidării 

cunoștințelor, elevul și-a notat cuvintele-cheie în carnetul vocabular. De regulă, cuvintele noi au fost 

repetate și acasă, cu ajutorul unuia dintre părinți. 

După două-trei luni, în funcție de progresele obținute, P.I.P. a fost revizuit, cuprinzând noile 

obiective ale învățării: citirea unui text, copierea, transcrierea, recitarea unei poezii, autodictarea, 

dictarea, dramatizarea. 

Nu vă pot descrie bucuria părinților care-și văd copilul recitând, pentru prima dată, la serbarea de 

Crăciun, din clasa I. 

În următorii ani, în ajutorul elevului a venit folosirea calculatorului, un teren de exersare plin de 

motivație și de inedit, care i-a oferit: corectare instantanee, repetarea exercițiilor, individualizarea 
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temelor și a ritmului de învățare, evaluarea continuă a nivelului de învățare, comunicarea cu alți colegi, 

rude, prieteni, o nouă motivație. 

Împreună cu consilierul psihipedagogic al școlii, am reușit să îndrumăm familia spre reluarea 

ședințelor cu un logoped, pentru rezolvarea problemelor de tulburare a limbajului, care au fost depășite 

până la terminarea ciclului primar. 

,,Mi se pare foarte important să subliniez că fiecare copil învață în stilul, ritmul și cu 

particularitățile lui. Dar fiecare…învață. 

Trecem toți prin învățare, dezvoltare, provocări și dificultăți.” ( Ecaterina Vrăsmaș) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

 

Vraşmaş, E. (1997). Terapia tulburărilor de limbaj: Intervenţii logopedice. Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti. 

Hărdălău, L. (2011). Psihologia şi logopedia în practica şcolară. Editura Primus, Bucureşti



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

865 
 

METODE DE LUCRU PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

Miloș Maria Carmen 

Colegiul Tehnic Reșița 

 

„Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în  cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, 

te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (Din „Child’s Appeal”, Mamie Gene Cole) 

        Şcoala incluzivă ridică învăţarea la rang de principiu general şi presupune înainte de orice 

acceptarea faptului ca orice copil poate invata. Fiecare participant învaţă şi se dezvoltă prin faptul că 

interacţionează cu ceilalţi. Sursele învăţării, pentru fiecare, vin din relaţiile interumane şi din experienţa 

permanentă cu obiectele, cu semenii şi cu sine. Şcoala nu este un teritoriu al cunoştinţelor academice, ci 

şi unul al experienţelor practice si al relaţiilor interumane.            

Predarea este un act de cooperare, reflectie şi descoperire, la care participă atât profesorul (care poate 

coopera cu colegii săi) cât şi elevii unei clase. O resursă importantă pentru profesor în predare este 

cooperarea elevilor. Pregătirea predării şi de multe ori realizarea ei se completează cu cooperarea între 

profesori şi chiar cooperarea cu unii părinţi. 

           În perspectiva şcolii incluzive înţeleasă ca şcoală care se deschide flexibil tuturor copiilor, 

dificultăţiile de învăţare sunt considerate probleme normale in activitatea didactică. Rezolvarea lor este 

un prilej şi o provocare pentru profesori, elevi. Managerii şcolii si ceilalti factori implicaţi. Fiecare act 

didactic este o presiune asupra copilului si trebuie completat cu un sprijin corespunzător 

Profesorii trebuie să pornească în rezolvarea problemelor din clasa de la următoarele acţiuni care 

determină maniera incluzivă : 

1. Legate de elev : 

- cunoaşterea individualităţii în mod global şi pe anumite componente care dovedesc nevoia de 

interventie ; 

- detectarea ariilor de dificultate în special când acestea sunt intermitente şi temporale. 

2. Legate de grup : 

- cunoaşterea relaţiilor din clasa sa ; 

- folosirea tehnicilor de negociere, cooperare , colaborare, comunicare în activităţile de grup ; 

3. Legate de propria sa persoană : 

- să-şi folosească experienţa într-un mod reflexiv si empatic ; 

- să folosească colaborarea cu ceilalţi profesori si cu managerul şcolii ; 

- să se informeze permanent de parctici si teorii noi pe care să le implementeze în activităţile sale. 

Valoarea educaţiei incluzive, pentru orice elev, constă în faptul că este împreună şi poate să colaboreze 

cu ceilalţi copii. Copiii cu cerinţe speciale au nevoie de sprijin. De aceea, ei nu vor avea decât de 

câştigat dacă activitatea de predare este orientată către nevoile lor speciale. Dar este destul de greu să 

asigurăm sprijin individual pentru aceşti copii, de aceea am selectat câteva metode de lucru cu elevii cu 
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nevoi speciale : 

a) În timp ce clasa lucrează la o activitate, profesorul se poate ocupa de unul sau doi copii, reluând cu 

acestia principalele puncte ale lecţiei sau ajutându-i să înceapă să rezolve singuri sarcina legată de 

subiectul lecţiei respective. 

b) Copiii pot fi organizaţi pe grupe, pe nivele de abilitate. Profesorul poate trece de la un grup la altul, 

pentru a oferi asistenţă adecvată necesităţilor celor din fiecare grup 

c) Copilul cu cerinţe speciale poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil, care, după ce şi-a 

terminat sarcina pe care a avut-o el de rezolvat, îl poate ajuta să-şi organizeze munca. Ambii elevi sunt 

angajaţi în acest fel. Acest mod de lucru este cunoscut sub denumirea de « învăţarea elev-elev ». 

d) Se pot uni câte două clase. Unul dintre profesori lucrează cu toată clasa, iar celălalt se ocupă de câte 

un elev, sau de un grup mic de elevi, care are nevoie de sprijin. 

e) Dacă şcoala are posibilitatea de a lucra cu profesori resursă sau cu profesori specialişti, aceştia pot fi 

solicitaţi să ajute profesorii şcolii în planificarea şi proiectarea lecţiilor şi la stabilirea metodelor de 

predare-învăţare adecvate. Aceştia pot fi solicitaţi, din când în când si pentru a oferi sprijin individual 

unor elevi din clasă. 

Voi prezenta, în continuare, câteva idei de bază prin care, putem veni în ajutorul copiilor cu 

ADHD: 

1. Chiar din prima zi, profesorul l trebuie să stabilească clar regulile clasei şi să le transmită 

copilului alături de consecinţele logice de pedeapsă sau de recompensă. Copilul trebuie aşezat în bancă, 

ferit de elemente distractoare, aproape deprofesor, pentru a fi monitorizat şi încurajat, sau lângă un copil, 

care este atent şi concentrat. 

2. O structură dreaptă, dar fermă, este esenţială în activităţile de fiecare zi şi rutina trebuie 

păstrată cu stricteţe. Aceasta ajută copilul să înţeleagă ce se aşteaptă de la el şi să ştie că munca şi 

comportamentul lui este atent monitorizat. Aceşti copii răspund foarte bine la Regula celor trei „R”: 

rutină, regularitate şi repetiţie. 

3. Foarte des, aceşti copii au o stimă de sine scăzută şi de aceea au tendinţa să fie singuratici, 

izolaţi, ceea ce îi expune la riscul să fie victimizaţi de către alţii. Pe de altă parte, unii pot să fie agresivi 

cu colegii şi necesită o monitorizare atentă a comportamentului. În acest caz, distragerea copilului şi 

implicarea lui în altă activitate, este cel mai bun mod de rezolvare a conflictelor. Abilitatea lor scăzută 

de a face faţă schimbărilor poate fi astfel folosită într-un mod pozitiv ajutându-i să iasă dintr-o potenţială 

situaţie dificilă. Ei vor fi atât de ocupaţi să îndeplinească noua activitate primită, încât uită de orice 

conflict pe care l-au început. Această tactică oferă posibilitatea de a preveni potenţialele probleme de 

comportament care pot să apară. 

4. Profesorul trebuie să fie ferm şi să deţină controlul clasei, dar totodată să fie o persoană 

apropiată şi caldă. Copiii cu ADHD sunt, în general, foarte sentimentali şi iubitori. Ei răspund bine la 

laude şi la o atenţie individuală crescută. Laudele trebuie să fie dese, pe tot parcursul zilei, şi nu doar la 
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sfârşitul zilei. Atitudinile negative din partea profesorului pot dăuna acestor copii deoarece ei au deja o 

stimă de sine scăzută.. 

5. Când profesorul  oferă instrucţiuni este important să stabilească cu copilul un contact vizual. 

Dacă sarcinile de lucru sunt mai complexe, acestea trebuie împărţite în segmente mai mici şi rezolvate 

una după alta. 

6. Clasele cu număr mic de elevi sunt indicate pentru aceşti copii, deoarece, distractibilitatea este 

mai mică, şi le oferă oportunităţi mai bune de a înnoda prietenii cu colegii şi cu profesorul.. 

7. Aranjamentul elevilor în clasă se recomandă a fi făcut pe rânduri şi nu pe grupuri. Grupurile 

sunt elemente distractoare pentru copilul cu ADHD. Elevul cu ADHD trebuie aşezat în bancă aproape 

deprofesor, departe de colegii gălăgioşi 

8. Copilul cu ADHD se concentrează mai bine dacă poate anticipa programul zilei: 

– este recomandat ca elevii să primească orarul zilnic; 

– regulile clasei trebuie afişate iar profesorul să verifice dacă au fost bine înţelese; 

– poate fi afişat în clasă un calendar în care să se încercuiască datele în care elevii au teste scrise; 

Dacă elevul îşi pierde concentrarea spre sfârşitul zilei, se pot amâna sarcinile care necesită efort 

atenţional și să fie fixate dimineaţa. 

9. Prezenţa unui ceas pe perete oferă posibilitatea elevilor de a-şi calcula timpul necesar 

îndeplinirii sarcinii primite. 

10. Unii elevi îşi aduc de acasă propriile obiecte care le distrag atenţia (jucării). Trebuie stabilită 

regula ca aceste obiecte să fie arătate colegilor numai în pauze, iar în timpul orei să fie păstrate în bancă 

sau în ghiozdan. 

11. Mulţi dintre copiii cu ADHD reuşesc să îndeplinească mai bine sarcinile manuale sau în 

scris, decât cele orale. Implicându-i în sarcini manuale, stima lor de sine creşte şi permite consolidarea 

încrederii in sine. 

12. Copilului trebuie să i se acorde atenţie, ascultându-l ce are de spus. Şi el vrea să fie auzit, 

tratat cu respect.Profesorul trebuie să creeze un mediu securizant pentru copil, să înţeleagă că acesta este 

lângă el ca să-l ajute. Nu trebuie certat în faţa colegilor, iar ceilalţi copii vor înţelege că nici ei nu au 

permisiunea să-l certe. În loc să fie confruntat direct, atunci când activităţile sau comportamentele lui 

sunt inadecvate,profesorul  poate prezenta alternativa, care rămâne valabilă. Acest lucru face ca 

aşteptările să devină clare pentru elev şi astfel să evite interpretarea negativă sau criticismul. 

14. Zonele şi perioadele de timp nestructurate şi fără supraveghere, cum ar fi locurile de joacă 

sau pauzele, pot fi o problemă. Colegii care au abilităţi sociale bune şi care doresc, pot să vină în ajutor 

copilului cu ADHD. Acest parteneriat între copii poate îmbrăca forma unor studii împreună, activităţi / 
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proiecte comune sau timp de joacă. Ei au tendinţa de a se descurca bine în grupuri de învăţare prin 

cooperare. Un grup mic de 3, până la 5 membri care rezolvă împreună o sarcină sau proiect, îl 

încurajează să îşi organizeze ideile şi să-şi asume responsabilităţile constituind baza ideală de exersare a 

abilităţilor de relaţionare interpersonală. 

Este important să învăţăm să lucrăm cu aceşti copii, deoarece au multe talente ascunse, mult 

potenţial şi multe de oferit. 
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Educație și multiculturalism 

      Profesor Vultur Laura-Mariana 

Liceul Teoretic Sanitar Bistrița  

 

  Eram în clasa a IV-a, când doamna învățătoare ne-a vorbit pentru prima dată despre etnia romă. 

Pe atunci, eram în perioada comunistă, li se spunea „țigani”. Dacă până atunci auzisem tot felul de 

ziceri, de proverbe cu conotație negativă la adresa lor, doamna învățătoare ne-a vorbit într-un fel 

laudativ la adresa lor. Ne-a adus albume de fotografii în care am descoperit, alb-negru sau color, o nouă 

lume, un nou stil de viață și de existență. Mi-au rămas întipărite în minte, căruțele cu coviltir, corturile 

lângă care ardea focul, rochiile ample și înflorate, tamburinele , toba și vioara, caii de un negru  

strălucitor, chipurile bronzate, măslinii cu ochii adânci, mari și întunecați. Apoi ne-a citit un fragment 

dintr-o carte: „Țiganiada” de Ion Budai-Deleanu. Ne-a citit din George Coșbuc poezia „Țiganii”.  Eram 

fascinați! Ne-a învățat un cântec și ne-a spus că vom face un spectacol cu obiceiurile acestor oameni.  

       

Fiecare dintre noi am avut un rol important. Mie mi-a revenit partea cu cântatul: „O țigancă nu-i 

țigancă, haide blu,/E o floare-ncântătoare, haide blu/Hai, mai repede te prinde!/Învârtește-te în 

joc!/Dansu-acesta acum te-mbată!/Hai, nu sta pe loc!”. M-am rugat de părinții mei să îmi cumpere o 

tamburină ca să pot intra mai bine în rol! Spectacolul a fost un succes, am fost îndelung aplaudați! 

Atunci, pentru prima dată „am gustat” din modul original și liber de a trăi al acestei etnii. Îi sunt 

recunoscătoarei doamnei învățătoare Găurean Raveca pentru că a semănat în sufletele noastre semințele 

unei culturi incluzive, deși trăiam într-o perioadă de totalitarism. 

 În calitate de profesor de Religie și Limba Franceză încerc să dezvolt în sufletele și mințile 

elevilor latura religios-morală, iubirea aproapelui indiferent de condițiile fizice, intelectuale, sociale, 

emoționale, lingvistice, etnice sau culturale ale acestuia. Deseori, în cadrul activităților didactice formale 

, dar și nonformale, mă străduiesc să includ problematica incluziunii sociale și să găsesc metode de 

învățare aplicată printr-o abordare transdisciplinară : istorie, religie, cultura minorităților etnice în 

context european, elemente de istorie a limbilor indoeuropene, geografie, multiculturalism, educație 

pentru o cetățenie democratică, drepturile omului și ale copilului. 

În sensul celor amintite anterior, încerc, pe de o parte, să folosesc într-o manieră optimă resursele 

informaționale din mediul on-line și să stabilesc, să întrețin parteneriate cu ceilalți membri ai societății 

care au în vedere formarea de atitudini, valori, competențe specifice unei educații incluzive. Astfel, în 
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acest an școlar , cu ajutorul  Fundațiilor  Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și Quality 

Inclusive Education, în  săptămâna 15-19 februarie 2021 am derulat la câteva din clasele la care predau 

activități dedicate culturii romani, prilejuite de împlinirea a 165 de ani de la dezrobirea romilor, precum 

și contribuția acestora, ca foarte buni meșteri, în  dezvoltarea meșteșugurilor și artelor în România, dar și 

în spațiul european. La această activitate au participat peste 100 de elevi din școala noastră. 

Aceste două fundații au pus la dispoziția elevilor fișe de lucru despre: istoria acestei etnii, cum a 

ajuns pe teritoriul României, în ce fel de condiții, cum erau tratați membrii comunității rome, care erau 

modalitățile lor de întreținere, care era  statutul lor în societate, legile care s-au promulgat între 1843-

1856 prin care romii au fost eliberați din situația juridică, socială și economică de robi, texte care 

descriu robia acestora: Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei, Viorel Achim-Țiganii în istoria 

României, Neagu Giuvara- Între Orient și Occident ,Ed. Humanitas, 2005. De asemenea a fost 

prezentată broșura (R)Omul de lângă tine și filmul  Lunga robiei a (r)omului oferite ca suport 

educațional de QIE.  

Iată câteva imagini din timpul activităților (on-line): 
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Fragment dintr-o fișă de lucru:  

I. Citiți textele:  

A. Țiganii sunt împrăștiați ici și colo în toată Moldova și nu afli boier care să nu aibă în stăpânirea sa 

câteva sălașe de-ale lor. De unde și când a venit acest neam în Moldova? Nu știu nici ei înșiși și nici 

nu se găsește nimic despre dânșii în cronicile noastre. Toți țiganii, din toate ținuturile, au același 

grai, care este amestecat cu multe cuvinte grecești și, pesemne, și persienești. Ei nu au altă 

îndeletnicire afară de fierărie și zlătărie. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Cap. XVI – Despre 

ceilalți locuitori ai Moldovei, p. 3  

B. Istoricul Al.I. Gonța explică apariția robiei în țările române prin luptele băștinașilor cu diferite 

popoare, inclusiv cu tătarii, luptă în care prizonierii capturați împreună cu servitorii lor (printre care 

un grup masiv îl constituiau romii fierari și potcovari) erau transformați în robi. Viorel Achim, 

Țiganii în istoria României, 1998, p. 31 

 C. În secolul al XIV-lea, țiganii începuseră să treacă Dunărea, în grupuri mici; pe măsură ce soseau 

erau reduși la robie de către domnitorii și marii proprietari din Țara Românească. Neagu Djuvara, 

Între Orient și Occident, Ed. Humanitas, 200  

Alte comunicări făcute elevilor și supuse dezbaterii:   

Meșteșugurile tradiționale ale populației de etnie romă încurajează confecționarea de produse 

manufacturiere unicat ceea ce poate conduce la  îmbunătățirea situației populației de etnie romă (prin 

învățarea unui meșteșug);practicarea meșteșugurilor tradiționale contribuie la protecția și valorificarea 

patrimoniului cultural al romilor. Astfel elevii au descoperit câteva dintre aceste meșteșuguri ce pot 

constitui bazele unor viitor antreprenori care să valorifice potențialul acestei comunități:  împletitori de 

nuiele, lucrători în prelucrarea lutului, lemnului, metalului(cuprului, aluminiului, argintului, aurului)- 

căldărari, aurari, pietrari(zidari), potcovari, ursari, florari, își confecționează veșmintele tradiționale, 

lăutari.    
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Filme documentare (din care am prezentat scurte fragmente în acord cu ideile dezbătute): 

„O scurtă istorie a țiganilor” - https://www.youtube.com/watch?v=P1IxsomP1qE 

„Istoria țiganilor (începuturile)” - https://www.youtube.com/watch?v=ZANGibZU0rc 

„Tot ce trebuie să știi despre sclavia romilor în Țara Românească și Moldova (sec. 14-19)” -

https://www.youtube.com/watch?v=hVR60vKgOIs 

„Cum au scăpat romii de sclavie în Moldova și Țara Românească (sec.19 ) - 

https://www.youtube.com/watch?v=wd4QsZEpS40 

„Sclavia romilor: lungul drum spre libertate” -https://www.youtube.com/watch?v=XAmR1NDNIfE 

Cărți prezentate:  

 

Site-uri informative despre suferința acestei etnii: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Genocidul_romilor_(Poraimos) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Deportarea_romilor_%C3%AEn_Transnistria 

https://www.youtube.com/watch?v=P1IxsomP1qE
https://www.youtube.com/watch?v=ZANGibZU0rc
https://www.youtube.com/watch?v=hVR60vKgOIs
https://www.youtube.com/watch?v=wd4QsZEpS40
https://www.youtube.com/watch?v=XAmR1NDNIfE
https://ro.wikipedia.org/wiki/Genocidul_romilor_(Poraimos)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deportarea_romilor_%C3%AEn_Transnistria
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https://www.youtube.com/watch?v=WuDOkoFPFIs – „În numele Statului. Holocaustul Romilor” 

Potrivit acestor surse, din România, în perioada celui de al II-lea Război Mondial, au fost deportați și 

exterminați între 19000 și 36000 romi.  

Români celebri de etnie romă: 

Bănel Nicoliță: „Sunt rom și mă mândresc. Joc pentru etnia mea și pentru imaginea României. Totuși, mă 

simt mai mult român decât rom.” 

Connect-R, artistul care a rupt topurile cu melodia „Vara nu dorm”, și-a recunoscut și el originile într-un 

concert. „Sunt țigan și mă mândresc cu asta!” 

Adrian Copilul Minune: „Eu trebuie să mă mândresc că sunt țigan și trebuie să le dau o educație bună 

copiilor mei.” 

Mădălin Voicu, violonist și dirijor, fiul lui Ion Voicu a luat apărarea etniei romilor de multe ori și este 

văzut ca un apărător public al acestora. „Românii sunt lași și trădători. Ceea ce țiganii nu sunt.” 

Dorel și Marian Simion, doi dintre cei mai cunoscuți pugiliști din România, sunt romi. Dorel a cucerit 

medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Sydney din anul 2000, în timp ce Marian a câștigat medalia de 

bronz la Jocurile Olimpice de la Atlanta în 1996 și argint la Jocurile Olimpice de la Sydney în 2000. 

Sursa: https://www.libertatea.ro/entertainment/top-5-cei-mai-faimosi-romi-din-romania-care-crezi-ca-este-

cel-mai-cunoscut-915316 

 Nicole Cherry, pe numele său real Nicoleta Janina Ghinea (n. 5 

decembrie 1998, București, România), este o cântăreață română de muzică reggae și pop de 

etnie romă. A devenit cunoscută în anul 2013 cu single-ul Memories, lansat la vârsta de 14ani,cu care a 

intrat în rotație pe posturile de radio din România.  

Damian Drăghici, compozitor și muzician român, de etnie romă, artist de talie 

internațională, se inspiră în proiectele lui muzicale, în compozițiile lui din muzica 

tradițională țigănească, din folclorul autentic românesc, cărora le imprimă, trecându-le 

prin filtrul vastei sale culturii muzicale, o coloristică aparte în limbajul muzical 

internațional. „Eu m-am născut și sunt țigan. cel mai important este să simți pasiune 

pentru un lucru, să-l faci din dragoste, altfel nu poți să-l faci” 

"Nu vreau să mă duc la Bruxelles pentru nimic altceva, nu mă pricep la agricultură, nu mă pricep la 

economie, singurul motiv pentru care mă duc la Bruxelles este pentru promovarea politicilor de 

incluziune socială, să promovez multidimensionalitatea politicilor de incluziune socială, cei lipsiți de 

șansă, cei defavorizați și în primul rând pe romi. N-aș putea să spun că doar romii sunt cei defavorizați 

și lipsiți de șansă, avem și noi aproape 30% din populația României care sunt sub pragul de sărăcie" 

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=XhMUG_Vv_gA 

https://www.youtube.com/watch?v=WuDOkoFPFIs
https://www.libertatea.ro/entertainment/top-5-cei-mai-faimosi-romi-din-romania-care-crezi-ca-este-cel-mai-cunoscut-915316
https://www.libertatea.ro/entertainment/top-5-cei-mai-faimosi-romi-din-romania-care-crezi-ca-este-cel-mai-cunoscut-915316
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1998
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2nt%C4%83rea%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_pop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://www.youtube.com/watch?v=XhMUG_Vv_gA


LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

874 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_5-cid_w-M 

Sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Rom%C3%A2ni_de_origine_rom%C4%83 

 Această activitate a fost distribuită pe pagina de Facebook a Liceului Teoretic Sanitar Bistrița în 

data de 19 februarie 2021 cu scopul de a sensibiliza și de a conștientiza societatea cu privire la 

problematica și complexitatea acestei etnii. 

     

 Sunt conștientă că educația incluzivă este un proces de complex, care necesită analize, schimbări 

și construcții continue. Acestea, la rândul lor, pot determina practici incluzive și pot pune bazele unei 

culturi incluzive în care educația de calitate este o educație pentru toți. Prin activitățile pe care la 

desfășoară, școala se cuvine să aibă o atitudine nediscriminatorie, creând comunități primitoare care să 

construiască o societate în care fiecare individ să fie apreciat.  

 Avelo bahtalo! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_5-cid_w-M
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Rom%C3%A2ni_de_origine_rom%C4%83
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Popasul țiganilor  de George Coșbuc 

 

                  În noapte, sub poale de codru-nverzit, 

                  E freamăt de glasuri, un tainic șoptit; 

                  Ard galbene flăcări și-n zare de foc 

                  Vezi chipuri sinistre grămadă-ntr-un loc.                          

  Țiganii, drumeți cei vecinici ei sânt! 

  Cu ochii de fulger, cu pletele-n vânt; 

  La Nilul cel galben departe născuți, 

  Ei arși sunt de soare, de 

vânturi bătuți 

Aproape de flăcări, pe pajiște stau Bărbații 

sălbatici și chiote dau, Femeile-

aleargă mâncare făcând Și umplu 

paharul și-l poartă pe rând.  

                                    

Ei cântece cântă și basmuri își spun Din 

vremuri mai bune c-un alt cer mai bun Bătrâna 

țigancă, acolo sub brazi, 

Descântece-nvață pe negri nomazi 

Și oacheșe fete se-nșiră la joc 

În cerul cel magic al zării de foc, 

Răsună ghitara fierbinte și-ntins 

Și jocul se-ncinge sălbatic şi-aprins. 

În urmă se culcă, odihnă cătând ; 

Le freamătă brazii s-adoarmă curând.                         

În vis, exilații pământului lor 

Văd Sudul, o țară, și ei un popor. 

Dar zorile roșii se varsă pe cer, 

Frumoasele visuri fantastice pier. 

Greu scârțâie carul, ei pleacă la pas  

Dar unde? O viață de drum și popas! 

Bistrița, 6 aprilie 2021 
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STUDIU DE CAZ 

 

                                                                         Prof. înv. primar, Neagu Cristina Elena 

                                                                          Școala Gimnazială Nr. 3 Râșnov, Brașov 

 

1. Date personale 

Nume şi prenume : P.M.I. 

Vârsta : X 

Clasa: a IV-a 

Şcoala: Gimnazială Nr. 3 Râșnov 

Diagnostic : Intelect de limită; Tulburare hiperkinetică; 

2.  Date familiale 

Numele şi prenumele părinţilor: 

Tata : I. 

Mama : E. 

Vârstă şi profesie: 

Tata – 40 ani, zilier 

Mama – 37 ani, casnică 

 Natura familiei : elevul provine dintr-o familie dezorganizată, fiind în plasament la o rudă de 

gradul II, cu o situație economică modestă. 

 Bugetul familiei : redus 

 Numărul fraţilor : o soră, rămasă în grija mamei. 

 Eventuale antecedente familiare deficitare : nu există. 

 Relaţii familiale : mici conflicte intrafamiliale datorate unor neajunsuri materiale, dar cu caracter 

temporar. 

 Atitudinea familiei ”adoptive” faţă de copil : mama –neputincioasă-bolnavă,  tata-relativ bolnav 

fară putere de convingere. 

 Colaborarea cu şcoala : părinţii ”adoptivi” nu se implica activ in demersul educativ al copilului, 

plasand scolii aceasta responsabilitate in totalitate, copilul fiind neascultător. 

3. Antecedente personale 

Alimentaţie : naturală. 

Boli ale copilăriei : nesemnificative. 

Starea de sănătate actuală: în afară de problemele medicale inerente creșterii și dezvoltarii, 

elevul nu este in evidență cu afecțiuni clinice și/sau cronice. Dezvoltarea fizică este una normală vârstei, 

iar starea sanătății este bună. 

4. Date psihologice semnificative 

Limbaj şi comunicare: 

- înţelegerea mesajului: -întâmpină dificultăți în a înțelege ceea ce citește; dificultăți ale expresiei 

grafice – multiple erori de gramatică, punctuație, proastă organizare ; dificultăți în ortografiere; 
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dificultăți în a stăpâni sensul numerelor, calculul matematic etc; dificultăți cu raționamentele 

matematice.      

- volumul vocabularului: - vocabular sărac, incorectitudine sau ritm foarte lent și cu mare efort în 

citire (ex – lent, ezitant, greșește frecvent literele/ cuvintele etc),  

- exprimare: structuri gramaticale deficitare, enunţuri incomplete. 

- tulburări de limbaj: dislalie polimorfă, dislexo-disgrafie uşoară. 

- vârsta de apariţie a limbajului oral – 3,5 ani 

- orientare spaţială: se orientează în spaţiul apropiat 

-  orientare temporală: cu lacune, cu ajutor. 

Cognitiv : 

-  percepţie: uşor distorsionată, imagini perceptive lipsite de detalii 

-  atenţie : dificultăţi de concentrare a atenţiei, deși nu pare interesat de părerea pe care o produce, uneori 

este arogant și pare foarte sigur pe sine; 

-  memorie: memorare mecanică, păstrare de scurtă durată, reactualizare lacunară 

-  gândire: concret-situaţională 

-  imaginaţie: reușește cu greu să se concentreze 

Trăsături de personalitate: 

-  temperament: - are tulburări comportamentale (fie ca entitate psihiatrică, fie ca urmare a unei 

educații familiale deficitare); 

- motivație - este nemotivat să învețe;  

- emotivitate: emotiv, dar fără reacţii dezadaptative; 

- dispoziţie afectivă predominantă: necomunicativ; 

- însuşiri aptitudinale: lucrează greoi, cu multe erori, nu se încadrează în timp, necesită ajutor; 

- trăsături de caracter: -  nepăsare; 

Nivel socio-afectiv şi adaptarea în mediul şcolar: 

- stabilitatea conduitei: uşoară instabilitate, cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar nu 

grave; 

- conduita în grup: participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat 

- rezistenţa la solicitări: scăzută 

- capacitate de adaptare: scăzută 

5.  Date pedagogice semnificative 

- ruta şcolară:-   învăţământul preşcolar: Grădiniţa Nr. 1 Râșnov;  

                                   - învăţământul primar: Școala Gimnazială Nr. 3 Râșnov 

cu tratare diferenţiată; 

- stilul de muncă intelectuală: neglijent, cu rămâneri în urmă la învăţătură şi la alte activităţi; 

 - conduita la lecţii: de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat. 

 - discipline la care întâmpină dificultăţi: Limba română şi matematică 

 - rezultate şcolare: eşec şcolar 

6. Servicii terapeutice de care beneficiază copilul: 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

878 
 

- Activităţi suplimentare de terapie a tulburărilor de comportament și  limbaj  cu profesorul de 

sprijin. 

 

7. Propuneri şi strategii de ameliorare a eşecului şcolar : 

-Discuţii cu părinţii elevului  în care se clarifică importanţa implicării şi a sprijinului afectiv 

oferit elevului în familie, precum şi importanţa interesului manifestat de familie faţă de  conduita şcolară 

generală a fiului lor “adoptiv”. 

-Includerea familiei într-un Program de educare a părinţilor 

-Continuarea activităţilor de terapie a tulburărilor de limbaj pe baza unui program de intervenţie 

personalizat care să aibă în vedere toate structurile afectate, de la pronunţie până la structura 

gramaticală, precum și calcule matematice. 

-Menţinerea orientării şcolare a elevului către învăţământul de masă cu tratare diferenţiată ;. 

-Tratarea diferenţiată a elevului la  disciplinele  de studiu problematice pentru acesta. 

-Atitudine suportivă din partea învăţătorului, încurajarea acestuia şi întărirea comportamentelor 

aşteptate prin recompense de tip şcolar, determinând astfel ca motivaţia extrinsecă a elevului să devină 

una intrisecă. 

-Includerea elevului în diverse activităţi extraşcolare în cadrul cărora acesta are iniţiative, îşi 

manifestă creativitatea şi îşi pune în valoare aptitudile sale speciale. 

-Monitorizarea permanentă a evoluţiei şcolare şi personale a acestuia. 

-Menţinerea unei colaborări permanente între familie, colectivul profesoral, şi profesorul de 

terapie a tulburărilor de limbaj, în vederea aflării celei mai bune modalităţi de progres şcolar. 
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STUDIU DE CAZ 

INADAPTARE ŞCOLARĂ 

 

Prof. Judea Marius Ladislau 

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman’’ Aleşd 

 

Date personale  

Numele şi prenumele: F. F. 

Data naşterii: X.  sex : masculin. Vârsta 13 ani 

Clasa: a VII- a  

Date privind starea de sănătate: - întârziere mintală uşoară, DMU-QI =62 

                                                        - imaturitate  afectiv-emoţională 

                                                        - tulburări instrumentale 

                                                        - dificultăţi şcolare 

                                                         - CES  

Prezentarea cazului:          

 Problema educativă a elevului F. ţine de iadaptare şcolară şi tulburări de comportament. 

Manifestă atitudini respingătoare faţă de cerinţele şcolii prin sfidarea profesorilor şi dezinteres pentru 

activitatea şcolară.             

Prezintă dificultăţi de integrare în colectiv, se implică rar în activităţile clasei, este constant indisciplinat. 

Este negativist, are la ore şi în pauze un comportament neadecvat, provoacă şi se lasă uşor provocat 

deranjând toată clasa. Atrage atenţia cu orice preţ asupra sa, iar pentru învăţare şi activităţile şcolare nu 

găseşte nici o motivaţie. 

 

Istoricul evoluţiei problemei:          

 Elevul F. a fost abandonat de părinţii naturali şi se află în plasament.      

 Dezvoltarea senzorial – perceptivă şi psihomotrică este la nivelul vârstei cronologice, dar 

intelectul său este sub nivelul vârstei, iar psihosocial este imatur, cu o slabă toleranţă la frustrare.Astfel, 

gândirea este concretă, lipsită de flexibilitate, memoria deficitară, iar atenţia instabilă. Are tulburări 

afective, o nevoie permanentă de atenţie a celor din jur de care abuzează.        

                                                                                                                                                                        

Descoperirea cauzelor generatoare:         

 Elevul F. prezintă dificultăţi de relaţionare, este uşor influemţabil de către colegi, este neatent la 

ore, deranjează profesorii, rămâne în urmă. Atunci când este mustrat nu-şi recunoaşte vina, încercând să 

se sustragă şi comentează cu profesorii. Este corigent la mai multe materii. 

 

Dialog cu elevul:           

 Nu vrea să vorbească prea mult despre el, are frecvent o atitudine de nevinovat. Am constatat că 

elevul F. are în particular un comportament schimbat faţă de comportamentul manifestat în colectivul de 

elevi. Uneori îşi recunoaşte vina, alteori neagă cu vehemenţă. 
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Dialog cu mama:            

 Mama  îl compătimeşte pentru suferinţele trăite încă de la vârsta de 2-3 ani. Încearcă să-l acopere 

pe F. faţă de soţul ei. Acuză profesorii că ar avea ceva cu el, spune că aceştia nu înţeleg că el este un 

copil cu tulburări de comportament. Îi găseşte numeroase scuze, că nu poate face un anumit lucru, nu 

înţelege anumite pericole. 

 

PLAN DE INTERVENŢIE 

 Analiza datelor şi stabilirea ipotezelor: 

1. Lipsa afecţiunii din partea părinţilor poate determina modificări ale comportamentului, ale 

evoluţiei intelectuale şi a personalităţii copilului. 

2. Comunicarea scăzută  în cadrul familiei determină copilul să se considere neglijat, fapt care a 

condus la devieri de comportament. 

 Inadaptarea lui F. la şcoală se datorează faptului că este altfel decât ceilalţi copii. Capacitatea lui 

de concentrare la ore este de scurtă durată. În momentele în care se lasă influenţat de ceilalţi colegi 

se simte ,, acceptat” de aceştia. 

 

Obiective pe termen scurt: 

- descoperirea cauzelor ce au condus la comportamente nedorite; 

- analiza situaţiilor care au influenţat comportamentul copilului; 

- analiza relaţiilor copilului cu persoanele adulte din familie; 

- observarea copilului în scopul identificării punctelor slabe şi a celor forte a personalităţii sale; 

- discutarea cu părinţii despre acordarea sprijinului necesar; 

 

Obiective pe termen lung: 

      - descoperirea intereselor şi aptitudinilor copilului în scopul atragerii acestuia în activităţi menite să   

sprijine formarea unei personalităţi armonioase; 

- convingerea copilului că aceste comportamente sunt nedorite şi că trebuie înlăturate; 

- sprijinirea copilului în sensul autocontrolului, a stăpânirii de sine şi a renunţării la anumite 

manifestări nepotrivite; 

- încurajarea copilului pentru a se comporta corect în cadrul grupului şi pentru formarea unei 

imagini de sine corecte; 

 

Metode şi strategii: 

- conceperea şi punerea în practică a planului de intervenţie personalizat, realizat împreună cu 

profesorul de sprijin, psihologul, dirigintele, profesorul de matematică, de română.  

- o strânsă legătură a acestora cu familia la care F. se află în plasament.  

- o atenţie specială din partea profesorilor, să-l ţină ocupat majoritatea timpului dându-i să lucreze 

fişe pentru nivelul său. 

- să i se acorde mai mult timp din partea părinţilor . 

- să se comunice cu el cât mai mult posibil; 
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- să i se explice  că este important tot ce face şi să fie apreciat pozitiv de câte ori realizează o lucrare 

. 

- să se explice clar cerinţele pe care le impun activităţile în cadrul grupului, regulile care trebuie 

respectate; 

- să fie sprijinit copilul în corectarea comportamentelor nedorite; 

 

Aplicarea programului de schimbare: 

F. este un elev cu C.E.S., integrat în învăţământul de masă, cu structuri de sprijin şi a acceptat să 

beneficieze de ajutorul oferit de profesorul de sprijin, cât şi al psihologului şcolar. 

Responsabilităţi:  

F. va participa 2 ore pe săptămână de ore de sprijin, precum şi de consiliere.I se cere lui F. să 

răspundă zilnic de cretă şi buretele pentru tablă, de curăţenia clasei, explicânduise cât de importantă este 

sarcina sa. 

 

Participarea în clasă: 

 Avand in vedere situatia deosebita prin care trece , elevul va fi sprijinit de catre cadrele didactice 

pentru a-si inbunatati situatia scolara pentru a promova cele 8 clase.Profesorii vor lucra cu el în ritmul 

său propriu şi îi vor stimula interesul şi curiozitatea pentru lecţii. 

 

Teme scrise:  

- se va reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă 

- se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învăţare, inaintea unei evaluări 

sumative.  

- se va reduce cantitatea temelor pentru acasă. 

- în cadrul orelor de srijin se va încerca recuperarea informaţiilor pierdute la materiile principale 

de F. până la momentul realizării planului de intervenţie şi aducerea lui la nivelul clasei.  

 

Şedinte de consiliere: 

- de 2  ori pe săptămână va participa la consiliere 

- mama va fi chemată periodic la şcoală şi va fi informată de orice progres sau regres şcolar al 

elevului F. 

 

EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE 

 Mama lui F. a luat parte la şedinţele stabilite cu psihologul şcolar şi se interesează periodic de 

progresul şcolar al lui F. 

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate, acesta reuşind să fie mai responsabil şi să spună 

,,nu” colegilor atunci când aceştia încearcă să-l influenţeze negativ.  

Numărul mărit de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băitului. Spre 

exemplu, după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să participe 

în clasă din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ.  
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Rezolvarea problemei: 

• Diriginta clasei a hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv şi să aibă o atitudine cât 

mai flexibilă. 

• La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite  în clasă. 

• Randamentul lui F. la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul profesorului de 

sprijin şi al profesorilor de la clasă 

 

Concluzii: 

 Elevul participă la ore cu mai mult entuziasm, datorită faptului că profesorii lucrează la nivelul său 

acesta nu se mai plictiseşte şi nu deranjează profesorii şi colegii în timpul orelor. Colaborarea cu 

psihologul şcolar, cu profesorul de spijin şi profesorii de la clasă au adus un aport benefic asupra lui F.,  

comportamentul său începând să se ,, echilibreze”. 

 

CARACTERIZARE 

 Elevul F., din calasa a VII –a, este un elev cu C.E.S., integrat în învăţământul de masă, cu structuri 

de sprijin. Prezintă DMU , asociată cu tulburări de comportament. 

 Dezvoltarea senzorial-perceptivă şi psihomotrică este la nivelul vârstei cronologice, dar intelectul 

este sub nivelul vârstei, iar psiho-social este imatur, cu oslabă toleranţă la frustrare. Astfel, gândirea este 

concretă, lipsită de flexibilitate, memoria deficitară, iar atenţia instabilă. Prezintă dificultăţi de integrare 

în colectiv, se implică rar în activităţile clasei, manifestă dezinteres pentru activităţile şcolare. 

Comportamentul prezintă tulburări de tip hiperchinetic, opoziţionist-provocator, sfidează profesorii, 

deranjează activităţile desfăşurate la clasă, este constant indisciplinat, poate este deseori şi uşor 

provocat, deranjând toată clasa. Are tulburări afective, o nevoie strigentă şi permanentă de atenţia celor 

din jur, de care abuzează. Atrage cu orice preţ atenţia asupra sa, iar pentru învăţare şi activităţi şcolare  

nu găseşte nici o motivaţie. Limbajul est trivial, înjură foarte des. 

 Progresul şcolar este foarte lent, are rezultate şcolare foarte slabe. 

 În urma orelor de sprijin, am constatat că elevul F. are în paricular un comportament schimbat faţă 

de comportamentul manifestat în colectivul de elevi. Îşi recunoaşte vina uneori, alteori neagş cu 

vehemenţă.  
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STUDIU DE CAZ 

 

Prof. înv.  primar Iolanda Gherghe 

Școala Gimnazială nr.49 București 

 

Școala incluzivă este școala care nu discriminează, nu selectează și nu exclude, este democratică, 

tolerantă,  prietenoasă, deschisă, valorizează toți elevii, se adaptează la diversitatea nevoilor 

educaționale și la particularitățile de învățare și dezvoltare. 

Incluziunea școlară a copiilor cu ADHD, se va realiza cu succes și pe o scară largă numai printr-

o colaborare eficientă a psihologului, familiei și a cadrelor didactice.  Câmpul educațional trebuie sa fie 

locul în care partenerii se consultă și se susțin, având la bază o cunoaștere aprofundată și ținând seama 

de factorii ereditari, de mediu si educație. 

STUDIU DE CAZ 

 Nume : V.T. 

 Sex: masculin 

 Vârsta: 7 ani si jumătate 

 Clasa: I 

MOTIVUL ÎNTOCMIRII STUDIULUI DE CAZ 

Băiețelul este un copil hiperactiv cu deficiență de atenție fiindu-i greu să stea în bancă, să asculte 

o cerință până la final, să ducă la bun sfârșit o sarcină de lucru, evitând efortul intelectual, fără a  

respecta regulile, e impulsiv și cu o capacitate redusă de concentrate. 

 

OBIECTIV 

  Identificarea unei strategii de valorificare a potențialului intelectual al elevului. 

 

DATE FAMILIALE 

   V.T. este un băiețel adoptat de o familie organizată, de un nivel socio-profesional mediu, în care 

ambii părinți lucrează. În același apartament locuiește și bunica. Mama biologică, o adolescentă care nu 

și-a dorit sarcina, este cea care a contribuit la starea psiho-emoțională a copilului încă din timpul vieții 

intrauterine, respingându-l și neglijându-l în primele luni de viață. Actuala familie poate susține 

creșterea și educarea unicului copil, manifestând preocupare și înțelegere față de problemele 

comportamentale existente. 

 

AMBIANȚA SI CLIMATUL  

În familie ambianța si climatul educativ conferă siguranță copilului, chiar dacă mai exista unele 

tulburări între părinți și chiar între mamă și bunică. 

Programul flexibil al mamei îi permite acesteia o implicare activă în creșterea și educarea 

copilului, fiind foarte receptivă la constatările cadrelor didactice si asigurând o bună colaborare a 

acestora cu psihologul frecventat de elev. 
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Băiețelul beneficiază de camera proprie și are condiții bune de învățare și petrecere a timpului 

liber. 

 

INFLUENȚE  EXTRAFAMILIALE 

Are în general prieteni mai mici de vârstă, pe care îi poate domina și care acceptă mai ușor 

nerespectarea regulilor în jocurile propuse. Cu cei de vârsta lui relaționează greu, alăturându-se celor  

mai zgomotoși care manifesta îngăduința față de comportamentul său, știind chiar să-și folosească 

atuurile pentru atingerea intereselor de moment. 

 

DATE MEDICALE 

În afara problemelor medicale inerente creșterii și dezvoltării, elevul nu este în evidență cu 

afecțiuni clinice și / sau cronice. 

Perioada preșcolară, cât a frecventat grădinița, psihologul instituției a fost sesizat de educatoarea 

care a prezentat foaia de observație privind comportamentul agitat, vorbitul excesiv, incapacitatea de a 

rămâne așezat în timpul activităților. 

În urma consultațiilor cu familia s-au efectuat controale și teste medicale de specialitate, care au 

reliefat o tulburare de tip hiperactiv, însoțită de deficit de atenție ce duce la dificultăți de învățare. 

 

DEZVOLTARE FIZICA 

Înălțimea, greutatea și rezistența la efort fizic sunt în limitele normale pentru această vârstă. 

Pe parcursul clasei pregătitoare integrare s-a realizat cu dificultate din cauza comportamentului, 

manifestând dificultăți de organizare, angajare in sarcini și violența contra impunerii unor reguli. 

În prezent elevul reușește să relaționeze în pauza cu un grup de colege ocrotitoare și tolerante, 

dar în timpul lecțiilor face greșeli din neatenție, lipsă de concentrare, vorbește mult și neîntrebat 

nerespectând subiectul, dorește să atragă atenția doar asupra sa cu orice preț. 

 

METODE ȘI STRATEGII UTILIZATE 

Metode: observarea, identificarea punctelor tari și a punctelor slabe, intervenția educațională 

bazată pe sfaturile psihologului. 

 

Strategii :  poziționarea elevului în apropierea tablei și a cadrului didactic 

blocarea posibilității de a ieși din banca deoarece a acceptat ca ,,doamna" să fie colega de bancă din sfert 

în sfert de oră primește o sarcina care presupune deplasarea cu sarcini scurte dar precise  în clasa la 

colțul de joacă, bibliotecă, plante este mesagerul clasei străduindu-se să se comporte civilizat pentru a fi 

acceptat și validat monitorizarea evoluției școlare și personale atât de colegi, cât si de el ( am fost 

mulțumit când.../ nu am fost mulțumit când…) consultări cu părinții și psihologul. 

 

PLAN DE INTERVENȚIE 

Asigurarea unui confort psihic și înțelegere în vederea determinării unei evoluții pozitive a 

personalității includerea in echipe de lucru în care va avea sarcini clare, toleranță și încurajare, dar care 
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să-l determine sa colaboreze aprecierea progresului atribuirea de sarcini de care elevul se arată interesat 

și condiționarea prelungirii exclusivității de o finalizare corectă observațiile vor fi clare la adresa 

comportamentelor greșite, se vor realiza în particular, dându-i posibilitatea sa propună remedii analiza 

săptămânală realizată de psiholog cu ajutorul familiei și a cadrelor didactice va avea ca scop prezentarea 

punctelor tari si a celor slabe, completarea de către elev a unei diagrame care reliefează evoluția 

,stagnarea sau involuția în perioada respectivă discuțiile vizând comportamente greșite vor porni de la 

regulile convenite și vor fi purtate astfel încât să i se prezinte alternativele, să fie îndrumat să aleagă și să 

înțeleagă urmările alegerilor făcute 

 

CONCLUZII 

Elevul poate beneficia de o dezvoltare corespunzătoare dacă va urma programul de consiliere și 

colaborare conceput ca o strategie unitară ce are ca scop prevenirea și corectarea comportamentelor 

nedorite în școala și în mediul școlar, asigurarea dezvoltării armonioase a personalității și parcurgerea cu 

succes a tuturor etapelor devenirii. 
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Evaluarea la copiii cu CES – fişă de evaluare 

 

Prof.  înv. primar Popa Maria Liliana 

Colegiul Naţional ,,I. M. Clain”Blaj, Jud. Alba 

 

Scopul educaţiei este acela de a forma anumite deprinderi, strategii cognitive, atitudini şi 

comportamente.  Acestea se învaţă numai daca îl punem pe elev să acţioneze efectiv, atât în plan verbal, 

cât şi în plan motric. 

Evaluarea progresului de învățare al elevului cu CES, ca parte componentă a procesului 

educațional are aceleaşi abordări, forme de organizare și tehnologii ca şi celelalte procese derulate în 

învățămînt. Cadrul didactic trebuie să îşi însușească proceduri de adaptare a tehnologiilor de evaluare a 

progresului copiilor la cerințele educaționale speciale care îi sunt caracteristice, să cunoască prevederile 

documentelor normative și metodologice elaborate în acest sens. Actul evaluării e necesar să fie cât mai 

autentic, realizat în funcție de particularitățile individuale de dezvoltare a copilului, racordat la 

curriculumul individualizat al acestuia, pentru o perioadă concretă. În selectarea metodelor și tehnicilor 

de evaluare trebuie să se țină cont de funcțiile evaluării autentice.  

În proiectarea demersului individual de evaluare se va porni  de la tipul de dificultate stabilit  

ţinându-se cont atît de caracteristicile elevului, cît şi de modul individual în care acesta îşi poate dobândi 

cunoştinţele şi competenţele cerute de curriculum. Pentru evaluarea continuă a rezultatelor şcolare ale 

copiilor cu CES, se recomandă proiectarea şi realizarea preponderentă a două modele de evaluare:   

➢ evaluarea prin raportare la individ, care măsoară progresul individual al elevului pe parcursul 

procesului său unic de dezvoltare şi învăţare;  

➢ evaluarea prin raportare la curriculum, prin care se apreciază performanţele elevului în procesul 

de parcurgere a curriculumului, general sau adaptat.  

Astfel,  cadrul didactic trebuie să procedeze la diferenţierea strategiilor de evaluare, la  aplicarea 

unor variate metode şi tehnici evaluative, prin care să urmărească progresul individual al fiecărui elev. 

Progresul şcolar al elevului cu CES se va urmări prin corelarea a ceea ce poate să facă el la un moment 

dat al învăţării, făcându-se comparaţia între starea iniţială şi nivelul la care a ajuns prin învăţare. În cazul 

elevilor cu CES, evaluarea prin raportare la curriculum este recomandabilă, mai ales, în momentul 

proiectării şi aplicării unor probe de evaluare finală, în scopul stabilirii nivelului de achiziţii şcolare la 

care a ajuns elevul după o anumită perioadă de învăţare, pentru a-i permite trecerea la următoarea etapă.  

Procedând în sensul celor expuse mai sus, în cele ce urmează voi prezenta o fişă de evaluare 

concepută pentru eleva C.S. din clasa la care lucrez. Precizez că aceasta a fost diagnosticată cu intelect 

de limită, cu recomandarea de a fi inclusă în şcoala de masă, iar acum se află în clasa a patra. Eleva şi-a 

însuşit cititul şi scrisul în ritm propriu, beneficiază de curriculum adaptat, iar progresele înregistrate la 

limba română sunt vizibile. Am conceput fişa pentru evaluarea cunoştinţelor referitoare la subiect. 
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1. Subliniază subiectele din propoziţiile următoare: 

 

• Băiatul se joacă. 

• Corina cântă. 

• Noi scriem. 

 

2. Alcătuieşte propoziţii în care următoarele substantive să fie subiecte, folosindu-te de imagini. 

 

• pasărea                                             

 

 

• fetiţa                                                         

 

 

• bunica                                                         

 

 SUBIECTUL     Cine? 
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3. Completează propoziţiile cu subiectele  potrivite din şirul următor: Doru, pisica, ea. Uneşte 

fiecare propoziţie cu imaginea corespunzătoare. 

 

• ______________  doarme.                                              

 

 

 

• ______________  scrie frumos.                                      

 

 

 

• ______________  cântă la chitară.                                
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STUDIU DE CAZ 

 

Nume autor: Manoliu Roxana-Ioana 

Școala Gimnazială Specială Pașcani 

• DATE GENERALE: 

Nume și prenume copil: B.N 

Data nașterii: X 

Vârsta: 5 ani 

Domiciliul: Iași 

Vârsta mamei: 28 ani 

Vârsta tatălui: 27 ani 

Ocupație mamă: administrație publică 

Ocupație tată: administrație publică 

 

• DATE ANAMNEZICE SEMNIFICATIVE:  

B.N. provine dintr-o familie cu părinți căsătoriți legitim, fiind primul copil, acesta mai având o 

soră mai mică. Părinţii au o relație relative echilibrată, implicându-se în educația și creșterea lor.  

Sarcina a decurs cu probleme, iar nașterea a fost cerariană la 28 de săptămâni, deoarece mamei i 

se umflase foarte mult ficatul (a consumat foarte multă sare în perioada sarcinii). Copilul a stat 2 luni în 

incubator, mama în acestă perioadă și după revenirea acasă, a prezentat semne de depresie post partum. 

Bunica maternă s-a implicat în primul an de viață al copilului, cu activitățile casnice din casa părintilor. 

  

• EVOLUȚIA PSIOMOTORIE, SOCIO-AFECTIVĂ ȘI A LIMBAJULUI 

Din punct de vedere motor s-a dezvoltat cu greu, a stat în șezut la vârta de 8 luni, la un 1an și 4 

luni a făcut primii pași independent, manipulează jucăriile în ritmul propriu. Alimentația încă de la 

început au fost dificultăți, N. tot  ce mânca vărsa înapoi, până la vârsta de 1 an și 3 luni. În acestă 

perioadă a urmat un tratament cu vitamine, pentru a se putea dezvolta, conform vârstei cronologice. 

Din primele luni de viață evoluția pe cele 5 arii de dezvoltare a fost întârzâiată în raport cu vârsta 

cronologică. De la 3 ani frecventează cursurile unei grădinițe particulare, în grupa specială, unde 

beneficiază de toate serviciile (logopedie, kinetoterapie, terapie motrică, terapia alimentației) pentru 

cerințele sale educaționale. 

 

• PROBLEME IDENTIFICATE ÎN CADRUL EVALUĂRILOR 

RETARD MINTAL, DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE, LIMBAJ VERBAL ABSENT, 

IMAGINAŢIA SLAB DEZVOLTATĂ, AUTISM SEVER 

 

Comunicare şi limbaj – se prezintă cu  un limbaj verbal absent, limbajul non-verbal este reprezentat 

doar prin indicarea unor acţiuni simple sau a unor obiecte, stabileşte şi menţine contact vizual timp 

foarte scurt cu partenerul, prezintă manifestări de violenţă uneori (când nu îi convine ceva), atenţie greu 

de captat, deficienţă mintală severă, nu recunoaşte litere, nu asociază cuvântul cu imaginea, recunoaşte 

obiecte, fiinţe, fenomene în unele imagini, imaginaţie slab dezvoltată, jocul este reprezentat doar prin 

manipularea unor jucării sau obiecte pe care le ţine vreme îndelungată în mână, imaginaţia se limitează 

la un singur tip de activitate (stă liniştit în bancă, pasiv, loveşte banca cu mâna destul de des, aceasta 
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făcând parte din agitaţia psihomotrică prezentă în comportamentul lui), preferă poziţia culcat pe burtă cu 

mâinile şi picioarele lateral:gen broască, realizează sarcinile parţial, nefinalizându/le 

Alte caracteristici: manifestă minim interes pentru jocul simbolic (jocul “de-a...”), lipsa jocului spontan 

şi a jocului social-imitativ potrivit vârstei, preferinţă pentru jocul cu jucării sau obiecte pe care le ţine 

mult în mână, îi place muzica foarte mult, observă tot ce fac ceilalţi colegi  , uneori manifestă interes 

pentru activităţile desfăşurate în orele de ed muzicală şi ed fizică când poate observa mişcare şi acţiune 

la ceilalţi colegi , nu mânuieşte  bine stiloul sau pixul,  colorează foarte puţin (uneori doar mâzgălind 

foaia), este liniştit, agresiv uneori, nu-i place să se ia cineva de el , se îndepărtează sau loveşte dacă 

cineva nu îi dă pace, mănâncă numai pasat 

 

√ Autonomie personală şi socială – elevul  are formate deprinderile de autocontrol sfincterian (când 

vrea, merge singur la baie, nu se scapă pe el, nu are pampers), necesită însoţire permanentă în şcoală şi 

în afara ei, deprinderile de autonomie personală şi socială în curs de structurare, nu respectă regulile 

unui joc, nu leagă uşor prietenii,nu  se ataşează de copii , nu relaţionează cu colegii de clasă, îi place 

liniştea şi muzica predominant în atmosfera clasei, se îmbracă şi se dezbracă cu ajutor,  se descalţă dar 

nu se încalţă singur, nu ia iniţiativă în activităţile desfăşurate 

 

√ Psihomotricitate – slabă capacitate de efort, prezintă agitaţie psihomotorie, dezvoltarea psiho-motorie 

întârziată ca urmare autismului şi a deficienţei mintale severe, coordonarea generală este deficitară în 

raport cu vârsta cronologică, percepţia temporalităţii, de asemenea, deficitară, incapacitate de încadrare 

în spaţiul foii de scris, motricitate fină deficitară, nu operează  cu structuri perceptiv motrice de culoare, 

mărime şi formă nici cu sprijin, nu operează cu noţiuni de timp (zilele săptămânii, anotimpuri), nu se 

orientează temporal, slabă toleranţă la fustrare 
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Dezvoltarea citirii comprehensive - o șansă pentru elevii cu bariere cognitive ușoare 

Fazakas Kinga 

Școala Gimnazială Specială, Sfântu Gheorghe 

 

Studiile internaționale pe tema lecturii din ultimii ani arată că majoritatea elevilor citesc mecanic, 

nu înțeleg sensul textului. Testul PISA (Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor) atrage 

atenția asupra faptului că elevii prezintă performanțe foarte slabe în ceea ce privește cititul. (Studiul este 

independent de programa școlară, accentul nu cade neapărat pe ceea ce ştiu elevii, ci își propune să 

evalueze aplicarea cunoştinţelor în situaţii concrete de viaţă.) 

Rezultatele evaluării PISA 2018 România - arată că scorul obținut se află în scădere față de ultimele 

două testări (2012 și 2015) la toate cele trei domenii testate: citire, matematică și științe. 

Potrivit rezultatelor PISA 2018, procentul de analfabetism funcțional este în medie de 44%, în creștere 

față de rezultatele anului 2015. 17 

Citirea comprehensivă, înțelegerea textului este una dintre cele mai importante competențe nu doar 

în cazul elevilor cu dezvoltare normală (nivel mediu de inteligență), ci și în cazul elevilor cu bariere 

cognitive ușoare.  

Abilitatea de citire însumează înţelegerea, utilizarea, şi reflecţia asupra textelor scrise, prin care 

elevul reușește să-şi atingă scopurile, să-şi dezvolte cunoştinţele şi potenţialul cu scopul de a participa 

cât mai eficient la viaţa socială.  

Învățarea la elevi se bazează pe înțelegerea textului citit, acest fapt datorându-se abilității de a 

înțelege ceea ce citesc; fiind capabili să învețe mai eficient, obținând astfel o calificare profesională, 

având o șansă mai bună pe piața muncii și administrând cu ușurință provocările din treburile publice.  

Este cunoscut faptul că gândirea și capacitatea de comprehensiune a citirii sunt strâns legate, astfel 

în cazul elevilor cu bariere cognitive ușoare se observă diferențe individuale mai semnificative, decât în 

cazul populației cu dezvoltare normală și inteligență medie. În cadrul curriculumului şcolar, aceşti copii 

 
17 https://www.edu.ro/rezultatele-elevilor-din-rom%C3%A2nia-la-evaluarea -

interna%C8%9Bional%C4%83-pisa-2018 

 

https://www.edu.ro/rezultatele-elevilor-din-rom%C3%A2nia-la-evaluarea%20-interna%C8%9Bional%C4%83-pisa-2018
https://www.edu.ro/rezultatele-elevilor-din-rom%C3%A2nia-la-evaluarea%20-interna%C8%9Bional%C4%83-pisa-2018
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prezintă un progres de dezvoltare mai lent, asimilarea cunoștințelor se realizează pas cu pas, reușesc să 

stăpânească în grad diferit materia predată.  

În exersarea cunoștințelor pot exista diferențe foarte mari între elevi în pofida faptului că au aceeași 

încadrare în grad de deficiență și vârstă cronologică. Există elevi la care, tocmai datorită dizabilităților 

intelectuale și a dizabilităților asociate, înțelegerea textului rămâne la nivel informativ, nu înțeleg 

conexiunile, nivelul de inferență și interpretare a textului citit este scăzut. Diferențele sunt semnificative 

și în funcție de încadrarea elevului în cele două extreme ale gradului de deficiență (partea superioară sau 

inferioară a clasificării).  

          Întrucât acești copii au un progres de dezvoltare mai lent și diferit față de elevii cu inteligentă de 

nivel mediu, în cazul lor elaborarea și aplicarea programelor de dezvoltare individuală oferă o 

oportunitate de progres individual bazat pe cunostintele existente si luând în considerare nevoile 

individuale. 

          Implementarea programelor individualizate bazate pe dezvoltarea abilităților de bază - de care 

depinde reușita în comprehensiunea citirii, prin metode și strategii moderne de învățare contribuie la 

creșterea performanței de citire comprehensivă a elevilor cu bariere cognitive ușoare, ajutând astfel 

elevii să-și dezvolte cunoștințele, să învețe mai eficient, să înțeleagă și să utilizeze cele învățate și să 

aibă un randament mai mare în viața de zi cu zi. 

Cercetătorii confirmă  necesitatea implementării unor astfel de programe individualizate în 

procesul instructiv – educativ a elevilor cu bariere cognitive ușoare pentru facilitarea progresului 

învățării, prin care să putem da aportul la dezvoltarea citirii conștiente, la creșterea motivației pentru 

lectură și implementarea acestor beneficii în viața de zi cu zi al copilului. 

 Elaborarea și implementarea acestor programe individualizate de dezvoltare a citirii 

comprehensive necesită eforturi suplimentare, însă faptul că prin acest mod putem contribui la integrarea 

lor mai eficientă în societate va da o satisfacție profesională și un nou avânt profesional. 
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INCLUSIVE EDUCATION, AN OPPORTUNITY FOR STUDENTS WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS 

     Olaru Mihaela 

Șscoala Gimnazială Nr 8,Msuceava 

 

 Children with special educational needs may be considered a vulnerable category of students and 

this is the reason why their education has been regarded recently with great attention and interest. 

Therefore, the educational system should be adapted in such a manner that it would provide the 

necessary conditions for these children to develop harmoniously from all points of view. More than that, 

they should be given the same chances as other children have so that they can integrate without 

difficulty in the school environment. In order for this to happen, inclusive education has to play a great 

role. 

 In general, students with special educational needs have been learning in schools which are 

specialized in their education. However, nowadays there is a constant preoccupation for their inclusion 

in the mainstream educational system, among other students, who do not have special needs. 

 This type of integration has many benefits. But, at the same time it can also give way to 

discrimination. In order to avoid this type of negative behaviour, precise measures should be 

implemented at the level of educational politics. Otherwise, the effort in this matter would be in vain and 

all actions would lead to failure.  

 As far as the set of necessary measures for a successful inclusive education are concerned, the 

discussions are many and sometimes contradictory. What is the best way to integrate such students? 

What can we do so that we may succeed? The answers are many and they target various aspects.  

 However, when answering, one should stick to the most important principle of inclusive 

education, which is „to provide qualitative education available and accessible to everyone, disregarding 

one’s needs and abilities, social status, race, ethnicity, nationality, gender, religion, political views and 

health condition, in an encouraging and supportive environment” (Kaulina, Voita, Trubina, Voits, 2016, 

p 37). 

 This is an essential condition to eliminate attitudes that may lead to discrimination and to lessen 

social integration as well. Nevertheless, without the involvement of schools, that of the community, of 

the entire society as a matter of fact, such a goal cannot be accomplished. There must be a permanent 
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cooperation between the school and the families of students with special needs, a permanent support 

from both sides and also the support that comes from the community. 

 As far as the measures are concerned, in respect with an optimal inclusive education, several 

things should be taken into consideration, ranging from financial support to the training offered to 

teachers.  Moreover, many changes should also take place, such as those in the mentality  and attitudes 

of all people. And this is because we are all responsable, to a certain extent, for what happens with the 

education of our children, be it with or without special needs. And, if it is difficult to answer the 

question regarding the best methods to use in such educational situations, it is obvious that, without 

everybody’s implication, there would be no good end to it. 

Thus, teachers should follow training programmes in order to achieve proper skills and 

competences in the field of teaching students with special educational needs. This kind of training 

should give them insight into the problems to be dealt with in the future.  

It is a must that teachers be aware of the problems that these students are facing, of their needs, 

of their capabilities, of what they can actually do, in order to adapt their methods, strategies and to 

choose the best tools for a successful learning. In this way they will have the possibility to offer the 

support these children need, to differentiate tasks and create proper learning situations. 

Teachers should also find their students’strengths and weaknesses and should try to stimulate 

them in the right way, in that of developing their potential. They will need to motivate them and make 

them interested in learning and, most of all, they will have to find the best way to eliminate possible 

tension between them and other students. All this supposes very hard work, but the results will surely be 

the ones expected and the satisfaction incommensurable. 

Students should also be provided a proper environment to interact with the other students, to 

interrelate with them, in order to feel worthy, safe and not judged by their appearance or by other such 

discriminatory principles. Their needs should be very well understood and, from this point on, 

appropriate educational reforms and school restructuring should be taken into account. Only in this way, 

will these students be able to later face the difficulties of life and to be succesful in what they do. 

Here are some final glipses at what inclusive education should mean in the classroom: „Your 

classroom will reflect the spirit of inclusivity when your students witness your efforts to be inclusive of 

all and begin internalizing it themselves. This is demonstrated in your approach to the students, your 

child-friendly, disabilities friendly and inclusive language, teaching practices and classroom 
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organization. When all the students feel included, it will reflect in their own approach to each other, 

making your work at creating inclusivity easier (Julka A, 2014, p132).” 
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Jocuri didactice utilizate în terapia dislaliei la copii cu CES 

Prof. logoped Mihaela Rusu 

C.J.R.A.E./Centrul Logopedic Iași 

 

              Înainte de a o defini este necesară încadrarea dislaliei în sfera tulburărilor de limbaj. Cea mai 

completă clasificare a tulburărilor de limbaj este făcută de Emil Verza, (1982), care îmbină mai multe 

criterii în acelaşi timp (anatomo - fiziologic, lingvistic, etiologic şi psihologic), rezultând şase categorii: 

tulburări de pronunţie (dislalia, rinolalia,disartria), tulburări de ritm şi fluenţă (bâlbâiala, tahilalia, 

bradilalia, logonevroza, aftongia, tulburări pe bază de coree), tulburări de voce (afonia, disfonia, 

fonastenia), tulburări de scris-citit (agrafia-disgrafia, alexia-dislexia), tulburări complexe de limbaj 

(alalia, afazia), tulburări de dezvoltare a limbajului (mutismul psihogen,electiv sau voluntar, întârziere 

în dezvoltarea generală a limbajului), tulburări ale limbajului bazat pe disfuncţii psihice (dislogii, 

ecolalii, jargonofazii, bradifazii).          

              Din cele prezentate se observă că dislalia, alături de disartrie şi rinolalie este inclusă în 

categoria tulburărilor de articulaţie sau de pronunţie. Cuvântul dislalie vine de la dis = lipsă, deficienţă şi 

lalie = vorbire, glas, voce. Deci, dislalia este o tulburare de pronunţie sau de articulaţie provocată de 

afecţiuni organice sau funcţionale ale organelor periferice ale vorbirii şi se manifestă prin deformarea, 

omiterea, substituirea, înlocuirea şi inversarea sunetelor, iar în formele grave se produc şi la nivelul 

silabelor şi chiar a cuvintelor. Este cea mai raspândită formă a tulburărilor de vorbire şi poate să apară la 

aceeaşi persoană în combinaţie cu alte tulburări de limbaj, mai ales cu disgrafia şi bâlbâiala. Ea poate să 

existe atât la copiii normali din punct de vedere psihic, cât şi la cei cu deficienţe de intelect şi senzoriale.                                                                                                                                                                                                                                               

              Până  la 3 - 4 ani  prezenţa  tulburărilor de  pronunţie  este de natura  fiziologică,                                                                                                                                                                 

deoarece aparatul fono-articulator şi sistemele cerebrale implicate în actul vorbirii nu sunt suficient 

dezvoltate. Dar, după această vârstă se poate aprecia existenţa unei etiologii specifice dislaliei, ce 

impune intervenţia terapeutică, în vederea corectării acesteia.  Prognosticul dislaliei este, în general 

favorabil, mai ales dacă se intervine mai de timpuriu, pentru că nu s-a consolidat pronunţia defectuoasă. 

Terapia dislaliei presupune utilizarea unor metode şi procedee cu caracter general, dar şi metode 

şi procedee specifice  acestui  tip de tulburare. Astfel, dintre  metodele  şi  procedeele  cu  caracter  

general amintim (E.Vrăşmaş, C.Stănică, 1997) : dezvoltarea motricităţii generale și a                                                                                                                                                         

a mişcărilor fonoarticulatorii, educarea respiraţiei și dezvoltarea auzului fonematic. 

              Aceste exerciţii se execută în faza iniţială a terapiei generale şi în momentul impostării 

sunetului, ca etapa a terapiei recuperatorii specifice. 

              Terapia specifică se aplică dislaliei grave, pentru că în cazul dislaliei uşoare sunt suficiente 

metodele şi procedeele cu caracter general, deoarece capacitatea de asimilare verbală este foarte mare. 

Principalele etape sunt: emiterea sau obţinerea sunetului, consolidarea, diferenţierea și automatizarea 

sunetului corectat. 

 În continuare, vom prezenta câteva jocuri didactice utilizate în terapia dislaliei la copii cu CES: 

A).Jocuri pentru terapie generală : 
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a).Jocuri pentru mobilitatea generală și pentru mobilitatea aparatului fono-articulator: 

„Baterea palmelor” 

              Elevii sunt aşezaţi în perechi, faţă în faţă, cu mâinile sprijinite pe genunchi. La comanda de 

începere a jocului, fiecare copil bate palmele una de alta (mişcarea 1); după aceea unul bate palma 

dreaptă de palma stângă a partenerului (mişcarea 2); apoi bate cu palma stângă, plama dreaptă a acestuia 

(mişcarea 3); în continuare bate amândouă palmele de ale partenerului (mişcarea 4) şi în final îşi bate 

palmele fiecare, ca la mişcarea 1, apoi le sprijină iar pe genunchi. Aceste mişcări se repetă într-un ritm 

din ce în ce mai rapid. 

 „Comanda inversă” 

              Elevilor, fie că stau pe loc sau sunt în mişcare, li se adresează diferite comenzi, iar ei trebuie să  

execute mişcarea inversă. De exemplu, se comandă închiderea sau deschiderea gurii, ridicarea, 

coborârea, alternarea înainte, înapoi a maxilarelor, mişcări de intrare, ieşire, în formă de săgeată, lopată 

sau căuş a limbii, sugerea ori umflarea obrajelor, ţuguierea, rotunjirea, vibrarea, întinderea buzelor, 

imitarea tusei, înghiţitului, etc., iar grupul de elevi trebuie să relizeze mişcarea inversă. 

„Fă ca mine ! ” 

              Elevii sunt asezați pe scaune, în semicerc. Stând în fața lor, conducătorul jocului execută unele 

acțiuni simple: tușește, cască, înghite, deschide și închide gura, scoate limba sub forma de săgeată, de 

căuș, de lopată, suge și umflă obrajii, aburește oglinda, etc. Pe rând elevii trebuie să imite acțiunea 

conducătorului jocului. 

b).Jocuri pentru educarea respiraţiei :  

„Cine a umflat mai repede balonul ?” 

              Fiecare elev primeşte câte un balon. La comanda dată, ei încep să-l umfle. Acela care a terminat 

primul umflarea balonului este declarat căştigător. 

 „Cubuşorul” 

              Fiecare elev primeşte un beţişor, pe care îl ţine de amândouă capetele. Acest beţişor este trecut 

printr-un cub mic din carton subţire, confecţionat de ei. La comanda dată, elevii inspiră adânc pe nas, 

apoi expiră pe gură, suflând cu putere în cub pentru a-l face să se învârtească. 

„Morişca” 

              Fiecare elev primeşte câte o morişcă confecţionată dintr-un carton subţire. La comanda dată, 

elevii suflă în morişcă cu putere, făcându-o să se învârtească. 

c).Jocuri pentru dezvoltarea auzului fonematic : 

„Telegraful defect” 

              Elevii sunt dispuși în formație de semicerc și stau pe scaune. Profesorul se duce la un capăt al 

semicercului și-i șușotește la ureche un sunet sau o silaba ori un cuvânt, care să nu fie auzit și de ceilalți. 

Acesta, la rândul său, șoptește vecinului cuvântul auzit și așa mai departe până ce cuvântul ajunge la 

capătul semicercului, ultimul rostindu-l cu voce tare. Dacă acesta spune altceva decât ce a transmis 

profesorul, se cercetează la care elev s-a produs „defecțiunea” și acesta primește o sancțiune hazlie. 

Dacă cuvântul a fost transmis corect se numește un ``telegrafist`` și jocul se reia. 

„Glasul animalelor și a obiectelor” 
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              Elevilor li se distribuie jetoane ce reprezintă animale sau lucruri care produc onomatopee, 

specifice sunetelor deficitare (s, s, j, t, z, ci, r ) : șarpe, gânsac, albină, muscă, greiere, șoricel purcel, 

vrăbiuță, avion, tren, telefon, morișcă, ursulet, etc. La comanda dată de profesor elevii imita, pe rând, 

glasul animalelor și al „obiectelor”. 

„Recunoaște-l dupa voce! ” 

              Elevii sunt așezați în formație de cerc, ținându-se de mâini. În mijloc stă un copil legat la ochi, 

cu o jucărie în brațe (ursuleț, albină, purcel, greiere, etc.). La comanda de începere a jocului, elevii se 

deplseaza într-o parte sau alta, iar cel din mijloc caută să-l atingă pe unul din ei cu jucăria. Cel atins 

imita mormăitul ursulețului sau bâzâitul albinei (onomatopeea jucăriei-animal), în timp ce ceilalți elevi 

se opresc. Cel din mijloc trebuie să recunoască și să spună numele copilului atins după timbru vocii. În 

cazul în care l-a ghicit, schimbă rolurile între ei și jocul continuă; dacă nu ghicește jocul continuă în 

aceeași formație. 

B).Jocuri pentru terapie specifică : 

a).Jocuri pentru obținerea sunetelor deficitare : 

„În țara jucăriilor” 

              Elevii sunt dispuși în formație de cerc și stau pe scaune. Fiecare își alege numele unei jucării 

din cele prezentate de profesor (tren, avion, ursuleț, morișcă, etc). În mijlocul cercului se află profesorul 

care povestește și pe parcurs folosește la întâmplare numele jucăriilor alese. De exemplu : „În țara 

jucăriilor, mergând pe străzile înguste și curate, a trecut pe lângă mine un ursuleț!”. Elevul care și-a ales 

numele de ursuleț trebuie să imite cum face ursul („morrr”). Și jocul continuă până ce toți elevii au 

imitat onomatopeea. Cine nu este atent, pentru a reproduce onomatopeea va primi o pedeapsa stabilită, 

de comun acord, înainte de începerea jocului. 

b).Jocuri pentru consolidarea sunetelor deficitare 

„Câte sunete/ silabe/ cuvinte am spus ? ” 

              Elevii sunt împărțiți în doua echipe. Profesorul va enunța rar, cu pauze între sunete/ silabe/ 

cuvinte, pentru fiecare echipă în parte, silabe/ cuvinte/ propoziții simple ori dezvoltate și la întrebarea 

„Câte sunete/ silabe/ cuvinte am spus ?”, elevii vor preciza numărul solicitat, după ce le-au numărat în 

gând. Apoi, elevii din prima echipa vor adresa echipei adverse silabe/ cuvinte/ propoziții simple sau 

dezvoltate, stabilindu-se de fiecare dată numărul respectiv. 

„Ne jucam cu silabele” 

              Profesorul precizeaza o silaba și la îndemnul „Ne jucăm cu silabele” elevii vor căuta cuvinte 

care încep, cuprind sau se sfârseșc cu silaba respectivă, precizând totodată și numărul de silabe din 

cuvintele găsite de ei. 

„Cine spune mai multe cuvinte ? ” 

Elevii sunt împărțiți în doua echipe. Fiecare echipă primește un număr egal de jetoane (20 - 25 

jetoane) care reprezintă imagini ale căror nume conțin în diferite poziții (inițială, mediană, finală) 

sunetul deficitar. Elevii trebuie să găsească jetoanele  a caror imagine începe/cuprinde/se termina cu 

sunetul specificat 

Apoi spun câte sunete cuprinde cuvântul. Pentru fiecare răspuns corect se acorda un punct. La sfârșitul 

jocului se precizează echipa câștigatoare, pe baza punctelor acumulate. 
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 „Joc cu ... nume” 

              Se aleg prenume care încep cu un sunet deficitar (Sonia, Zara, Ștefan, Cecilia, etc). Fiecare elev 

va trebui să spună un nume de ființă sau lucru care începe cu prima litera a prenumelui ales, adăugat la 

propriul nume de familie. De exemplu, POPA SONIA poate deveni POPA SANDA sau POPA SANIE. 

Dupa aceasta se continuă cu a doua litera a prenumelui și așa mai departe, până când se transformă cu 

totul prenumele (POPA SANIE OPINCA NADIA IEPURE ARICI).  

„Joc cu ... nume, poster și carte” 

              c).Jocuri pentru diferențierea sunetelor deficitare 

„Repeta ce spun eu ” 

              Profesorul va pronunța o anumită silabă sau cuvânt, iar elevul desemnat trebuie să repete și să 

găsească o altă silaba asemănătoare sau un alt cuvânt, diferit doar printr-un singur sunet. Se vor pronunța 

silabe perechi : sa - za, sa - ja, la - ra, etc, după care se vor alcătui cuvinte care să înceapa cu silabele 

respective. Jocul se poate desfășura și sub formă de concurs, câștigător fiind acela care găsește mai 

multe silabe sau cuvinte. 

„A spus bine sau n-a spus bine ? ” 

              Profesorul va prezenta pe rând câte un obiect sau imagine  și va denumi pronunțând unele 

cuvinte corect, iar altele eronat. Grupa de elevi repetă cuvântul în cor atunci când este corect spus, iar 

atunci când este greșit îl întrerupe pe profesor print-un semnal convenit la începerea jocului (clopoțel, 

fluier, etc.). Un elev va pronunța forma corectă, iar altul va alcătui o propoziție cu acel cuvânt (exemple 

de cuvinte : sare, sapă, zahăr, roșu, ziar, ziuă, șapcă, rață, pară, etc.). 

d).Jocuri pentru automatizarea sunetelor deficitare 

„Răspunde repede ! ” 

              Elevii stau în formație de semicerc pe scaune. În fatța lor se afla profesorul care dă fiecărui elev 

nume de obiecte sau îmbrăcăminte, exemplu : șorț, sobă, sapcă, scaun, etc. Elevul care își aude numele 

obiectului pe care îl poarta trebuie să răspundă imediat, spunând numele altui obiect primit de alt elev, 

de exemplu : „Nu știu unde mi-am pus șapca, cred că e legată de șorț”. Elevul care a primit numele de 

șorț răspunde imediat : „Nu-i la șorț, cred că este pe sobă”. Cel care a primit numele de sobă răspunde și 

el : „Nu este pe sobă, cred că este pe scaun”, etc. Elevul care întârzie cu răspunsul iese din joc. 

„Propoziții în lanț” 

              Elevii sunt așezați în cerc pe scaune, în jurul profesorul. Acesta solicita elevilor să spună fiecare 

un singur cuvânt, care să conțină sunetul deficitar, ales în așa fel, încât, prin efortul comun al tututror, să 

se construiască o propoziție. De exemplu, pentru sunetul „s” : Sara sare peste scaunul scund. 

 „Literele buclucașe” 

              Elevii sunt dispuși în jurul mese, pe scaune. Fiecare elev primește un plic în care sunt litere 

amestecate, necesare pentru a alcătui numele unei flori/ pom/ animal/ obiect de mobilier/ etc. Li se 

solicita elevilor să le așeze în ordine pentru a afla despre ce este vorba. Jocul continuă cu alcătuirea cât 

mai multor denumiri. Acela care descopera cele mai multe denumiri e desemnat câștigătorul jocului. 

„Ghici ghicitarea mea”  

              Se așează baloane colorate legate laolaltă de un suport. Înainte de a fi umflate se introduce, în 

fiecare balon, numele unui animal domestic sau a unuia sălbatic. Elevii sunt împărțiți în două echipe și 
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prin tragere la sorți se stabilește cine începe jocul. Elevul din echipa care începe jocul sparge un balon, 

citește numele animalului ieșit din acesta și spune o ghicitoare. Dacă echipa adversă ghicește rolurile se 

schimbă, dacă nu se acorda un punct pentru prima echipa și jocul continuă în același fel. Câștigă echipa 

care spune mai multe ghicitori și ghicește mai multe răspunsuri. 

Utilizarea jocului didactic, ca metoda de lucru în activităţile de terapie logopedică a copiilor cu 

CES este benefică, atât pentru elev, deoarece contribuie la valorificarea întregului potenţial de care 

dispune acesta, cât şi pentru profesor, care are satisfacţia muncii împlinite, în momentul în care elevul cu 

probleme legate de sfera comunicării şi limbajului şi/sau de cele psihomotrice, cognitive ori socio - 

afective de la începerea terepiei devine un elev capabil să pronunţe corect, clar şi precis cunoştinţe, 

deprinderi, priceperi, dorinţe, interese, convingeri, precum şi valori, principii şi norme sociale, specifice 

vârstei. 

              Jocurile didactice pot fi folosite cu succes şi în activităţile terapeutic - recuperatorii a 

tulburărilor de pronunţie, atât la vârsta preşcolară, cât şi la şcolarii mici, obţinându-se rezultate pozitive 

importante, ca urmare a implicării totale a elevilor şi profesorului, deoarece în timpul desfăşurării 

activităţilor sub forma de joc profesorul devine participant activ. 
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Strategii, procedee și metode didactice pentru elevii cu CES 

integrați în învățământ 

 

Profesor Anghel Maria Laura 

CSEI, Orasul Valenii de Munte 

 

„... în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu (...) toate aceste 

roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în școli, minți mai agere sau mai 

încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp, dar câștigăm satisfacție și respect...” (J. A. Comenius)  

Integrarea presupune recunoașterea și acceptarea diversității, a cerințelor educative speciale, 

observarea specificului fiecărui elev, respectiv adoptarea unei abordări diferențiate a procesului de 

educație și facilitarea accesului și participării active la actul instructiv-educativ; atingerea normalizării 

nu va mai fi astfel doar un concept idealist ci o realitate. Cursul actului educațional fiind dat de 

strategiile, procedeele și metodele didactice adoptate în vederea atingerii obiectivelor propuse, se vede 

ca fiind impetuos necesar o înțelegere și studiere continuă a acestora.  

În dicționar, cuvântul “strategie” este definit ca fiind un mijloc sau un ansamblu de mijloace 

folosite pentru asigurarea victoriei sau  “arta de a folosi toate mijloacele disponibile în vederea asigurării 

succesului într-o luptă, într-o activitate” (Marcu, F., Marele dicționar de neologisme). Pentru asigurarea 

victoriei pe “câmpul de luptă” al învățământului trebuie să existe o bună strategie didactică, potrivită 

fiecărui context, trebuie ca fiecare cadru didactic să fie un artist care combină metodele și procedeele 

didactice în așa fel încât fiecare act educațional să fie un succes pentru fiecare partener implicat în acest 

act: elev, părinte, profesor și alți specialiști.  

Cum strategia didactică este un concept larg, nu se poate limita la o singură dimensiune. Astfel, 

ea se poate construi pe mai multe paliere, în funcție de: 

• mediul de organizare a situațiilor de învățare; 

• forma de organizare a elevilor; 

• gradul de explicitare, respectiv dimensiunea conținuturilor transmise;  

• gradul de intervenție, implicare a cadrului didactic; 

• coeziunea și gradul de legătură dintre secvențe.  

Strategia nu este așadar ceva singular, ci este construită, simultan, pe diferite direcții de acțiune. 

În strânsă legătură cu strategia, metodele didactice reprezintă “drumul” pe care profesorul îl 

alege pentru a atinge obiectivele educaționale propuse. În vârful unui munte poți ajunge pe mai multe 

căi, în cele din urmă, însă, ajungi în același loc, indiferent de calea aleasă. Asemănător, o informație – o 

valoare, un comportament, etc. – poate  fi transmisă în felurite moduri, în final însă este aceeași 

informație. Contează mai mult capacitatea cadrului didactic de a alege metoda potrivită pentru fiecare 

situație de învățare, fiecare context și metoda bine adaptată cerințelor educaționale speciale ale elevilor.  

Metoda didactică este modalitatea de lucru abordată de cadrul didactic în activitățile instructiv-

educative pentru beneficiul elevilor, presupunînd o colaborare între profesor și elev. Ea se va folosi de 

anumite procedee, combinate și aplicate în funcție de nivelul și necesitățile, interesele elevilor. În acest 
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fel, profesorul devine organizatorul procesului de predare-învățare-evaluare și jucând diferite roluri, de 

la îndrumător, ghid, animator, consilier etc. până la evaluator.  

Procedeul didactic reprezintă o secvență a metodei didactice, o operație concretă prin care 

metoda prinde viață, nu doar prin contur, ci și prin detalii. Într-o situație de învățare metoda apare ca o 

combinație de procedee, alese și îmbiate în așa fel încât să fie potrivite pentru situația dată. Astfel, o 

metodă poate lua diferite forme, în funcție de procedeele folosite, la fel cum putem picta imaginea unui 

tablou folosind diferite tehnici și nuanțe. Uneori, schimbările pot fi de așa natură încât o metodă să 

devină procedeu pentru o altă metodă și invers, un procedeu să devină o metodă în sine (de exemplu, 

demonstrația, ca metodă, poate devein procedeu în cazul metodei explicației). 

 Exemplificând, putem alege folosirea metodei conversației în actul educativ, dar concret,  

conversația poate fi derulată pe mai multe căi, prin joc de rol sau pe baza exercițiului de tip întrebare-

răspuns, prin continuare unui subiect cu început dat, etc.   

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale metodele și procedeele didactice trebuie selectate 

cu o mare atenție, astfel încât să fie potrivite acestora. Metodele se pot clasifica în mai multe categorii, 

în funcție de diferiți parametrii, astfel pot fi:  

• metode clasice,tradiționale (expunerea, conversația, exercițiul etc.) sau moderne 

(problematizarea, modelarea, instruirea programată etc.);  

• metode verbale (bazate pe cuvânt) sau intuitive (bazate pe observarea directă a obiectelor 

sau fenomenelor); 

• metode de comunicare orală (povestirea, expunerea, explicația, descrierea, conversația 

euristică, brainstormingul etc.) sau metode bazate pe contactul cu realitatea 

(demonstrația, experimental etc.) 

• metode expozitive, pasive (accentual este pus pe memoria reproductivă și ascultarea 

pasivă) sau activ-participative (accentual este pus pe explorare și interacțiune);  

• metode individuale, în grupuri, frontale sau combinate; 

• metode de predare, de fixare sau de verificare;  

• metode bazate pe învățarea prin receptare (expunerea, demonstrația), pe descoperirea 

dirijată (conversația euristică, studiul de caz etc.), pe descoperire propriu-zisă (observarea 

independent, rezolvarea de probleme, brainstormingul etc.) 

Metodele expozitive vor fi conturate de folosirea unui limbaj adecvat, de o prezentare clară, 

concisă, de sistematizarea ideilor și implicarea elevilor prin diferite metode și procedee intuitive și 

întrebări de control frecvente pentru a asigura înțelegerea.  

Exemple de metode și procedee didactice care pot fi folosite cu succes pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale: 

- povestirea însoțită de imagini; 

- conversația euristică; 

- jocul didactic, dramatizarea, jocul de rol, pentru dezvoltarea comunicării și participarea 

activă, implicată a elevilor, pentru socializarea acestora cu cei din jur;  

- demonstrația, pentru o înțelegere concretă, senzorială; 

- exercițiul, pentru consolidarea cunoștințelor; 
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- metoda imitației; 

- metoda fonetică analitico-sintetică, prin trecere de la ușor la greu în învățarea cititi-scrisului. 

Metodele activ-participative sunt folosite tot mai des în ultimul timp, deoarece implică 

elevul la un nivel mult mai înalt și dezvoltă capacitatea acestuia de a avea încredere în sine, de a  fi 

independent, de a se integra mai optim și de a avea o relaționare socială mai profundă, mai pozitivă. 

Exemple:   

- brainstormingul; 

- știu/vreau să știu/ am învățat; 

- interviul în trei etape; 

- turul galeriei; 

- masa rotundă;  

- linia valorilor; 

- rezumați/ lucrați în perechi/ comunicați. 

Pentru optimizarea învățării în clasă la copiii cu cerințe educative speciale se poate  

folosi instruirea în cuplu, parteneriatul în predare, colaborarea în predare, folosirea sugestiei, învățarea 

asistată de calculator.   

În cadrul strategiilor, procedeelor și metodelor folosite pentru elevii cu CES învățarea 

asistată de calculator este de actualitate și constituie un bun sprijin. Elevii se implică mai mult în 

activitate, ajută la îmbogățirea experienței acestora și la creșterea atenției și, sub o gestiune bună a 

profesorului, aceasta poate favoriza progresul elevilor. 

Colaborarea în predare, poate, de asemenea, sprijini procesul educativ și dezvoltarea 

copilului cu cerințe educative speciale: temele vor fi abordate interdisciplinar, creându-se o experiență 

mai aproape de realitate, care nu mai este fragmentată excesiv.  

Diferențele dintre elevi pot fi folosite ca resursă pentru predare și învățare. Ei pot 

pune la comun cunoștințele și experiențele dobândite de fiecare. Aceștia se pot susține reciproc în 

domeniile în care excelează, putând fi îndrumători pentru cei care știu mai puțin. Atunci când un elev 

depășește o problemă, el poate fi încurajat să împărtășească experiența lui cu ceilalți colegi, aflați în 

situații asemănătoare. Capacitatea elevilor de a oferi suport emoțional trebuie recunoscută și este util să 

se creeze un context favorabil pentru ca aceștia să își poată exersa această capacitate și să lege prietenii. 

Fiecare elev cu cerințe educaționale speciale are anumite daruri, abilități, talente, pe care le poate 

împărtăși cu ceilalți colegi. 

Așadar, conștientizarea nevoii de integrare pentru elevii cu CES va determina implicarea fiecărui 

cadru didactic în vederea creării unei strategii bazate pe metode și procedee adaptate trebuințelor și 

particularităților acestora. 
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EVALUAREA COPIILOR CU CES 

 

                                         Prof. De Sprijin-Filip Cornelia -Viorica 

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei                                                                                                                                                                    

  

Dizabilitatea face parte din experienţa umană, fiind o dimensiune a umanităţii. Ea este cea 

mai puternică provocare la acceptare a diversităţii. Sarcina evaluării copiilor cu deficiențe nu este 

una uşoară. Rolul evaluatorului este să ştie exact ce este dizabilitatea, care sunt coordonatele sale, dar 

şi s-o recunoască ca experienţă unică, ca o dimensiune a diversităţii umane. Numai astfel se poate 

aprecia corect dacă serviciile şi programele de intervenţie şi sprijin pe care le propune, le evaluează 

și revizuiește răspund necesităţilor celor cărora le sunt adresate. 

Evaluarea trebuie să se realizeze într-un cadru empatic şi de pe poziţii de compatibilitate 

culturală cu beneficiarii ei. Aceasta presupune facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi şi 

participarea acestora şi a reprezentaţilor legali la toate nivelurile evaluării. Parteneriatul în evaluare 

este esenţial; părinţii au dreptul să fie consultaţi, să participe la luarea deciziilor consecutive 

evaluării, să cunoască planurile şi programele de intervenţie şi progresele pe care le realizează 

copilul.Evaluarea este un act de mare responsabilitate pentru toţi factorii implicaţi: copii, părinţi, 

specialişti evaluatori.  

În consecinţă, evaluarea este un proces continuu, de planificare şi programare care orientează 

elaborarea planului de servicii personalizate şi programele de intervenţii personalizate.Evaluarea 

trebuie să fie complexă şi să evite formalismul. Aceasta presupune o abordare multidisciplinară - 

medicală, psihologică, pedagogică şi socială - complementară, uneori inter-instituţională, iar din 

analiza şi sinteza tuturor datelor rezultate reies şi trebuie să se propună soluţii de integrare a copiilor 

cu CES. 

Principiile evaluării copilului cu dizabilitĂȚI: 

➢ evaluarea trebuie să fie subordonată interesului superior al copilului  

➢ creşterea nivelului de “funcţionalitate”, de implicare activă în planul vieţii 

individuale şi sociale. 

➢ evaluarea trebuie axată pe potenţialul de dezvoltare a copilului.  

➢ evaluarea necesită o abordare complexă și completă a elementelor relevante (sănătate 

biopsihică, nivel de instrucţie şi educaţie, grad de adaptare psiho-socială, situaţie 

economică ş.a.) precum şi a interacţiunii dintre acestea. 
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➢ evaluarea trebuie sa fie unitară, să urmărească şi să opereze cu aceleaşi obiective, 

criterii, metodologii, pentru toţi copiii. 

➢ evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional, altfel spus să determine 

nivelul actual de dezvoltare, pentru a oferi un prognostic şi recomandări privind 

dezvoltarea viitoare a copilului, în integralitatea sa. 

➢ evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea activă şi responsabilizarea 

tuturor specialiştilor implicaţi (psihologi, medici, pedagogi, profesori, educatori, 

sociologi, asistenţi sociali, logopezi etc.). 

➢ evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcţi ai acestei 

activităţi: copilul şi persoanele care îl au în ocrotire. 

 Evaluarea – proces continuu Și complex  

Reforma din protecţia copilului, educaţie și sănătate atinge în desfăşurarea ei şi domeniul 

evaluării copiilor. Se afirmă reconsiderarea actului evaluării, din perspectiva necesităţii includerii şi a 

unor grupuri vulnerabile de copii în acţiunea evaluativă. 

Evaluarea este o parte dintr-un proces şi nu demers ulterior şi exterior diverselor tipuri de 

intervenţii: educaţionale, de protecţie, de tratament şi recuperare etc. Demersul evaluativ nu se 

rezumă la o activitate constatativă, ci investighează potenţialul de dezvoltare şi învăţare şi sugerează 

programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare. 

Evaluarea statică, în care se punea accent pe ceea ce poate face efectiv copilul, pe abilităţile 

pe care le are la un moment dat şi nu pe capacităţile sale de dezvoltare a fost înlocuită cu evaluarea 

dinamică, prin care se estimează potenţialul de învăţare în scopul folosirii lui ca suport în formarea 

abilităţilor necesare dezvoltării plenare a copilului. 

Probele şi testele de evaluare au drept obiectiv determinarea abilităţilor şi a disponibilităţilor 

imediate pentru dezvoltare. O asemenea abordare exclude definitiv teza “caracterului irecuperabil” al 

copilului cu dizabilităţi. 

Evaluarea stabileşte elementele pozitive din dezvoltarea copilului, ca punct de plecare în 

activitatea de recuperare (reabilitare). Evaluarea fără măsuri de intervenţie este un nonsens, ca si 

interventia fara evaluare si monitorizare continua. Sistemul de intervenţie în care este cuprins copilul 

cu dizabilităţi trebuie să cuprindă obligatoriu următorii paşi: identificare – diagnoză – orientare – 

măsuri şi servicii de intervenţie (de exemplu recuperare şi reabilitare) şi suport – reevaluare –– 

integrare şi includere socială.  

În consecinţă, evaluarea este un proces continuu, de planificare şi programare care orientează 

elaborarea planului de servicii personalizate şi programele de intervenţii personalizate. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

908 
 

Evaluarea parametrică implică utilizarea unor teste sau probe. Însă evaluarea trebuie să 

includă şi observaţia directă şi sistematică, istoricul dezvoltării copilului (anamneza), date socio-

culturale, analiza produselor activităţii, analiza erorilor, analiza de sarcini, inventarele de abilităţi, 

chestionare, interviul, dialogul cu părinţii etc. Aceste metode de evaluare permit monitorizarea 

copilului în contexte naturale de viaţă, iar informaţiile culese prin intermediul lor ne oferă o 

adevărată “hartă“ a evoluţiei copilului şi a comportamentelor sale în domenii fundamentale, precum 

relaţiile cu activitatea şi cu mediul, relaţiile cu ceilalţi, relaţiile cu sine  

Etape ale evaluĂrii 

Demersul evaluativ în cazul copiilor cu dizabilităţi parcurge următoarele mari etape: 

❖ Evaluare iniȚialĂ este constatativă, ale cărei obiective sunt: 

➢ identificarea, inventarierea, clasificarea, diagnosticarea; 

➢ stabilirea nivelului de performanţe sau potenţialul actual al copilului; 

➢ estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al 

copilului; 

➢ stabilirea încadrării: pe grad sau nivel, educaţional etc; 

➢ stabilirea parametrilor programului de intervenţie personalizată  

❖ Evaluarea formativĂ   este un tip de evaluare continuă care evidenţiază nivelul potenţial al 

dezvoltării şi urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament a operaţiilor mintale. Ea nu 

este centrată pe deficit, ci evidenţiază ceea ce ştie şi ce poate copilul, ce deprinderi şi abilităţi 

are într-o anumită etapă a dezvoltării sale. 

❖ Evaluarea finalĂ  are ca obiective: 

➢ estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 

➢ modificarea planului sau a programului, în raport de constatări; 

➢ reevaluarea copilului şi reconsiderarea deciziei. 

Evaluarea trebuie să fie complexă şi să evite formalismul. Evaluarea complexă presupune o abordare 

multidisciplinară - medicală, psihologică, pedagogică şi socială - complementară, uneori inter-

instituţională, iar din analiza şi sinteza tuturor datelor rezultate reies şi trebuie să se propună soluţii 

de orientare a copiilor către serviciile adecvate. 
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ROLUL METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE 

ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ CU ELEVII CU CES 

 

prof. Petruţ Mirela 

Şcoala Gimnazială “Ion Pop-Reteganul”,  Sîncel, 

Școala Gimnazială “Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, 

 

În ultimul timp se invocă frecvent metodele activ-participative utilizate în practica 

instructiv-educativă, deoarece permit elevului satisfacerea cerinţelor educaţionale prin efort personal 

sau în colaborare cu alţi colegi. Aceste metode stimulează interesul pentru cunoaştere, facilitează 

contactul cu realitatea înconjurătoare, ele fiind subordonate dezvoltării mintale şi a nivelului de 

socializare al elevilor. În contextul educaţiei speciale şi integrate, aceste metode constituie o resursă 

importantă în proiectarea activităţilor educative, deoarece stimulează şi dezvoltă foarte mult 

învăţarea prin cooperare (lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi), facilitând astfel comunicarea,  

socializarea, colaborarea şi sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pentru explorarea 

unor teme noi; se favorizează în acest mod cunoaşterea reciprocă dintre elevi, înţelegerea şi 

acceptarea reciprocă, precum şi integrarea copiilor cu CES în colectivul clasei. Aceste metode, pe 

lângă eficienţa lor în activitatea didactică, dezvoltă o serie de aptitudini şi capacităţi referitoare la 

spiritul de toleranţă, ascultarea activă, luarea deciziei, autonomia personală, responsabilitatea şi 

participarea socială, formarea opiniilor şi înţelegerea corectă a realităţii.                           

Necesitatea şi importanţa flexibilizării conţinuturilor şi a mijloacelor de instruire a elevilor 

cu CES din învăţământul incluziv este dată de 3 perspective : 

• perspectiva individuală - identificarea problemelor de învăţare/dezvoltare 

pentru fiecare caz sau grup de copii cu CES ; 

• perspectiva de grup - relaţiile elevului cu CES cu ceilalţi colegi, cu cadrele 

didactice din învăţământul de masă, ca modalitate de intercunoaştere şi progres în învăţare şi mijloc 

de socializare ; 

• perspectiva curriculară - are tangenţă directă cu specificitatea muncii  

specialistului în servicii educaţionale integrate (CDI/CDS), şi se referă la flexibilizarea conţinuturilor 

şi esenţializarea lor, adaptarea mijloacelor de învăţare pornind de la particulărităţile individuale ale 

fiecărui elev cu CES, urmărindu-se depăşirea dificultăţilor de învăţare, utilizând tehnici specifice 

învăţământului incluziv (învăţarea interactivă, negocierea obiectivelor şi elaborarea lor în comun, 

sprijinirea elevilor la curs şi în afara lui cu ajutorul profesorilor itineranţi, de sprijin, şi dezvoltarea 

parteneriatului educaţional cu alţi specialişti, cu familiile şi comunitatea, evaluarea continuă, dar 

diferenţiată etc.). 

Un punct cheie în activitatea de recuperare şi integrarea şcolară a CDI/CDS îl are acţiunea 

de flexibilizare a curriculumului şcolar şi de adaptare care se adresează şi vine către nevoile de 

învăţare ale elevilor cu dificultăţi de învăţare şi integrare şcolară. Flexibilizarea curriculară se va 

regăsi apoi în modul de proiectare a lecţiilor şi în modalităţile de învăţare propuse. În atenţia CDI va 

sta acţiunea de reproiectare a unui curriculum simplificat şi accesibilizat la nivelul de asimilare şi 

învăţare a elevilor cu CES integraţi prin : 

• preluarea din curriculum general, comun, central adresat copiilor fără  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

911 
 

dizabilităţi şcolare a acelor conţinuturi care pot fi şi înţelese şi însuşite de copiii cu CES şi anularea şi 

eliminarea altora care prezintă o mare complexitate pentru nivelul lor limitat de comprehensiune ;  

• odată preluate, elementele de conţinut parcurg un proces de simplificare şi  

esenţializare  pentru a fi mai usor înţelese şi asimilate de elevii cu CES  

Cadrele didactice din învăţământul de masă împreună cu cadrele didactice itinerante vor 

forma parteneriate active în predare-învăţare în cazul elevilor cu CES, şi nu numai, parteneriate care 

se traduc în practica didactică în: rezolvări de probleme comune, găsind soluţii comune sau 

alternative, consultarea unui alt cadru didactic de o anumită specialitate şi cu o experienţă superioară 

într-un domeniu, predarea în colaborare (team- teaching), în care se poate realiza antrenarea activă a 

tuturor elevilor, încurajarea celor în dificultate, crearea unui cadru optim de punere în valoare a 

capacităţii de învăţare a elevilor. Nu lipsit de importanţă este parteneriatul cu familia, încurajarea şi 

angajarea ei în efortul de recuperare şi integrare socio-şcolară a elevilor cu CES. 
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Construirea unei imagini pozitive copiilor cu CES 

                                                                   Prof.inv.primar: Danci Aurica 

                                                                              Şcoala Gimnazială Nr.8 Borşa         

 

             Construirea unei imagini pozitive despre sine este o  necesitate esentiala  a copiilor cu CES. 

Aceasta se poate realiza pe fondul unor activităţi de grup orientate spre valorizarea posibilităţilor 

fiecăruia şi pe un sistem de relaţii pozitive între profesor şi elev şi între elevi. 

Relatiile respective trebuie sa ofere  terenul încrederii reciproce, al empatiei cu trăirile fiecăruia, 

împărtăşirii emoţiilor, sentimentelor, preocupărilor ca şi a experienţei de cunoaştere şi învăţare. 

Pentru copiii cu CES este foarte importantă cultivarea unor atitudini pozitive faţă de propria 

activitate, a rezultatelor pe care le obțin și față de colegii din clasă. Încrederea în sine, precum și 

motivația proprie pentru a învăța, cooperarea cu ceilalți, cu alte cuvinte clădirea unui climat afectiv 

pozitiv reprezintă un obiectiv înprocesul educativ desfășurat cu elevii cu CES. 

        Aspectul recompenselor sau laudelor elevilor care obțin progres sunt absolut necesare. Nu se 

poate obține o ameliorare a situației în cazul elevilor cu cerințe educative speciale, dacă nu se 

subliniază micile reușite, oricând acestea sunt înregistrate în activitatea de învățare. 

          Activitățile extracurriculare  și extraşcolare, proiectele de grup contribuie în mare măsură la 

integrarea cu succes a elevilor cu cerințe educative speciale în activitatea didactică. 

          Autonomia personală în cazul elevilor cu dificultăți de învățare constituie un element esențial 

în integrarea lor cu succes în activitatea didactică. Trebuie pus accent pe obținerea unui real echilibru 

între sprijinul acordat elevilor cu CES în realizarea sarcinilor, deci a unei oarecare dependențe de 

cadrele didactice, și fundamentarea unei independențe în activitatea lor. 

Însuşirea unor metode şi tehnici de învăţare, memorare, de redare a ideilor unui conţinut constituie o 

altă cerinţă pe care educatorul o poate rezolva în clasa obişnuită. Se consideră că învăţarea este mult 

mai plăcută şi mai eficientă dacă în clasa de elevi se foloseşte învăţarea în interacţiune Aceste cinci 

strategii propuse de Pachetul de resurse pentru profesori, elaborat de UNESCO pentru promovarea 

şcolii de tip incluziv, pentru toţi copiii, constituie tot atâtea cerinţe în optimizarea procesului de 

învăţare în clasa obişnuită de elevi. Aşadar, este mereu necesară identificarea celor mai bune metode 

pentru ca elevii cu CES să-şi menţină participarea activă la un nivel optim pentru ca, în 

cadrul lecţiei, să nu intervină plictiseala, modificarea conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi 

anevoios,mai ales sub aspectul corelării instruirii cu restul elevilor clasei. 

           În afara activităţii propriu-zise din clasă există numeroase alte resurse de sprijin. În acest sens, 

sprijin pentru predare este o colaborare eficientă cu familia şi o implicare reală a comunităţii în 

problematica procesului şcolar. Parteneriatul școală-familie-comunitate are un rol esențial în 

integrarea elevilor cu cerințe educative speciale și reprezintă o reală provocare în contextul 

exigențelor la nivel de sistem de învățământ care se dezvoltă tot mai mult astăzi . Evaluarea elevilor 

cu astfel de cerinte speciale ,difera  de ceilalţi participanţi la lecţie prin evaluări formative şi 

sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a progresului şcolar prin 

raportare la cerinţele din curriculum. 

         Reuşita activităţilor depinde de reuşita dublei abordări a instruirii în interiorul clasei si a relaţiei 

fundamentale dintre instruire si evaluare. 
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           Elevii cu CES au mare nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în contact 

social, aspect care vizează calităţile etice şi morale ale dascălului, sub al cărui control se află limita 

relaţionării. 

            Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o 

stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. 

Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând 

raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup. 

Profesorul eficient îşi sprijină elevii prin stabilirea clară a scopului activităţilor didactice; acceptarea 

şi valorizarea diversităţii şi opţiunilor diferite; reflectând asupra activităţilor desfăşurate şi evaluând 

permanent intervenţiile sale şi cele ale copiilor; utilizând flexibil toate resursele posibile, folosind 

cooperarea în clasă şi în afara ei. 
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Educaţia integrată a elevilor cu CES 

                                                                      Prof.inv.primar Ivaşko Cristina 

                                                                        Şcoala Gimnazială Nr.8 Borşa 

 

        Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care sunt 

suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei 

        Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţămantului general a elevilor cu CES 

pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor categorii de 

copii. 

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de 

învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături 

care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în 

creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, 

individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar 

dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe. 

           În orice clasă putem găsi copii cu CES. Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea 

atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi a problematicii şi 

potenţialului de relationare şi participarea lor la serviciile oferite. Copiii pot întâmpina dificultăţi de 

învăţare de la cele mai uşoare determinate de oscilaţii în însuşirea şi formarea capacităţilor şi 

competenţelor în domenii diferite, până la tipuri aparte de învăţare care necesită intervenţii 

specializate. 

           Indiferent de aceste probleme, la şcoală copiii vin să înveţe şi să se dezvolte împreună cu 

colegii lor. 

           Fiecare copil are nevoie de un sprijin, de o îndrumare, un îndemn. Fiecare copil cu CES 

trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte maximal 

potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. 

Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor 

stări efectiv emoţionale corespunzătoare în care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în 

raport cu activităţile desfăşurate. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere 

implicaţiile practice, teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale . 

         Pentru a răspunde adecvat copiilor cu CES profesorul trebuie să acţioneze nu numai la lecţie ci 

şi asupra grupului, ambientului educaţional şi asupra propriei dezvoltări profesionale. 

          Copiii cu CES pot avea planuri de învăţare sau planuri educaţionale personalizate dar, rolul 

profesorului la clasă nu este să îi separe ci să îi antreneze în activităţi alături de ceilalţi. Planurile 

separate sunt elaborate de profesionişti, cum ar fi cadrul didactic de sprijin sau logopedul şi prevăd şi 

măsuri didactice, decise împreună cu profesorul clasei. 

 

Bibliografie: 

• Musu, Ionel. (2000). Ghid de predare învățare pentru copiii 

cu cerințe educative speciale. Bucureşti: Editura Marlink. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

915 
 

Școala pentru diversitate 

Aștefănoaie Nicoleta 

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești 

 

Progresul școlar se obține  treptat prin muncă și efort uriaș depus atât de cadrul didactic, cât și de 

elev. Capacitatea de învățare a elevilor cu CES, ambianța și sprijinul familiei și a societății în 

general, influențeză foarte mult obținerea unui progres școlar real. 

Problematica elevilor cu CES a devenit în ultimii ani prioritară atât pentru sistemul național de 

învățământ cât și pentru educatori, profesori și nu în ultimul rând pentru părinți și chiar bunici 

uneori. Toți luptăm pentru o viață normală pentru acești copii. 

Politicile educaționale  sunt bazate pe valorificarea principiilor educației pentru toți, indiferent de 

cerințele speciale cu care se confruntă, pentru a deveni utili în familiile lor, dar și utili societății în 

care reușesc să se integreze. Integrarea pune accentul pe cerințele copiilor, expertiză specializată, 

intervenție specializată până la recuperarea copiilor. Procesul de integrare trebuie să fie un proces de 

normalizare a vieții persoanelor aflate în dificultate. Școala trebuie să ofere o paletă cât mai largă de 

servicii educaționale care să atragă copiii și să le satisfacă cerințele. În această școală trebuie să 

existe în primul rând comunicare, înțelegere, într-un cuvânt un spațiu dominat de acceptare, toleranță 

și diversitate.  Este știut faptul că din categoria copiilor cu cerințe speciale fac parte nu numai copii 

cu deficiențe, dar și copii care, chiar dacă nu au dizabilități organice sau fiziologice, prezintă 

manifestări repetate de inadaptare la cerințele programei școlare. 

Școala pentru diversitate pune în centrul atenției sale persoana umană ca ființă originală, unică și 

irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite, 

motivații, rațiuni și puncte de vedere diferite. (M.L. Melero,1998) Pregătirea corespunzătoare a 

profesorilor și a altor categorii de specialiști este o condiție fundamentală pentru valorificarea 

diversității culturale în câmpul relațiilor sociale și comunitare. Abordarea problematicii 

conținuturilor educației în condițiile integrării copiilor cu CES în învățământul de masă trebuie să se 

finalizeze cu realizarea unui curriculum diferențiat sau adaptat. Acest curriculum trebuie să fie 

flexibil astfel încât fiecare elev să avanseze într-un ritm propriu în funcție de capacitățile sale de 

învățare. 

Un curriculum integrat trebuie să pună accent pe următoarele domenii: 

1) Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv, motivațional, caracterial și al 

socializării; 

• imaginea de sine; 

• motivația internă și externă; 

• scopurile, interesele, pasiunile; 

• activitățile individuale și în grup; 
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• gradul de toleranță și înțelegere față de cei din jur și față de valorile acestora; 

• echilibrul afectiv; 

• jocul, activitățile de timp liber; 

• responsabilități individuale, școlare, sociale; 

• atitudine față de muncă etc. 

2) Dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală; 

• deprinderile de studiu și stilul personal de învățare; 

• învățare socială; 

• activitățile extrașcolare de învățare; 

• comunicarea verbală și non verbală, orală și scrisă, cititul; 

• operațiile aritmetice de bază; 

3) Dezvoltarea conduitei morale, religioase și a simțului estetic 

• sistemul de valori morale; 

• atitudinea față de valorile religioase; 

• atitudine față de diferite evenimente și fenomene sociale; 

• gradul de implicare în diferite activități cu conotație etică sau estetică etc. 

4) Dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice 

• deprinderi psihomotrice de bază( locomoția, gesturile, mimica); 

• jocurile dinamice și exercițiile fizice; 

• rezistența la efort fizic etc. 

În proiectarea curriculumului trebuie să se țină seama de tipul și gradul deficienței elevului.În 

practica instructiv-educativă sunt numeroase cazuri de elevi cu deficiențe integrați în clase de elevi 

fără deficiențe și cu evoluții spectaculoase  la unele discipline. În cadrul activităților e recomandat sa 

fie aplicate cu precădere metodele activ-participative care stimulează interesul pentru cunoaștere, 

facilitează interacțiunea cu realitatea înconjurătoare. Lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi 

faciliteaza comunicarea între ei, colaborarea sau sprijinul reciproc în realizarea sarcinilor sau temelor 

avute, fapt care conduce la toleranța. 

În cadrul lecțiilor se pot utiliza o serie de metode sau tehnici de lucru adaptate vârstei elevilor și 

nivelului lor de performanță. Iată câteva metode ce pot fi aplicate în cadrul lecțiilor, care duc la 

obținerea unui progres școlar al copiilor cu deficiențe. 

1) Predicțiile în perechi  

 2)  Știu -Vreau să știu- Am învățat 

 3) Brainstorming 
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4) Ciοrchinеlе  

5) Μetoda  R.Α.I. „Răsрunde-Αrunсă- Interogheazăˮ  

 

O altă direcție spre obținerea progresului școlar al copiilor cu CES este și terapia ocupațională care 

se constituie intr-o disciplină care valorifică informații din domeniile anatomiei, fiziologiei, 

pedagogiei, psihologiei, sociologiei, antropologiei, științe care studiază comportamentul uman, 

realizând o sinteză informațională între cunoștințele provenite din diverse științe particulare. Emil 

Verza arată că terapiile ocupațonale sunt de mai multe feluri, dar pentru persoanele cu deficiențe cele 

mai semnificative se referă la ludoterapie, muzicoterapie, terapia prin dans și ergoterapia. 

Jocul, ca modalitate de relație între individ și lumea obiectelor, constituie formula primară a acțiunii 

umane, o formă de organizare a cogniției, o formă de organizare a cunoașterii. Cântecul, jocurile 

muzicale, jocurile cu text și cântec, audițiile muzicale, modelajul, desenul, pictura, sculptura sau alte 

activități din sfera terapiilor ocupaționale contribuie la sporirea atenției, la dezvoltarea memoriei, 

gândirii, imaginației a tuturor proceselor psihice implicate în învățarea de tip școlar. Prin teoria 

„inteligențelor multipleˮ ale lui H. Gardner se recunoaște faptul că oamenii învață în moduri diferite 

și obțin progrese școlare tot în moduri diferite. 

Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu CES nu le înțeleg pe 

deplin ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției. 

Lista metodelor și tehnicilor este foarte vastă și poate fi folosită și îmbogățită în funcție de imaginația 

și creativitaea dascălului și în funcție de nivelul clasei la care predă. 
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STUDIU DE CAZ – AUTISM 

Fiţ Gabriela Nicoleta 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei 

                                                                                         

Date personale: 

Nume: I. 

Prenume: S. 

Data naşterii: X 

Adresa: Zalău 

Date familiale: 

Constituţia familiei: Familia lui I.S. este alcătuită din mama, tata şi I. S. În familia lui I.S. nu există 

antencendente privitoare la diagnosticul pe care îl are I.S. Fiind singurul copil al familiei, părinţii 

încearcă să îi creeze condiţii cât mai avantajoase copilului lor. 

Ocupaţia tatălui: recepţioner marfă 

Ocupaţia mamei: laborantă 

Statutul social al familiei: Cei trei membrii ai familiei locuiesc la casă. Veniturile sunt aduse de către 

ambii părinţi. Membrii familiei se înţeleg foarte bine între ei, mama fiind cea care se ocupă mai mult, 

dar amândoi au încercat să-i creeze condiţii optime de viaţă şi o educaţie adecvată.  

Anamneza: nu se cunosc date 

Diagnosticul: autism, crize de comiţialitate, dizabilitate intelectuală moderată 

Caracterizarea realizată de către profesor: 

Profesorul ne-a relatat că I.S. a frecventat clasele primare la o şcoală de masă pe sistemul step by 

step. După clasele I-IV a fost mutat în şcoală specială, deoarece manifesta crize violente, îşi lovea 

colegii, arunca cu obiecte, fugea din clasă şi se ascundea în dulapul din holul şcolii, nu era 

autoagresiv. El are o înclinaţie pentru desen, dar ce este specific la el e faptul că îşi reflectă stăriile 

afective prin desene de culoare neagră. I.S. comunică în propoziţii, răspunde la întrebările adresate, 

povesteşte conţinutul unui text pe baza întrebărilor ajutătoare. Are înclinaţii spre denaturarea 

faptelor, pentru a se simţi în central atenţiei. Are formate deprinderile de autonomie personală, dar 

igiena personală este deficitară. Nu iniţiază dialogul, dar răspunde la întrebările adresate de către altă 

persoană. Intră în discuţie cu necunoscuţi, dar vorbeşte numai când este întrebat.  

Subiectului I.S. i se va aplica mai multe grile de observare a comportamentului verbal (grila 1, 2), 

totodată el va fi observat direct prin participarea alături de elev în diferite contexte sociale din viaţa 

cotidiană. (grila 3) 
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Interpretarea rezultatelor: 

În urma aplicării primei grile de observare a comportamentului verbal I.S. a obţinut un punctaj  de 58 

de puncte din totalul de 75 de puncte. Această grilă a fost aplicată în faza de început a studiului 

pentru a se evidenţia stadiul şi nivelul de dezvoltare a limbajului. La itemi 1, 3, 23, a obţinut doar un 

punct pe fiecare item. Mai exact a obţinut doar 1 punct, care este apreciat pe scara likert cu niciodată. 

Concret, subiectul I.S. nu stabilit niciodată contactul vizual atunci când a vorbit cu cineva, ceea ce 

este specific copiilor cu autism, la fel ca şi faptul că ei nu vorbesc niciodată despre ei la persoana I. 

La itemi 2, 4, 6, 8,9, 10, 11, 12,20, 21, 25, I.S. a obţinut punctajul maxim, adică 3 puncte pe fiecare 

item în parte. Cum am văzut şi din caracterziarea profesorului el răspunde la întrebările care îi sunt 

adresate, de exemplu ca la itemul 2: Îşi spune numele întreg când i se cere sau la itemul 9: Răspunde 

la întrebare ,, ce e aceasta ?” denumind obiectul. La itemi 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, a 

obţinut doar 2 puncte, apreciat pe scara likert înseamnă uneori. Mai exact salută lumea doar dacă i se 

atrage atenţia, nu din propia iniţiativă, alteori repetă aceleaşi cuvinte sau fraze pe care le-a auzit, nu-

şi declară întotdeauna intenţiile şi anticipările asupra unei sarcini numai uneori şi mai ales dacă aceea 

sarcină îi trezeşte interesul. La povestirea poveştilor cu ajutorul imaginilor sau fără, doar uneori face 

acest lucru şi mai ales prin punerea întrebărilor ajutătoare. 

La a doua grilă aplicată cea referitoare atât la înţelegerea cât şi exprimarea orală a obţinut 26 de 

puncte la înţelegere şi 23 la exprimare. Astfel,  la capaciatea de  înţelegere a limbajului I.S. face : 

- Răspunde la nume, atunci când e strigat; 

- Salută adecvat în funcţie de contextul temporal şi situaţional în care se află; 

- Înţelege şi execută comenzi simple de genu : adu-mi, dă-mi, arată-mi, pune-mi; 

- Îşi indreaptă privirea spre un obiect indicat de evaluator, fără să i se atragă atenţia să facă 

acest lucru; 

- Imită o înlăţuire de 2-3 mişcări successive, realizate de evaluator; 

- Înţelege şi execută o înlăţuire de 2-3 comenzi date de evaluator ( pune caietul pe masă, adu-

mi paharul de pe dulap); 

- Indică cu degetul imaginile într-o carte; 

- Nu înţelege pronumele : mie, ţie, eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele niciodată, specific autismului; 

- Nu răspunde prompt la cererile de ajutor, numai uneori şi numai dacă i se spune să facă; 

- Nu înţelege întotdeauna întrebările care conţin : ce?, cine?, unde?, de ce?, cum?, când?, dar 

dacă i se pune întrebări ajutătoare . 

La capacitatea de exprimare orală, I.S. face următoarele : 

- Îşi exprimă întotdeauna preferinţa pentru un anumit obiect; 

- Emite mai mult de trei cuvinte identificabile; 

- Răspunde frumos la regulile de politeţe ( formule de adresare : bună ziua, la revedere); 

- Denumeşte corect activităţile cotidiene; 

- Reproduce cântece şi poezii; 

- Se exprimă atât prin cuvinte corecte cât şi deformate; 

- Nu se adresează corect unei persoane în funcţie de vârsta sa, relaţionează folosind aceleaşi 

formule de adresare la toată lumea; 
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- Nu începe o conversaţie cu o persoană familiară sau nefamiliară decât uneori, în funcţie de 

starea lui; 

- Îşi exprimă intenţiile şi anticipările în legătură cu o anumită activitate numai uneori, mai ales 

dacă nu aceea activitate nu-i trezeşte interesul; 

- Nu vorbeşte niciodată despre el folosind persoana I, dar uneori o face atunci când i se atrage 

atenţia. 

În ultima parte a studiului, participantul la studiu a fost pus în situaţii reale de viaţă cotidiană, în 

diferite contexte, pentru a observa modul şi dificultăţile în care îşi manifestă intenţiile pragmatice şi 

dificultăţile pe care le întâmpină, atunci când foloseşte limbajul pragmatic. Încă de la primul contact 

cu participant, acesta a avut o atitudine mai retrasă. Nu a salutat când a intrat în clasă nici pe 

profesoara, nici pe examinator,numai la insistenţa profesoarei. În timpul orei, a răspuns la întrebările 

puse de ea, a executat sarcinele date, a pus întrebări atunci când a dorit să afle ceea ce îl interesează, 

în schimb cere numa uneori ajutorul atunci când nu se descurcă la o anumită sarcină. Nu iniţiază 

conversaţia  niciodată, dar răspunde la întrebările adresate. 

În timpul pauzei,  stă în bancă, nu se joacă cu ceilalţi colegi, deci nu inţiază jocul. Atunci când unul 

dintre colegi are nevoie de ajutor, nu întotdeauna se implică în ajutorarea lor, ci numai uneori şi mai 

ales dacă i se spune să facă. Cere obiecte sau jucări pentru a se juc cu ele, îşi identifică posesiunea 

asupra obiectelor persoanele. După terminarea pauzei, următorul obiectiv, a fost folosirea limbajului 

pragmatic în contexte situaţionale noi cu persoane necunoascute de I.S. Ca locaţie, a fost ales un 

magazin din apropierea insitituţiei de învăţământ, această situaţie presupunând o conversaţie între 

vânzătoare şi participant. La intrarea în magazin, I.S. nu a salutat, decât atunci când profesoara le-a 

atras atenţia. Atunci a salutat, alături de ceilalţi colegi. şi-a aşteptat rândul pentru a cere.Când i-a 

venit rândul să ceară nu se putea hotărî, ce anume să cumpere, a fost nevoie de ajutorul profesoarei. 

A cerut ,, ciocolată ”, fără a se adresa cu apelativul ,, vă rog frumos “, nu a păstrat contactul vizual 

când a vorbit cu vânzătoarea, iar la urmă nu a mulţumit. Are capacitate scăzută se a lua decizii în 

legătură cu alegerea unui anumit produs, dar mai ales sa facă alegere între două produse. Următoarea 

destinaţie a fost parcul de joacă, unde a preferat activităţile solitare dându-se pe leagăn. Nu a 

interacţionat cu ceilalţi copii, dar în momentul în care profesoara l-a chemat să se joace cu mingea cu 

ceilalţi copii, s-a alăturat grupului. În timpul jocului răspunde la nume atunci când este strigat, dar nu 

iniţiază niciodată jocul spunând : hai să ne jucăm.   

4. Grila de observare a comportamentului verbal 

Nr. 

crt 

Item Întotdeauna Uneori Niciodată 

1.  Atunci când vorbeşte cu cineva există contactul vizual     

2.  Îşi spune numele întreg când i se cere     

3.  Foloseşte pronumele ,, eu “ atunci când vorbeşte despre 

el  

   

4.  Poate da sau arăta la cerere (când i se spune : dă-mi sau 

arată-mi ! 

   

5.  Salută lumea; ex : ,,bună ziua”, bună dimineaţa”     

6.  Spune la ce folosesc obiectele uzuale precum : cană,    



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

921 
 

lingură;  

7.  Respectă regulile de politeţe la masă     

8.  Indică obiecte sau întâmplări, ex : ,,acolo”, ,,acela”     

9.  Răspunde la întrebarea ,, Ce e aceasta ? “, denumind 

obiectul  

   

10.  Alătură un substantiv şi un adjectiv : cana mare, linguriţa 

mică  

   

11.  Poate alege o pereche de obiecte sau imagini la cerere     

12.  Atunci când se atrage atenţia copilului spre un obiect 

interesant, copilul se uită spre acel obiect  

   

13.  Poate să relateze întâmplări din experienţa zilnică     

14.  Repetă aceleaşi cuvinte sau fraze pe care le-a auzit     

15.  Îşi declară intenţiile şi anticipările asupra unei sarcini     

16.  V-a cerut ceva utilizând aceeaşi formulare pe care a-ţi 

utilizat-o pentru a-i propune ceva  

   

17.  Poate spune o poveste familiară fără ajutorul imaginilor     

18.  Aşează în ordine 3-5,6 imagini reprezentând o poveste şi 

poate spune povestea  

   

19.  Răspunde la întrebarea ,, de ce ? “, cu o explicaţie     

20.  Foloseşte degetul arătător pentru a indica obiectele     

21.  Poate să facă comentarii într-o conversaţie     

22.  Foloseşte în formularea propoziţiilor verbe la modul 

condiţional-optativ : Aş dori …….  

   

23.  Scutură capul pentru a spune ,,nu”     

24.  Schimbă ordinea cuvintelor în mod adecvat pentru  a 

pune întrebări : Pot să merg la …..  

   

25.  Îşi aşteaptă momentul / rândul pentru a vorbi     

 

5. Grilă de observare – limbaj-comunicare 

I Înţelegerea limbajului 

Limbajul receptiv 

Întotdeauna Uneori Niciodată 

11. Răspunde la nume    

12. Salută adecvat în funcţie de 

contextul temporal şi situaţional în 

care se află 

   

13. Înţelege şi exectută comenzi simple 

de genu : ,,Adu-mi”, ,,Dă-mi”, 

,,Pune-mi”, ,,Arată-mi” 

   

14. Îşi indreaptă privirea spre un obiect 

indicat de evaluator, fără a i se atrage 

atenţia să facă acest lucru 
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15. Imită o înlănţuire de 2-3 mişcări 

succesive, realizate de evaluator 

   

16. Înţelege şi execută o înlănţuire de 2-

3 comenzi date de evaluator (pune 

caietul pe masă, adu-mi paharul de 

pe dulap) 

   

17. Înţelege pronumele : mie, ţie, eu, tu, 

el, ea, voi, noi, ei, ele 

   

18. Înţelege întrebările care conţin : cine 

?, ce ?, unde ?, când ?, de ce ?, cum ?  

   

19. Răspunde prompt la comenzile/ 

cererile de ajutor 

   

20. Indică cu degetul imaginile într-o 

carte 

   

 

II Exprimarea orală spontană 

Limbajul expresiv 

Întotdeauna Uneori Niciodată 

11. Se adresează corect unei persoane 

în funcţie de vârsta sa 

   

12. Îşi exprimă preferinţa pentru un 

anumit lucru / obiect 

   

13. Emite mai mult de trei cuvinte 

identificabile 

   

14. Vorbeşte despre el / ea folosind 

pronumele ,,eu” 

   

15. Îşi exprimă intenţiile şi anticipările 

în legătură cu o anumită activitate 

   

16. Răspunde frumos la regulile de 

politeţe (formulele de adresare: 

bună ziua, la revedere) 

   

17. Începe o conversaţie cu o persoană 

familiară / nefamiliară 

   

18. Denumeşte corect activităţile 

cotidiene 

   

19. Reproduce cântece, poezii    

20. Se exprimă atât prin cuvinte 

corecte cât şi deformate 

   

 

6.  Grilă de observare - contexte 

Cu învăţătoarea       Întotdeauna        Uneori         Niciodată 

1. Salută atunci când intră învăţătoarea în    
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clasă 

2. Execută sarcinile date de învăţătoare    

3. Răspunde adecvat la întrebările puse 

de învăţătoare : Cum te simţi azi ? 

   

4. Pune întrebări atunci când doreşte să 

afle ceea ce îl interesează 

   

5. Cere ajutor atunci când nu se descurcă 

la o anumită sarcină 

   

6. Iniţiază o conversaţie     

7. Îşi îndreaptă privirea spre un obiect 

indicat de învăţătoare, fără să i se atragă 

atenţia să facă acest lucru  

   

8. Indică cu degetul imaginile într-o carte    

9. Se exprimă atât prin cuvinte corecte 

cât şi deformate 

   

10. Salută când iese învăţătoarea din 

clasă 

   

În pauză    

1.Se joacă cu ceilalţi colegii    

2. Cere ajutorul colegilor    

3. Stă în bancă şi se joacă cu jucăria 

preferată 

   

4. Imparte mâncare colegiilor : Ia şi tu !    

5. Iniţiază jocul : Hai să ne jucăm !    

6. Intră în contact cu necunoscuţi    

7. Ajută pe colegii atunci când aceştia au 

nevoie de ajutor 

   

8. Cere obiecte sau jucării pentru a se 

juca cu ele 

   

9. Îşi identifică posesiunea asupra 

obiectelor personale 

   

10. Răspunde atunci când este strigat pe 

nume 

   

La magazin    

1.Salută la intrarea în magazin    

2. Îşi aşteaptă rândul pentru a vorbi    

3. Arată cu degetul ceea ce-şi doreşte    

4. Spune : ,, Mulţumesc ! “    

5. Cere produsul dorit indicând gestural 

sau verbal 

   

6. Poate face o alegere între două produse 

preferate : biscuiţi sau ciocolată 
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7. Îşi declară intenţia : Vă rog frumos să-

mi daţi ……… 

   

8. Răspunde la întrebări simple adresate 

de vânzătoare : Ce doreşti 

   

9. Contactul vizual este prezent atunci 

când copilul se adresează vânzătoarei 

   

10. Salută la ieşirea din magazin    

În parc    

1.Interacţionează activ cu ceilalţi copii    

2. Stă singur pe bancă sau pe leagăn    

3. Se joacă cu mingea    

4. Cere o jucărie colegilor    

5. Imparte o jucărie cu colegul    

6. Imparte o jucărie cu un copil 

necunoscut care i-o cere 

   

7. Iniţiază jocul : Hai să ne jucăm !    

8. În timpul jocului răspunde la nume 

atunci când este strigat 

   

9. Impinge pe toată lumea    

10. Stă singur şi se joacă cu jucăria / 

obiectul preferat 
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Abordarea la clasă a elevilor cu cerințe educaționale speciale 

prof.înv.primar Popa Mihaela 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Pitești 

 

Sintagma “cerinţe educaţionale speciale” este utilizată mai ales în domeniul psihopedagogiei 

speciale, unde semnifică necesitatea unor abordări diferenţiate şi specializate ale educaţiei copiilor cu 

dizabilităţi, deficienţe mintale, intelectuale, ale celor cu afecţiuni neuropsihice, neurofiziologice, 

senzoriale, fizice şi somatice. 

În ultimii ani, problematica educației copiilor cu CES a devenit o preocupare aparte în rândul 

specialiștilor, în special odată cu apariția conceptelor de educație integrată, incluziune școlară și 

școală incluzivă. 

Ținând cont de particularitățile de dezvoltare ale copiilor cu cerințe educative speciale, curriculumul 

școlar presupune un grad mare de flexibilitate, care să permită fiecăruia să avanseze în ritmul său și 

să fie tratat în funcție de capacitățile sale de învățare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea 

obiectivelor, stabilirea conținuturilor instruirii, modalitățile de transmitere a informațiilor în clasă și 

evaluarea elevilor să fie diferenţiate. 

Referitor la dificultățile de învățare, pe care elevii cu CES le prezintă, se pot identifica două tipuri 

de criterii care se dovedesc a fi utile în definirea acestor dificultăți. Unul dintre acestea se 

numește în literatura de specialitate criteriul excluziunii, conform căruia se poate stabili dacă un 

elev prezintă în mod real dificultăți în activitatea de învățare sau dacă aceste dificultăți sunt însoțite 

de anumite afecțiuni. Astfel, se poate menționa faptul că nu mereu există cauze bine delimitate ale 

dificultăților de învățare ce caracterizează elevii cu CES. 

Un alt criteriu des întâlnit în procesul de identificare a dificultăților de învățare este 

reprezentat de contrastul dintre deficiențele la nivelul exprimării scrise și aptitudinile remarcabile 

în ceea ce privește exprimarea verbală. Aspectul deficienței mintale este important de adus în 

atenție în acest context mai ales pentru diferența dintre elevii care întâmpină dificultăți în toate 

domeniile și cei care au astfel de dificultăți doar într-un număr limitat de arii. 

Din momentul identificării dificultăților la elevi, indiferent de criteriul aplicat, cadrul didactic 

se obligă la adoptarea unui program de lucru adaptat nevoilor acestora și în același timp 

compatibil cu obiectivele instructiv-educative definite. Selectarea conținuturilor și delimitarea 

strategiilor didactice care urmează a fi utilizate în cadrul demersului de predare-învățare, 
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modalitățile de organizare a colectivului de elevi, constituie aspecte de o reală importanță pentru 

cadrele didactice care lucrează cu elevi depistați cu dificultăți de învățare. 

De asemenea, elevii cu astfel de dificultăți trebuie să urmeze o terapie lingvistică, să 

participe la un program de ședințe de logopedie, cu personal specializat, la care se adaugă un plan 

clar de consiliere școlară și vocațională. Foarte important, dar în același timp, destul de dificil este 

adoptarea unui stil de predare adaptat într-o măsură cât mai mare stilului de învățare ilustrat de 

acești elevi cu cerințe educative speciale. Este foarte bine să se cunoască în urma unei evaluări 

corecte și adecvate, care este nivelul de dezvoltare a elevului, care conținuturi pot fi însușite de 

către el, prin ce mijloace și metode poate cadrul didactic să obțină o însușire eficientă a 

cunoștințelor și o aplicare corectă a acestor achiziții în contexte variate. 

Elevii cu dificultăți de învățare au adesea nevoie de o terapie a tulburărilor de limbaj, de 

simplificarea și adaptarea sarcinilor la toate disciplinele, lucrul conform unei programe adaptate 

fiind absolut necesar în aceste situații. Foarte important este aspectul tulburărilor de ordin 

emoțional, afectiv pe care unii elevi cu dificultăți educative speciale le prezintă. În aceste 

cazuri este necesar sprijinul psihologului.  De asemenea, un rol important în etapa inițială de 

identificare a unor astfel de probleme în aria emoțională la elevii cu CES îl are consilierul școlar. 

Toate măsurile ulterioare adoptate în vederea integrării cu succes a elevilor cu CES în procesul 

instructiv-educativ nu pot fi delimitate în lipsa unui plan clar de activitate adaptat perfect realității 

de natură afectivă, emoțională a fiecărui elev în parte. 

În acest context, am considerat vitală motivarea și încurajarea elevilor care au astfel de 

dificultăți, deoarece pentru ei este foarte importantă cultivarea unor atitudini pozitive față de 

propria activitate, a rezultatelor pe care le obțin și față de colegii din clasă. Încrederea în sine, 

precum și motivația proprie pentru a învăța, cooperarea cu ceilalți, cu alte cuvinte clădirea unui 

climat afectiv pozitiv a reprezentat un obiectiv în procesul educativ desfășurat cu acești elevi. 

Autonomia personală în cazul elevilor cu dificultăți de învățare constituie constituie un element 

esențial în integrarea lor cu succes în activitatea didactică. Fără a-i priva de susținerea și sprijinul 

din partea personalului specializat și abilitat în acest sens, cadrele didactice se impun a-și adapta 

demersul instructiv-educativ la cerințele acestor elevi oferindu-le totuși posibilitatea unui 

comportament autonom în abordarea sarcinilor. 

Pe fondul acestor considerații de ordin psihopedagogic, aspectul recompenselor sau laudelor elevilor 

care obțin progres sunt absolut necesare. Nu se poate obține o ameliorare a situației în cazul 
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elevilor cu cerințe educative speciale, dacă nu se subliniază micile reușite, oricând acestea sunt 

înregistrate în activitatea de învățare. Din punct de vedere social, este important ca acești elevi să fie 

acceptați ca membri ai grupului clasei din care fac parte. În cazurile întâlnite nu au fost 

semnalate situații de respingere a unui astfel de elev de către ceilalți, aceasta pentru că li s-a 

explicat importanța includerii și acceptării elevilor cu cerințe educative speciale, în grupul clasei de 

elevi și datorită noțiunii de toleranță și atitudine pozitivă față de ceilalți. 

De asemenea, parteneriatul școală-familie-comunitate are un rol esențial în integrarea elevilor cu 

cerințe educative speciale și reprezintă o reală provocare în contextul exigențelor la nivel de 

sistem de învățământ care se dezvoltă tot mai mult astăzi. Educația incluzivă își propune eliminarea 

obstacolelor care pot să apară în procesul de învățare, deci în participarea în mod egal a 

elevilor la procesul instructiv educativ, context în care diferența e percepută ca o oportunitate și 

nu ca un obstacol sau o barieră. 

Concluziile studiului: 

Climatul în care acești elevi cu cerințe educative speciale se dezvoltă trebuie să fie dominat de 

motivare, încredere în sine, cooperare și acceptare. Experiența cu astfel de cazuri a subliniat 

necesitatea ca toate cadrele didactice care lucrează cu elevi cu CES să se raporteze la elevi ca la un 

ansamblu de resurse specifice, menite a se dezvolta. Această dezvoltare nu poate să aibă loc decât 

într-un context de resurse ce se impun a fi abordate nediscriminativ. În acest sens, curriculumul 

diferențiat și cel adaptat sunt instrumente de real folos în activitatea pe care am desfășurat-o cu 

elevii care prezintă CES. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES, UN SCOP COMUN ÎN EDUCAȚIE 

 

                            Prof. înv. preșcolar Zamfiroiu Mirela  

Grădinița cu Program Prelungit “Vis de Copil”, Tg-Jiu 

 

                                                 "Dacă omul n-a primit decât o educaţie defectuoasă sau rea, 

                                                  el devine cel mai îngrozitor animal pe care l-a produs pământul. 

                                                  De aceea legiuitorul trebuie să facă din educaţia copiilor 

                                                  prima şi cea mai serioasă din preocupările sale." 

                                                                                                                                   (Platon) 

 

„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, 

emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinți și copii cu dizabilități, și copiii talentați, 

și copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, 

etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind 

cerințele educative speciale, UNESCO/ Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 

 Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale 

unor persoane, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-

afectiv, socio-economic, cultural.  

Conceptul de CES corespunde unei abordări care pornește de la ideea că fiecare copil este 

unic, admite și demonstrează faptul că orice copil poate învăța, pune accent pe unicitatea tipului de 

învățare determinată de particularitățile individuale, cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de 

învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este folosită adecvat și consideră curriculum-ul 

școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile elevilor. 

Numai plecând de la acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse, de acces; 

participarea și integrarea școlară și socială. 

Copiii cu CES au nevoie de condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii 

perioade; de flexibilitate didactică; adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale; 

individualizarea educației;protecție socială; programe individualizate de intervenție precum și de 

integrare școlară și socială. 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse. În primul 

rând, trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se 

asigure integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se 

vor integra mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai 

ușor cu diverși indivizi. 

Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie 

parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De 

fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, 

părinti.  
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Profesorul deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă 

a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu 

părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult 

activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția 

acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant 

activ) în lucrul efectiv cu copiii și nu în calitate de observator. 

Pentru a avea succes în demersul educativ, trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între 

părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine pregatite și informate în legatură cu modul in care  

pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie redusă izolarea părinților, punându-i în legatură cu 

alți parinți aflați în situații similare, promovând o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării 

copiilor. Totodată trebuie subliniat faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea 

forțelor părinților, a cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu 

CES. 

În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri 

diferite față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se 

introduc. activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de 

deficiență. De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul 

de învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, 

însă cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență 

mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la 

procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile 

optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul 

lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite 

astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să 

aibă acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca 

rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o 

școală care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o 

școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al 

incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu 

și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități 
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INCLUZIUNEA SOCIO-EDUCAȚIONALĂ A COPIILOR CU CES 

 

Iancu Alina 

                                                        Hussain Monica 

Grădinița  "Floare Albastră"  Bucuresti , România 

 

    Gradinița incluzivă este benefică pentru toti actorii responsabili de educatie, dar în special pentru 

copii. De exemplu, copiii învață „socializarea“ prin comunicarea si interațciunea cu ceilalti colegi de 

grupă. Copiii leagă prietenii prin aceste contacte, află despre interesele si preferintele pentru anumite 

activitati (de exemplu, unii copii desenează, pictează, alții încep sa cante la un instrument, alții sunt 

„povestitori“, altora le place sa creeze colaje, să vizioneze desene animate, sa inventeze poezii, iar 

altii sunt „campioni“ la practicarea unui sport sau le place să observe natura etc.), se cunosc, iar 

bunele relatii, starea de bine dintre ei, reprezinta o condție facilitatoare pentru învatare si dezvoltare. 

   Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) corespunde, unei abordări care: 

 • - postulează ideea că fiecare copil este unic; 

 • - identifică faptul că orice copil poate învăţa;  

• - valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale; 

 • - cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare care sprijină şi întăreşte învăţarea dacă este 

folosită adecvat (prin curriculum).  

  Acceptarea , tolerarea copiilor cu nevoi speciale ,adaptarea la cerintele acestor copii,cuprinderea 

acestora în programe educationale dar si asigurarea unor sevicii de specialitate , programe de sprijin 

individualizate, înseamnă asumarea unor schimbari în organizarea si dezvoltarea activitatilor 

instructiv-educative derulate în gradiniță. 

  Prin joc copiii reușesc să cunoască si să respecte normele necesare integrarii în viața socială 

,precum si reguli de securitate personală, învață să traiască în relatiile cu cei din jur stări  afective 

pozitive, să manifeste prietenie, toleranță , armonie , concomitent cu învațarea autocontrolului. 

 În continuare voi descrie cateva din jocurile desfasurate de mine în gradiniță: 

1.Mersul peste popice: 

  Copiii sunt împarțiți în patru grupe,având în față fiecăruia câte 2 popice dispuse la distanță de 0,5 

m.Primii copii,legați la ochi ,vor păși peste popice îndrumați de către colegii lor.Câstigă echipa cu 

cele mai puține popice căzute. 

2. Pictorii: 
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 Copiii sunt grupați cate 5,dispuși în spatele unei linii de plecare.In fața lor,la distanță de 4-5 m,pe un 

perete ,se agață cate o planșă de 1/1m.La semnal primul copil legat la ochi se deplasează îndrumat de 

colegii săi și desenează pe planșă conturul unui cap de om.După ce a teminat,se dezleagă si se 

întoarce la grup.Următorul pornește tot legat la ochi și desenează ochii,altul nasul,etc...pană figura 

este gata.Câstigatoare este echipa al carei chip este cel mai apropiat de realitate. 

3.Plimbă desenul: 

  Copiii stau în jurul meselor asezate în linie.Fiecare primeste cate o foaie A4.Educatoarea explică 

tema desenului ce va fi executată pe foaia de hârtie.La intervale reguate de timp ,educatoarea sună 

din clopoțel  si fiecare copil dă foaia cu ceea ce a desenat copilului din dreapa lui si el o primește pe 

cea din stânga lui,continuând să deseneze pe foaia primită.La început niciun copil nu va accepta ca 

un alt copil să deseneze pe foaia lui,sau el să deseneze pe foaia colegului. 

  Prin acest joc se urmăreste dezvoltarea spiritului de toleranță. 

  Concluzionând putem spune că educatia incluzivă  înseamnă sprijin si educatie pentru toți ,grijă si 

atenție pentru fiecare.O grădiniță incluzivă se adaptează nevoilor si particularitaților copiilor pentru a 

oferi ocazii de învățare și dezvoltare fiecăruia în parte. 

Copiii sun diferiți, capacitățile lor sunt diferite dar în grupul din grădiniță fiecare copil are rolul si 

locul lui. 
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„Locul şi rolul activităţilor socio-culturale în educaţia copiilor cu dizabilități intelectuale” 

 

                        Centrul de Pedagogie Curativă Simeria 

Prof.psihoped. sp Stănică Iolanda-Cristina 

 

Pedagogul american J. S. Bruner (1970) consideră că oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă, dacă se folosesc 

metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată într-o 

formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 

deplină stăpânire a cunoştinţelor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 

cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 

individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 

psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 

necesitate. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

 În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extraşcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor şi mai ales a celor dizabilitate intelectuală.  

Educaţia prin activităţile socio-culturale urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

 În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

 Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, 

copiii se autodisciplinează. 

 Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 

şcolii, pregătirea copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor socio-culturale este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

cultural-artistice, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  
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Activităţile socio-culturale se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu 

dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 

intelectual. 

Indiferent de tipul de educaţie, specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, 

problema personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună 

este aceea „care modelează eu-l”, permiţând copiilor cu dizabilitate intelectuală învăţarea realităţii 

sociale, pentru că ei se vor integra în realitatea socială normală. Ca urmare, profesorul trebuie să 

sensibilizeze în elevi propriul „eu”, conştiinţa posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi 

stăpâni pe ei. 

Acest lucru se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi socio-

culturale. Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi 

în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pe care 

elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor socio-culturale constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 

uşor socializarea copiilor cu dizabilitate intelectuală. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi 

dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, 

pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu 

realitatea socială.  

Integrarea funcțională a copiilor cu dizabilități intelectuale din perspectiva activităţilor 

socio-culturale 

Existenţa unei persoane în cadrul unei comunităţi solicită din partea acesteia o sumă de 

abilităţi şi competenţe care permit adaptarea şi integrarea sa în contextul relaţiilor şi interacţiunilor 

existente între membrii comunităţii respective.  

Adaptarea socială este procesul prin care o persoană sau un grup social devine capabil să 

trăiască într-un nou mediu social, ajustându-şi comportamentul după cerinţele noului mediu.  

Integrarea este o acţiune exercitată asupra unei persoane, implicând o continuă transformare 

şi restructurare a potenţialului şi însuşirilor individuale pentru a permite familiarizarea cu mediul, 

modificarea unor stereotipuri vechi şi punerea lor în acord cu o nouă situaţie, cunoaşterea şi 

acomodarea cu specificul locului de muncă etc.  

Abilităţile şi competenţele necesare adaptării şi integrării sociale sunt rezultatul unui proces 

continuu de învăţare şi antrenament a deprinderilor copilului în situaţii diverse de viaţă. Aceste 

câteva consideraţii generate privind procesul adaptării şi integrării sociale permit analiza şi 

proiectarea programelor educaţionale raportate la specificul şi particularităţile individuale ale 

copilului.  

Copilul cu dizabilități intelectuale va beneficia de programe educaţionale care să asigure în primul 

rând terapia şi recuperarea, facilitând astfel adaptarea şi integrarea sa în societate.  

Terapia, recuperarea, abilitarea şi reabilitarea sunt implicate în toate programele de formare a 

autonomiei personale şi sociale a copiilor cu dizabilitate intelectuală. 

Din aceste considerente, activităţile socio-culturale de tipul vizitelor, excursiilor şi 

drumeţiilor, permit:  

- dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea;  

- sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; 
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- formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea 

adoptării unui comportament ecologic adecvat.  

Concursurile cu tematică diferită dezvoltă la copiii cu dizabilități intelectuale spiritul de 

competiţie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii.  

Participarea copiilor cu dizabilități intelectuale la activităţi cultural-artistice constituie puncte 

de referinţă, jaloane care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă 

treptat propria sa identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit 

socializarea şi valorizarea acestor copii. 

Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa dar, schimbând mediul pentru copil, efectul 

deficienţei este mai puţin evident. Artterapia creează la copiii cu dizabilitate intelectuală, puternice 

emoţii şi sentimente, dezvoltă autonomia personală şi favorizează socializarea. Pus în situaţia de a 

practica o diversitate de comportamente, de a se transpune în „pielea” unor personaje, copilului i se 

solicită un anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona efectiv pe baza unor reguli de 

comportare civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, comportamente, relaţii sociale. 

În concluzie, activităţile socio-culturale ocupă un loc aparte în viaţa şcolară a copiilor cu 

dizabilitate intelectuală.  

Proiectele educative derulate în cadrul parteneriatelor cu diverse instituţii au ca scop 

implicarea, comunicarea, sprijinul reciproc, prietenia, încrederea, dăruirea. Aceste parteneriate 

sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile cu sine şi cu 

ceilalţi, cu mediul înconjurător. Relaţia de prietenie nu este numai o posibilitate, ci şi o necesitate. 

Prin intermediul acestor proiecte, copiii au posibilitatea de a-şi lărgi cercul de cunoştinţe prin 

cunoaşterea altui mod de viaţă, a altor persoane, atât normale cât şi cu dizabilităţi, a altor spaţii 

geografice. Aceste oportunităţi ajută la integrarea lor socială, dezvoltarea personalităţii, formarea 

capacităţii de a comunica şi cu alte categorii de tineri. 

Şcoala trebuie să îi pregătească să trăiască în această lume, să le formeze acele capacităţi şi 

competenţe care să le permită un răspuns eficient şi rapid la provocările lumii reale, o lume plină de 

contradicţii şi dezechilibre. Dar şi această lume, societatea postmodernă, trebuie să se deschidă, să îi 

accepte, să îi includă în rândurile ei pe cei care, din cauze independente de voinţa lor sunt diferiţi, dar 

egali în drepturi, cu toţi ceilalţi. 

Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unui copil cu dizabilitate intelectuală ar 

trebui să țină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală și/sau asigură independența 

sa economică și integrarea sa socială cea mai completă posibil, trebuie introduse măsuri individuale 

și colective care să favorizeze independența personală, să-i permită să ducă o viață cât mai decentă, 

ceea ce include dreptul de a fi diferit. 
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Incluziunea școlară 

Pisău Mădălina, profesor  limba și literatura română 

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Buzău 

 

Sintagma „cerințe educative speciale” se referă la cerințele din planul educational ale unor copii 

cu disfuncții sau cu deficient intelectuale, senzoriale, psihomotrice, dar și ca urmare a unor aspecte 

psihoafective, social-economice sau a altor aspect ce îi situează în stare de dificultate față de cei din jur. 

Învățarea centrată pe nevoile elevilor duce la abordarea de noi modalități de proiectare și 

desfășurare a activităților școlare și extrașcolare. A lucra cu elevi cu cerințe educative speciale este 

provocator, deoarece presupune o abordare diferențiată și specializată, în funcție de deficiențele mentale 

ale acestora, de dizabilitățile fizice sau de afecțiunile somatice. Procesul instructiv-educativ în educația 

specială e asemănător celui realizat cu elevi fără CES și presupune flexibilitate, adaptare la particularitățile 

și nevoile fiecărui elev. Având în vedere dezvoltarea autonomiei personale și integrarea socială și 

profesională, în proiectarea lecțiilor, cadrul didactic va apela la strategiile didactice tradiționale, dar și la 

cele moderne. Educația integrată presupune includerea în învățământul de masă a copiilor cu nevoi 

speciale pentru ca personalitatea acestora să se dezvolte armonios.  

Elevul cu tulburare hiperactivă cu deficit de atenție (ADHD) sau cu deficit de atenție (ADD) 

manifestă dificultate în a filtra informațiile venite spre creier, pierzând cu ușurință concentrarea, având 

tendința de a oferi răspunsuri înainte să se gândească și are dificultăți în a se opri din manifestări din cauza 

activității reglatorii slabe. Din acest motiv, un elev cu ADHD sau cu ADD are nevoie de mai mult timp să 

se concentreze asupra unei sarcini, putând întâmpina dificultăți în urmărirea instrucțiunilor. Deși uneori are 

nivelul de inteligență mai rifdicat decât media, studiul li se pare o activitate dificilă. Manifestă adesea 

probleme de socializare.  

Dificultățile cele mai mari le au copiii cu Tulburări din Spectrul Autismului (TSA)/Asperger în 

cadrul activității didactice și din afara școlii sunt cele de comunicare, de relaționare și de comportament. 

Copilul cu TSA/Asperger se simte confuz, percepe semne și informații amestecate, pe care le înțelege în 

mică măsură.  Copilul autist poate fi recunoscut pentru indiferența față de lumea exterioară și rezistența la 

orice tip de schimbare. În ultimii ani s-a dezvoltat tot mai mult ideea că tinerii cu autism pot învăța lucruri 

noi, cu condiția ca procesul de învățare să fie adaptat deficienței lor. În situații structurate, față în față cu 

cadrul didactic, nu numai că pot învăța lucruri noi, dar pot și lucra în mod individual și chiar, câteodată, 

dacă obiectivele educaționale sunt suficient de individualizate, sunt capabili de a colabora cu alte persoane. 

Stilul de educație trebuie să fie mai mult axat pe clarificare vizuală, stil util și pentru ceilalți copii, nu doar 

pentru cei diagnosticați cu Tulburări din Spectrul Autismului (TSA)/Asperger.  
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În modul cel mai simplu cu putință, putem afirma că cea mai de seamă strategie educativă pentru 

copiii cu deficiențe mentale constă în simplificare, așteptările comunicându-li-se într-o manieră 

simplificată, potrivită dezvoltării intelectuale a acestora. Cei care gândesc vizual au nevoie de suport 

vizual. De asemenea, este foarte important să urmeze o rutină a activităților zilnice. Se vor căuta metode 

alternative de comunicare, cum ar fi comunicarea nonverbală prin gesturi sau imagini.  

Copiii cu C.E.S. pot, prin joc, să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător 

şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură 

socializarea.  

Aplicarea metodelor de învățare prin cooperare evidențiază o serie de rezultate, dintre care cele 

mai evidente sunt: creșterea motivației elevilor pentru activitatea de învâțare, a încrederii de sine bazată pe 

acceptarea de sine, competențe sociale sporite, capacități sporite de a percepe o situație, un eveniment sau 

o serie de obiecte sau fenomene și din perspectiva celuilalt, confort psihic sporit, dezvoltarea capacității de 

adaptare la situații noi.  
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                            INTEGRAREA ȘCOLARĂ – ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI COPIII 

                                                                          Prof. Kolozsvari Angela 

                                                                    Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus 

 

             Integrarea a devenit un principiu uman și social, care tinde spre realizarea educației pentru 

toți, ca răspuns la principiul mai general societate pentru toți, aflându-se la baza tuturor demersurilor 

legislative, administrative și sociale întreprinse în cadrul sistemului de protecție a persoanelor 

defavorizate. În Declarația de la Salamanca se spune că "Școala obișnuită cu o orientare incluzivă 

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care 

creează comunități primitoare, construiesc o societate incluzivă și oferă educație pentru toți; mai 

mult, ele asigură o educație eficientă pentru majoritatea copiilor și îmbunătățesc eficiența și, până la 

urmă, chiar și rentabilitatea întregului sistem de învățământ." Programul de formare urmărește 

pregătirea cadrelor didactice în legătură cu dobândirea unor cunoștințe de specialitate și competențe 

de relaționare și gestionare eficientă a situațiilor sensibile din învățământul de masă, în vederea 

satisfacerii nevoilor educaționale, sociale și emoționale a elevilor cu nevoi și cerințe speciale. 

                 Evoluția socială din ultimii ani a adus în actualitate din ce în ce mai mult ideea de 

diversitate umană, unitate în diversitate, valorizarea diversității și oportunitățile oferite educației și 

culturii universale prin diversitatea experiențelor, tradițiilor și modelelor apărute în decursul 

timpului, fără a face ierarhii și judecăți de valoare subiective asupra lor (Gherguț, 2005.Înțeles într-

un sens foarte  larg, conceptul de integrare presupune unificarea și fuziunea a două sau mai multe 

realități ori producții spirituale, într-un mod echitabil pentru toate părțile. În urma integrării va lua 

naștere o sinteză nouă sau un complex spiritual nou, prezervându-și totuși specificitățile, și nu va 

avea loc o asimilare forțată a unei realități de către cealaltă.  Integrarea educativă, ca principiu, este 

sugerată de mult timp în pedagogie și s-a dezvoltat în contrast cu ideea segregării în educație, purtată 

împlicit sau explicit în mai multe contexte educaționaleIntegrarea școlară reprezintă procesul de 

includere în școlile de masă sau în clasele obișnuite, la activitățile educative formale și nonformale, a 

copiilor considerațica având cerințe educative speciale. Dacă percepem școala ca principala instanță 

de socializare a copilului (familia fiind socotită ca prima instanță de socializare), integrarea școlară 

reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a  acestei categorii de copii, proces care 

are o importanță fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viața comunitară prin formarea 

unor conduite și atitudini, a unor aptitudini și capacități favorabile acestui proces.  (Cucoș, 2002)  

Incluziunea reprezintă esența unui sistem educațional comprehensiv specific unei societăți ce are ca 
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principale valori valorizarea și promovarea diversității și egalității în drepturi. În literatura de 

specialitate (Gherguț, 2013, Vrașmaș, 2001) sunt redate câteva caracteristici ale relației dintre 

incluziune și integrare. Dacă prin educația integrată se aveau în vedere mai ales obiective legate de 

școlarizarea în condiții de normalitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale (accentul se pune pe 

copii și pe serviciile de suport în școală pentru aceștia), educația incluzivă are ca obiectiv principal 

adaptarea școlii la cerințele speciale de învățare ale copiilor, iar prin extensie, adaptarea școlii în 

general la diversitatea copiilor dintr-o comunitate, ceea ce presupune o reformare și dezvoltare în 

ansamblu a școlii, accesului la oportunități; parteneriat cu familia și părinții; implicarea activă a 

comunității în programele școlii; încurajarea exercitării dreptului la atitudine și cuvânt.  În literatura 

de specialitate (Gherguț, 2013, Vrașmaș, 2001) sunt redate câteva caracteristici ale relației dintre 

incluziune și integrare:  Integrarea copiilor cu cerințe speciale are în vedere includerea acestora în 

clasele obișnuite, se centrează pe transferul copiilor de la școli separate la școlile obișnuite din cadrul  

comunității; dacă nu se constată o creștere a interacțiunilor între elevi cu și fără dizabilități sau cu 

diferențe în învățare, putem considera că nu este un proces de integrare școlară reală, ci numai o 

etapă în integrare: integrarea fizică.  Educația incluzivă presupune un proces  permanent de 

îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop valorificarea optimă a resurselor existente, mai ales a 

resurselor umane, pentru a susține participarea la procesul de învățământ a tuturor elevilor din cadrul 

unei comunități (aceasta înseamnă că și o școală specială poate fi incluzivă sau poate dezvolta 

practice inclusive în abordarea copiilor).  Dacă prin educația integrată se aveau în vedere mai ales 

obiective legate de școlarizarea în condiții de normalitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

(accentul se pune pe copii și pe serviciile de suport în școală pentru aceștia), educația incluzivă are ca 

obiectiv principal adaptarea școlii la cerințele speciale de învățare ale copiilor, iar prin extensie, 

adaptarea școlii în general la diversitatea copiilor dintr-o comunitate, ceea ce presupune o reformare 

și dezvoltare în ansamblu a școlii. 
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Dezvoltarea motricității fine prin aplicații practice, la orele de Educație tehnologică, pentru 

elevii cu CES 

Moldovan Daniela-Elena 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj-Napoca 

 

Motricitatea fină sau motricitatea manuală este ansamblul unor mișcări care solicită 

musculatura organismului și duce la dezvoltarea involuntară a acestei mișcări. Totodată, în realizarea 

unei sarcini de lucru se dezvoltă și câteva mișcări importante: de manipulare, de apucare sau de 

prindere, de orientare.  

Fiecare copil este unic în dezvoltarea sa motorie, astfel, după practica de specialitate în acest 

domeniu, se poate observa că dacă un copil va fi stimulat să lucreze musculatura caracteristică 

articulației pumnului acesta va deveni mai îndemânatic și va avea un control mai mare asupra 

mișcărilor fine cu gradul de dificultate adaptat.  

În cadrul orelor de Educație tehnologică am încercat să găsesc tehnici care dezvoltă 

motricitatea, tehnici care necesită pași simpli în realizarea produsului finit. 

În cadrul activităților la care am folosit ca materie primă hârtia, am dezvoltat tehnica răsucirii 

hârtiei prin realizarea unor șnururi de hârtie creponată colorată cu care apoi au fost acoperite diferite 

obiecte: cutii de conserve, cutii de carton, borcane, coronițe. 

Obiective vizate:  

- să răsucească hârtia; 

- să stabilească relații de colaborare cu colegii. 

Materiale necesare: hârtie creponată colorată, foarfecă, cutii de conserve, silipici, carton colorat, 

resturi material textil. 

Etapele de realizare: se taie o fâșie de material textile lată de 2 cm. apoi se acoperă cu material textil 

partea de sus a conservei pentru a nu exista riscul unor accidente.  Se taie carton colorat și se lipește 

în interiorul cutiei pentru un aspect plăcut. Se aleg culorile de hârtie creponată pentru ornarea 

exteriorului, se taie fâșii late de 2-3 cm., se desfac și se răsucesc. Această activitate poate fi realizată 

în grupe de doi elevi sau individual. Dacă se realizează individual, răsucirea se realizează într-un 

singur sens iar dacă se lucrează în grupe de doi elevi unul dintre ei răsucește spre stânga, unul spre 

dreapta. La final se vor obține fire de hârtie răsucită cu care se vor putea orna cutiile de conserve. 

Tehnica răsucirii hârtiei dezvoltă majoritatea mușchilor palmei. Ajută la coordonarea bimanuală, la 

dezvoltarea atenției iar repetiția mișcărilor la păstrarea ritmului unei activități. Dacă mâinile le 

obosesc, elevii fac pauză câteva minute, timp în care se va povesti despre istoria hârtiei.    

Poze cu etapele de lucru, însușirea tehnicii răsucirii hârtiei și produsele realizate: 
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Prin acestă tehnică, am observant că se dezvoltă toți mușchii mâinii pornind de la palmă, 

antebraț, braț. Acțiunile de prindere și răsucire pun accentul pe dezvoltarea motricității la degetul 

mare și arătător, care sunt poate cei mai mai importanți în motricitatea fină. Pentru o finalitate cu 

rezultat pozitiv, este necesar acordarea unor pauze între activități, timp în care mușchii se relaxează. 

În timp, se observă o dezvoltare a abilităților de scris, desen, în activitățile cotidiene dar și în 

mișcările corpului. Coordonarea oculo-manuală și bimanuală realizează un salt. 

Pe lângă beneficiile din punct de vedere al dezvoltării motricității, aceste activități sunt foarte 

agreate de elevi datorită produselor deosebit de atractive realizate.  
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Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoală 

 
Prof. Catrina Ana 

Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Craiova 

Răcăreanu Paulina 

Școala Gimnazială”Ioan Grecescu” Brădești 

 

 Tendinţa crescândă de integrare şcolară în unităţile obişnuite de învăţământ a copiilor cu CES 

este bine cunoscută atât în lume, cât şi în România . 

 Complexitatea manifestărilor determinate de realitatea dintre normalitate şi integrare adus la 

interpretări, amânări, experimente, tatonări, reuşite şi eşecuri în acţiunea de integrare a copiilor cu 

CES în şcoala de masa . 

 Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea copiilor cu CES în structurile 

învăţământului de masă care poate oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii şi 

o echilibrare a personalităţii acestora . 

 

 Nevoile speciale ale copiilor cu dificultăţi de învăţare în mediul şcolar . 

 

 Verbul  " a învăţa " este cel mai des asociat cu şcoala . Procesul de învăţare începe însă mult 

mai devreme, chiar din primele clipe ale naşterii. A simţi, a se mişca, a se uita, a auzi toate sunt 

rezultatul învăţării. Şi acesta este doar începutul . 

 În faza următoare de dezvoltare, copilul îşi dă seama că lucrurile văzute şi auzite pot fi 

asociate, se leagă între ele . De exemplu, copilul cunoaşte vocea mamei, sunetul clopoţelului etc. 

Învaţă să asocieze experienţa tactilă cu senzaţia vizuală şi auditivă . Astfel, de exemplu, apăsarea 

burţii păpuşii din plastic şi sunetul fluierător devin senzaţii asociate . Astfel îşi lărgeşte copilul sfera 

experienţelor, fiind întotdeauna gata pentru perceperea şi prelucrarea noilor informaţii . Relaţia dintre 

" dacă " şi " atunci " este descoperită cu un interes intensificat . De exemplu : " Dacă încep să plâng, 

cineva intră şi se ocupă de mine " ; sau într-o situaţie mai complexă : " dacă mă ridic sub masă, îmi 

lovesc capul " ; iar într-o situaţie şi mai complexă : " Dacă alerg pe pat, atunci pot să cad, iar căderea 

rezultă durere " . 

 Legăturile " dacă - atunci " - deoarece aduc surprize copilului - îl motivează la cunoaşterea 

relaţiilor de cauzalitate şi la experimentarea individuală . De exemplu " Dacă rostogolesc mingea sub 

dulap, ea dispare " . Noile cunoştinţe sun integrate în cadrul experienţelor prelucrate anterior şi astfel 

în momentul şcolarizării copilului preîntâmpină" minunea " cititului, învăţului cu această experienţă 

bogată . 

 Învăţarea este cea mai semnificativă în această perioadă ( de la naştere până la momentul 

şcolarizării ), reprezentând fundamentul oricărui proces de învăţare ulterioară . 

 După toate acestea ne putem închipui că, prin compromiterea procesului de dezvoltare şi 

maturizare intelectuală, are de suferit, dezvoltarea intelectuală, aceasta fiind deviată pe un alt traiect, 

iar prin acesta implicit scade eficacitatea performanţelor intelectuale . Aşa se explică faptul că 

tulburările precoce ale dezvoltării copilului radiază în profunzime, deoarece afectează acele structuri 

de bază ( modalităţile fundamentale ale percepţiei, organizarea, orientarea şi focalizarea atenţiei etc ) 

care reprezintă condiţii esenţiale în formarea funcţiilor intelectuale mai complexe . La fel, nu putem 

pretinde copilului să citească şi să scrie fluent, să efectueze diferite calcule până când aceste 
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aptitudini, respectiv aptitudini parţiale, care reprezintă pilonii performanţelor intelectuale, 

funcţionează la un nivel scăzut . 

Din cele spuse reiese că şcolarul, a cărui capacitate de învăţare este perturbată, necesită o 

asistenţă psihopedagogică aparte, specifică . Pentru a scoate mai bine în evidenţă acest fapt, aducem 

ca argument două exemple : 

Mihăiţă are şase ani . La această vârstă a fost şcolarizat, dar după o jumătate de an a fost 

respins deoarece nu a reuşit să-şi asimileze cunoştinţele citirii şi scrierii cu toate că, după opinia 

psihologului, coeficientul de inteligenţă al copilului este bun . Cea mai semnificativă problemă a 

copilului este că în timpul citirii schimbă literele, de ex. în loc de M citeşte B sau în loc de O citeşte 

R . În cazul lui, încă nu s-a format o concordanţă între imaginea fonică şi imaginea vizuală a 

literelor ( sunetelor ) . Copilul încă nu a surprins legătura indispensabilă a acestor două elemente, 

în forma sunetului şi imaginea literei . 

Procesul citirii, în fond., constă în translaţia ordinii literelor într-o ordine corespunzătoare a 

sunetelor . Dacă între stimulii percepuţi vizual, litere şi stimulii aditivi nu se realizează această 

legătură, atunci copilul nu poate asimila procesul citirii . În concluzie, la Mihăiţă tulburarea 

procesului de citire rezultă din această incapacitate de integrare şi racordare a celor auzite şi văzute . 

Înainte de toate trebuie ajutată formarea acestor capacităţi, astfel este nevoie de un program de 

dezvoltare adecvată, care nu se rezumă la metode tradiţionale de predare a scrierii şi citirii .  

Gabriela este o elevă mediocră, în clasa a treia . Am atras atenţia specialiştilor asupra 

problemelor de comportament şi de învăţare ale elevei . Prima întâlnire a specialiştilor cu Gabriela a 

decurs în felul următor : Gabriela intră în cabinet trântind uşa, răsturnând un scaun, " care îi stătea în 

cale " . În urma ei intră părinţii, cerând scuze pentru comportamentul copilului lor . Fetiţa se 

îndreaptă spre raftul  cu jucării, răstoarnă câteva jucării, apoi se aşază pe marginea scaunului oferit . 

Se balansează pe scaun în timp ce îşi argumentează prezenţa cu o logică incoerentă care se manifestă 

într-o relatare imprecisă a ordinii evenimentelor . Evaluarea capacităţilor intelectuale denotă că 

Gabriela are coeficientul de inteligenţă ridicat . În timpul testării, părinţii se plâng, deoarece " 

totdeauna se întâmplă ceva " cu fiica lor :  se loveşte la picior, nu este în stare să prevadă 

consecinţele comportamentului ei . 

Din cercetări aprofundate, reiese că Gabriela  are probleme cu percepţia, surprinderea, 

păstrarea şi formarea ordinii fireşti a lucrurilor . Această incapacitate, implicit, se reflectă în 

performanţa ei de citire, scriere, calcul, procese în care această aptitudine joacă un rol decisiv - dar se 

reflectă şi în comportamentul copilului . Din cauza acestei incapacităţi, Gabriela are nevoie de mai 

mult timp ca să întrevadă regulile . Ea este incapabilă de a forma planuri care s-o ajute să iasă din 

situaţia sa precară. Comportamentul ei atrage supărarea colectivului, astfel ea intră într-un cerc 

vicios, condamnându-se la eşec atât în domeniul învăţării, cât şi în mediul social . 

Exemplele de mai sus reprezintă modele tipice ale tulburărilor de învăţare. De obicei, cadrele 

didactice sesizează două tipuri de elevi cu dificultăţi de învăţare : elevi ai căror capacităţi rămân 

vizibile şi dincolo de performanţele dobândite şi tipul care se conturează în situaţia bine cunoscută în 

care învăţătorul nu poate intra în nici un fel de relaţie educaţională eficientă cu elevul . Acestea nu 

reprezintă probleme de conduită, ci mai degrabă aceşti elevi pur şi simplu nu sunt în stare să atingă 

nivelul  performanţelor colectivului . 

Cum putem ajuta elevul cu dificultăţi de învăţare ?  
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În primul rând, învăţătorul trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască 

tulburarea de învăţare a copilului . Care sunt acele simptome, modele de comportament, care 

sugerează prezenţa tulburării de învăţare ? 

• În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între 

performanţele şcolare şi nivelul intelectual al copilului ; 

• Performanţă scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai puţin 

grave apare mai târziu . Astfel de disfuncţii sunt : dislexia, disgrafia, discalculia ; 

• Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi 

neurotizare secundară . În contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici 

profesorului, nici colegilor, dispune de o necesitate motrică crescută, nu poate sta locului, 

eşecul sistematic datorat deficienţei in telectuale, respectiv faptului că elevul nu este 

capabil de performanţele colectivului, implică dezvoltarea unor simptome 

comportamentale neurotice secundare : ticuri, comportament inhibat, sau chiar opusul 

acestuia, comportament extravagant menit să compenseze deficienţele intelectuale . 

 

 Sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini . De exemplu : 

 Tulburarea percepţiei derivă din deficienţele tactile, vizuale, kinestetice şi vestibulare ; 

 Tulburarea capacităţilor lingvistice rezultă din deficienţe ale percepţiei limbajului, 

generate de simboluri, asocierea semantică a cuvintelor, articulare, programare motorie, 

integrarea vorbirii şi limbajului, fond de cuvinte etc .; 

 Memoria survine ca urmare a unor insuficienţe ale engramării, reţinerii şi reactualizării 

cunoştinţelor ; 

 Tulburarea codării intermodale ( De exemplu : asocierea cuvintelor cu imagini, respectiv 

ale imaginilor cu sunete ; literei " P " i se asociază sunetul " pe " ) ; 

 Tulburarea aptitudinilor seriale, care suspendă orice capacitate de şiruire, de stabilire a 

relaţiei cauză - efect ; 

 Tulburări ale orientării spaţiale, cel mai relevant semn al acestora: elevul are mari greutăţi  

în stabilirea direcţiilor spaţiale, de exemplu : sus - jos, stânga - dreapta ; 

 Tulburări ale coordonării motrice şi ale motricităţii fine, manifestate relevant prin 

neîndemânare şi nesiguranţă motrică . 

Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi treptat în 

stare să recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate . 

 

Activităţi în mediul şcolar cu elevi având dificultăţi de învăţare . 

Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la elevi, învăţătorulo a făcut primul pas în 

remedierea elevului . Din moment ce învăţătorul devine competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor 

de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat învăţarea/educarea acestui elev . 

Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu 

dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform 

nevoilor individuale . Această abordare diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi 

psihologul şcolar . Pe de o parte, învăţătorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de 

altă parte colaborarea lui cu psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei educaţionale . 
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Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect 

dublu : 

- având un caracter corectiv - formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia 

deficienţelor intervenite în dezvoltare ; 

- prin întreţinerea şi stimularea factorilor non - intelectuali ai personalităţii cum ar fi : 

motivaţia de învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc .  

Strategii pedagogice privind recuperarea, corecţia şi dezvoltarea funcţiilor cognitive şi 

ale aptitudinilor parţiale deficitare. 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă 

al copilului . Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul 

unei persoane competente : psiholog, psihopedagog , profesor consilier . Din acest motiv, în 

prezentarea de faţă nu abordez această latură a problemei . Ceea ce revine învăţătorului va fi 

aplicarea programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare ( 

aditive la programa şcolară ) în sălile de clasă . 

Consider că nu există " reţete " pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă . 

Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite . Fiecare 

copil are dreptul la educaţie şi merită să I se acorde o şansă . Învăţând împreună, copiii învaţă să 

trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie . 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială 

a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare . 
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The Challenges of Teaching Silent Students: A Case Study 

Mirea Ileana Dora 

Liceul de Arte “Marin Sorescu”, Craiova 

 

 

Motto: “In the country of the Blind the one-Eyed man is king” 

 

Abstract:-Speaking and hearing play an important role in communication and teaching individuals 

who lack these abilities means experiencing an uphill struggle. Thus, teaching mute and hard-of-

hearing learners is a vocation to serve and a dedication of self. This case study explores the reasons, 

the struggles, the successes, and insights gained in teaching mute and hard-of-hearing students with 

special emphasis on a certain student Eduard Nitulescu.  It revealed that mute and hard-of-hearing 

learners had difficulty in learning a language because they had no sense of the language. 

Interestingly, the main participant learned that normal individuals should be thankful that they were 

given the gift of hearing and speaking, but he made the most of every piece of language he was 

exposed to and proved to be a successful human being . 

Keywords: case study, hard of hearing, mute, special needs  

 

           Teaching students with special needs is one of the most challenging if not the most difficult 

experience I have ever had in my teaching career. My lack of authentic teaching and learning 

experience in the context of the mute and hard-of-hearing student literacy program made me feel 

embarrassed. However, I was not the only person who encountered such a dilemma. Jobling and 

Moni (2004) observed that pre-service teachers revealed their struggles in teaching students with 

special needs because they lacked experience, knowledge and understanding of these learners. On 

the other hand, William and Finnegan (2003) found that a number of mute and hard-of-hearing 

students are taught in general classrooms by general education teachers who have no or little 

knowledge on the special needs. They pointed out that these teachers may have never encountered 

such learners.  These learning situations of the special needs might be the result of neglect on the part 

of the education policy makers or the curriculum developers. In China, Lytle, Johnson and Hui 

(2005) observed that though there was a national policy for educating the mute and hard-of-hearing 

students, it remained an impotent effort because school curricula set low expectations; lack academic 

contents; lack preparation training for teachers and interpreters. Hence, mute and hard-of-hearing 

adults find no job. In Britain, Farrell (2001) concerned about three key issues on how to improve 

special needs education which are categorization of special needs learners; role of legislation; and 

development of inclusive education.   My study deals with teaching techniques for a deaf-mute 

student Eduard Nitulescu used in the 8 years (2011-2019)  I have known him and been his teacher. 

He is a wonderful man who, contrary to expectations and low credits, achieved his goal in life 

despite being categorized or should I say stigmatized with special needs. The issues presented about 

may have been experienced by the teachers but their voices may not be heard. In this study, I focused 

intensively on the experiences of a mute and hard-of-hearing student; dwelt into his difficulties; and 

decipher the insights he learned from those experiences. These experiences may be of importance to 

the policy makers and curriculum developers in shaping the appropriate programs for these kinds of 

learners.   It was in this context that this case study is conducted.    
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This research was anchored on the theory of Fundamentals of Defectology developed by Lev 

Vygotsky (Vygotsky, Rieber, and Carton, 1993). This theory proposes a comprehensive and practical 

oriented paradigm of educating children with special needs (Gindis, 1995).  In this theory, Vygotsky 

views on the nature of disability in children, the principles of psycho-educational evaluation of the 

disabled, and the issue of the compensation and education of children with sensory and cognitive 

impairments (Groves, 2012).Vygotsky pointed out that a disability is incongruence between the 

individual‟s psychological structure and the structure of cultural forms (Rieber and Carton, 1993).  

This study was further anchored on the concept of personal experience.  Clandinin and Connelly 

(1994) said that personal experience exposed someone‟s thoughts as result of a given situation. It 

could also include narratives of personal accounts brought by a personal encounter.   Pope and 

Gilbert (1983) reiterated that significant learning happened when the “facts” to be learned were 

construed as having personal significance. Thus, in this study, the personal encounter of the 

participant was essential in discovering and understanding the nature of a classroom where mute and 

hard-of-hearing learners were taught.     

This research used the qualitative case study method. This method was used to „explore and discover 

personal insights and understanding‟ (San Jose, 2012) of a person who lived and experience a certain 

situation. Moreover, this study used the intrinsic case method because it only involved a single 

phenomenon, that is, the teaching experiences of a mute and hard-of-hearing learner. Hence, in case 

study, the emphasis is on what is something to be learned from a single experience. Crowe, 

Cresswell, Robertson, Huby, Avery, and Sheikh (2011) added that case study is an approach to 

gather information which involved and allowed in-depth, multi-dimensional exploration of real-life 

issues in a given setting.   

There was one participant in this study. Teaching Students with Special Needs  means making these 

learners know basic and significant information about their lives and needs developing compassion 

and love for them. I wanted to be an interpreter to help special needs or the deaf students to 

understand the general information about their rights. I have always believed that teaching the 

special need learners is a matter of willingness of someone. I indulged into teaching the mute and 

hard-of-hearing because my inclination to those in need of new approaches to teach English.  

 For me, mute and hard-of-hearing students are knowledgeable and have the potential but they lack 

seriousness. Most of the time, they consider classroom learning as a play.   I can describe the special 

needs. They are very good students but they have some problems in being engaged at all times as 

they sometimes lack focus during the lesson. But Eduard was the exception wh made the difference 

in class. I can also mention that one of the problems with the mute and hard-of-hearing students is 

their inability to feel the language.  Since the day of their birth, they did not hear the sound of the 

word; thus, every word became foreign to them. They cannot have a sensation about the language. 

They haven’t a sensation about the language. What do you mean by sensation?  Taste of the 

language. When you speak about English, you must taste it. Also, language tastes. Every one of us. 

All the language.  Taste it to understand it.  So, they don’t understand. Special needs, because they 

don’t listen to. They didn’t hear any language from the time they were born - from the beginning of 

their lives. They didn’t hear anything. How can they taste? I believe that these learners cannot recall 

what they are into in the past encounters; hence, the information they had were limited only to what 

they freshly obtained.   Their memories are very weak.  Why? Memory depends on the information 

comes from outside. If you didn’t have these information, you will not memorize it. You cannot 
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feedback it. Interestingly, mute and hard-of-hearing learners when conversing with each other 

depends on the information they got from what they had seen recently.  So, when they are talking 

with each other, they can talk about the general situations and things which happen in front of them 

when they are seeing it. For several times during a writing task, when the mute and hard of-hearing 

student was asked to write something about what he has done during their holiday or describe their 

kitchen and living room, they won’t respond. Thus, a guided writing with the help of picture strategy 

he was able to understand the task.    

           Thus several methods used during my classes  helped Eduard surpass his deficiency and 

obtain results that were even better than those of other classmates who didn’t suffer from any 

deficiency. In his silent world he found his strength and in his perseverance he thrived.  

           The goal of the auditory methods is to teach a child how to use his residual hearing so that he 

may have access to spoken language. Most deaf children have some residual (remaining) hearing. 

The brain, which develops rapidly in the first few years of life, needs rich language input during that 

time. The speech signal is redundant. Since it carries excess information, it is not necessary to hear 

every sound to understand a message. Additionally, there is also a great emphasis on speech and 

speech reading. The ultimate educational goal is to place the child in a mainstream school 

environment. 

           Learning spoken language requires more effort and is a slow process. It requires a lot of work. 

Parents are urged to talk to their kids as much as possible. Language doesn’t just happen in therapy a 

few times a week. Language happens all day long  

For Eduard who Used the Bilingual/Bicultural Method I always let him see the book/materials, my 

face and signs/mimes/ gestures/facial expression simultaneously. 

Don’t be limited by the print - expand on pictures. 

Be dramatic - use props, exaggerate, use facial expression, eye gaze, body shift to show different 

characters. 

Vary location of signing - on book, on child, etc. 

Read something several times if a child asks. 

Utilize the whole language philosophy. 

Use signed English, Cued Speech, and more fingerspelling to clarify differences between ASL and 

printed English. 

Encourage students to translate using lip reading and English, and to make connections between all 

modes presented. 

For Any Child Who is Deaf or Hard of Hearing 

Use multimedia approaches for visual representation of lesson content. Power point presentations 

and interactive white boards are preferable to traditional chalkboards; as the teacher does not need to 

turn his/her back to the students. This is especially important for students who rely on speechreading, 

sign language, Cued Speech, and/or listening for receptive communication. 

Offer systematic vocabulary instruction. The most effective approaches emphasize numerous 

techniques, such as use of semantic maps, semantic feature analyses, word maps, and classroom 

discussion of words. Overexposure through repetition and varied formats is often essential. 

When using visuals, allow time for students to view the board, projected image, or objects, then 

watch the explanation/instruction given by the teacher or through the educational interpreter, and 

only then, allow students to offer responses. A hearing person can view visuals and listen at the same 
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time. Students who are deaf and hard of hearing, especially those who rely on visual communication 

through sign language, Cued Speech or speechreading, must process information sequentially rather 

than simultaneously. Students who use cochlear implant technology require processing time as well. 

Pre-teach vocabulary for upcoming science, mathematics and social science lessons in context. 

Collaboration with the speech-language pathologist and/or resource teacher can be beneficial. 

Remember, students who are deaf and hard of hearing typically do not learn words incidentally; 

explicit instruction is necessary. 

Base instructional strategies on the individual’s receptive and expressive communication strengths. 

Provide an enriched language environment that promotes a wide range of meaningful experiences 

with opportunities for receptive, expressive (through the air) and written language. 

Provide a peer or professional in the learning environment with whom the student can interact and 

who can effectively provide, not only the vocabulary to label objects, but also a language model for 

expressing concepts and ideas, using the student’s primary mode of communication. 

Regardless of the communication modality used, make print an important part of everyday routines, 

and emphasize the value of reading and writing in varied, meaningful activities throughout the day. 

Partner with families. Maintain ongoing communication between the home and teachers so that 

vocabulary and language concepts are reflected and reinforced in as many different situations as 

possible. Make families aware of the limitless opportunities in the home for language enrichment 

during daily routines and determine whether the family members are able to communicate effectively 

in the student’s chosen mode. 

Prior to reading a selection, encourage class discussions so that students may benefit from one 

another’s connections to the text, building students’ background knowledge of concepts and 

vocabulary. 

Guide students to formulate questions first; then answer their questions through reading. This may 

help to improve their word recognition skills, comprehension, analytical skills, and ability to draw 

inferences. 

Reinforce phonemic awareness through visuals (demonstrations, pictures, and software programs) 

that show placement of articulators. 

Even students with the most profound hearing losses may benefit from phonemic awareness 

enhanced with visual-gestural strategies such as See-the-Sound Visual Phonics or Cued Speech. 

Incorporate speaking and/or signing, listening/receiving communication visually, reading and writing 

activities consistently. Literacy involves all four components. 

Teach students who use sign language to deliver classroom presentations in sign. The student and the 

educational interpreter should practice together prior to a presentation to ensure that the interpreter is 

familiar with the material and is rendering an accurate representation of the student’s work. 

Remember that language precedes literacy. Students will not understand language expressed in print 

until they understand language presented through listening and spoken language, sign language, 

and/or Cued Speech, etc. 

Remember that no instructional strategy, however differentiated, will be effective if the student does 

not comprehend a speaker’s communication attempts. 

Provide an enriched learning environment that promotes a wide range of meaningful experiences 

with opportunities for reading about and discussion of historic events, past and present. 
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Use more than one mode of presentation for abstract concepts. These may include manipulative 

(cubes, puppets, action figures), verbal (word problems matching equations, role-playing, debates), 

pictorial (time lines), and symbolic modes (graphic organizers). Encourage students to translate 

between sign language and English and to make connections between all modes presented. Pictures, 

drawing sets, and visualizing or pantomiming of actions may be used to move from the concrete to 

more abstract representations. 

Relate events in history with students’ personal experiences through a dialogic process. 

Emphasize the role of individuals who are deaf and hard of hearing in various events in history. 

Encourage students to process information at a deeper level through questioning. 

Provide an enriched learning environment that promotes a wide range of meaningful experiences 

with opportunities for exploration and problem solving. 

Note that word problems may be especially difficult for some students who are deaf and hard of 

hearing because of the literacy level needed to comprehend the problem. Having the educational 

interpreter sign the word problem may be an appropriate accommodation for some students. 

Introduce math word problems as informal stories with math facts through dramatization, or use, 

interactive boards or overhead projection with manipulative; then translate the action into a math 

sentence. Students can also use pictures, drawing sets, and visualizing or pantomiming the action in a 

problem to move from the concrete to more abstract representations of a word problem. 

         As a result of all these methods applied during the English classes Eduard succeeded in 

passing, the linguistic competences within the Baccalaureate exam with outstanding results and was 

also capable of performance as part of a team in numerous English contests. He is now a 2nd year 

student of University of Craiova “ Sacred Arts’ department and an asset to the institution.   
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JOCUL – CA MODALITATE DE  

INTEGRARE A COPILULUI CU CES 
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Un cadru didactic care are la grupă un copil cu cerințe educaționale speciale (CES) are nevoie 

de cât mai multe idei de activități pentru integrarea elevilor cu CES. Printre marile provocări ale 

unui dascăl, integrarea unui copil cu cerințe educaționale speciale într-o grupă/ clasă obișnuită, 

este, de departe cea mai mare dintre toate! Legislația este generoasă, însă nimeni nu s-a gândit 

până la capăt cum poate fi aplicată concret, la clasă! Cea mai bună cale rămâne, ca de fiecare dată, 

jocul. 

Jocul de-a normalitatea - atitudinea constantă a educatoarei – este modul pe care un cadru 

didactic trebuie să-l practice zi de zi, pe toată durata ciclul preșcolar. De la modul în care este 

prezentat în prima clipă copilul cu CES, la obiectivitatea cu care predă și evaluează membrii 

colectivului de copii, la includerea în activități a tuturor, depinde și atitudinea copiilor față de colegul 

lor special. „Doamna” este pentru copii modelul de conduită pe care îl urmează în primii ani de 

școală, ea este cheia pentru incluziune. 

Din păcate, nu toate cadrele didactice au această deschidere și de aceea auzim deseori 

exemple de segregare a copiilor cu cerințe educaționale speciale; dar apar din ce în ce mai des 

exemple de bune practici, în care școala devine a doua casă pentru astfel de copii.  

Pe lângă documentele cu evaluări de la specialiști, cadrul didactic trebuie să proiecteze și să 

implementeze diverse activități de evaluare a copilului cu CES. Până la joc, pașii metodici ar fi: 

observarea directă a copilului și interviul cu părinții și terapeuții, studierea documentelor de 

diagnostic și a recomandărilor primite de la specialiști; totul pentru cunoașterea competențelor reale 

ale celui mic, pentru a depista tipul de inteligență care primează, modul de învățare, aspecte care îl 

motivează în viața de zi cu zi. 

Adaptarea programei școlare este un document de maximă importanță, ce trebuie elaborat de 

profesorul de sprijin desemnat de CRJAE, în colaborare cu educatoarea. Ea poate suferi modificări 

constate, în funcție de evoluția copilului pe parcursul unei perioade de timp sau al unui semestru. 

La noi în țară incluziunea este un proces nestandardizat, nu există o strategie de aplicare a 

legislației în vigoare, cadrele didactice nu au fost suficient instruite să lucreze cu copiii cu CES, iar 

adaptarea materiei și a mijloacelor de predare-învățare se face neprofesionist de cele mai multe ori. 

Activitățile, jocurile care au ajutat cel mai mult la integrarea copilului cu CES, la dezvoltarea 

stimei de sine, au fost în special cele axate pe mișcare, cele muzicale, logico-matematice și, mai 

târziu, concursurile. Dar hai să vedem și exemple concrete de jocuri pe care să le aplicați la clasă. 

 „Poștașul”- este un joc iubit atât la grădiniță, cât și în clasele primare. Un copil ține o scrisoare în 

mână și poartă un dialog introductiv cu întregul colectiv: 

-Cine este? 

-Poștașul! 

-Și ce ne aduce? 
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-O scrisoare? 

-Pentru copiii care…(mănâncă, dansează, cântă la pian, se spală pe dinți etc). 

Copiii încearcă să gesticuleze cât mai bine provocarea lansată de către poștaș, iar acesta îl va alege 

pe următorul, în funcție de cât de bine au îndeplinit sarcina. 

Fiind un joc simplu, care implică mimica, mai mult decât comunicarea, elevul cu CES se va 

simți în largul său, va realiza că poate face aceleași lucruri cu cei din grupa lui. Starea de bine pe care 

o trăiește la școală un copil este cea mai puternică armă pentru integrare și pentru obținerea 

succesului școlar. 

„Deschide urechea bine!”- cred că toată lumea cunoaște regulile simple ale acestui joc. Un copil stă 

pe un scaun, în fața sălii de clasei și, după ce ascultă cântecelul („Deschide urechea bine să vedem 

ghicești ori ba, cine te-o striga pe nume, hai ghicește, nu mai sta!”) trebuie să spună numele colegului 

care l-a strigat. Jocul este extrem de util pentru toți copiii care formează un nou colectiv, este o 

modalitate facilă de a învăța numele colegilor. 

Cursa broscuțelor. Într-o cutie se pun două broscuțe făcute din hârtie (origami). Fiecare copil 

primește câte un pai de suc în care trebuie să sufle până când animăluțul său ajunge la linia de final. 

Activitățile care implică suflatul ajută de asemenea și la corectarea dificultăților de vorbire, pronunție 

a sunetelor. 

Jocurile de rol– sunt ideale pentru orice arie de dezvoltare, dar, în cazul autonomiei personale, copiii 

speciali pot învăța ușor principii esențiale ale vieții de zi cu zi: „De-a magazinul”, „La spectacol”, 

„În vizită la muzeu”, „În excursie”, „Curățenie în camera mea”. Observând de fiecare dată 

comportamentul colegilor, imitându-l și generalizând fiecare noțiune dobândită într-o situație reală, 

autonomia personală va fi îmbunătățită semnificativ. 

Exemple de jocuri care pot fi folosite în procesul de integrare a elevilor cu cerințe educaționale 

speciale în învățământul de masă sunt nenumărate; ele pot fi folosite la absolut orice domeniu, în 

pauze sau în cadrul activităților extrașcolare.  
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Integrarea copiilor cu CES în societate 

 

                               Prof înv primar, Badea Daniela 

Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova 

                               Prof, Sarcină Emanuela 

Colegiul Tehnic „ Gheorghe Magheru” Tg Jiu 

 

 

   Dizabilitatea este unul din subiectele care îi face pe oameni să se simtă incomod din cauza unor 

stereotipuri vechi. Implicarea comunității în schimbarea acestora este o strategie eficientă. Educatorii 

ar trebui să-i implice mai mult pe părinții copiilor cu dizabilități, să fie susținătorii acestor părinți, și 

astfel să îi ajute să susțină cauza copilului lor. Numai lucrând împreună se poate face această 

schimbare. Acest lucru nu este întotdeauna ușor pentru profesor sau pentru un membru al familiei 

care se confruntă cu stresul zilnic, dar această colaborare poate da rezultate. 

    A avea un copil cu dizabilități este o experiență care îți schimbă viața pe termen lung. Este 

important să le oferim sprijin părinților, să-i ajutăm să se sprijine reciproc. Școlile pot oferi un loc 

sigur pentru părinți, un spațiu unde să se întâlnească și să- și  împărtășească experiențele, fără 

prejudecăți. 

    Asigurarea dreptului la educație persoanelor cu dizabilități le dă acestora obținerii unui loc de 

muncă, o posibilitate mai crescută de a trăi în mod independent, de a beneficia de statutul de membrii 

ai comunităților lor. 

    Profesorii au rolul de a ajuta elevii și tinerii să reflecteze asupra propriilor lor ambiții, interese, 

calificări și abilități,  să coreleze ceea ce știu despre ei înșiși cu ceea ce știu despre ofertele 

educaționale și de angajare. Aceștia sunt responsabili pentru a face mai accesibile informațiile despre 

oportunitățile educaționale și cele oferite de piața muncii, organizându-le, sistematizându-le și 

punându-le la dispoziție atunci când o persoană are nevoie de aceste informații. Este important să 

ținem cont de faptul că elevii și tinerii cu CES trebuie să fi e informați într-un mod accesibil și 

implicați activ în tot procesul, pentru a putea realiza alegeri și lua decizii referitor la parcursul 

educațional și profesional. 

     Profesioniștii trebuie să cunoască elevii cu care lucrează, experiențele lor, originile, 

caracteristicile și factorii care influențează sănătatea și dezvoltarea lor. În această privință, ei trebuie 

să recunoască posibilitățile și să utilizeze abilitățile necesare, potrivite pentru fiecare elev, să aplice 

strategiile adecvate, precum și să includă, să ghideze și să orienteze fiecare elev și tânăr în măsura 

posibilităților, cu accent pe satisfacerea până la maximum a necesităților elevului, valorificarea 

potențialului și a progreselor înregistrate de acesta. 

    In consecință, asigurarea accesului la educație de calitate a tuturor elevilor, inclusiv a celor cu 

CES, necesită o pregătire profesională foarte bună a cadrelor didactice, dar și o prezență în fiecare 

școală și în fiecare clasă în care sunt copii cu CES a personalului de suport  cu atribuții în domeniu 

cum ar fi psihologi, logopezi, profesori de sprijin. În lipsa personalului de suport din școli, integrarea 

copiilor cu CES în societate rămâne o utopie. 
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O șansă pentru copiii cu CES 

Sas Gheorghe 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Zalău 

 

 

Învăţământului special are rolul de a de a asigura educaţia copiilor cu deficienţe sau cu 

dificultăţi de învăţare, de a remedia dificultăţile pe care aceştia le întâmpină şi de a asigura integrarea 

lor socio-profesională. Educaţia copiilor cu nevoi speciale trebuie să răspundă nevoilor fiecăruia de 

dezvoltare. De asemenea, învăţământul special trebuie să gândească o evaluare adecvată a 

potenţialului de dezvoltare şi de învăţare al acestor copii şi ar trebui să asigure reabilitarea, 

recuperarea şi compensarea deficienţelor lor. Acest învățămant are în vedere acordarea de sprijin 

pentru elevii cu CES în vederea atingerii unui nivel individual de dezvoltare cât mai aproape posibil 

de cel normal prin acumularea experienţelor necesare în şcoală şi în mediul social. 

Conceptul de CES a fost încorporat în terminologia UNESCO în anii ’90 ca un corolar al 

orientării accentuate a educaţiei speciale spre copil şi comunitate. De asemenea, el a fost preluat de 

Legea învăţământului din România şi de Regulamentul învăţământului special. Expresia CES 

desemnează acele cerinţe ori nevoi specifice faţă de educaţie - derivate sau nu dintr-o deficienţă - 

care sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Copiii 

cu CES sunt copii ale căror nevoi speciale sunt educaţionale şi derivă, în principal, din deficienţe 

mentale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective şi de comportament ori asociate, indiferent de 

severitatea acestora. Fără abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi în mod real 

de egalizarea şanselor, participare şi integrare şcolară şi socială. 

Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la 

forme de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de 

predare-învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii sau a conţinuturilor învăţării, etc. până la 

complexa problemă a segregării sau integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

Până nu demult, în unele ţări printre care şi România, a separat persoanele care nu se ridicau 

la nivelul standardelor prestabilite, dificultatea de învăţare fiind considerată consecinţa unei boli care 

poate fi tratată numai într-un loc specializat. Copiii cu deficienţe uşoare care frecventau şcoli 

obişnuite nu beneficiau de o asistenţă psihopedagogică adecvată. S-au creat astfel şcoli şi instituţii 

speciale. Tot mai mult se face azi simţită nevoia ca şcolile obişnuite să se implice prin lărgirea 

obiectivelor lor, astfel încât să poată cuprinde o mai mare diversitate de elevi şi să permită 

înglobarea, în sistemul general, a cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale specifice. 

Din această perspectivă, însuşi învăţământul special trebuie să fie: 

➢ Recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la 

îndemâna tuturor celor care au nevoie de el; 

➢ Integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin 

restrictiv; 

➢ Flexibil şi centrat pe copil; 

➢ Profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 

➢ Comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, economice, sociale, culturale şi politice. 

Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la bază 

ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare și are în vedere următoarele prerogative: 
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▪ Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, 

intelectuale, lingvistice sau de altă natură; 

▪ Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi 

membrii societăţii; 

▪ Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: 

programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, dar si 

prin folosirea optimă a resurselor, parteneriatele cu celelalte instituţii  ale comunităţii; 

Analizând aceste probleme, David Thomas stabileşte următoarele avantaje şi dezavantaje privind 

instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi: 

 

Avantajele instituţionalizării separate: 

 Un număr mai mare de persoane care se pot ocupa de copilul cu dizabilităţi cu mai multă 

atenţie; 

 Accesul la servicii medicale şi terapeutice; 

 Reducerea presiunii psihologice exercitate asupra copilului prin acordarea posibilităţii şi 

timpului necesar rezolvării problemelor legate de autoîngrijire şi prin oferirea ocaziei de a 

elabora niveluri pozitive ale imaginii de sine; 

 

Dintre dezavantajele principale se pot enumera: 

 În mod deosebit, atunci când plasamentul este rezidenţial, presupune lipsa contactului cu 

grupurile de vârstă normale, cu toate consecinţele ce rezultă de aici pentru dezvoltarea psiho-

socială; 

 Un mediu exagerat de protector devine periculos datorită vulnerabilităţii pe care o produce 

atunci când tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească; 

 Apar consecinţe negative asupra mediului şcolar generate de conflictele privind asumarea 

competenţelor din partea serviciilor sociale, a celor medicale sau a instituţiei de învăţământ 

special. 

Şcoala este un mediu important de socializare în care integrarea copiilor  se exprimă prin: 

➢ Atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

➢ Condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; 

➢ Consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare; 

➢ Situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile 

desfăşurate pentru educaţia sa; 

➢ Existenta unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate 

normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

Adepţii învăţământului segregaţionist vehiculează unele argumente, dintre care aș menționa: 

a. Prin intermediul învăţământului  special omogenizarea grupelor de lucru se poate realiza mai bine 

decât în învăţământul obişnuit,  deoarece la diversitatea copiilor cu deficienţe se adaugă diversitatea 

celor normali şi diferenţele majore dintre cele două grupuri; 

b. Învăţământul special funcţionează cu un efectiv restrâns de elevi, fapt ce permite organizarea 

activităţilor în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale copiilor; 

c. În învăţământul obişnuit, izolarea şi autoizolarea copiilor cu CES sporeşte pentru că se menţin 
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atitudini negative din partea colegilor normali sau acceptarea primilor cu rezerve serioase; 

d. În clasele din învăţământul obişnuit, unde sunt prezenți doi – trei copii cu CES, aceştia sunt 

neglijaţi de către cadrele didactice, întrucât ele nu au la dispoziţie timpul necesar de a se ocupa de ei 

în mod diferenţiat şi nici nu dispun de pregătirea necesară; 

e. În ţările mai dezvoltate copiii cu CES frecventează şcoala de masă şi în completarea unor activităţi 

suplimentare efectuate de un specialist de sprijin sau unul itinerant, astfel încât un copil cu deficienţe 

beneficiază de constituţia mai multor specialişti. 

Consider că nu există anumite tipare bine și clar definite pentru integrarea copiilor cu CES în 

învăţământul de masă, iar cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi 

strategiile, cat și metodele cele mai potrivite. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se 

acorde o şansă, iar învăţând împreună, copiii ajung la concluzia că trebuie să se tolereze şi să se 

ajute, la nevoie. 
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Soluții didactice la incluziunea elevilor cu CES 

Prof.înv. primar: Pușcașu Maria Anca 

Școala Gimnazială ,,Toma Cocișiu” Blaj 

 

,, Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății” (N. Iorga) 

 

Educația incluzivă este un concept nou care are la bază principiul dreptului la educație pentru 

toți copiii,  indiferent de mediul cultural sau social din care provin, religie, etnie, limba vorbită sau 

condițiile economice în care trăiesc. El are în vedere atingerea obiectivului ,,educația pentru toți”, 

care impune reformarea școlii publice și a sistemului de învățământ, răspunzând astfel mai bine 

nevoilor, potențialului și aspirațiilor tuturor copiilor, inclusiv a celor cu cerințe educative speciale. 

Ca dascăli suntem puși deseori în situația de a căuta diferite soluții la problemele cu care ne 

confruntăm. Faptul că acceptăm că fiecare elev are propriile capacități intelectuale diferite de ale 

colegilor săi, că fiecare învață în ritmul său, că fiecare copil e unic, face din noi adepții principiilor 

educației incluzive. La nivel școlar incluziunea se realizează prin respectarea și valorizarea 

diferențelor socio-culturale existente în rândul elevilor și prin promovarea bogăției și a diversității 

experienței educative care rezultă din aceste diferențe.  

Școala incluzivă este cea care răspunde nevoilor, drepturilor și responsabilităților copiilor dar 

și angajaților; este prietenoasă, deschisă, se bazează pe democrație și solidaritate umană, pe lucru în 

echipă, oferă răspunsuri adecvate situațiilor educaționale variate, manifestă flexibilitate și adaptare la 

schimbare, învață acceptarea și integrarea tuturor copiilor, contribuie la eliminarea barierelor 

existente între diferite grupuri din interiorul unei comunități. 

   În vederea integrării școlare a elevilor cu CES e nevoie de : 

• Un curriculum adecvat care să  le permită progresare în ritm propriu și în funcție de 

capacitățile lor de învățare; 

•  Formularea obiectivelor, stabilirea conținuturilor instruirii, modalitățile de transmitere a 

informațiilor în clasă și evaluarea elevilor să se facă diferențiat; 

• Îndrumarea către profesorul de sprijin; 

• Activități de învățare în grupuri mici/în echipă; 

• Împărțirea unei sarcini de lucru în altele mai mici; 

• Activități ludice: joc de rol, joc didactic, dramatizare etc; 

• Colaborare cu familia; 

• Organizarea de expoziții cu produsele muncii lor, concursuri, spectacole, vizite, drumeții, 

excursii; 

• Întâlniri pe teme ce vizează cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor;  

• Asigurarea accesului elevilor cu CES la programul și resursele școlii normale (sala de clasă, 

laboratoare, săli de sport, bibliotecă, ateliere, cabinet, etc); 

• Folosirea unui sistem de laude, încurajări, aprecieri, recompense etc; 

• Organizarea unui mediu ambiental ”prietenos” în care elevii cu CES, și nu numai, să se simtă 

valorizați, în siguranță, ocrotiți. 
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     Fiecare copil este unic, iar rolul dascălului este acela de a-i păstra unicitatea și de a-i oferi 

căile potrivite pentru propria dezvoltare. 

 Exemplu de adaptare a unui conținut: 

Aria curriculară: Om și societate 

    Disciplina : Educație civică  

    Clasa : a III-a  

    Unitatea de învățare: Persoana  

 

Competențe generale:  

• Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană 

• Manifestarea unor deprinderi de comportament social civic în contexte de viață din mediul 

cunoscut 

• Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru,  manifestând 

disponibilitate 

 

Conținuturi: 

• Persoana  

• Ce înseamnă să fim persoane? 

• Persoana mea  

• Persoana lui/ei 

• Trăsături morale: -bunătate/răutate 

                             -respect/lipsa de respect 

                             -adevăr/minciună 

                             -curaj/lașitate 

• Recapitulare  

• Evaluare  

 

Conținuturi adaptate pentru elevul cu CES: 

• Prezentarea propriei persoane (nume, prenume, numele și prenumele părinților, data nașterii, 

adresa, localitatea) 

• Identificarea trăsăturilor fizice și morale ale propriei persoane și a celor din mediul  familiar 

• Exerciții de apreciere a propriei persoane 

• Discuții despre grupurile din care face parte și regulile grupului pornind de la imagini, texte 

• Vizionarea unor desene animate/ filme pentru copii și observarea comportamentelor 

manifestate în situații familiare 

• Exerciții de exprimare a lucrurilor care îi reprezintă sau nu (preferințe, atitudini, 

comportamente) 

• Participarea la activități desfășurate pe grupuri mici pentru a rezolva unele sarcini de lucru 

asumându-și drepturi și îndatoriri 

• Participarea la proiecte simple pe teme cu conținut moral-civic (un mediu curat/ape 

nepoluate, etc.) 
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Metode și tehnici : 

• Observația 

• Exercițiul 

• Jocul de rol/ dramatizare 

• Gândiți/ lucrați în perechi 

• Proiectul  

 

Materiale didactice: 

• Manual, caiet, fișe de lucru, laptop, videoproiector 
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Școala incluzivă 

Prof. Husa Stăncuța 

Grădinița P.P.1 Arad 

 

Când vorbim despre educația incluzivă, vorbim despre orientarea care presupune schimbarea 

modalităților de rezolvare a problemelor educaționale, pornind de la considerentul că modificările în 

organizare și metodologie sunt aduse pentru a ajuta copiii cu dificultăți în învățare, schimbări care se 

dovedesc a fi benefice pentru toți copiii. Așadar, persoanele cu nevoie speciale sunt un factor 

important care încurajează dezvoltarea, crearea unui  mediu de învățământ mai cuprinzător. 

Educația incluzivă este cea care se  adresează nevoilor de învățare ale tuturor copiilor, ba 

chiar și adulților, dar care pune accentul pe cei vulnerabili, pasivi de excludere. Școlile trebuie să 

primească toți copiii, fără a face diferența între cei ai străzii sau cei care muncesc, copii minoritari, 

copii ce aparțin unei  minorități etnice sau culturale sau din zone dezavantajate. 

Dacă am vorbi despre integrare sau incluziune, am observa că integrarea pune accent pe 

nevoile copiilor cu nevoi speciale, pe remedierea  comportamentului copilului vizat și pe cadrele 

profesioniste care oferă sprijin, în timp ce incluziunea considera important schimbările din școală, pe 

beneficiile aduse elevilor prin faptul că sunt toți incluși, pe sprijinul informal și expertiza școlilor 

normale și pe un bun act al predării pentru toți copiii, elevii.   

 Aspectele cheie ale educației incluzive este relația dintre comunitate și școală, accesibilitatea 

tuturor, atât fizic cât și curricular, prin sisteme de sprijin și metode de comunicare. De asemenea 

acest tip de educație promovează colaborarea dintre școli, fără o relație competitivă, promovează 

egalitatea prin caracter democratic unde toți membri au responsabilități și drepturi. 

Principiile unei școli incluzive de succes are o diviziune a egalității și incluziunii public 

afirmată, sisteme de cooperare, roluri și responsabilități flexibile și colaborare cu părinții, care se 

implică în activități de planificare și implementare a strategiilor unei școli de tip incluziv. 

Sunt patru tipuri de experiențe de învățare pe care le preferă persoanele atunci când învață și 

care la final și obțin rezultate bune. Primul este sistemul selectiv-abstract, când se învață preluând 

idei de la alții. Persoanele din această categorie au abilități de gândire paralela și preferă să lucreze 

colaborând, într-un grup. 

Al doilea tip de învățare este cel selectiv-concret, unde se învață prin experimentare și 

asumare de riscuri, fără a i se impune restricții, unde persoanele preferă aplicațiile practice și 

rezolvarea de probleme. Grupul secvențial-concret, este tipul de învățare care preferă abordările 

detaliate și îndrumate prin instrucțiuni pas cu pas. Genul  acesta de persoane sunt cele care sunt 

sigure pe sine și se  simt confortabil învățând. Un ultim tip de  învățare este învățarea secvențial-

abstractă, în cadrul căreia persoanelor le place să lucreze singure, să aibă timp la dispoziție pentru a 

învăța în propriul mod într-o formă organizată. 

Sunt multe stiluri de învățare, însă din punct de vedere pedagogic, acestea reprezintă 

recunoașterea faptului că oamenii învață diferit. Spre exemplu sunt persoane care învață mai repede 
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din cărți în timp ce alții învață mai repede din imagini sau diagrame, alții învață în grup, alții 

individual. 

Din punct de vedere pedagogic, nu are importanță câte stiluri de învățare se pot identifica ci 

important este să determini cadrele didactice și pe cei care învață să devină conștienți de faptul că 

oamenii învață în diferite moduri și că acele diferențe sunt nevoi de care trebuie să se țină cont în 

procesul de predare-învățare. 
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Formarea și dezvoltarea imaginii de sine la elevii cu CES integrați în învățământul de masă 

 

Prof. itinerant și de sprijin Cara Daniela Vasilica 

Școala Gimnazială Specială „SF. Nicolae”, București 

 

Imaginea de sine poate fi definită drept o reprezentare mentală a propriei persoane, o structură 

organizată de cunoștințe declarative despre sine ce ghidează comportamentul social. Are la bază un 

demers complex de cunoaștere de sine, presupunând conștientizarea  propriei persoane. Zlate 

definește imaginea de sine drept „totalitatea reprezentărilor, ideilor, credințelor individului despre 

propria sa personalitate, cu alte cuvinte este vorba de modul în care se percepe individul, ce crede el 

despre sine, ce loc își atribuie în raport cu ceilalți. Imaginea de sine reprezintă un integrator şi 

organizator al vieții psihice a individului cu rol major în alegerea valorilor şi scopurilor; ea este 

nucleul central al personalității, reper, constantă orientativă a ei, element definitoriu al statutului şi 

rolului social.” (Zlate, 2002, p. 53). Formarea unei imagini de sine realiste și construirea încrederii în 

forțele proprii reprezintă nevoi fundamentale pentru fiecare individ. Din nefericire deficientul mintal 

întâmpină dificultăți majore în structurarea unui Eu armonios, adaptabil la societatea în care trăiește, 

deoarece trăsăturile specifice deficienței sale îi blochează dobândirea autoaprecierii corecte și, prin 

urmare formarea unei imagini de sine complete și coerente. 

În formarea imaginii de sine sunt implicate patru axe: cognitiv-acțională, afectiv-motivațională, 

comportamental-relațională, moral-valorică. În cazul elevilor cu nevoi speciale toate aceste axe se 

dezvoltă incomplet, cu dificultate, având drept urmare construirea și stabilizarea unei imagini de sine 

defectuoasă. Aceștia își construiesc o imagine de sine disfuncțională caracterizată de atitudini de 

subestimare, devalorizare, ori, din contră, de atitudini de supraestimare, de superioritate față de 

ceilalți. „Nevoia de a fi acceptat și valorizat pozitiv de ceilalți elevi normali generează adeseori 

comportamente deplasate, exagerate, ce trezesc amuzamentul grupului” (Buică, 2004, p.185) 

1. Axa cognitiv-acțională „este marcată de un interes scăzut pentru cunoașterea reală a celuilalt, cât 

și de perceperea lacunară și superficială a caracterului și intențiilor acestuia.” (Buică, 2004, p. 

185) Modul în care se percepe se raportează la  dispoziția afectivă și la opiniile celorlalți. Astfel, 

caracterizat fiind de instabilitate emoțională poate trece rapid de la încredere în sine și stimă de 

sine ridicată la anxietate, neîncredere și dezavuare personală. În raporturile cu ceilalți, deficientul 

mintal recurge adesea la pattern-uri de acțiune fie dezinhibată, fie de retractilitate accentuată. 

2. Axa afectiv-motivațională este marcată de asemenea de labilitatea afectivă a subiecților, dar și de 

dispoziția afectivă a grupului, care poate determina starea afectivă de moment a deficientului. 

Motivația slab dezvoltată nu ajută la obținerea satisfacției unei imagini de sine pozitive, iar 

atitudinile negative ale celorlalți precum și întâmpinarea unor obstacole îl destructurează rapid. 

3. Axa comportamental-relațională se referă la relațiile deficientului mintal cu mediul dar și cu 

ceilalți. Adesea comportamentul său are la bază pattern-uri de acțiune, de conduită, de 

interrelaționare, rigide și adânc înrădăcinate. El a învățat anumite tipare de comunicare și  

relaționare aplicabile în anumite situații, tipare pe care adesea le transpune în mod eronat în 

situații noi, necunoscute. Plasarea lui în contexte diferite, expunerea la situații în care nu a mai 

fost pot produce anxietate, dezorientare, ce pot genera efecte negative asupra imaginii de sine și 

încrederii în sine. 

4. Axa moral-valorică se referă la autocenzurarea unui individ, lucru destul de dificil de înfăptuit în 

cazul deficientului mintal. În lipsa înțelegerii raportului cauză-efect și în prezența unor tentații 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

965 
 

concrete și imediate, acesta poate încălca regulile cu ușurință fără a avea sentimentul vinovăției. 

În cazul deficiențelor severe, atunci când nu mai putem vorbi de discernământ, deficientul mintal 

asociază regula unei persoane, astfel că, în lipsa persoanei, regula poate fi eludată. „Din punctul 

de vedere al judecății morale, heterocronia conduce la o structură destul de sistematică, 

preoperatorie din două puncte de vedere: al mecanismelor cognitive relaționale și al proceselor de 

socializare. Acesta este realismul moral, după care obligațiile și valorile sunt determinate de lege 

sau de consemn în sine, independent de contextul intențiilor și relațiilor.” (Piaget, Inhelder, 1966, 

p. 105, citați în Buică, 2004, p. 186) 

În măsură egală sunt afectate și cele trei componente ale imaginii de sine: Eul real, Eul viitor şi 

Eul ideal. Eul real, ca rezultat direct al experiențelor noastre cotidiene: 

– eul fizic: se referă la interiorizarea şi acceptarea particularităților fizice (tipul somatic, relația 

dintre statură și greutate, culoarea ochilor și a părului, particularități fizionomice etc.); 

– eul cognitiv: cuprinde  conținutul gândurilor despre mine, ceilalți şi viață; 

– eul emoțional: sintetizează totalitatea sentimentelor şi emoțiilor față de sine şi lume; 

– eul social: sau masca socială se referă la modul în care mă văd eu în relație cu ceilalți, la 

statutul și rolul meu în societate;  

– eul spiritual: reflectă valorile morale, dorințele, aspirațiile, atitudinile și concepțiile noastre; 

Eul viitor reprezintă imaginea eul posibil, referindu-se la modalitatea în care fiecare dintre noi 

își vizualizează potențialul de dezvoltare, proiectându-se în viitor.  El încorporează atât aspirațiile, 

dorințele cât și motivațiile, obiectivele pe termen mediu şi lung. Eul ideal reprezintă imaginea unui 

ideal; în construirea lui trebuie avute în vedere resursele reale pentru a evita un decalaj mare între 

ceea ce putem fi în mod real şi ceea ce ne-am dori să fim. (http://studiamsu.eu/wp-

content/uploads/27.p.168-173_105.pdf ) 

Stima de sine reprezintă o componentă evaluativă a eului, alături de conceptul de sine. Stima 

de sine reprezintă o componenta afectivă a reprezentării de sine, ea putând fi definită ca produsul 

autoevaluării pozitive sau negative. Procesul autoevaluării vizează o apreciere globală a valorii 

propriei persoane, prin care individul emite judecăți ce au în vedere meritele sale. Fiecare dintre noi 

se autoevaluează formându-și, după caz, o stimă de sine ridicată, atunci când se respectă și are o 

părere bună despre propria persoană, sau o stimă de sine scăzută atunci când are atitudini 

defavorabile și se depreciază. (https://ibn.idsi.md/sites/ 

default/files/imag_file/Evaluarea%20stimei%20de%20sine%20in%20rindul%20adolescentilor.pdf) 

Intrând în contact cu copiii tipic dezvoltați, elevii cu CES își pot forma o stimă de sine slabă, prin 

compararea cu ceilalți, și, prin urmare, o imagine de sine negativă, fie dezvoltă o stimă de sine înaltă 

și o imagine de sine pozitivă, alunecând în infatuare, datorită incapacității de autoevaluare și de 

evaluare corectă a celorlalți.  

Participând zilnic la activități educative școlare și extrașcolare alături de elevi cu CES integrați 

în învățământul de masă am avut ocazia să observ diferențe în ceea ce privește structurarea imaginii 

de sine la aceștia, comparativ cu elevii tipici, colegi de clasă. 

În acest sens am întreprins o cercetare care urmărește să contribuie la cunoașterea modului în 

care elevii cu nevoi speciale integrați în școlile de masă își construiesc imaginea de sine în contextul 

desfășurării de activități educative școlare și extrașcolare. Reprezentarea de sine este în continuă 

schimbare, ea ajustându-se și ca urmare a interacțiunii sociale. Înțelegerea mecanismelor care 

http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/27.p.168-173_105.pdf
http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/27.p.168-173_105.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/%20default/files/imag_file/Evaluarea%20stimei%20de%20sine%20in%20rindul%20adolescentilor.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/%20default/files/imag_file/Evaluarea%20stimei%20de%20sine%20in%20rindul%20adolescentilor.pdf
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determină formarea și dezvoltarea imaginii de sine sprijină o mai bună cunoaștere a elevilor cu CES 

în scopul respectării și valorizării acestora.  

Scopul propus se referă la identificarea principalelor caracteristici ale imaginii de sine la elevii 

cu CES integrați în învățământul de masă, comparativ cu colegii lor, tipic dezvoltați. Acest studiu a 

fost integrat ulterior într-o cercetare mai amplă care a avut drept scop identificarea efectelor 

activităților de tip nonformal asupra reprezentării mentale a propriei persoane la elevii cu deficiență 

mintală integrați în vederea dezvoltării unor programe eficiente menite să faciliteze inserția socială a 

acestor subiecți.  

Demersul investigativ s-a desfășurat pe un eșantion de 61 de elevi din două școli  din sectorul 

4, București. Eșantionul a fost împărțit în două loturi de elevi, respectiv, un lot format din 30 de elevi 

tipici și un lot format din 31 de elevi cu CES integrați (clasele a IV-a, a V-a și a VI-a). 

Proba utilizată în demersul investigatic a fost Testul proiectiv TST (Twenty Statements Test) – 

sau testul "Eu sunt". Testul a fost utilizat și descris mai întâi de Kuhn și Mc Purtland și preluat apoi 

de Louis Zucher în 1972, și se bazează pe proiecția încorporată în sarcina de completare a 20 de 

propoziții care încep toate cu: "Eu sunt ...".  

În cadrul Universității din București, testul a fost verificat și prelucrat de o echipă condusă de 

Prof. Dr. Ursula Șchiopu.  

În test se remarcă 4 categorii de răspunsuri din punct de vedere al conținutului: 

• Prima categorie, răspunsurile de tip A, se referă la evidențierea unor caracteristici fizice sau 

exterioare (ex: "Eu sunt gras, înalt, sănătos, etc). De asemenea, în această categorie de 

răspunsuri pot intra și cele de tip situațional. Aceste tipuri de răspunsuri pun în evidență o 

personalitate puțin structurată, preocupată de adaptarea imediată fără rezonanțe mai profunde. 

• Cea de-a doua categorie de răspunsuri, de tip B, le cuprinde pe cele referitoare la situația 

profesională sau socială (ex: "Eu sunt elev, etc.). În cazul în care domină o integrare relativ 

complexă în statutul profesional, aceste tipuri de răspunsuri evidențiază o personalitate dominată 

de probleme profesionale. 

• A treia categorie, C, este reprezentată de referirile la caracteristici psihice (ex: "Eu sunt harnic, 

bun, sufletist, etc.). 

• Răspunsurile de tip D din a patra categorie au un caracter mai larg și mai complex (ex: "Eu sunt 

o picătură în marele cosmos”. Aceste tipuri de răspunsuri pot evidenția un spirit filosofic elevat 

în caz de dominanță, dar și cabotinaj sau, adeseori, adaptare dificilă la mediu. 

 După natura investigării imaginii de sine, la nivelul Eul-ui se pot utiliza 7 categorii: Eul 

psihologic, Eul social, Eul sexual, Eul familial, Eul cultural, Eul adaptativ, Eul evaluativ.  

• În structura Eul-ui psihologic se încadrează atât caracteristicile fizice cât și cele psihice. 

• Eul social se pune în evidență prin răspunsurile referitoare la situația socială a subiecților. 

• Eul sexual se remarcă prin răspunsurile legate de entitatea sexuală a subiecților. 

• Eul familial a fost evidențiat prin intermediul răspunsurilor legate de statutul familial. 

• Eul adaptativ s-a remarcat prin răspunsurile legate de devenirea profesională și de statutul 

profesional al subiecților investigați. 

• Eul cultural se evidențiază prin intermediul răspunsurilor legate de cultură și civilație. 

• Eul evaluativ se pune în evidență prin intermediul răspunsurilor legate de conștiința națională, 

de conștiința propriei valori în raport cu alții. 
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Abordarea teoretică și practică a problematicii puse în discuție au condus la realizarea 

următoarelor considerații: 

1. Datele psihometrice obținute relevă diferențe semnificative din punct de vedere statistic între 

mediile scorurilor obținute de cele două loturi la variabilele investigate. Astfel mediile scorurilor 

înregistrate de elevii tipici corespund unei imagini de sine pozitive, realiste, asociată cu o stimă de 

sine bună și un nivel mai ridicat de încredere în sine. În timp ce elevii cu CES se caracterizează 

printr-o personalitate mai puțin structurată, preocupată de adaptarea imediată, de dificultățile 

întâmpinate pe plan educațional, centrată pe calitățile fizice și psihice individuale, elevii tipici se pot 

caracteriza printr-un grad mai mare de raportare la mediul social de care aparțin, dovedind un nivel 

mai ridicat de cunoaștere a propriilor calități și de încredere în sine. Aceștia raportează abilități mai 

bune de rezolvare a problemelor, abilități intelectuale și de interrelaționare.  

2. În graficele de tip "pie" de mai jos se poate observa distribuția diferită (aproximată în procente) a 

tipurilor de Eu înglobate în imaginea de sine la elevii cu CES, respectiv elevii tipici. 

Elevii cu CES integrați în învățământul de masă prezintă următoarea distribuție: 

• Eul psihologic ≈ 77% 

• Eul social ≈ 4% 

• Eul sexual ≈ 1% 

• Eul familial ≈ 9% 

• Eul adaptativ ≈ 5% 

• Eul evaluativ ≈ 4% 

 
 

 

Elevii tipici prezintă următoarea distribuție: 

• Eul psihologic ≈ 67% 

• Eul social ≈13% 

• Eul sexual ≈ 2% 

• Eul familial ≈ 3% 

• Eul adaptativ ≈ 14% 

• Eul evaluativ ≈ 1% 
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Rezultatele obținute vin să confirme teoriile cu privire la formarea și dezvoltarea imaginii de 

sine la elevii cu nevoi speciale, relevând o centrare mai mare a acestora asupra propriei persoane 

(răspunsuri de tipul "Eu sunt deștept, frumos, bun etc.") precum și imposibilitatea depășirii 

dificultăților legate de integrarea școlară. De asemenea aceștia se raportează mai degrabă la mediul 

familial, în care se simt iubiți și valorizați, decât la mediul școlar, social unde întâmpină numeroase 

bariere și sunt mai puțin apreciați. 
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http://studiamsu.eu/wp-content/uploads%20/27.p.168-173_105.pdf
http://studiamsu.eu/wp-content/uploads%20/27.p.168-173_105.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Evaluarea%20stimei%20de%20sine%20in%25
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Voluntariatul în sprijinul incluziunii sociale 

 

Prof. itinerant și de sprijin Drăgan-Cara Elena 

Școala Gimnazială Specială “SF. Nicolae” 

 

 

Voluntariatul este un act altruist prin care se pot împărtăși sentimente de prietenie curată și 

speranța pentru o viață mai bună, pentru cei defavorizați. Voluntariatul este cu siguranță o acțiune 

importantă atât pentru cel care beneficiază, cât și pentru voluntar, de aceea sunt de părere că toată 

lumea ar trebui să practice voluntariatul cel puțin o dată în viață, în mod esențial pentru a ajuta pe 

cineva și pentru a aduce puțină fericire. Deși adesea poate părea că acțiunile de voluntariat nu 

schimbă lumea, cu siguranță ele au un impact neașteptat. 

Voluntariatul poate fi comparat cu o călătorie exterioară în care voluntarul își oferă timpul, 

priceperea, prietenia pentru a-i ajuta pe ceilalți să ducă o viață mai bună, dar în același timp și cu o 

călătorie spre interior care dezvoltă în mod armonios personalitatea celui care oferă, transformându-l 

într-o persoană mai bună, mai modestă și mai empatică. Perspectivele se schimbă adesea, abilitățile 

de comunicare și sociale se îmbunătățesc iar relațiile interpersonale capătă alte dimensiuni, mult mai 

profunde.  

La nivel mondial, multe organizații nonprofit se bazează pe voluntari pentru a-și atinge 

obiectivele de zi cu zi sau pe termen lung, unele dintre acestea bazându-se exclusiv pe orele de 

voluntariat în primii ani de activitate. Majoritatea organizațiilor nonprofit nu ar putea face munca 

importantă pe care o fac fără ajutorul voluntarilor. O singură persoană, oricât de detrminată ar fi, nu 

poate realiza mare lucru, ceea ce înseamnă că trebuie să ne unim pentru a face schimbările pe care 

vrem să le vedem în lume. Oferirea voluntară a timpului, abilităților și resurselor  este una dintre cele 

mai puternice modalități de a face diferența, de a-i ajuta pe ceilalți și, după cum s-a dovedit, de 

dezvoltare personală. 

Rezultatele activităților de voluntariat sunt adesea extrem de importante pentru beneficiari, dar 

și pentru cei ce practică voluntariatul. Printre avantajele celor din urmă putem enumera: 

• Stabilirea de relații bazate pe prietenie, respect, încredere.  Lucrul în echipă cu alte persoane 

va duce la crearea de relații semnificative cu ceilalți și interacțiuni sociale de calitate. 

Voluntariatul oferă o oportunitate unică: conectează oamenii cu interese, valori și perspective 

comune.  În plus, voluntarii sunt oameni care împărtășesc lucruri precum dorința de a ieși în 

afara zonei lor de confort, o deschidere către petrecerea timpului într-un mod productiv, 

angajarea în activități orientate spre munca echipă și dorința de a contribui la bunăstarea 

celorlalți. De asemenea sentimentul de aparteneță la o comunitate în care se colaborează 

pentru atingerea obiectivelor comune ajută la abordarea mai eficientă a problemelor și 

dificultăților întâmpinate și rezolvarea rapidă a acestora. 

• Descoperirea și înțelegerea altor moduri de viață. Prin intermediul activităților de voluntariat 

se pot stabili relații între persoane foarte diferite, care nu ar fi putut fi stabilite în alte situații. 

Aceștia pot proveni din medii sociale și culturale total necunoscute, din diferite domenii de 

activitate, cu diferite niveluri de pregătire. Învățarea despre culturi și moduri de viață care 

până la momentul voluntariatului au fost necunoscute va spori flexibilitatea socială și vă va 

extinde viziunea asupra lumii. De asemenea, va crește gradul de conștientizare a problemelor 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

970 
 

cu care alți oameni se ocupă și va dezvolta abilități sociale importante, cum ar fi empatia și 

munca în echipă. 

• Conștientizarea motivelor de fericire. Este bine cunoscut faptul că acțiunile de voluntariat 

oferă un sentiment de realizare și de mulțumire. Fiecare individ dezvoltă pe parcursul vieții 

abilități sociale și profesionale care  promovează realizarea personală. Folosirea acestor 

abilități în scop comunitar poate fi și mai satisfăcătoare. Voluntariatul poate îmbogăți viața și  

oferi un scop mai nobil și un impuls de motivație. Cercetătorii susțin, de asemenea, că 

interacțiunile sociale din timpul voluntariatului ajută la creșterea sentimentul de fericire, 

combătând tot felul de probleme mentale, cum ar fi depresia, anxietatea, stresul și furia. 

• Dezvoltarea stimei de sine. Cu cât sunt mai multe oportunități de a învăța, de a dezvolta noi 

abilități și de a dobândi cunoștințe, cu atât o persoană își va forma o imagine de sine mai 

bună și se va dezvolta mai armonios.  Ieșirea din zona de confort, experimentarea, 

dezvoltarea de noi abilități, aprecierea celorlalți reprezintă cel mai bun mod de a dezvolta 

stima de sine. Voluntariatul sporește sentimentul de împlinire și de mândrie și, astfel, 

încrederea în sine. 

• Îmbunătățirea stării de sănătate în ansamblul ei. Unul dintre modurile prin care se poate 

realiza acest lucru este prin reducerea stresului Acumulați beneficiile pentru sănătate ale 

voluntariatului. Petrecerea unui timp semnificativ cu alții poate reduce stresul și efectele 

asupra sănătății pe care le are asupra corpului nostru. Stresul redus se traduce prin mai multe 

beneficii fizice pentru sănătate: somn mai odihnitor, reducerea stărilor depresive, prevenția 

bolilor de inimă. Acest lucru are sens, deoarece pe măsură ce acordăm atenție celorlalți, ne 

îndepărtăm atenția de la propriile noastre probleme și preocupări. În plus, luând contact cu 

problemele altora putem simți mai multă recunoștință în viața noastră de zi cu zi. De 

asemenea, munca voluntară poate reprezenta o descărcare a frustrărilor personale. 

• Dezvoltarea cognitivă. Fiecare oportunitate de voluntariat are propriul său set de sarcini, iar 

unele dintre acestea ar putea necesita noi seturi de abilități și cunoștințe. S-a demonstrat că 

voluntariatul mărește capacitatea de rezolvare a problemelor, dezvoltă memoria pe termen 

scurt și termen lung și reduce riscul de a dezvolta boli legate de vârstă, cum ar fi Alzheimer.  

În ceea ce privește efectele voluntariatului asupra beneficiarilor ele pot fi dintre cele mai 

diverse. Însă în toate cazurile se reține trăirea unui sentiment de fericire atunci când îți este întinsă o 

mână. Cu ajutorul voluntarilor se pot realiza multe lucruri fumoase iar profesorii școlii noastre au 

înțeles acest lucru și au început să implice un număr din ce în ce mai mare de voluntari în activitățile 

desfășurate cu elevii cu deficiențe. Scopul principal al activităților de voluntariat gestionate de 

profesorii școlii este reprezentat de facilitarea incluziunii sociale a elevilor cu dizabilități pe de o 

parte, și creșterea conștientizării cu privire la aceștia pe de altă parte. Astfel, Școala Gimnazială 

Specială “SF. Nicolae” a derulat de-a lungul anilor numeroase campanii și activități prin care copii și 

adulți din comunitatea locală au participat alături de elevii școlii în vederea facilitării incluziunii 

sociale a acestora. 

Dacă în urmă cu aproximativ 15 de ani, școala noastră a devenit partener al Colegiului 

Național “Octav Onicescu” în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, parteneriat care 

continuă într-un mod fructuos și în prezent, astăzi avem parteneri nu numai la nivel liceal, dar și 

printre școlile de masă din sector și chiar printre grădinițe. Așadar nu ești niciodată prea tânăr pentru 

a putea deveni un voluntar activ și întotdeauna ai ceva de oferit indiferent de vârstă. 
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Pentru mine, ca profesor participant în cadrul SNAC, voluntarii reprezintă un model de urmat. 

Am să redau în continuare câteva dintre gândurile acestora, cu speranța că și alți copiii le vor urma 

exemplul.  

“În primul rând mă bucur mult că am avut ocazia să lucrez cu aceşti copii minunaţi timp de doi 

ani; în clasa a X-a când am început dansurile la Şcoala Gimnazială Specială “SF. Nicolae” era ceva 

neobişnuit pentru mine, dar uşor-uşor am început să mă obişnuiesc şi a devenit o plăcere să vin 

acolo, mai ales anul acesta când am lucrat cu copii în cărucior, e ceva extraordinar să vezi o 

asemenea bucurie pe feţele acestora când dansezi cu ei, când te joci cu ei…  

Dansul pregătit pentru spectacolul “În prag de sărbătoare” a avut nevoie de multe ore de 

muncă, de pregătire, dar aş repeta experienţa asta, pentru că în primul rând le-am făcut un bine lor; să 

vezi copii care nu zâmbesc prea des din cauza  problemelor lor, că sunt fericiţi şi zâmbesc cu “gura 

până la urechi” când te văd că intri în sală şi când începe dansul, e probabil cel mai frumos premiu, 

cel mai mare câștig. În al doilea rând mi-am făcut mie un mare bine că am învăţat să renunţ la ceea 

ce îmi creează mie confort şi să devin un pic mai altruist.” (Valentin, cls. a XI-a, Colegiul Naţional 

“Octav Onicescu”) 

“Nu sunt nouă în această acţiune şi tocmai de aceea ţin să scriu câteva impresii despre cum au 

funcţionat lucrurile între noi, cei care am decis să legăm prietenii, să susţinem, să încurajăm şi copiii 

de la şcolile speciale, copii care au mult mai multe de oferit, copii care ştiu să se bucure de viaţă mai 

mult decât noi ceilalţi, copii de la care noi am învăţat să ne bucurăm de lucruri pe care înainte nu le-

am fi văzut.  

De-a lungul timpului, am muncit împreună, am ajuns să ne cunoaştem şi ne-am dat seama de 

adevăratele valori şi greşeli ale vieţii. Am învăţat de la ei că nimic nu poate sta în calea fericirii, în 

calea unui zâmbet, nici măcar incapacitatea de a merge. În spatele dansului minunat care a ieşit, sunt 

ore de muncă numai de noi ştiute, timp în care ne-am cunoscut şi în care am învăţat că toţi avem 

nevoie de prieteni, de tovarăşi de drum, de susţinere, nimeni nu merită să fie singur indiferent că se 

afla într-un cărucior sau nu. Nu am avut cum să nu observ cât de multă iubire şi devotament au 

doamnele profesoare pentru aceşti copii minunaţi care se bucurau de fiecare atingere şi vorba spusă 

din partea noastră a tuturor, cât de mult preţuiesc oamenii. Nimeni nu trebuie ignorat.” (Marina, cls. 

a XII-a, Colegiul Naţional “Octav Onicescu”) 

“Ce visători!!! Am plecat la acest drum visând alături de copiii care au nevoie de noi,  până la 

final.  Un drum greu pentru echipă, pentru coordonatori, cu multe provocări, speranţe, emoţii, lecţii 

de viaţă. Am spus lecţii de viaţă? DA! 

 Doar alături de elevii cu cerinţe educative speciale începi să te reevaluezi. Cu ce suntem 

diferiţi de ei, noi, cei care ne considerăm sănătoşi? Suntem diferiţi pentru că uităm să fim fericiţi, 

uităm că adevărata fericire vine când te descoperi pe tine prin celălalt. Ce poate fi mai emoţionant 

decât un zâmbet sau o îmbrăţişare pe cere ţi le oferă un copil cu care soarta  n-a fost atât de darnică 

aşa cum a fost  cu noi, voluntarii? Elevii voluntari sunt la început de drum, pentru ei sunt multe 

dileme şi întrebări la care n-au aflat răspunsul existenţei. Sunt bucurii pe care le descoperim treptat, 

în urma experienţelor cu copiii care au nevoie de noi. Mă gândesc că Dumnezeu ne-a lăsat pe noi 

independenţi, să putem să ne alăturăm celor care au nevoie de noi. Înţelegi că existenţa ta capătă 

valoare numai în măsura în care dăruieşti: zâmbet, disponibilitate, efort, timp şi tot ce deţii tu mai 

bun. Dansul ne-a adus împreună: diferiţi, dar cu experienţe bogate, care,  doar adunându-le laolaltă 

ne fac să ne simţim deplini şi câştigaţi. 
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Câştigul nostru îl reprezintă prietenii noştri de la Şcoala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae” 

care nu ne-au judecat pentru greşelile noastre, care ne-au iubit pentru că am venit alături de ei, care 

se inspiră din elanul nostru, al celor care părem deplini, însă deplinătatea este doar o ţintă spre care 

tindem. Ca adult sunt mişcată de altruismul, deschiderea, perseverenţa de care au dat dovadă copiii 

pe care noi am vrut să-i sprijinim şi care au devenit sprijin, la rându-le, pentru regăsirea umanităţii, 

sensibilităţii şi altruismului din noi.” (Mădălina, cls. a XI-a, Colegiul Naţional “Octav Onicescu”) 
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Metode inovative în educația elevilor cu CES 

 

Prof. psihopedagog Meran Mariana 

Școala Gimnazială Specială “SF. Nicolae”, București 

 

 

Școala Gimnazială Specială “SF. Nicolae” este un promotor al educației de calitate a elevilor 

cu CES prin implementarea unor strategii inovative în domeniul educației speciale și special 

integrate. Principala modalitate prin care am reușit să introducem utilizarea unei palete variate de 

strategii a fost prin intermediul proiectelor desfășurate la nivel local, național și internațional, acestea 

reprezentând reprezentând o verigă importantă în dezvoltarea instituțională și, prin urmare, în 

dezvoltarea serviciilor oferite elevilor cu diferite forme și grade de dizabilitate. 

În cadrul proiectelor europene, de tip ERASMUS+ cadrele didactice participă la programe de 

formare profesională care le oferă șansa de a fi permanent la curent cu tehnici moderne, inovative, de 

intervenție în activitatea desfășurată la clasă, precum și posibilitatea de a face față provocărilor 

continue care apar în acest domeniu, obligativitatea predării online în contextul actual fiind un bun 

exemplu în acest sens. Proiectele ERASMUS+ reprezintă o modalitate deosebit de eficientă și 

atractivă prin care cadrele didactice se pot dezvolta pe plan profesional, oferind ocazia unică a 

conectării la diversele sisteme educaționale pe plan european. 

Proiectele de tip ERASMUS+ implementate în domeniul educației școlare de către școala 

noastră – ”Practici europene pentru elevii cu dizabilități severe”, 2015-2017, “Nonformal Activities 

For Inclusive Groups Of Students”, 2016-2018, ”All together, all the same”, 2018-2020 – reprezintă 

exemple de bune practici datorită rezultatelor obținute în ceea ce privește creșterea calității 

serviciilor educațional-terapeutice pentru elevii cu deficiențe mintale moderate și severe, pe de o 

parte și pentru elevii cu cerințe educative speciale integrați în școala de masă, pe de altă parte. Acest 

fapt se datorează calității deosebite a proiectelor atât în ceea ce privește aplicația de candidatură cât 

și etapele derulării și implementării proiectelor. Mai mult decât atât, proiectul de mobilitate ”Practici 

europene pentru elevii cu dizabilități severe” a fost desemnat de Agenția Națională ca exemplu de 

bună practică și ales pentru a fi prezentat în cadrul Conferinței anuale AN. 

Ultimul proiect derulat de școala noastră, “RIDE – Robotics for the Inclusive Development of 

Atypical and Typical Children”, ERASMUS+, 2019-2022, aduce un element de noutate în ceea ce 

privește desfășurarea de activități educaționale cu elevii cu cerințe educaționale speciale, prin 

introducerea roboticii și a programării elementare în cadrul activităților nonformale desfășurate cu 

elevii cu CES. 

Proiectul RIDE reunește cadre didactice din mai multe școli speciale și/sau incluzive din 

România, Ungaria, Italia și Turcia și precum și profesori de la două universități de renume: ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Ungaria și Libera Universita di Bolzano, Italia, care asigură 

partea științifică, de cercetare și instruire a proiectului. În plus, două firme non-profit ce activează în 

domeniul educațional formal și nonformal, concentrându-se pe robotică și utilizarea roboticii în 

cadrul procesului instructiv-educativ (coordnatorul proiectului, Abacusan Stúdió Oktatásszervezo 

Kft, Ungaria și Interonline Cooperacion 2001, Spania) coordonează partea de robotică din activitățile 

proiectului. 
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În ceea ce privește grupul de elevi implicați în activitățile de tip nonformal care presupun 

utilizarea roboților, acesta este unul mixt, format atât din elevi cu deficiențe grave și moderate din 

școala specială, precum și elevi cu deficiențe ușoare integrați în școala de masă și elevi tipici, cu 

vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani. 

Experții în robotică în colaborare cu profesorii de la cele două universități amintite vor realiza 

o matrice alcătuită din 10 module de învățare – povești internaționale, bazate pe învățarea activă prin 

descoperire, cu ajutorul roboticii, oferindu-le elevilor instrumente atractive, moderne de învățare. 

Poveștile selectate fac parte din patrimoniul cultural al țărilor partenere, dar și al altor țări europene: 

povești românești – Cinci pâini și Povestea porcului, povești ungurești – Băieții din strada Pal și 

Vuk, povești italienești – Șoarecele comic și Călătoria băiatului fără minte, povești spaniole – 

Camino de Santiago și Don Quijote, povești internaționale – Cartea junglei și Alice în țara minunilor. 

Matricea conține module care permit diferențierea, astfel încât toți copiii participanți să poată rezolva 

anumite sarcini conform nivelului lor de dezvoltare și care să se situeze în același timp în zona 

proximei dezvoltări. Materialele sunt create la intersecția a nouă arii de dezvoltare, fiind disponibile 

câte opt variații prin intermediul cărora se pot exersa diferite abilități de dezvoltare: înțelegere a 

textului, abilități grafice, orientare spațială, atenție, competențe sociale, gândire operațională și 

abilități de viață, cunoștințe tehnice (fizică, robotică, inginerie), cunoștințe din alte discipline și 

dezvoltarea talentelor. 

De exemplu, în cadrul lecțiilor 3 și 4 – “Cercetare în Grădina Botanică” din povestea “Băieții 

de pe strada Pal”, elevii vor avea de construit roboții și de jucat o scenetă care implică câțiva paznici 

ce se plimbă pe un pod și schimbă garda și 3 băieți care traversează un lac într-o barcă. Pentru 

aceasta au fost realizate 4 programe cu grade diferite de dificultate, după cum urmează: 

P1 Construiți paznici care patrulează pe pod 

P1 Construiți o barcă mecanică cu băieți în ea 

• Construiți lacul și podul 

• Construiți mici gardieni cu cămăși roșii 

SAU 

• Atașați șine de ghidare la rampa podului 

• Plasați paznicul pe un motor DC care este echipat cu roți dințate și baterii 

• Paznicul se va deplasa pe pod 

• Construiți o barcă pe roți 

P2 Construiți paznici care patrulează pe un pod cu roată dințată 

P2 Construiți o barcă automatică 

• Construiți podul ca în P1 

• Construiți paznicul pe un motor DC ca în P1, dar conectați motorul la o placă de bază 

Studuino 

• Programați robotul astfel încât să urce și să coboare pe pod de 5 ori în timp ce LED-ul din 

mână clipește 

• Construiți un robot cu 2 motoare DC care să reprezinte băieții într-o barcă 

• Elevii ar trebui să o programeze să se miște înainte de câteva ori 

P3 Construiți paznici care patrulează pe un pod cu roată dințată 

P3 Construiți o barcă cu un băiat care vâslește 

• Construiți podul și robotul ca în P2 
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• Adăugați un senzor de sunet astfel încât robotul să înceapă să se miște la semnalul fluierului 

• Construiți barca robot ca în P2 

• Atașați un servomotor băiatului – va imita vâslitul prin aplecare înainte și inapoi 

• Programați-l să se oprească după 5 mișcări complete 

P4 Construiți schimbul de gardă 

P4 Construiți un băiat într-o barcă, îndreptându-se către insulă 

• Construiți 2 roboți gardieni pe 2 servomotoare, care vor realiza schimbarea gărzii 

• Pentru pod utilizați o placă de bază, o multibază, 4 grinzi, 2 șine de ghidare, 1 angrenaj mare 

și 2 mici și un motor DC 

• Motorul DC rotește angrenajul mare, care 1) mișcă una dintre șinele de ghidare și grinda 

atașată, și 2) rotește angrenajul mic conectat la angrenajul mare. Acest angrenaj mic îl rotește pe cel 

de-al doilea (în direcția opusă), mișcând cealaltă șină de ghidare și grinda atașată în direcția opusă 

primei șine. 

• Paznicii pornesc de la cele două capete ale podului. Ei se deplasează către centrul 

• Construiți robotul ca în P3 

• Atașați un fotoreflector IR în fața bărcii 

• Robotul ar trebui să se deplaseze spre insulă în timp ce băiatul vâslește 

• Robotul ar trebui să se oprească atunci când fotoreflectorul IR detectează insula 

podului, pornesc servomotoarele („schimbându-și locurile”), apoi se deplasează înapoi cître 

capetele podului. 

Crearea și programarea roboților necesită cunoștințe în diferite domenii (precum TIC, fizică, 

mecanică, programare, etc.), dezvoltând competențe de bază elevilor tipici și atipici. Rolul școlilor 

partenere în proiect este de a oferi cadrul de testare pentru modulele create. 

Modulele vor avea la bază folosirea roboților ArTeC, respectiv un set robotic modular, colorat 

și extrem de variat. Materialele de învățare sunt realizate într-un mod eficient și atractiv, fiind 

împărțite în: fișe cu instrucțiuni pentru cadrele didactice și fișe/ cartonașe cu sarcini pentru elevi. 

Partea de robotică este foarte bine detaliată, fiind prezentată prin intermediul unor tutoriale, 

instrucțiuni de asamblare, imagini, poze și exemple de programare a roboților, disponibile inclusiv 

on-line, pe site-ul proiectului (https://www.riderobotics.eu/). 

Întrucât printre participanții la proiect se numără și elevi încadrați în gradul grav de handicap 

precum și elevi nonverbali, materialele au fost atent adaptate, fiind disponibile în grade diferite de 

dificultate. Dacă pentru elevii tipici din școlile de masă sarcinile includ operații de construcție 

complexă a unor roboți și programarea acestora pentru a realiza diferite acțiuni, pentru elevii din 

școlile speciale poveștile au fost simplificate, reduse la esențial și prezentate cu ajutorul 

pictogramelor pentru a putea fi înțelese mai ușor de către aceștia. 

Alegerea unui grup țintă divers, format atât din elevi tipici cât și din elevi cu diferite tipuri sau 

grade de handicap subliniază direcția pe care s-a înscris școala noastră cu mulți ani în urmă, și anume 

aceea de a sprijini incluziunea școlară și socială a elevilor dezavantajați. 

Scopul proiectului, prevenirea abandonului școlar în cadrul țărilor participante la proiect în 

principal, apoi în alte țări din Europa prin intermediul utilizării roboticii în cadrul activităților 

educative în vederea stimulării cognitive a elevilor pe de o parte, și a incluziunii socio-educative pe 

de altă parte, subliniază importanța pe care trebuie să o acordăm categoriilor defavorizate de elevi și 

necesitatea acordării de șanse egale tuturor copiilor. 
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Prin intermediul acestui proiect dorim să oferim un exemplu de bune practici pentru alte școli 

sau ONG-uri care desfășoară activități în domeniul terapeutic-educațional cu elevi cu CES, în 

vederea sprijinirii incluziunii atât școlare cât mai ales sociale a acestora. 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S. 

                        prof. Sala Ioana 

 G.P.P.Nr 52. Oradea, Bh. Romania  

 

Educaţia  necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate pentru toţi”. 

Perceperea socială a acestor copii nu este mereu constantă, variind de la societate la societate, 

furnizând semnificaţii diferite,în funcţie de cultura şi de valorile promovate. 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, 

copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 

minorităţilor lingvistice şi etnice…” – Declaraţia de la  Salamanca, 1994 

Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care 

sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fiecare 

copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o 

abordare personalizată.  Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu 

zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele 

şcolii. Din această categorie fac parte: copii cu deficienţe senzoriale şi fizice; copii cu deficienţe 

mintale, comportamentale; copii cu tulburări afective, emoţionale; copii cu handicap asociat; copii cu 

dificultăţi de cunoaştere şi învăţare; copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune. Indiferent de 

vârsta pe care o au, copiii au sentimentul demnităţii personale; copiii cu CES  sunt interiorizaţi, 

refuzând comunicarea cu oricine; uneori reacţionând violent la frustrare. În timp, personalitatea 

copilului se dezorganizează şi apar stări psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea respectului 

şi încrederii. 

Cum putem ajuta prescolarul cu dificultăţi de învăţare ? 

În primul rând, educatoarea  trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască 

tulburarea de învăţare a copilului . Care sunt acele simptome, modele de comportament, care 

sugerează prezenţa tulburării de învăţare ? 

• În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între 

performanţele şcolare şi nivelul intelectual al copilului. 

• Performanţă scăzută, care apare în  grupa mare si clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai 

puţin grave apare mai târziu. Astfel de disfuncţii sunt: dislexia, disgrafia, discalculia. 

• Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi 

neurotizare secundară. În contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici profesorului, 

nici colegilor, dispune de o necesitate motrică crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic 
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datorat deficienţei intelectuale, respectiv faptului că elevul nu este capabil de performanţele 

colectivului, implică dezvoltarea unor simptome comportamentale neurotice secundare: 

ticuri, comportament inhibat, sau chiar opusul acestuia, comportament extravagant menit să 

compenseze deficienţele intelectuale. 

• Sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini. 

Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, educatoarea  va fi treptat 

în stare să recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin recunoaşterea 

tulburării de învăţare la prescoalari, educatoarea  a făcut primul pas în remedierea  

comportamentului copilului . Din moment ce educatorul  devine competent în stabilirea 

cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat învăţarea/ 

educarea acestui copil. Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea 

educatoarei , deoarece prescolarii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi 

recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale.   Abordarea 

diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul şcolar. Pe de o parte, 

educatoarei  îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de altă parte colaborarea  ei 

cu familia , cu  psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei educaţionale. 

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect 

dublu: 

– având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia 

deficienţelor intervenite în dezvoltare; 

– prin întreţinerea şi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităţii cum ar fi: motivaţia 

de învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc . 
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ACCEPTAREA COPIILOR CU CES  IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Prof. înv. Preșcolar Druță Valeria 

 GPP Nr 52 Oradea, BH, RO 

 

             Tot mai mult se discută, în zilele noastre, de integrarea copiilor cu nevoi special în 

învățământul de masă. Au apărut programe de incluziune si se poate observa o implicare sporită a 

cadrelor didactice pentru a ajuta copiii cu nevoi special să se integreze cat mai ușor. Insă deseori 

munca cadrelor didactice este îngreunată de reticența celorlalți părinți. Deseori apare intrebarea”De 

ce copilul meu trebuie să fie ”sacrificat”, pentru ca copilul cu CES să fie integrat in învățământul de 

masă?”  sau afirmații de genul :”Cadrul didactic s-a petrecut mai mult timp învățând copilul cu CES 

decât predând/ învățând copiii noștri normali. Au scoli speciale, să îi educe acolo.” Toate aceste idei 

se transpun în comportamentul copiilor acestor părinți care ajung să îi repsingă pe colegii lor cu 

cerințe educative speciale, să îi jignească verbal, să râdă de ei sau alte forme de bullying. Cel mai 

greu este să schimbi mentalitatea acestor părinți, insă în cazul copiilor este puțin mai ușor căci copii 

sunt, prin natural lor sociabili, nevoia de conectivitate este mare. Copiii pot să spuna NU acestui 

comportament de bullying dacă este invățat că toți suntem diferiți însă cu toții putem fi prieteni. În 

acest proces, cadrul didactic are un mare aport. 

              În grădiniţă, demersurile educative se desfăşoară utilizând cele mai eficiente strategii 

didactice care să contribuie efectiv la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil, la educarea pentru o 

mai bună convieţuire în grupurile sociale, la deschiderea personalităţii umane către angajare, 

cooperare, comunicare, încredere şi spirit novator. Forma de învăţare a preşcolarului este imitaţia. Şi 

cum societatea contemporană oferă tot mai frecvent exemple negative, este explicabil de ce munca 

educatoarelor devine tot mai grea. Educatoarea se află într-o permanentă căutare a celor mai eficiente 

căi şi mijloace prin care să contracareze influenţele negative oferite.  

In continuare voi descrie cateva jocuri pe care le-am desfășurat cu copiii preșcolari pentru a fi 

toleranți față de copiii cu CES cât și a-I accepta în grupul lor de prieteni. Am pornit de la o poveste 

”Intr-o dimineață mergând Matei la grădiniță a văzut un cățeluș schiop care era lovit cu pietre de 

care Maria, prietena lui și de parcă nu era suficient ,Andrei, fratele Mariei îl lovea cu picioarele și 

râdea. Matei a trecut pe lângă ei, insă nu a reacționat în nici un fel, nevoind a fi luat în derâdere că 

apără un cațeluș cu handicap. Insă toată ziua gândul lui a fost la acea scenă. Ii părea rău pentru 

bietul cățeluș,mic și așa cum era fără un picior. Oare cum de a ajuns așa? ” Povestea a fost 

intreruptă și i-am incurajat pe copii să răspundă ei la aceste întrebări. Copii au dat diferite răspunsuri 
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ba chiar s-au pus si ei in locul lui Matei spunând cum s-ar simți ei dacă ar vedea o asemenea scena. 

Povestea a continuat ”În acea după masă pe când se întorcea casă Matei l-a văzut pe cățelusul 

schipo stand sub o bancă. S-a plecat spre ei, dar acesta a început să îl latre. – ”Nu-I plac copiii, căci 

il lovesc”, ii spuse un trecător. ” (in această etapă a povesti s-a introdus roata emoțiilor și am 

încurajat copii să invârtă roata și să spună ce sentimente are cățelușul schiop față copiii si oameni in 

general, după experiențele avute). Matei iși amintește de scena pe care o văzut-o de dimineată , și ii 

pare rău că nu a făcut ceva pentru cățelus. Dar oare ce putea face? (s-a discut cu copiii ce putea 

face Matei în situația dată, pentru a-l ajuta pe căteluș). Matei s-a dezbrăcat atunci de haină, și-a 

înfășurat-o în jurul mâinii și s-a apropiat de cățeluș. Vroia să îl ia acasă cu el să il ingrijească. Deși 

a mârâit , cățelușul într-un final l-a lăsat pe Matei să îl ia in brate, de parcă avea si el nevoie să fie 

iubit de cineva. Așa că Matei l-a luat și a avut grijă de cățeluș devenind cei mai buni prieteni. Intr-o 

zi la Matei acasă au venit Maria și Andrei . Aceștia când au văzut cățelușul au inceput să râdă de 

Matei că are așa prieten. (joc de rol intre 3 copii: Matei, Maria și Andrei. Se pune accent pe 

sentimente, reacțiile celor 3 personaje cat si pe deznodământul povestii). Se incheie povestea cu : 

”De atunci cei trei copiii sunt cei mai buni prieteni ai cățelușului dar si SUPER EROII străzii salvand 

atat animalele care sunt lovite de oameni dar mai ales copiii care sunt tratati urăt fiind diferit.” S-a 

realizat chiar si o machetă in care copii au luat infațișarea supereroilor care luptă împotriva buliying-

ului. LA finalul povesti s-a discutat, pe support PPt, ce ne face pe noi diferiți, și s-a jucat jocul 

”Ghemul magic” 

GHEMUL MAGIC- joc de intercunoștere și relaționare pozitivă 

Competență generală: intercunoaștere și relaționare pozitivă 

Scop: conștientizarea calităților celor din jur, exprimare liberă ȋn cadrul grupului 

Competențe specifice: 

-Să cunoască calitățile celor din jur 

-să cunoască rolul relațiilor bune (de calitate) ȋn cadrul grupului 

Materiale: un ghem de ață 

Descriere: Profesorul are ȋn mână un ghem de ață colorată. El va oferi ghemul unui participant 

spunându-i de ce l-a ales: „ te-am ales pentru că ești un prieten bun, mă ajuți…sau te-am ales pentru 

că știi jocuri frumoase…etc”Cel ales prinde ața și oferă ghemul altui coleg spunându-i ce calități a 

remarcat la el, de ce ȋl apreciază. Fiecare participant va alege cel puțin un coleg până ce ața va forma 

o rețea asemănătoare unei pânze de păianjen. 

Ȋntrebările adresate la final sunt: 

Cum v-ați simțit ȋn timpul jocului? 
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Ce ați aflat nou? 

Concluzia profesorului poate fi: ȋntr-un colectiv /clasă toți colegii sunt conectați ca ȋntr-o rețea și este 

important ca relațiile să fie bune, adică să existe ȋnțelegere, prietenie, respect, ȋnțelegere.18 
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TERAPIA PRIN MUZICĂ - MELOTERAPIA LA COPII CU CES 

                                                                              Prof.canto Dulcica Florea 

                                                                 Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”-Arad 

 

Meloterapia este arta și știința utilizării sunetelor muzicii pentru menținerea și ameliorarea sănătății. 

Vindecarea prin sunete , era cunoscută încă din antichitate, toate civilizațiile vechi au utilizat 

meloterapia în scopul confortului fizic și purificării psihologice, era folosită  pentru a-i revigora pe 

cei deprimați și pentru a-i încuraja pe cei ce plecau la luptă. 

Meloterapia este o abordare non-verbală a persoanei, care utilizează instrumente si muzică în 

general. Este una dintre psihoterapiile expresive, constând dintr-un proces în care un meloterapeut 

folosește muzica pentru a-si ajuta clienții să-și îmbunătățească sănătatea fizică și psihică. 

Terapia prin muzică îmbracă două forme diferite: activă și receptivă. În terapia activă, 

psihoterapeutul și pacientul participă activ la crearea muzicii cu instrumente, vocea lor sau alte 

obiecte. Aceasta permite pacientului să fie creativ și expresiv prin arta muzicii. Terapia receptivă are 

loc într-un cadru mai relaxat, unde psihoterapeutul dă pacientului să asculte muzica, iar pacientul 

este liber să deseneze, să asculte sau să mediteze. 

Muzica s-a dovedit a fi  un instrument eficient în psihoterapie. Este benefică pentru orice persoană la 

nivel fizic și mental, prin îmbunătățirea ritmului cardiac, a reducerii anxietății, a stimulării creierului 

și a învățării îmbunătățite. 

Muzica este acea educație și cultură a gândului, pătrunde în nucleul fiecărei celule și o face să 

vibreze la unison cu armonia întregului. Fiecare celulă din corpul nostru este un rezonator de sunete, 

fiecare organ are ciclurile sale de viață, pulsul său și nota sa muzicală. 

La școală, în cadrul orelor de canto cu elevii cu CES, profesorul are în vedere în principal efectul pe 

care îl are muzica asupra elevului, de la exercițiile de respirație , la vocalize până la interpretarea 

piesei, ca mijloc de recuperare a unor deficiențe cognitive, afective sau de personalitate. 

Dacă în cadrul orelor de terapie cu un psihoterapeut, meloterapia este folosită în special pentru 

stabilirea unui alt tip de comunicare, diferit de cel verbal, la orele de canto , accentul se pune pe 

dezvoltarea sensibilitatii muzicale prin care iși exprimă diferite stări, prin detașarea de elementele 

generatoare de stres. Deprinderile muzicale sunt consolidate gradat, urmărind sa educam atenția 

distributivă și concentrată, memoria, creativitatea și afectivitatea. 

Mai mult ca orice stimul exterior, muzica declanșează și întreține un timp mai îndelungat  atenția 

copiilor, stimulează memoria și facilitează interacțiunea și încredrea în sine. 

„Atunci când cuvintele pleacă, începe muzica”- Heinrich Heine 
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ECHITATE ȘI EGALITATE PENTRU COPIII CU CES 

 

Sima Maria-Simona 

Grădinița Cu Pp Nr. 19, Sibiu 

 

Problema egalității de șanse în educație este o problema tot mai actuală în România. Pentru 

copiii cu nevoi speciale, egalitatea, atât la nivel legal cât și moral, eșuează în a oferi ceea ce este 

necesar elevilor cu disabilități. Cadrele didactice ar trebui să treacă de la o paradigmă axată pe 

egalitate, spre o paragdigmă care este îndreptată spre echitate. 

Oamenii sunt adesea confuzi și percep cei doi termeni drept sinonime, când, de fapt, sunt 

două cuvinte diferite cu finalități educaționale diferite. Atât egalitatea cât și echitatea urmăresc 

corectitudinea. În cazul egalității, scopul final este doar corectitudinea – toată lumea are același punct 

de plecare și este tratată exact la fel. Dacă aducem în discuție echitatea, pornim de la premisa că nu 

toti oamenii au același punct de pornire – dar fiecare ființă primește tot ce are nevoie pentru a avea 

succes, în funcție de abilitățile si nevoile personale unice. 

Directorii trebuie să își asume un rol activ în procesul de individualizare a educației. Aceștia 

au un rol important în autorizarea și achiziționarea reurselor și mijloacelor didactice din sistemul 

public, precum și în asigurarea, pentru fiecare copil în parte, a bazei materiale necesare unei 

dezvoltări intelectuale optime, în cadrul insituției pe care o conduce.  

Proiectele didactice diferențiate, adaptate copiilor cu CES, sunt ,,fundația” învățământului 

special și asigură drepturile legale și educaționale ale fiecărui copil. Cadrele didactice au nevoie să 

investească timp, grijă și reflecție în elaborarea activităților pentru elevii cu cerințe educative 

speciale. Calitatea proiectării acestor activități educative se află în directă corelare cu calitatea 

serviciilor educaționale efective, oferite acestor copii. Fără o planificare personalizată pentru fiecare 

elev cu cerințe speciale, este extrem de greu să asigurăm vreodată șanse educaționale egale. 

Indiferent de disabilitate sau de mediul din care provine, dacă un elev prezintă o dezvoltare 

insuficientă a achizițiilor cognitive, instruirea personalizată poate și îl va ajuta. Pentru a ține pasul cu 

colegii lor, copiii cu CES au adesea nevoie de mai mult sprijin și de metode bazate pe intervenție. 

Cadrele didactice trebuie să renunțe la a privi curriculumul ca un tipar și să aibă curajul să 

personalizeze și să extindă învățarea, pentru acei elevi care chiar au nevoie de acest lucru. Evoluția 

tehnologiei și a reurselor educaționale vine în sprijinul profesorilor, oferindu-le posibilitatea de a 

crea ghiduri de învățare personalizate.  

Învățământul special își are rădăcinile în procesul ciclic de evaluare-intervenție-instruire-

reevaluare. Dacă dorim să le oferim copiilor cu adevărat echitate în educație, trebuie să optăm pentru 

metode întreprinzătoare, bazate pe cercetare și care oferă sprijin și direcție. În zilele noastre, nu 

ducem lipsă de informațiile necesare care să ne ofere asistență, în efortul de a aduce echitate în 

școlile noastre.  

O pregatire minuțioasă este cheia spre succes în cazul elevilor cu CES, pentru care este 

necesar sa concepem un plan educațional individualizat. Adăugând procesului de instruire activități 

educative creative, stabilirea unei diferențe clare între învățarea centrată pe nevoile copiilor și cea 

bazată pe performanță, oferirea unor direcții formative re-evaluate și capabile să ofere sprijin, 

precum și angajarea, într-o manieră entuziastă, a fiecărui copil în procesul de învățare, toate acestea 

constituie pași importanți în stabilirea egalității educaționale.  
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Doar pentru că un copil are cerințe educative speciale nu înseamnă că nu poate atinge 

performanțe notabile. De multe ori, avem tendința de a ajuta și a calma elevii atunci când au 

dificultăți în învățare. Este în regulă pentru un copil cu CES să se ,,zbată” și să găsească soluția unei 

probleme. Elevii au abilitatea de a se ridică așteptărilor noastre, indiferent de nivelul pe care îl 

stabilim. O parte a asigurării echității constă și în cultivarea, în rândul copiilor, a unei atitudini 

pozitive și a încrederii în forțele proprii. Trebuie să vedem dincolo de instruirea academică și să 

apreciem elevul cu totul. Pentru ca un copil să beneficieze de echitate educațională, el trebuie să 

înțeleagă că este capabil de achiziții înalte.  

Puterea entiziasmului și a gândirii pozitive vor iesi mereu câștigătoare în procesul instructiv-

educativ. Elevii ,,înfloresc”, fac progrese în urma feedbackului pozitiv și a cuvintelor de încurajare. 

Oricât de dificil este un copil sau oricât de dificilă ar putea deveni o situație, trebuie să rămânem 

pozitivi și entuziaști. Puterea gândirii pozitive nu are limite în lumea copiilor cu CES. Cel mai 

adesea, ne focalizam atenția pe nevoile intelectuale ale acestor elevi, însă, adevărata lor instruire 

include, de fapt, inspirația și motivarea lor de a trăi, a învăța și a achiziționa la propria lor capacitate 

maximă.  
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STUDIU DE CAZ –un pas important in stabilirea prioritatilor in educarea copiilor cu 

CES cu sprijinul familiei 

                                                            Prof.Înv.Preșc Dan Emanuela Alice 

                                                            Grădinița Step by Step cu PP și PN „Rază de Soare”  

 

 

Alexandra este o fetita de 4ani ,din grupa mijlocie de la o gradinita cu orar prelungit. 

     Este un copil normal dezvoltat fizic si psihic pentru varsta ei,dar prezinta un   caracter deviant. 

Provine dintr-o familie de intelectuali ,ambii parinti lucreaza in domeniul IT.     

Un mediu elevat,cu biblioteca si auditii de muzica,tatal fiind chiar compozitor si interpret. Parintii nu 

au timp sa se ocupe de copil deoarece au un program foarte incarcat si o munca extrem de 

solicitanta,sunt prea obositi iar Alexandra nu se bucura de atentia lor. Desi sunt interesati de toate 

activitatile desfasurate de copil la gradinita,participa la sedinte sau convorbiri, acasa nu pot acorda 

copilului atentia necesara. Ei suplinesc aceasta atentie cu rasfat prin recompense materiale multe,prin 

conditii minunate, dar nemeritate:jucarii, dulciuri, haine.                                                   

   Copilul doreste sa atraga atentia parintilor si in consecinta are un comportament deviant.      

2.   Fetita este instabila, deranjeaza pe ceilalti copii in timpul activitatilor, are deficit de 

atentie, nu poate urmari pana la capat subiectul desfasurarii unei lectii. Este tentata sa se retraga in 

joaca cu jucariile ei,prefera sa fie singura.         

      Tine foarte  mult la jucariile sau obiectele personale, nu le imparte cu ceilalti colegi si nu isi face 

prieteni. Este foarte impulsiva,uneori violenta cu copiii care icearca sa ii ia obiectele,sau doar sa intre 

in joaca cu ea.                                                     

Punctele forte sunt acelea ca ii plac povestile, sa interpreteze roluri si ii place muzica, sa 

interpreteze melodii si sa asculte cantecele sau sa danseze cu miscari inventate de ea. Participa la 

unele jocuri mate matice ce presupun serii de numere,labirint sau perspicacitate in gasire de solutii. 

 3. Consecinte ale comportamentului:conduita ei impulsiv-agresiva provoaca incidente in timpul 

jocului sau activitatilor. Datorita retragerii sale in jocuri individuale, le induce si colegilor aceasta 

tendinta,acestia dorind sa o urmeze.                  

Prezinta conduite dominante deoarece nu suporta sa fie contrazisa. Cu incapatanare tine la 

regulile stabilite de ea si are tendinta de a iesi in evidenta prin minimalizarea sfaturilor ,parerilor 

celorlalti (adulti sau copii). Este revendicativa,cere mereu recompense pentru a sta la activitati,sau 

doreste sa fie mereu evidentiata pentru lucrarile ei. Se manifesta excesiv emotional prin plans sau 

bataie din picior,manifes-tarile ei fiind imprevizibile,necorespunzatoare cu situatia.                                                                         
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4.Modalitati de interventie 

          Am folosit urmatoarele tehnici educative:      

    -Ignorarea tactica si semnalarea indirecta: cand fetita a tipat si a reactionat exagerat 

manifestand opozitie fata de cererea mea,am ignorat comportamentul, dar am evidentiat comportarea 

pozitiva a celorlalti:,,Uite ei au inceput sa deseneze,creioanele colorate te astepta!’’ 

   -Directionarea comportamentala si indemnul pozitiv, incurajarea: am stimulat-o spre un 

comportament pozitiv prin indemnul: Haide sa canti cu noi, asa, bravo!Multumesc! 

-Am reamintit regulile,fara a repeta automat cu aceleasi cuvinte,numai evidentiind exemplul 

propriilor fapte:,,Uite,ai reusit sa respecti regula:sa nu alergam prin clasa!       

Acum nu te mai lovesti ca atunci cand... 

-Oferirea de alternative dupa negociere:,,Poti sa te joci cu ursuletul dupa ce termini frumos 

fisa!’’                                     

-Folosirea aptitudinilor pentru formare de comportamente pozitive: am folosit aptitudnile 

artistice ale fetitei pentru ai intari increderea in ea si pentru a o determina sa comunice cu copiii 

despre realizarile ei. Interesul pentru muzica, cultivat in familie de tatal fetitei, l-am speculat in 

activitatile muzicale, unde Alexandra a intrpretat cantece iar copiii au laudat-o, invitand-o sa ii 

asculte si pe ei si sa emita pareri despre modul cum au cantat. 

        -Folosirea de stimulente, altele decat cele materiale, si anume ascultarea melodiilor preferate 

de ea, numai cu colegii sau cu o prietena aleasa de ea, la centrul de activitate Arta. 

5.Concluzii: 

  Plecand de la ideea ca inlaturarea cauzei declanseaza efectul dorit,am pastrat in permanenta legatura 

cu parintii, care de altfel si ei se plangeau de acelasi comportament al Alexandrei. I-am indrumat spre 

consilierul scolar din unitatea noastra.Am vorbit despre metodele pe care le folosesc eu indemnandu-

i sa le foloseasca si ei. De asemeni au inteles ca nimic nu poate inlocui timpul valoros petrecut cu 

copilul si ca este important sa-l situeze pe primul loc. Un parenting echilibrat si o buna indrumare in 

gradinita vor duce cu siguranta la rezultate pozitive. 
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MANAGEMENTUL MEDIULUI DE ÎNVĂŢARE PENTRU COPIII CU TULBURARE DE 

HIPERACTIVITATE ŞI DEFICIT DE ATENŢIE 

Prof. Enache Elena 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Constanța 

 

 Atunci când vorbim de educaţie incluzivǎ, ne referim la programe de educaţie cât mai 

adecvate şi adaptate, adicǎ programe care sǎ asigure accesul şi participarea tuturor, valorizând 

diversitatea şi acordând importanţa fiecǎrui copil în parte. Vorbim de o educație pentru toți…  

Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară constituie o preocupare nu numai a familiei, ci şi a 

sistemului general de învăṭământ, prin programele elaborate şi derulate de grădiniṭe. Știm că orice 

grădiniṭă este locul unei învăṭări timpurii a regulilor sociale şi punctul de demarare a programelor 

proiectate şi planificate la nivel general pentru integrarea educaṭională şi socială a tuturor copiilor. 

Pentru a creşte generaṭii educate trebuie să ai grijă de fiecare individ. Să nu lăsăm nici unul în afara 

efortului de proiectare şi de acṭiune.  

 Aceasta este cerinṭa educaṭiei incluzive, și pentru respectarea principiilor acesteia, orice 

instituție de învățământ trebuie să aibă în vedere câteva aspecte esențiale. Amintim de importanța 

unui programul educațional flexibil şi deschis, bazat pe un curriculum preşcolar care să răspundă 

nevoilor de educaṭie şi formare ale tuturor copiilor. Educaṭia realizată prin intermediul unui 

curriculum bine proiectat va fi  în concordanță cu  cerinṭele  educative ale copiilor reali, nu 

imaginari, pornind de la particularităṭile şi caracteristicile personale ale copiilor, îndreprându-i pe 

aceștia spre o dezvoltarea completă. 

              Pentru atingerea apogeului dezideratelor educaționale incluzive, și nu numai, grădinița 

trebuie să stabilească un parteneriat coresponsabil cu familia şi cu comunitatea. Parteneriatul 

presupune respect reciproc, acceptare, toleranṭă şi lipsa judecăṭilor de valoare, a prejudecăṭilor cu 

privire la situaṭia economică, socială sau educaṭională a părinṭilor. 

              Participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forṭele şi posibilităṭile sale 

trebuie să devină o practică reală în activitatea didactică și nu doar o teorie! Copiii sunt diferiṭi, 

capacităṭile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniṭă fiecare poate avea un loc, un rol şi o 

valoare.  

             Cerințele educaționale speciale (CES) reprezintă un concept care abordează educaṭia pornind 

de la ceea ce poate copilul, şi nu de la ceea ce nu poate. Orice copil poate avea la un moment dat, de-

a lungul existenṭei sale cerințe educaționale speciale. Tocmai acest lucru ne face unici! Pentru 

educatori/educatoare, aceste aspecte constituie provocări în vederea identificării unor soluṭii, nu 

piedici în realizarea curriculumului general. 

              Dacă un cadru didactic realizează faptul că fiecare copil  poate întâmpina dificultăți în 

învățare sau dezvoltare din cauza multitudinii de factori care acționează asupra lui din interior și/ sau 

exterior, atunci acel dascăl deține calitățile unui om capabil să sprijine incluziunea socială. 

           În activitatea educațională, un rol important îl are  evaluarea copiilor pentru a stabili cele mai 

potrivite strategii didactice. Obiectivul este acela de a înregistra rezultatele scontate cu fiecare copil. 

Orice doamnă educatoare știe că evaluarea pe care o realizează la debutul perioadei de școlaritate, pe 

parcurs sau la finalul unei etape, se referă la competenṭele şi capacităṭile educaṭionale ale fiecărui 

copil. Sarcina ei va fi aceea  de a identifica: „cum este fiecare?”, „ce ştie fiecare?”, „ce face 

fiecare?”, „cum cooperează cu ceilalṭi?” (J. Delors).  
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 Atunci când situația o impune, conform legislației în vigoare, cadrul didactic va recomanda 

o evaluare complexă pe care un specialist (psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut etc.), o 

va realiza.  

 În articolul de față mi-am propus să aduc în atenție problema deficitului de atenţie şi a 

hiperactivității. Voi prezenta câteva strategii de abordare a copilului cu ADHD în cadrul activităților 

liber alese, furnizând și câteva informații de specialitate privind identificarea copiilor care prezintă 

comportamente specifice acestor tulburări. În practică vrem să știm: cum recunoaştem şi cum 

evaluăm un copil care are anumite particularități pentru a veni în sprijinul său… 

             

DEFICITUL DE ATENŢIE ŞI HIPERACTIVITATEA (THDA SAU ADHD) 

Comportamentul copilului cu THDA / ADHD - semne (indicatori)  

În cazul prezenţei hiperactivităţii cu deficit de atenţie copilul manifestă diferite  tulburări de 

personalitate, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. 

1) Pe plan intern pot avea loc tulburări de tipul : 

• stări prelungite de anxietate (frică neîntemeiată şi frustrare);  

• instabilitate afectivă şi depresie;  

• ostilitate (ură şi neacceptarea colaborării cu cei din jur);  

• izolare, evitarea celor din jur;  

• dereglări ale unor funcţii psihice (atenţie, memorie, gândire); 

• incapacitatea de concentrare sau de acordare a atenţiei  

2) În plan extern tulburările se manifestă prin: 

• reacţii afective instabile de diferită intensitate (frică, furie, mânie, râs şi plâns nestăpânit);  

• comportament impulsiv;  

• hiperactivitate excesivă;  

• comportament agresiv;  

• relaţii deficitare cu semenii   

Copiii cu Tulburare de Hiperactivitate şi Deficit de Atenţie pot manifesta întârzieri în dezvoltarea 

abilităţilor motorii fine, abilităţilor de vorbire, cognitive şi de autoservire. 

     Toate aceste manifestări pot fi observate în diferite situații – nu doar în familie, ci şi la grădiniță 

sau în activităţile destinate petrecerii timpului liber cu cei de vârstă apropiată.  

 

Adaptările mediului educațional- organizarea spațiului grupei 

• Organizaţi un spaţiu liniştit, unde nu li se poate distrage atenţia. 

• Spaţiile care nu conţin stimulatori ce distrag atenţia măresc şansele copiilor de a-şi finaliza 

sarcinile şi de a câştiga recompensele ce acompaniază succesul. 

• Dispuneţi adecvat mobilierul, scaunele şi mesele. Copilul trebuie să-şi găsească o poziţie stabilă 

şi confortabilă, care-i va permite să se concentreze mai bine asupra procesului de învăţare. 

• Asiguraţi-vă că iluminarea este adecvată.  

 

Strategii privind predarea -î nvăţarea la copiii cu deficienţe de atenție și hiperactivitate  

• Cuvintele-cheie pentru copiii cu THDA sunt  RUTINA, REPETIȚIE și CONTINUITATE.                

• Copilul are nevoie ca adulţii din jurul lui să se poarte CONSECVENT.  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

989 
 

• Este nevoie de crearea unui mediu structurat, a unei rutine zilnice, a unui SET DE REGULI  de 

comportament și O MONITORIZARE ATENTĂ și riguroasă a progreselor obținute. Utilizarea 

unor tehnici comportamentale, cum ar fi sistemul de RECOMPENSE, au ca scop întărirea 

comportamentelor dezirabile, respectarea regulilor și reducerea comportamentelor neadecvate. 

• Copilul cu ADHD TREBUIE AJUTAT DE PĂRINŢI ŞI DE EDUCATOARE să-şi mărească 

posibilităţile de concentrare a atenţiei.  

• Un prim pas necesar este acceptarea condiţiei deosebite a copiilor care suferă de acest sindrom şi 

acordarea de sprijin constant materializat în recompense, LAUDE ŞI APRECIERI VERBALE  în 

public.  

 

Strategii aplicate copiilor cu THDA/ADHD în cadrul activităților liber alese 

ALA 1 - centrele de activitate 

 1. ARTĂ  

   În cazul copiilor cu THDA activităţile artistice libere (pictatul cu ustensile sau cu mâinile, 

desenatul) pot acapara interesul lor pentru o perioadă îndelungată de timp – le place să se exprime în 

mod non-verbal într-un mediu fără risc. Ar putea fi dificil să-l convingeţi pe copil să treacă de la o 

activitate artistică la alta.  

• Folosiţi un deşteptător, un clopoţel care indică sfârşitul timpului de joacă sau aţi putea cânta 

două melodii. Prima  melodie (ex. O vioară mică) îl avertizează că se apropie timpul pentru 

curățenie, a doua îi comunică  faptul că,  exact atunci, i-a expirat timpul de joacă. Este o strategie 

pentru a-i da timp să se obişnuiască cu sarcina.  

• Copiii dezorganizaţi necesită frecvent informaţie despre programul zilei. Înainte de a începe 

activitatea, comunicaţi-i copilului aşteptările dumneavoastră. I-aţi putea spune că are la dispoziţie 15 

min pentru a desena.  

• Oferiţi-i copilului cât mai multe oportunităţi de a alege (cu ce să deseneze, cu cine şi unde să 

lucreze, etc.) – găsiţi variante acceptabile pentru dumneavoastră, dar care îi vor oferi copilului 

senzaţia că el deţine controlul asupra situaţiei.  

• Nu plasaţi pe masă toate materialele pentru colaj odată, ci pe etape – mulţimea de materiale îl 

va distrage pe copil şi îi va crea un sentiment de confuzie.  

• Puneţi fiecare tip de material pentru colaj în cutii separate, iar baza colajului – într-o cutie 

joasă, pentru a delimita spaţiul de lucru.  

• Începeţi dumneavoastră (sau alt adult) colajul şi lăsaţi copilul să finiseze - el va considera că 

colajul este creaţia lui proprie şi va fi mulţumit că a confecţionat singur.  

• Supravegheaţi cu atenţie procesul de utilizare a foarfecelor (sau a materialelor considerate 

periculoase) de către copilul cu THDA, care are un comportament imprevizibil – asiguraţi-vă că el 

cunoaşte limitele spaţiului său de lucru.  

          2.JOC DE  ROL  

Nivelul sporit de activitate şi capacitatea de a se distrage uşor nu-l ajută pe copilului cu THDA să-şi 

formeze abilităţile de joc. Din acest motiv: 

• copiii se pot concentra mai bine asupra jocului pe care l-au ales singuri,  

• este important ca jocul să conţină elemente noi. S-ar putea să fie suficient să adăugaţi o 

singură jucărie nouă pentru a benefica de atenţia reînnoită a copilului,  
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• activităţile noi, care oferă numeroase stimulente senzoriale, trebuie să fie anticipate şi urmate 

de activităţi calme.  

            3. JOC DE MASĂ  

 Aici copilul cu THDA are parte de prea multe stimulente vizuale, ceea ce-l poate face agitat şi 

dezorganizat. Riscul de a eşua este foarte mare – sunt prea multe obiecte mărunte.  

• Puneţi toate obiectele pentru activitatea de motricitate fină pe o tavă cu  margini joase pentru 

a-l ajuta pe copil să se concentreze asupra activităţii, 

• E bine să le oferiţi copiilor activităţi de motricitate fină la libera alegere –  care nu necesită 

prea mare precizie: înfigerea cuielor în argila de modelat, împingerea unor obiecte mici prin orificiile 

sau găurile din capacele unor vase,  

• Propuneţi-i copilului cu THDA să se aşeze pe un scaun întors cu speteaza în faţă sau să stea în 

genunchi pe scaun sau în picioare lângă masă– această poziţie îi oferă mai mult suport şi el este 

capabil să stea pe scaun un timp mai îndelungat,  

• Este oportună şi poziţia culcat pe podea – greutatea corpului îl va trage spre podea, asigurând 

presiunea adâncă care calmează copilul prea activ sau agitat, 

• Așezați masa lângă un perete de pe care aţi strâns toate obiectele în plus, astfel, încât copilul 

să poată lucra fără a se distrage. 

            4.CONSTRUCȚII 

 Pe copiii cu THDA – ridicarea şi transportatul cuburilor îl ajută să se relaxeze şi să se 

concentreze. Atenție, centrul Construcții poate deveni locul de ceartă din cauza materialelor şi a 

spaţiului. Plimbatul prin centru în căutarea mai multor cuburi, generează  mici accidente, incomodări 

ale colegilor etc.  

• Delimitaţi spaţiul de joacă al copilului: o coală de hârtie folosită, o perdea de duș sau marcând 

spaţiul personal cu bandă adezivă/cretă de culoare deschisă etc. Dacă e posibil, rezervaţi spaţii 

personale pentru toţi copiii. Aţi putea personaliza spaţiul, punând în el o etichetă cu fotografia sau 

numele copilului.  

• Pentru a reduce accesul altor copii în spaţiul personal, daţi-i fiecărui copil câte un coş de 

cuburi.  

• Formulaţi 1-2 reguli permanente pentru centrul Construcții, ex.: “Fiecare atinge numai 

construcţia proprie”. Repetaţi-le frecvent şi lăudaţi-i pe copii, când le respectă ! 

• Oferiţi-le posibilitatea de a alege: „Vrei căluţul sau vaca, pisica sau căţelul?, Eşarfa albastră 

sau pe cea verde?”. Dacă îi veţi permite copilului să aleagă, se va reduce probabilitatea luptelor 

pentru putere.  

          Copilului cu THDA ar putea să-i fie greu să pună cu atenţie un cub peste altul: construcţiile 

executate de el sunt fragile şi deseori se prăbuşesc. Pe copilul care nu are încredere în forţele proprii 

un singur eşec îl poate enerva suficient pentru ca el să lovească sau să arunce cuburile. Pentru a 

preveni un atare comportament, oferiți explicaţii pentru fiecare incident/ accident petrecut în timpul 

jocului. 
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             5.NISIP ȘI APĂ  

 Copilul cu simptome de reacţie senzorială ar putea să tolereze mai bine prundişul sau nasturii 

amestecaţi în masa cu nisip – fiind mai grele  acestea îi oferă stimuli tactili mai puternici.  

• Se recomandă o atenţie sporită în prevenirea accidentelor provocate de înghițirea obiectelor 

mici: nasturii sau pietricelele.  

• Copilul trebuie să înţeleagă clar regulile jocului şi consecinţele comportamentului neadecvat. 

De ex., el trebuie să ştie că va fi exclus, dacă va arunca nisip sau apă în colegi.  

• Lăudaţi copiii care se joacă într-un mod acceptabil la masa cu nisip.  

• Oferiţi-i copilului 1-2 jucării pentru nisip sau apă. Ceilalţi copii de la masa cu nisip trebuie să 

aibă acelaşi set. Peste câteva minute, când atenţia copilului scade, schimbaţi cele două jucării cu un 

set diferit.  

• Pentru copilul cu THDA puteţi utiliza ligheane mici sau alte vase umplute cu nisip/apă – astfel 

copilul se va putea juca în limitele spaţiului său personal, fără a-i deranja pe alţi colegi.  

• Dacă îi este greu să respecte spaţiul personal de joacă al colegului la masa de nisip, oferiţi-i 

fiecărui copil posibilitatea să stea pe covoraşul său, sau într-un cerc de gimnastică.  

• Udaţi nisipul cu apă caldă – aceasta nu este atât de iritant pentru copilul cu THDA ca nisipul 

uscat.  

ALA 1- JOCURI ÎN SALA DE GRUPĂ ŞI ÎN  AER LIBER  

 În timpul jocurilor de mișcare cu echipament special, în echipe, pot apărea conflicte legate de 

jucării şi de respectarea regulilor. Este necesar ca toţi copiii să înţeleagă clar care sunt regulile de 

comportament şi care sunt consecinţele nerespectării lor. Uneori copiii cu THDA sunt supraexcitaţi 

în spaţiile mari, cum ar fi sala sportivă – şi se simt mai confortabil în sala de grupă.  

• Asiguraţi-vă că preșcolarul vă priveşte în ochi în timp ce oferiţi instrucţiuni. 

• Activităţile grele, cum ar fi transportarea cuburilor mari din lemn cu roaba, pot avea efect 

calmant asupra unor copii. Unii copii se calmează dacă poartă vesta cu greutăţi. 

• Structuraţi activităţile în aşa fel ca să eliminaţi perioadele de aşteptare. 

• Nu folosiţi activităţi îndelungate. Este posibil ca preșcolarul să fie capabil să se joace cu 

mingea numai câteva clipe, iar apoi va dori să treacă la alt tip de activitate. 

• Copilul hiperactiv sau cu deficit de atenţie ar putea avea nevoie la început de supraveghere 

individuală pe terenul de joacă, pentru a nu prezenta pericole pentru viaţa lui şi a colegilor lui. 

Reduceţi supravegherea pe măsură ce copilul însuseşte regulile şi se adaptează la rutina jocurilor 

constructive. 

• Evitaţi să plasaţi pe terenul de joacă în aer liber tobogane înalte sau echipament de căţărat 

înalt. 

• Copilul ar putea beneficia înaintea sau în urma activităţilor, de un moment liniștitor– ex., să se 

dea în leagăn. Aduceţi pe teren cartea sau jucăria preferată a copilului, pentru ca el să poată să se 

aşeze şi să se joace liniştit când devine supraexcitat. Instruiţi activ copilul privind jocurile simple, 

ex., “de-a v-aţi ascunselea” – copiii se joacă într-un mod mai constructiv dacă ştiu bine ce pot face 

cu colegii lor.  

 

 În concluzie, în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale, profesionalimul trebuie dovedit 

printr-o pregătire temeinică, deoarece paleta CES este foarte variată. Orice suspiciune privind 
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dezvoltarea unui copil, se gestionează cu atenție, dând dovadă de tact și profesionalism în relație cu 

toți cei implicați.  

 În activitatea didactică, avem nevoie de vocație, de sprijinul familiei și al specialiștilor, 

precum și de o învățare continuă, pentru a răspunde nevoilor copiilor noștri. Educația actuală și cea 

viitoare trebuie să fie o educație incluzivă, oferită tuturor! 
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Integrarea copiilor cu CES în actul educativ 

Prof. Georgeta Gheorghe 

 Liceul Tehnologic Costești -Argeș 

 

 

          În orice societate există copii care, datorită unor deficiențe, incapacități nu se pot "integra" în 

comunitate prin propriile lor forțe.  

          Societatea, prin diverse mecanisme și pârghii, trebuie să urmărească și satisfacerea 

nevoilor/trebuințelor reale ale acestor copii din grupuri dezavantajate, să le asigure respectarea 

deplină a intereselor acestora, a demnității și a drepturilor lor în orice împrejurare și în raport cu orice 

sistem de referință, în vederea integrării acestora ca membri deplini ai societății. 

           Integrarea școlară este un proces complex și de durată care face referire la cuprinderea tuturor 

copiilor, inclusiv a celor din medii dezavantajate, în instituții școlare obișnuite, sau în moduri de 

organizare cât mai apropiate de acestea. Este de dorit să privim integrarea școlară ca un proces 

continuu de adaptare la condițiile mediului școlar și social caracterizat printr-o neîncetată 

transformare, mediul schimbându-se în funcție de cerințele integrării individului. Mai mult, procesul 

integrării școlare a copiilor din grupuri dezavantajate trebuie conceput ca o acțiune socială complexă, 

a cărei esență constituie nu conformarea mecanică, pasivă a elevului la condițiile mediului școlar și 

social, ci corelarea ambilor factori, crearea acelor condiții optime, obiective și subiective, pentru ca 

integrarea să însemne nu doar adaptare, ci și angajare. 

          Problematica educației copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul 

specialiștilor. Apariția conceptelor de educație integrată și școală incluzivă a determinat modificări 

fundamentale în percepția actului educativ. 

          Analizând particularitățile specifice procesului de învățare a copiilor cu diferite tipuri de 

deficiență, se ajunge la concluzia că una dintre calitățile esențiale ale curriculum-ului școlar vizează 

un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său și 

să fie tratat în funcție de capacitățile sale de învățare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea 

obiectivelor, stabilirea conținuturilor instruirii, modalitățile de transmitere a informațiilor în clasă și 

evaluarea elevilor să se facă diferențiat. 

          Elaborarea unui curriculum flexibil și ușor de adaptat cerințelor educaționale ale fiecărui elev 

are la bază mai multe argumente: 

- respectarea dreptului fiecărui copil la instrucție și educație pe măsura potențialului și capacităților 

sale; 

- formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită adaptarea și 

integrarea sa socială printr-o experiență comună de învățare alături de copiii normali; 

- asigurarea legăturii cu faptele reale de viață și familiarizarea cu o serie de obișnuințe privind 

activitățile de utilitate practică și de timp liber; 

- dezvoltarea capacităților necesare pentru rezolvarea independentă ( în limitele permise de gradul 

deficienței) a problemelor de viață, autocontrol în situații dificile și practicarea unor metode și 

tehnici de muncă intelectuală care să asigure eficiență în adaptarea și integrarea școlară și socială. 

          În scopul eficientizării procesului de învățare pentru elevii cu CES sunt invocate câteva repere 

fundamentale: 
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- învățarea interactivă care presupune folosirea unor strategii de învățare focalizate pe cooperarea, 

colaborarea și comunicarea între elevi la activitățile didactice, precum și pe interacțiunea dintre cadre 

didactice și elevi; 

- elaborarea în comun a obiectivelor învățării (educator – elev) deoarece fiecare participant la actul 

învățării are ideile, experiențele și interesele personale de care trebuie să se țină seama în proiectarea 

activităților didactice; 

- demonstrația, aplicația și feedbeckul – orice proces de învățare (mai ales în cazul elevilor cu CES) 

este mai eficient și mai ușor de înțeles dacă informațiile prezentate sunt demonstrate și aplicate în 

situații reale de viață, existând și un feedbeck continuu de-a lungul întregului proces; 

 - modalitățile de sprijin în actul învățării – elevii cu CES au nevoie în anumite momente de un 

sprijin activ de învățare atât în timpul activităților desfășurate în clasă, cât și la activitățile din afara 

clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat educațional cu anumite categorii de specialiști, cu familiile 

elevilor. 

           Metodele și procedeele de predare-învățare trebuie să fie selectate în raport cu scopul și 

obiectivele activității didactice, conținutul lecției și particularitățile elevilor (vârsta, nivelul 

dezvoltării psihice, tipul și gradul deficiențelor/ tulburărilor, tipul de percepție al elevilor – analitic 

sau sintetic) , stilul de lucru al educatorului. 

           În  activitățile  didactice  destinate  elevilor  cu  CES se pot folosi metodele expozitive, 

(povestirea, expunerea, explicația, descrierea) dar trebuie respectate anumite cerințe: 

- să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; 

- prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 

- ideile să fie sistematizate; 

- să se recurgă la procedee și materiale intuitive; 

- să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înțelegerii conținuturilor de 

către aceștia și pentru a interveni cu noi explicații atunci când se impune acest lucru. 

            Totodată, un rol important în recuperarea și integrarea acestor elevi îl au și activitățile de 

terapie educațională (terapia ocupațională, meloterapia, dezvoltarea autonomiei personale, 

ludoterapia), scopul fiind acela de a forma deprinderi de viață cotidiană (asigurarea îngrijirii 

propriului corp și a locuinței, folosirea serviciilor din comunitate) cultivare a capacităților și 

aptitudinilor pentru muncă (elevii cu dizabilități pot fi învățați să realizeze diverse activități 

productive care îl pot ajuta ulterior în găsirea unui loc de muncă specific) și educarea abilităților 

pentru petrecerea timpului liber. 

            În proiectarea și desfășurarea lecțiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante 

modalități de lucru, mixând strategiile didactice tradiționale cu cele moderne, utilizând diverse 

tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competențe ce vor asigura autonomia personală și 

integrarea socio-profesională. 

            Pentru elevii  cu  deficiențe  mintale  utilizarea  povestirii  ca  metodă didactică trebuie să fie 

însoțită de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai ușor atenția 

și este facilitată implicarea afectiv-motivațională a elevilor în secvențele lecției. 

            Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce 

privește conținutul unor discipline cât și în formarea și dezvoltarea comunicării la elevii cu deficiențe 

mintale și senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situații de viață simulate, trezesc motivația și 
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participarea activă, emoțională a elevilor, constituind și un mijloc de socializare și inter-relaționare 

cu cei din jur. 

            Metoda demonstrației ajută elevii cu dizabilități să înțeleagă elementele de bază ale unui 

fenomen sau proces. Alături de metoda demonstrației, exercițiul constituie o metodă cu o largă 

aplicabilitate în educația specială, mai ales în activitățile de consolidare a cunoștințelor și de 

antrenare a deprinderilor.  

            În activitatea  educativă  a  copiilor  cu  cerințe  educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficiență învățarea prin cooperare. Lecțiile bazate pe învățarea prin cooperare permit evaluarea 

frecventă a performanței fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în 

numele grupului, elevii se ajută unii pe alții, încurajându-se și împărtășindu-și ideile, explică 

celorlalți, discută ceea ce știu, se învață unii pe alții, realizează că au nevoie unii de alții pentru a 

duce la bun sfârșit o sarcină a grupului. 

            Educația integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalți copii, să 

desfășoare activități comune, dobândind abilități, indispensabile pentru o viață cât mai apropiată de 

cea a valizilor, pentru o adecvată inserție socială. 

            Cu certitudine, elevii cu dificultăți de învățare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, 

integrării și devenirii lor ca și ceilalți elevi – cu succese și insuccese, cu realizări și ratări dar și cu 

rezultate încurajatoare. 

             Nu există nici o metodă de predare sau de îngrijire, care să nu se poată avea rezultate optime, 

în cadrul unei comunități școlare „obișnuite“, dacă există responsabilitate, dăruire și sprijin reciproc, 

în cadrul echipelor pedagogice.  

              Copiii învață tot timpul, atât în cadrul comunităților școlare cât și în afara lor. Ei dețin 

propriile lor experiențe de învățare, similare și totuși atât de diferite. Este bine-cunoscut faptul că, 

elevii cu dificultăți de învățare au o altă manieră și un alt ritm de învățare, spre deosebire de ceilalți 

colegi. Dacă un copil/elev/tânăr întâmpină probleme în procesul amplu de învățare, trebuie să vedem 

dacă, în cadrul mediului educațional, nu există impedimente care îl împiedică pe copil să învețe. 

Această abordare este diferită de abordarea de factură tradițională, abordare în care se presupune că, 

dacă un copil are dificultăți de învățare, acel copil este o problemă și el trebuie să se schimbe, și nu 

școala. 

              De aceea se impune comunităților școlare să-și concentreze atenția asupra copiilor, să 

aprecieze/să valorizeze diferențele dintre copii și să se adapteze acestor diferențe. 

              Viitorul societății depinde de modul în care creștem și educăm azi toți copiii. Pentru 

dezvoltarea viitoare a societății este nevoie să valorizăm și să sprijinim fiecare copil. 

• Fiecare copil este unic. Diversitatea copiilor, determinată de particularitățile fiecăruia de 

dezvoltare nu este o piedică în educație, ci o resursă de învățare și dezvoltare pentru toți. 

• Fiecare copil este important pentru familia lui, dar și pentru întreaga societate. 

• Fiecare copil poate învăța. 

• Fiecare copil are dreptul la educație și la sprijin adecvat pentru a participa la procesul 

educativ. 

              Pentru procesul educațional este esențială folosirea adecvată a resurselor materiale, umane, 

metodologice și spirituale. 
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ÎMPREUNĂ PE CĂRĂRILE CUNOAȘTERII 

 

Prof. Olescu Ileana 

Școala Gimnazială Mădulari-Cernișoara 

 

             Fără creativitate nu există soluții la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există 

găsirea oportunităților și fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea ființei umane 

la întregul ei potențial.  (Pera Novacovici)  

 

  Poziția profesorului în fața provocărilor pe care le constituie instruirea în societatea actuală 

trebuie reorientată în acord cu cerințele prezentului, dar mai ales ale viitorului. Este necesară 

redimensionarea rolurilor și ipostazelor, comportamentul deschis și atitudinea pozitivă, activizantă și 

reflexivă, promovându-se învățarea interactivă și relizându-se stimularea potențialului creativ al 

elevilor. 

 Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale 

elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor 

vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul 

învăţării pentru toţi copiii.   

 Curriculum școlar trebuie să fie centrat pe nevoile și punctele forte ale elevilor, să valorifice 

colaborarea, experiența personală și ocaziile sociale, fiind mereu focalizat pe esențial. Etapele prin 

care profesorul adaptează curriculum sunt: identificarea punctelor slabe și ale celor forte ale 

fiecăruia, stabilirea priorităților de învățare, instruirea prin metodele și strategiile cele mai adecvate, 

înregistrarea progreselor elevului și evaluarea intervenției. 

Prin integrare se urmărește creșterea nivelului de bunăstare în mediul școlar, asigurarea 

suportului pentru învățare și sănătate a elevilor. Se are în vedere eliminarea oricăror bariere de 

învățare, fizice, de atitudine sau pedagogice și intervenția timpurie pentru starea de bine a 

educabililor.  

Scopul: 

Dezvoltarea personală armonioasă a elevilor din ciclul primar 

Obiective: 

1. Integrarea copiilor cu posibilităţi materiale precare în activităţile comune ale clasei; 

2. Asimilarea tuturor elevilor în activitățile didactice și extracurriculare; 

3. Acceptarea persoanei celuilalt cu calităţile şi defectele sale. 

      O activitate aparte pe care am desfășurat-o într-o perioadă specială a fost 

               CRĂCIUNUL, MAGIE ONLINE ! 

         (activitate inovativă, creativă și distractivă online)  

✓ Lansarea proiectului: 14 decembrie 2020; 

✓ Redactarea scrisorii către Moș Crăciun; 

✓ Realizarea de desene, colaje, ornamente, diverse creații artistico-plastice specifice 

sărbătorilor de iarnă; 

✓ DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ONLINE, pe Meet ( recitarea poeziilor dedicate 

Crăciunului, jocuri energizante în jurul bradului, audierea unor colinde ritmate, 

ghicitori trăsnite specifice anotimpului iarna); 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

998 
 

❖ Elevii vor posta fotografii cu materialele create, pe platforma classroom a școlii, 

în vederea realizării unei expoziții digitale. 

 

APRECIEREA LUCRĂRILOR - se va realiza online, printr-o întâlnire pe meet, pe platforma 

classroom a școlii. 

DISEMINAREA- pe platforma classroom a școlii, pe pagina de facebook a școlii. 

 

 

         REZULTATE AȘTEPTATE: 

         Această activitate reprezintă o formă de a educa ALTFEL, de a-i învăța pe elevi să fie mai 

buni, mai toleranți, mai empatici și mai solidari. Prin intermediul acestei activități educative o să le 

stârnesc curiozitatea, inițiativa, dorința de implicare și participare. 

 

         Proiectele extracurriculare aduc un plus de informație elevilor și stimulează dorința acestora de 

a aprofunda înțelegerea activităților desfășurate. În plus, aceste proiecte au drept consecință 

conștientizarea importanței voluntariatului în viața de elev, dezvoltarea capacității de lucru în echipă, 

dezvoltarea abilităților lingvistice ale elevilor, dar și crearea unor relații deschise, bazate pe 

cooperare și respect reciproc între elevi și profesorii implicați în proiecte.         
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BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE 

 

                                                   Prof. înv. primar, Stanca Cristina 

Școala Gimnazială Mădulari-Cernișoara, Jud. Vâlcea 

 

 

 În ultimele decenii, la nivelul politicilor şcolare şi al practicilor educaţionale s-a impus ca un 

principiu funcţional educaţia incluzivă. Aceasta a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia 

acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe 

educative speciale. 

 Educaţia inclizivă presupune extinderea scopului şcolii obişnuite, transformarea acesteia 

pentru a putea răspunde şi altor categorii de copii, în special copiilor cu CES. „Educaţia incluzivă 

presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea 

resurselor existente, şi mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 

învăţământ a tuturor elevilor din cadrul uneo comunităţi”, afirmaţie formulată de către UNICEF în 

1999. 

 Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale 

elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor 

vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul 

învăţării pentru toţi copiii. 

 Şcoala de tip incluziv este şcoala de bază, accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte 

menirea de a se adresa tuturor copiilor, de a-i transforma în elevi şi de a-i deprinde şi abilita cu 

cunoştinţele şi aptitudinile de bază. 

 În funcţie de dizabilităţile elevilor integraţi, pentru a duce o viaţă pe cât de independent 

posibil,  şcoala noastră a parcurs următorii paşi: 

➢ construirea unei rampe care să faciliteze accesul cărucioarelor cu rotile la una din căile de 

acces în şcoală; 

➢ achiziţionarea de  mobilier de înălţime reglabilă, astfel încât elevii să-şi poată sprijini ambele 

picioare pe podea şi pentru a le asigura confortul necesar pe durata şederii în bancă; 

➢ angajarea de profesor itinerant, care se ocupă atât de instruirea specială a copiilor cât şi de 

consilierea profesorilor, în alegerea metodelor şi mijloacelor didactice adecvate, precum şi cu 

părinţii pentru a-i ajuta să alcătuiască un program de învăţare. 
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➢ Participarea cadrelor didactice la cursuri de specialitate în vederea adaptării demersului 

educaţional la nevoile şi cerinţele acestor copii: obiective adaptate, curriculum adaptat, 

strategii didactice adaptate şi evaluare adaptată. 

 

Pasul care poate constitui model de bună practică aplicat şi în alte şcoli îl reprezintă 

profesorul itinerant, care prezintă avantajul că elevii cu deficienţe pot învăţa alături de ceilalţi 

copii normali şi permite o intervenţie timpurie pentru copii şi pentru părinţi: se evită deplasările 

la cabinete de specialitate, se întocmeşte un raport după fiecare şedinţă pentru părinţi şi cadrul 

didactic astfel încât, acesta din urmă să poată folosi strategiile didactice  cele mai potrivite pentru 

remedierea deficienţei semnalate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

„Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli. Ghid managerial”  UNICEF, Bucureşti, 1999 

Creţu D, Nicu A., Mara D – Pedagogie - formarea iniţială a profesorilor, Ed. Universităţii 

„Lucian Blaga” Sibiu, 2005
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Strategii de intervenție în situația  bullying – ului școlar în cazul elevilor cu CES 

Prună Nicoleta Daniela – Profesor itinerant  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1, Municipiul Ploiești 

 

Date de identificare: 

Nume și prenume: B.I 

Vârsta: 11 ani 

Clasa: a IV –a (mediu rural) 

Date despre familie: 

B.I face parte dintr-o familie compusă din mamă și bunicii materni. 

Părinții au divorțat în urmă cu trei ani, iar băiatul a fost încredințat mamei, la cererea acesteia. 

Climatul familial actual este unul bun pentru dezvoltarea elevului. 

Mama se implica și colaborează cu persoanele responsabile de educarea elevului. 

Descrierea cazului: 

B.I este un elev cu CES, în clasa a IV-a, la o şcoală din mediul rural. 

În urmă cu trei ani şi jumătate copilul participă involuntar la actul violent de separare al părinţilor, 

datorată  neînţelegerilor frecvente. 

În timpul interviului, mama afirmă că a ales separarea de tatăl copilului si datorită lipsei de implicare 

a acestuia in creşterea şi educarea copilului. 

Elevul a frecventat semestrul I al clasei pregătitoare la şcoala din localitatea de domiciliu(anterior), 

apoi a fost transferat la şcoala din localitatea de domiciliu actual. 

La sfârşitul clasei pregătitoare, cadrul didactic de la clasă a adus la cunoştinţă mamei nivelul diferit 

al dezvoltării socio  - educaţionale. 

Pe parcursul clasei I elevul este îndrumat către COSP pentru evaluarea şi orientarea şcolară. 

În urma evaluării elevului se constată un deficit de atenţie cu hiperactivitate şi o dislalie polimorfă şi 

un ritm lent de lucru.  

Elevul a beneficiat de programă adaptată la clasă si program de stimulare cognitivă dar şi terapie 

logopedică. 

Descrierea situaţiei de bullying: 

In timpul activităţilor şcolare elevul B.I este adesea ridiculizat, stigmatizat, marginalizat mai ales în 

timpul activităţilor de grup. 

Datorită specificului de deficit de atenţie, elevul rămâne în urmă, dacă întreabă copii râd de el(fapt ce 

l-a determinat să nu mai întrebe), 
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la orele de română atunci când trebuie să citească fragmentul dintr-o lecţie este des corectat şi grăbit 

de colegi să citească mai repede, 

este imitat de anumiţi colegi atunci când răspunde la întrebări, 

la jocurile colegiale din timpul pauzelor un anumit coleg ,,C,, îl pune să imite anumite animale 

pentru a râde de el cu ceilalţi colegi, 

nu este acceptat tot de anumiţi colegi în jocurile lor pentru că el ,,ciudat,, 

în timpul unor ore, colegul C îl provoacă pe ascuns să râdă pentru a fi pedepsit de cadrul 

didactic(care nu ştie cauza comportamentului) 

B.I nu spune ce se întâmplă cu adevărat deoarece ,,C,, nu se va mai juca cu el în pauze. 

 

Sursa manifestărilor agresorului: 

Nevoia de a fi in centrul atenţiei 

Nevoia de a manifesta superioritate în faţa celor mai slabi 

Nevoia de dominare 

Sursa manifestărilor victimei: 

Nevoia de a avea prieteni 

Nevoia de comunicare, de colaborare 

Ce l-a făcut pe agresor să-şi aleagă tocmai această victimă: 

Fragilitatea emoţională, socială  şi educaţională a victimei. 

În urma interviului pentru identificarea cauzelor comportamentului agresorului s-au identificat 

următoarele:(spusele agresorului) 

Elevul B.I este ,,măscăriciul,, clasei, 

Este un ciudat, el râde singur, niciodată nu este atent la ce spune doamna învăţătoare, 

El nu poate să înveţe ca noi, nu ştie să facă sarcinile noastre, 

Nu are tată, deci nu are cine sa-l apere, 

Pot să-l pun să facă ce vreau eu dacă vrea să mă joc cu el, chiar îl provoc să deranjeze ora ca doamna 

să-l pedepsească, iar în pauză le mărturisesc colegilor că eu l-am făcut pe I să râdă la oră, 

Îl pun să facă ca toate animalele pentru că nu îşi dă seama că râd de el. 

(Spusele victimei) 

Colegul ,,C,, mă face mereu de râs în faţa colegilor, 

Mă face să râd ca să mă pedepsească doamna, 

Mă jigneşte când nu mă descurc la lecţii 

Mă pune să imit animale să râdă şi colegii de mine, 

Mă ameninţă să nu-i spun doamnei că mă face să râd la ore, că nu se mai joacă cu mine şi nu o să 

mai fiu prieten cu el 

(Spusele mamei victimei) 

Îmi spune că râd colegii de el când nu se descurcă la ore, 

Mi-a spus că îl jigneşte  colegul,,C,, şi că-l pune să facă ca animalele să râde colegii de el, 

ştiu că-l provoacă colegul ,,C,, să râdă în timpul orelor pentru ca doamna să-l pedepsească că 

deranjează orele. 

De fiecare dată când   cadrul didactic spunea mamei că B.I deranjează orele sau nu era atent la ore, 

aceasta îl acuza, sau şi mai rău îl certa tot pe copil fără a afla de la acesta motivele 

comportamentului. 
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De cele mai multe ori aceasta îl acuza tot pe B.I pentru cele întâmplate fapt pentru care acesta nu mai 

avea încredere ca cineva să-l creadă şi să-l ajute. 

La o activitate de grup copil – părinte în cadrul activităţii de sprijin am avut de exemplificat 

,,relaţionarea in cadrul grupului de elevi – joc de rol,, 

Aşa am suspicionat existenţa bullying - ului în sala de clasă. 

După identificarea bullying - ului verbal descris mai sus am proiectat un plan de intervenţie la nivel 

individual şi de grup pentru prevenirea extinderii acestuia. 

 

Plan de intervenţie 

Obiectiv general: 

Îmbunătățirea calităţii  mediului educațional și siguranța fizică și emoțională a elevilor în cadrul 

școlii. 

Obiective specifice: 

Reducerea comportamentelor de bullying existente în rândul elevilor, 

Prevenirea noilor comportamente de bullying; 

Construirea unor mai bune relații între elevii din  școală. 

Dezvoltarea  relaţiilor familiale şi şcolare. 

 

Desfăşurarea intervenţiei: 

ACŢIUNI LA NIVELUL CADRELOR DIDACTICE: 

Consilierea cadrului didactic pentru  identificarea, gestionarea şi reducerea situaţiilor de bullying în 

mediul şcolar. 

Participarea cadrelor didactice din şcoală la sesiuni de training  pentru dezvoltarea abilităţilor de  

soluţionare şi intervenţie timpurie în cayul situaţiilor de bullying. 

 

ACŢIUNI LA NIVELUL ELEVILOR: 

Desfăşurarea unor activităţi în parteneriat cu psihologi educaţionali/consilieri şcolari. 

Unele activităţi pot fi desfăşurate si cu participarea părinţilor 

Tipuri de activităţi: 

CREAREA REGULILOR DE BAZĂ 

OBIECTIVE 

Să-i implice pe elevi în discutarea și convenirea unor reguli comune de comportament în grup/clasă 

care să fie respectate mutual. 

 Să creeze un mediu sigur și de sprijin pentru prevenirea bullying-ului. 

 

TRECI ÎN CERC 

OBIECTIVE 

  Să pregătească grupul/clasa pentru subiectul bullying. 

  Să crească nivelul de conștientizare și să consolideze empatia față de copiii care pot     fi excluși sau 

agresați. 
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 ȘOARECELE ȘI PISICA 

OBIECTIVE 

Să înțeleagă cum se simte să fi cel care vânează și cel care este vânat, într-un mod neamenințător. 

Să pregătească grupul/clasa pentru subiectul bullying. 

CUVINTE CARE RĂNESC 

OBIECTIVE 

Să aibă sensibilitate și să înțeleagă impactul emoțional al cuvintelor. 

Să experimenteze puterea cuvintelor. 

SEMAFORUL 

OBIECTIVE 

Să crească nivelul de autoconștientizare și să explore părerile și nevoile elevilor privind siguranța și 

bunăstarea la școală, și percepția și înțelegerea indivizilor cu privire la bullying și violență. 

Să faciliteze discuția într-o atmosferă de clasă sigură, fără bullying. 

BEȚE ȘI PIETRE / CUVINTELE DOR 

OBIECTIVE 

Să sublinieze puterea pe care o are fiecare de a interveni în situațiile de bullying. 

Să identifice moduri de a interveni în situații de bullying și hărțuire. 

Să identifice resursele de ajutor. 

HARTA AJUTORULUI 

OBIECTIVE 

Să identifice resurse utile în rețelele de elevi formale sau informale. 

Să sporească nivelul de conștientizare și comportamentele de căutare a ajutorului în situațiile 

problemă. 

JOACĂ-TE CU NOI 

OBIECTIV 

Să îi ajute pe elevi să-și dezvolte abilitățile empatice 

URCÂND MUNTELE 

OBIECTIVE 

Să construiească abilități pentru lucrul în echipă, cooperare și rezolvarea sarcinilor. 

Să extindă comportamentul de a ajuta și de a susține. 

Să întărească relația dintre profesor și grup/clasă. 

FEREASTRA LUI JOHARI 

OBIECTIVE 

Să crească nivelul de conștientizare cu privire la modul în care elevii se văd pe ei înșiși și modul în 

care alții îi percep. 

Să înțeleagă și să arate autoacceptare și că sunt conștienți de propria persoană. 

Să crească dezvoltarea personală, comunicarea interpersonală și relațiile interpersonale. 

 

 

REZULTATELE INTERVENŢIEI: 

CLIMATUL CLASEI/ ȘCOLAR ÎMBUNĂTĂȚIT 

ABILITĂȚILE/ATITUDINEA COPIILOR  ÎMBUNĂTĂȚITE 
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REGULAMENTUL ANTI BULLYING 

Programul propune și patru reguli care vor ghida zilnic conduita socială a elevilor în spațiul școlii: 

1. Nu îi vom agresa pe colegii noștri. 

2. Vom încerca să-i ajutăm pe elevii care sunt agresați. 

3. Vom încerca să-i includem pe elevii care sunt excluși. 

4. Dacă știm că cineva este agresat, îi vom spune unui adult din școală și unui adult de acasă. 

 

ACŢIUNI LA NIVELUL PĂRINŢILOR: 

Părinţii sunt consiliaţi pentru a-şi îmbunătăţi relaţionarea cu copii  

Pot fi îndrumaţi să participe la sesiuni de parenting 

Pot participa la activităţile clasei pentru a dezvolta relaţionarea cu proprii copii dar si cu părinţii 

copiilor. 
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ORGANIZAREA ACTIVITĂȚIILOR MOTRICE ADAPTATE PENTRU  DEFICIENȚI 

MINTALI SAU RETARD MEDIU ȘI UȘOR 

 

prof. Cristea Manuela 

Colegiul de Științe ale Naturii Emil Racoviță Brașov 

 

 Educaţia fizică şi sportul adaptat încearcă să vină în întâmpinarea unei mari provocări şi 

anume să sprijine subiecţii deficienţi în a căpăta deprinderi care să îi facă independenţi, autonomi. 

Acest lucru se poate realiza dacă respectăm trei aspecte importante:  

 ♦ conturarea unei strategii adecvate;  

 ♦ crearea unor situaţii de învăţare stimulative;  

 ♦ utilizarea unei abordări de instruire specifice şi a unor modele ce facilitează (re)învăţarea.  

 Utilizarea educaţiei fizice şi sportului în stimularea motivaţiei interne care susţine procesul de 

vindecare – recuperare, reprezintă o cale firească de dezvoltare ulterioară a individului.  

 Astfel apare educaţia fizică specială sau adaptată, care este o ramură a educaţiei fizice ce 

urmăreşte recuperarea şi integrarea socială prin promovarea programelor adaptate diferitelor tipuri de 

deficienţe.  

 Se cunosc trei tipuri de asemenea programe:  

 1. Programe adaptate care implică modificare activităţilor fizice tradiţionale, astfel încât să 

ofere posibilităţi de participare pentru toţi deficienţii;  

 2. Programe corective care se adresează în special recuperării funcţiei posturale şi a 

deficienţelor de biomecanică a mişcării;  

 3. Programe de dezvoltare care urmăresc îmbunătăţirea nivelului calităţilor motrice şi a 

posibilităţilor de realizare a deprinderilor şi priceperilor motrice. Care este conţinutul acestei 

discipline? Cei care o plasează în opoziţie cu sportul sau cei care o asimilează cu sportul sau cei care 

o limitează la practici determinate de o “metodă”, fie ea şi laborioasă, fac o eroare simplificând sau 

reducând la şabloane această activitate. În realitate conţinutul educaţiei fizice este legat de conduita 

motrica. 

 Particularităţile subiectului este una dintre variabilele ce presupun din partea profesorului o 

informare atentă asupra tipului de deficienţă, etiologiei acesteia şi nivelul de dezvoltare a capacităţii 

motrice a subiectului. În funcţie de aceste particularităţi, profesorul va decide:  

 - stilul de instruire pe care îl va adopta: structurat, direct sau nondirectiv, euristic;  

 - condiţiile de mediu, respectiv tipul de deprinderi care vor fi însuşite: deschise -închise, în 

funcţie de influenţele care se doresc să se exercite asupra subiecţilor;  

 - materiale didactice, echipamente necesare, adaptate tipului de deficienţă;  

 - mărimea grupului în care se vor desfăşura activităţile de educaţie fizică şi sport;  

 - motivaţia care angrenează persoanele cu deficienţe în practicarea exerciţiilor fizice. 

 Accesibilitatea, ca principiu general de instruire, se va traduce în cazul persoanelor cu 

deficienţe şi prin modificarea regulamentelor de practicare a ramurilor de sport. Aceasta se poate 

realiza în următoarele direcţii:  

 - adaptarea suprafeţelor de joc (dimensiuni, suprafață); 

 - modificarea echipamentelor ( mingi mai uşoare, mingi sonore), modificarea înălţimii 

fileului, a mesei de joc pentru tenis de masă;  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1007 
 

 - modificarea regulilor de joc, a numărului de jucători din echipă, menţinând însă unele reguli 

de bază. Toate aceste aspecte legate de creşterea accesibilităţii practicării diferitelor ramuri de sport 

de către subiecţi deficienţi solicită din plin creativitatea profesorului şi chiar a practicanţilor. 

 Pentru o bună organizare şi individualizare a pregătirii se recomandă îmbinarea următoarelor 

tehnici:  

 ♦ Lucrul în echipă – activitatea este condusă de mai mulţi specialişti în funcţie de experienţa 

acestora şi de gradul severitatea deficienţei individului;  

 ♦ Lucrul cu însoţitor – presupune ajutor suplimentar asigurat de o persoană, atunci când 

subiectul participă la lecţiile de educaţie fizică adaptată.  

 ♦ Lucrul independent – deschide oportunitatea elevilor de a progresa fără a fi condiţionaţi de 

respectarea unor modalităţi de exersare frontală. 

 Indicaţiile metodice privind organizarea şi conducerea activităţilor motrice adaptate 

(deficienţi mintali cu retard mediu şi uşor): 

 - puneţi accent pe deprinderile fundamentale de stabilitate, locomoţie şi de manipulare;  - 

lucraţi fără rezerve pentru componentele fitness-ului într-o manieră sistematică şi progresivă;  

 - arătaţi - demonstraţi mai mult şi explicaţi mai puţin;  

 - transmiteţi lent şi clar indicaţiile legate de execuţie;  

 - puneţi accent în execuţie doar pe 2-3 elemente;  

 - reduceţi indicaţiile verbale pe cât posibil;  

 - repetaţi demonstraţia şi refuzaţi anumite indicaţii; metoda demonstraţiei se dovedeşte a fi 

mult mai eficientă decât explicaţia;  

 - utilizaţi strategii de învăţare multisenzorială prin utilizarea conducerii manuale prin 

mişcare; - structuraţi atent conţinutul fiecărei lecţii. 

 - schimbaţi frecvent conţinutul instruirii în cadrul aceleiaşi lecţii (de exemplu, 5 minute 

alergare urmate de 5 minute de leapşa, exersare sub forma lucrului pe ateliere, circuit pentru 

dezvoltarea forţei);  

 - impuneţi reguli simple în execuţia subiecţilor;  

 - reduceţi deprinderile care se însuşesc, al mişcări simple;  

 - utilizaţi materialele intuitive: afişe, ilustraţii, în vederea facilitării înţelegerii acţiunilor 

motrice;  

 - numiţi întotdeauna mişcarea care se învaţă pentru ca studenţii să-şi formeze un vocabular 

minimal de specialitate;  

 - includeţi multe structuri ritmice în cadrul lecţiilor; 

  - asiguraţi asistenţă execuţiilor copiilor(dacă ester necesar); 

  - lăsaţi subiecţii să repete de mai multe ori acţiunile reuşite, asigurând astfel dezvoltarea 

încrederii în forţele proprii şi a sentimentului de satisfacţie;  

 - întăriţi şi încurajaţi permanent răspunsurile subiecţilor, stabilind anumite standarde de 

comportament, apreciind aspectele pozitive;  

 - nu utilizaţi activităţi care să implice eliminarea sau izolarea subiecţilor în exersare. 

 Profesorul trebuie să ţină cont în programele de exerciţii de faptul că persoanele cu deficienţă 

mintală pot avea o atitudine diferită faţă de exerciţiile fizice, şi anume:  

 - unele persoane doresc să participe la activităţile cu conţinut variat;  
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 - altele, dimpotrivă, preferă schimbări puţine ale exerciţiilor, preferând reluarea anumitor 

structuri motrice. 
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BUNE PRACTICI PRIVIND INTEGRAREA COPIILOR CU CES  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

Prof. înv. primar Aldica Justiniana Maria 

Școala Gimnazială Nr. 49, București 

 ,,Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, 

emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copii cu dizabilități, și copiii talentați, 

și copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, 

etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale,, (Cadrul de acțiune privind 

cerințele educative speciale, UNESCO/Conferința de la Salamanca, 1994, pag.6). 

Cerințele educative speciale (CES) sunt acele cerințe care derivă din nevoile speciale ale unor 

persoane, generate de existența unor disfuncții la nivel intelectual, senzorial, fizic, psihoafectiv, 

socio-economic, cultural.  

Conform MEC – Ordinul 5574/2011 (Ordinul care reglementează organizarea serviciilor de 

sprijin educațional pentru elevii cu CES) , Cerințele educative speciale (CES) desemnează ,, 

necesitățile educaționale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate 

particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau 

tulburări/dificultăți de învățare ori de altă natură, precum și o asistență complexă (medicală, socială, 

educațională etc.).  

Pentru a se asigura egalizarea șanselor educaționale ale copiilor cu CES integrați, aceștia 

trebuie sprijiniți atât la nivelul școlii cât și al comunității. Măsurile de suport pot fi variate, de la 

schimbarea orarului, clasei, conținuturilor curriculare, asigurarea accesibilității fizice sau de 

comunicare alternativă, cadre didactice specializate, profesori de sprijin la clasă sau în afara ei, 

forme de sprijin în afara timpului de lecții, inclusiv în colaborare cu familia și alți factori implicați în 

recuperarea lui pe toate planurile.  

O abordare fundamentală pentru succesul școlar și recuperarea deficiențelor de învățare ale 

copiilor cu CES este accentul major pus pe solidaritate și activitate în echipă (în clasă/școală și în 

afara ei) și mai puțin pe competiție. 

Factorul determinant al succesului integrării și adaptării școlare este învățătorul/profesorul 

clasei și așteptările acestuia față de copilul cu deficiențe. Profesorul nu trebuie să accentueze 

dificultățile copilului cu CES sau să creeze altele noi. Ansamblul de strategii și metode utilizate de 

acesta la clasă precum și colaborarea dintre cadrele didactice implicate în educarea – instruirea – 

adaptarea – recuperarea copilului cu CES din școală, pot contribui semnificativ la reușita școlară a 

copilului cu deficiențe diverse. 

Există copii cu deficiențe intelectuale, psihice, de dezvoltare, senzoriale, locomotorii, cu 

dificultăți specifice de învățare, cu tulburări de comportament sau de conduită socioafectivă, cu boli 

cronice sau genetice, copii la care tulburarea de limbaj este o consecință a uneia dintre aceste 

deficiențe. 

Aria tulburărilor de limbaj la copii cu CES este vastă ca și la copilul normal, doar că depinde 

în mare măsură de specificul deficienței acestora (nedezvoltare/întârziere a vorbirii, mutism 

psihogen; dislalii simple sau polimorfe, centrale sau periferice, ușoare sau severe, obișnuite sau 

audiogene; bâlbâiala, logonevroza; afonie, disfonie, fonastenie, mutația fiziologică/patologică a 

vocii; dislexie, disgrafie sau sindrom dislexico-disgrafic). 
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Copiii cu CES integrați necesită: 

• un efort mai mare din partea factorilor implicați în recuperarea lui pluridisciplinară; 

• asigurarea sprijinului în învățare-recuperare prin convergența eforturilor factorilor implicați 

într-o echipă interdisciplinară; 

• programe terapeutice adaptate particularităților lor de dezvoltare și diagnostic; 

• instrumente de lucru și materiale specifice; 

• ambianța de lucru diferită, adaptată posibilităților lor de acces și învățare- recuperare. 

În cazul copiilor cu CES, terapia logopedică este esențială. Ea presupune, indiferent de tipul 

tulburării de limbaj, mai multe etape: 

- depistarea copilului cu CES și tulburări de limbaj; 

- evaluarea complexă: studierea cazului (istoricul medical, documente medicale, convorbiri cu 

membrii familiei), examinare psihologică și logopedică; 

- studiul teoretic al cazului, deficienței, documentarea; 

- identificarea persoanelor care de ocupă de îngrijirea, educarea, instruirea și recuperarea 

copilului; 

- alcătuirea unei echipe de colaboratori în vederea recuperării limbajului copilului cu CES; 

- proiectarea unui plan de intervenție logopedică, în funcție de diagnostic; 

- intervenția propriu-zisă ( alegerea unor modele de colaborare, în parteneriat, în vederea 

recuperării limbajului); 

- evaluări periodice și evaluarea finală – feedback-ul. 

Metodele și tehnicile generale în terapia tulburărilor de vorbire la copiii cu CES sunt aceleași, 

în mare parte, ca și pentru copilul normal, diferă doar accentul pus pe una sau alta dintre ele precum 

și durata, ponderea ei ca timp într-o ședință sau pe parcursul terapiei. Spre exemplu, la un copil cu 

tetrapareză spastică sau alte tulburări neuromotorii, o pondere mare va avea educarea mișcărilor 

articulatorii, exercițiile pentru mobilizarea aparatului fonoarticulator necesitând mai multe ședințe; la 

copilul cu bâlbâială, crește ponderea exercițiilor pentru educarea respirației; la copilul cu tulburări 

auditive, exercițiile pentru dezvoltarea auzului. 

O abordare esențială pentru succesul activității terapeutice și recuperarea deficiențelor de 

limbaj și de învățare ale copiilor cu CES este accentul major pus pe solidaritate și activitate în 

echipă. Cadrele didactice implicate în această echipă sunt profesorul de la clasă și celelalte persoane 

cu statut de cadru didactic implicate în instruirea-recuperarea copilului: profesor de sprijin, logoped, 

kinetoterapeut, etc. 

Cadrul didactic de la clasă poate oferi informații logopedului cu privire la comportamentul 

verbal al copilului și poate semnala tulburările de scris-citit survenite pe parcurs, după examinarea 

logopedului; el poate sprijini logopedul în demersul terapeutic prin însușirea unor tehnici specifice 

de corectare. 

Angajarea și responsabilizarea familiei în demersul terapeutic este fundamentală pentru 

reușita recuperării. La orice copil, în mod particular la cel cu CES, gradul de interes și de colaborare 

a părinților cu școala/cabinetul logopedic este cel mai adesea direct proporțional cu rezultatele 

obținute de copii. Formele de colaborare și sprijin reciproc sunt diverse, deoarece, ca și în cazul 

copiilor, familiile sunt diferite, necesitățile lor de a fi sprijinite sau posibilitățile de a oferi sprijin pot 

fi extrem de diverse. 
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O colaborare eficientă trebuie să se bazeze pe respect reciproc, atitudine imparțială, empatie 

față de părintele copilului cu CES. 

Există diferite forme de colaborare cu familia: 

- oferire de informații (familiile primesc informații despre deficiența copilului); 

- împărtășire de informații (ședințe pentru planificarea programelor de intervenție, a 

activităților de colaborare, de ambele părți); 

- sprijin colaborativ pentru recuperare (intervenții comune, membrii familiei lucrează împreună 

cu logopedul pentru fixarea obiectivelor planului de recuperare); 

- pregătirea părinților: învățarea și acumularea cunoștințelor și tehnicilor utile părinților în 

vederea recuperării deficienței copiilor. 
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COPIII CU C.E.S. DINCOLO DE APARENȚE 

 
Chiochiu Elena 

Școala Gimnazială Grajduri, jud. Iași 

    

Noțiunea de C.E.S. pare asemănătoare cu cea de educație specială dar  în cadrul  C.E.S. 

educația specială este  văzută în context mai  larg,  complementară cu  educația generală, accesibilă 

fiecărui  copil/elev. 

C.E.S. exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenție  și o asistență 

educațională suplimentară (măsuri afirmative,  pozitive,  din nevoia  de compensare a unui/unor 

dezavantaje), fără de care  nu se poate vorbi efectiv de egalizarea șanselor, de acces  și participare 

școlară și socială. 

Sintagma C.E.S. este   mai   relevantă  în  plan   psihopedagogic  decât  cea   de   deficiență, 

incapacitate/dizabilitate sau handicap. În  același  timp,  noțiunea sugerează o relativizare  a 

concepției și practicii  tradiționale de împărțire pe categorii de deficiențe  ori handicap precum și o 

viziune mai nouă, non-categorială, care permite în mai mare  măsură o abordare individualizată 

(personalizată). 

C.E.S. desemnează un „continuum” al problemelor speciale în educație, de la deficiențele 

grave și profunde la dificultățile/tulburările ușoare de învățare.  

Registrul acestora, în accepția U.N.E.S.C.O. cuprinde: 

- întârziere/deficiență mintală/dificultăți/dizabilități severe de învățare/dizabilități  

intelectuale; 

-   deficiențe  fizice/motorii; 

-   deficiențe  vizuale; 

-   deficiențe  auditive; 

-   tulburări emoționale (afective)  și de comportament; 

-   tulburări (dezordini) de limbaj; 

-   dificultăți/dizabilități) de învățare (UNESCO, 1995). 

Indiferent de aria (registrul)  de acoperire, este vorba însă de un grup  de copii care au nevoie 

de un sprijin adițional, care depinde  la rândul  lui de  măsura în care școlile trebuie  să-și  adapteze 

curriculum-ul, predarea  și organizarea  și/sau asigurarea de resurse suplimentare  umane  sau 

materiale care să stimuleze  învățarea  eficientă  și eficace pentru acești copii (UNESCO, ISCED, 

1997). 

Noțiunea de C.E.S. este bogată în sensuri. Cerinţele educative speciale constituie un concept 

apărut recent care defineşte cerinţele specifice faţă de educaţie ale copilului derivate sau nu dintr-o 

deficienţă. 

Cerinţele educative speciale reies din particularităţile individuale de dezvoltare, învăţare, 

relaţionare cu mediul, din experienţele anterioare ale copilului, din problemele sociale şi de existenţă 

ale lor. Cerinţele educative speciale pot fi temporare sau se pot instala pentru totdeauna, apărând la 

etapele cele mai timpurii ale dezvoltării şi la toate nivelurile sistemului de educaţie.  

Cerinţele educaţionale cuprind un registru larg de probleme speciale în educaţie, de la copiii 

cu deficienţe în dezvoltare până la cei dotaţi, fiecare dintre ei având cerinţe speciale individuale. 

Abordarea adecvată a acestor cerinţe ar asigura accesul egal la o educaţie de calitate, participarea şi 

includerea şcolară şi socială reală a tuturor copiilor. Un copil cu cerinte educative speciale are cerințe 
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similare celorlați copii fără cerințe educative speciale, dar prezintă și alte dificultăți suprapuse 

specifice. Ca exemplu, un copil diagnosticat cu Sindrom Asperger cu un nivel de inteligență înalt 

funcțional, s-ar presupune că nu ar avea nevoie de un certificat de orientare școlară,  dar acel copil 

poate să exceleze într-un anumit domeniu și în altul totuși, să prezinte cerințe educative speciale. 

Un alt exemplu, copiii cu A.D.H.D. (deficit de atenție și concentare și hiperactivitate), în 

cazul lor, un certificat de orientare școlară poate să reprezinte un „instrument” de sprijin în 

dezvoltarea continuă a capacității de a se concentra mult mai ușor și în același timp posibilitatea de 

înțelegere a sarcinii mai repede, atunci când, lecția predată la clasă îi este explicată și individual. 

Adaptarea curiculară depinde de tipul şi gradul deficienţei/nevoii copilului de posibilităţile 

fiecărei şcoli de a asigura ajutorul fiecărui copil cu C.E.S. în parte În planul dezvoltării curriculare 

pentru  copiii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă de curriculum-ul general pentru 

elevii /copiii, care nu prezinta cerinte educative speciale.   

Pe de o parte, curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte, se amplifică prin 

introducerea unor activităţi suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de 

deficienţă. 

Părinții copilului cu nevoi speciale și/sau cerințe educative speciale sunt deseori stresați, 

îngândurați și de mult ori rușinati, deși nu e normal să fie așa, ei nu sunt vinovați că, copilul lor are 

anumite deficiențe. Sunt cazuri în care primesc acasă bilet/telefon că, copilul nu a reușit să facă x 

lucru sau a avut comportamentul y. 

    Trebuie să înțelegem că uneori acești copii nu au un auto-control asupra propriului 

comportament.  

De exemplu, în cazul copilului cu T.S.A., prezintă anumite steriotipii, se întâmplă să nu 

reușească să le gestioneze întotdeauna corespunzător sau nu reușesc să păstreze permanent contactul 

vizual. 

Un alt exemplu, copilul cu A.D.H.D. Deși copilul cu A.D.H.D. adesea dorește să fi un elev 

bun, comportamentul impulsiv și dificultățile în concentrarea atenției pot produce probleme.  

Profesorii, părinții și prietenii știu că copilul are un comportament problematic dar s-ar putea 

să nu își dea seama ce nu este în regulă. 

A.D.H.D. înseamnă Deficit de Atentie-Tulburare Hiperkinetică și este una dintre cele mai 

frecvente afecțiuni comportamentale întâlnite la copii și adolescenți. Există tendința abuzivă de a 

atribui toate dificultățile ce le au copii în învățare și comportament, carențele educaționale sau 

problemele de atitudine din partea copiilor, acestui sindrom numit A.D.H.D. 

Copiii cu dizabilități și/sau cerințe educative speciale au dreptul să meargă la școală cu un 

însoțitor plătit de familie, care poate sta în clasă și să participe la ore.  

Acest lucru este reglementat în ordinul comun publicat în Monitorul Oficial de Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (nr. 1985/04.10.2016); Ministerul 

Sănătății (nr. 1305/17.11.2016) și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

(5805/23.11.2016). Articolele 63 și 64 reglementează acest lucru. 
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BENEFICIILE PRACTICĂRII ACTIVITĂŢILOR DE TIMP LIBER 

 

Profesor Gheorghe Grigoraș-Popa  

Colegiul Național ,,Petru Rareș” Piatra-Neamț  

 

În concepţia actuală, activitatea sportivă în timpul liber capătă două aspecte fundamentale: 

utilitatea practică şi lupta împotriva oboselii, plăcerea de necontestat a exerciţiilor fizice şi a mişcării 

în aer liber a oamenilor. Folosirea utilă a exerciţiului fizic trebuie întregită cu petrecerea plăcută a 

timpului în aer liber în activităţi de agrement, practicând jocurile, sporturile şi turismul, precum şi 

activităţi mai speciale, cum ar fi pescuitul, vânătoarea, cicloturismul.                                                                                                                                                                       

Dacă timpul liber este folosit judicios, el devine un mijloc de formare a personalităţii umane, 

de educaţie permanentă. Aceste activităţi libere trebuie organizate cu colegii, prietenii, cu familia atât 

sub formă necompetiţională (plimbări, excursii, jocuri dinamice, înot etc.), cât şi sub forma unor 

competiţii. Esenţial este ca aceste activităţi de educaţie fizică şi sport să intre în regimul zilnic de 

viaţă al fiecărui individ. Obişnuirea treptată cu practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi a 

mişcării înseamnă modelare, conştientizare şi participare activă.  Astfel, educaţia sportivă fizică 

capătă un caracter proiectiv-formativ, care împreună cu ceilalţi factori educativi (familia, 

organizaţiile de tineret), fac ca acţiunile lor să fie convergente. 

Beneficiile activităţilor de timp liber în vederea socializării 

Sportul şi exerciţiul fizic pot fi considerate instrumente de socializare extrem de importante şi 

de aceea oricărui stat îi revine o mare responsabilitate în a le promova şi dezvolta. În societăţile 

moderne sportul reprezintă un fenomen a cărui importanţă a crescut foarte mult, devenind din ce în 

ce mai prezent în viaţa cotidiană. Marea sa forţă de atracţie a făcut ca tot mai mulţi oameni să 

păşească în arenele sale, unde întrecerile sportive de orice gen au devenit veritabile spectacole 

ocupând un loc important în preocupările moderne ale mass-mediei.                                                                                           

Activitatea sportiv-recreativă şi-a lărgit cadrul de participare de la tineri la vârstnici, de la 

bărbaţi la femei, de la activitatea şcolară la timpul liber, de la hobby la profesiune, reuşind prin 

intermediul exerciţiului fizic să modeleze fizionomia şi comportamentul uman. Larga sa reprezentare 

dovedeşte că este un fenomen de masă care este capabil să producă modificări fundamentale în 

peisajul social global. Acest proces evolutiv s-a datorat atenţiei pe care sportul a acordat-o 

individului uman indiferent de poziţia sa socială, indiferent de vârstă sau de sex, indiferent de etnie 

sau religie, lăsând de-o parte orice discriminare şi a atras în sfera sa toate categoriile sociale - pe unii 

ca practicanţi, pe alţii ca spectatori. Acest dualism protagonist/spectator a permis modelarea 

caracterului şi a oferit noi motivaţii, unele ideatice, altele materiale. Chiar dacă motivele de a face 
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sport sunt diverse, sportul face loc şi celor ce vor performanţe şi celor ce vor câştiguri, constituind un 

mijloc ideal de manifestare a preocupărilor, a năzuinţelor.  

Sportul ca activitate recreativă creează destindere, este mijlocul ideal de a avea contact cu alţi 

semeni şi de a stabili noi relaţii, un mijloc de a consuma energia, dar care poate să conducă şi către 

un alt simţ estetic. Prin marele său caracter integrator el devine un suport ideal de manifestare şi 

exprimare, de descoperire a sinelui. Dualismul menţionat se manifestă şi într-un alt mod, şi anume, 

divertisment şi profesie, fiindcă sportul oferă posibilitatea unei largi categorii de practicanţi să-şi 

petreacă timpul într-un mod plăcut şi util, iar alteia să profeseze în cadrul instituţional sportiv sau 

adiacent acestuia. Toate aceste aspecte relevă din plin diversitatea sportului şi creează în societatea 

modernă o nouă imagine, de la comportamentul individului la comportamentul grupului, ceea ce 

poate crea şi alte aspecte ale căror efecte sunt şi benefice, dar şi nefaste, în funcţie de interesele 

manifestate de protagonişti, care de cele mai multe ori depăşesc sfera sportului, căpătând alte 

dimensiuni. Dintre acestea se disting integrarea şi excluziunea sentimentelor identităţii locale sau 

naţionale şi al integrării internaţionale, „hemoragia politică” şi democraţia, agresiunea şi armonia, 

degradarea mediului şi protecţia mediului. Aceste dimensiuni arată că sportul este o componentă 

importantă a calităţii vieţii şi culturii care trebuie susţinut primordial de către tot aparatul 

instituţional. Statul trebuie să fie un factor important în asigurarea unui optim funcţional (tehnic şi 

logic) care să garanteze tuturor cetăţenilor dreptul la practicarea exerciţiului fizic. 

Sportul recreativ a reuşit, încă de la apariţia sa, să aibă o semnificaţie socială foarte mare şi 

acest lucru s-a realizat doar prin prisma caracterului său mobilizator, a numeroaselor sale pilde şi 

modele, a numeroaselor sale principii care au găsit tot mai mulţi adepţi. Extinderea ariei sociale a 

sportului a făcut ca sportul să fie considerat o necesitate pentru stat, în special în ţările europene 

moderne care au căutat să promoveze sportul la scară naţională pentru a lărgi participarea şi aria de 

răspândire a unor elemente de specific naţional (exemplu: oina în România) şi lărgirea conotaţiei 

sportului prin amplul său efect formativ şi cultural, prin educaţia fizică. Este foarte adevărat că există 

o varietate mare de forme de sprijinire a sportului de către stat, ele diferind de la ţară la ţară şi de la o 

perioadă la alta în raport cu specificul fiecărei ţări. Modelele europene şi rezultatele obţinute de ele 

relevă nu numai aspecte legate de o educaţie sănătoasă, dar şi grija pe care factorii de decizie şi 

organele abilitate ale acestor ţări de a găsi măsuri de preîntâmpinare a fenomenului, iar rezultatele 

obţinute sunt elocvente atât în plan biologic, cât şi economic. În numeroase rânduri, s-au făcut 

recomandări privind legătura dintre SPORT - MUNCĂ - CONFORT FIZIC în care se accentua 

creşterea posibilităţilor de practicare a sportului şi a activităţilor de destindere şi de implicare în 

activităţile voluntare în sport, în condiţiile creşterii timpului liber, a creşterii sedentarismului datorat 
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tehnologiilor şi a creşterii tensiunii sistemului nervos datorat stresului. Pentru a se ajunge la un 

rezultat pozitiv, promovarea sportului trebuie să se facă pe principii noi bazate, în primul rând, pe 

participare şi mai puţin pe competiţie.  

Considerăm că participarea în activităţile sportiv-recreative creează numeroase avantaje:                                                                                                                                                        

- formă fizică (o condiţie fizică excelentă şi un corp mai estetic);                                                                                  

 atitudini mentale pozitive (eliminarea complexului de perdant şi o autocunoaştere mai 

bună);            

- spiritul de echipă ce poate aduce efecte benefice asupra mediului de muncă;                                                                   

- simţul apartenenţei, paralel cu cel de echipă contribuie la o dezvoltare benefică a 

activităţii;                               

- sănătatea (activităţile fizice reduc absenteismul şi îmbunătăţesc starea generală de 

sănătate); ameliorează comunicarea (sportul este un stimulent al comunicării);                                                                    

- stimulează viaţa comunitară (introduce norme şi valori de conlucrare şi cooperare pentru 

diferite grupe-ţintă - de exemplu: vârstnicii, femeile etc.).  

Activităţile sportive devin mai importante în societăţile moderne, tot mai mulţi oameni practică 

sportul sub diferite forme sau sunt spectatori de manifestări sportive, citesc despre sport sau încearcă 

noi forme de manifestare a exerciţiului fizic. Aceste activităţi sunt practicate nu numai în timpul 

liber, ci pentru un număr impresionant de persoane ele devin un mod de viaţă, ne referim aici nu doar 

la participarea activă la activităţi sportive, dar şi la consumarea lor.  

Există mai multe puncte de vedere referitoare la aceste beneficii ale sportului: 

a) participarea în sport: această activitate nu mai este preponderent a tinerilor, ea fiind 

practicată în mare măsură şi de persoane vârstnice, persoane cu handicap etc. De aici şi caracterul de 

generalitate al sportului care poate fi practicat de orice categorie de persoane indiferent de rasă, sex, 

vârstă sau convingeri religioase. 

b) motivaţia: sportul nu mai este orientat exclusiv către performanţă şi competiţie, ci din ce în ce 

mai mult către noi forme de motivaţie - recreere, valori estetice, comunicare socială, integrare 

socială, stare de sănătate;  

c) organizarea sportului: sportul şi activitatea sportivă în ultimele decenii nu mai sunt oferite 

doar de organizaţiile private sau de stat, ci şi de furnizori şi agenţi sportivi, fiind practicat tot mai 

mult în moduri neformale.   

Sportul, ca mediu de socializare este un proces prin care indivizii învaţă deprinderile, 

aptitudinile, valorile şi comportamentele care îl abilitează să participle în calitate de membru al 
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societăţii în care trăieşte; procesul de socializare este în fapt un fenomen complex datorită diversităţii 

culturale, politice şi economice din diferitele ţări. 

Avantajul sportului constă în influenţa pe care o exercită atât corpul, cât şi mintea, în acest fel 

sportul contribuind la socializare prin mişcare şi prin efectul mişcării asupra dezvoltării 

personalităţii, dar şi prin natura contactelor sociale. Sportul poate avea impact asupra asumării de 

roluri, adaptării la necesitatea conformării la norme, întăririi respectului de sine şi a identităţii.  

De asemenea, se consideră că valorile culturale, certitudinile şi comportamentele individuale şi 

sociale învăţate în cadrul activităţilor fizice se interferează şi în alte sfere ale vieţii sociale. Nu se 

poate vorbi despre socializare fără a menţiona dezvoltarea personalităţii şi mai ales a valorilor morale 

astfel că:   

- atitudinile faţă de încălcarea regulilor devin mai tolerante odată cu înaintarea în vârstă 

(creşterea experienţei);   

- mediul sportiv tinde să modifice opiniile; 

- noţiunea de fairplay este vitală;  

- socializarea nu poate fi promovată decât dacă sunt dezvoltate trăsăturile morale.  

Societatea actuală pendulează între dimensiunea competitivă a sportului şi cea ludică (de 

recreere), spiritul de cooperare, de luptă, de apartenenţă la o grupare (club, asociaţie), evidenţiază 

calităţile prin care omul îşi afirmă caracterul său social şi sociabil. Competiţia, caracteristică atât 

sportului de performanţă, cât şi sportului de masă, presupune acumularea a numeroase resurse 

individuale şi în primul rând a celor de ordin fizic în vederea atingerii scopului.  

Efectul socializator al activităţilor fizice şi a sportului generează o multitudine de efecte 

pozitive asupra mai multor categorii de beneficiari:  

1) copiii şi tineretul sunt principalii beneficiari ai practicării activităţilor fizice, copilăria 

timpurie este perioada în care activitatea motrică are o importanţă vitală pentru socializare, copilul 

fiind sensibil la dezvoltarea cognitivă şi morală, el asumându-şi roluri diferite, învaţă că este deosebit 

de ceilalţi şi mai ales învaţă să construiască relaţii cu ceilalţi (acordarea importanţei cuvenite jocului 

şi jocurilor în copilărie reprezintă premisa unei dezvoltări sănătoase pe plan motric, social şi 

cognitiv, permiţând să adopte treptat diferite roluri sociale care le dau posibilitatea să dobândească 

priceperi, deprinderi, abilităţi necesare ulterior în contexte mai largi; de cele mai multe ori, chiar şi în 

cazul adulţilor, anturajul este cel care-i mobilizează pentru o anumită activitate sportivă, dictată şi în 

funcţie de zona geografică - munte, mare - în care-şi petrec timpul liber); 

2) la adulţi interesul faţă de sport şi activitatea fizică diferă în funcţie de mai mulţi factori cum 

ar fi: cariera sportivă, educaţia, statutul social, ocupaţia, timpul liber. 
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Caracterul distractiv al sportului înlătură anxietatea, depresia sau sentimentele negative. 

Activităţile fizice practicate în cluburi, centre de fitness sau în aer liber, constituie mobilul unor 

contacte frecvente, prilej de a forma noi relaţii sau posibilitatea îmbunătăţirii capacităţilor de 

comunicare. Există beneficii mai ales la persoanele ezitante, timide sau lipsite de ambiţie ce provin 

dintr-un mediu în care nivelul inferior de autoapreciere nu prezintă un rol important, facilitând 

contactele sociale. 

Adesea, activităţile fizice sunt practicate pentru o îmbunătăţire a condiţiei fizice în scop 

profilactic, în cadrul unor programe moderate cu efecte sociale de implicare în grup şi cu modificări 

ale imaginii corporale a celor implicaţi. 

Problemele vârstei a treia sunt pe de o parte, afectarea tuturor funcţiilor organismului şi 

tendinţa de îmbolnăvire şi pe de altă parte, în special după pensionare (prin pierderea statutului 

social) pot apărea diverse tulburări legate de izolarea parţială, conducând la depresie, anxietate etc. 

Practicarea exerciţiilor fizice de către vârstnici poate produce efecte pozitive, în primul rând, prin 

încetinirea diminuării funcţiilor corporale, ameliorând starea de sănătate, menţinându-se la standarde 

optime conceptul de conştiinţă de sine. În al doilea rând, aceste efectele pozitive vizează influenţa 

benefică, directă asupra contactelor sociale şi impactul terapeutic asupra stării lor mentale, sporindu-

le buna dispoziţie. 

Concluzii                                                                                                                                                                            

Influenţa sportului şi a activităţilor fizice asupra omului şi societăţii este complexă, în special 

datorită efectelor pe care le produce asupra menţinerii sănătăţii, formării şi dezvoltării personalităţii. 

Timpul a validat efectele pozitive ale activităţilor fizice şi sportului asupra conceptului de sine, 

autoaprecierii, anxietăţii, depresiei, tensiunii şi stresului, energiei, dispoziţiei, eficienţei şi stării de 

bine. Sportul şi activităţile fizice contribuie la socializarea oamenilor şi îndeosebi a tinerilor în 

condiţiile în care există o bună dirijare. Socializarea în sport nu poate fi promovată decât atunci când 

sunt puse în evidenţă calităţile morale. Aptitudinile, deprinderile şi regulile acumulate pot fi 

transferate în orice altă sferă socială şi pot fi adaptate la specificul oricărei alte instituţii. Statul, 

trebuie să intervină în promovarea, organizarea şi dezvoltarea "sportului pentru toţi", până când 

populaţia în majoritatea sa va putea participa la activităţi sportive, susţinută de posibilităţi financiare 

proprii, de condiţii (infrastructură, baze sportive, materiale, spaţii accesibile şi agreabile) şi în special 

de mentalităţi favorabile, atitudini pozitive şi active la toate nivelurile. Practicarea sistematică, 

corectă şi conştientă a exerciţiilor fizice, cu precădere în timpul liber, atât organizat, cât şi 

independent, creează premisele dezvoltării culturii sportive, ceea ce va determina crearea unei 

societăţi competitive în interiorul Uniunii Europene, aliniate la standardele acesteia. 
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Suntem DIFERIȚI, dar toți suntem EGALI 

 

prof.înv.primar Moisoc Carmen Diana 

prof. Strugaru Mădălina 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, jud. Suceava 

 

„Educaţia este un ornament în vremuri de prosperitate şi un refugiu în vremuri de restrişte.” Aristotel 

 

     Educația este o activitate continuă care urmăreste dezvoltarea conștientă și performantă a 

potențialului individual în funcție de cerințele mediului social normat. Se dorește ca termenii de: 

invalid, irecuperabil, needucabil, inapt /incapabil de muncă să nu mai fie folosiți în caracterizarea 

persoanelor cu dizabilități, deoarece ei nu reprezintă realitatea si anulează șansele de dezvoltare a 

personalității persoanelor etichetate astfel. 

     Învățământul integrat este relativ nou în România și el constă în esență în raportarea 

învățământului la individ. El este garantul noilor orientări introduse de reforma învățământului în 

schimbarea întregii viziuni novatoare de trecere la un învățământ „centrat pe elev”. În școală elevii 

învață lucruri multe și diferite, însă unii copii își însușesc mai ușor unele cunoștințe, alții mai greu, 

unii mai bine, alții întâmpină probleme și necesită ajutor suplimentar. Copiii cu cerințe educative 

speciale sunt toți copiii care întâmpină dificultăți de dezvoltare și/sau de adaptare/integrare, cuprinși 

în sistemul de învățământ. Ei au nevoie de o educație adaptată particularităților individuale și/sau 

caracteristicilor unei anumite deficiențe de învățare, precum și o intervenție specifică. Astfel 

proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea programelor şcolare trebuie să ţină cont de 

diversitatea  caracteristicilor şi nevoilor elevilor incluşi în procesul instructiv-educativ și să asigure 

şanse egale pentru toți copiii. În procesul instructiv-educativ trebuie asigurată implicarea cadrelor 

didactice, părinţilor şi instituţiilor locale abilitate. Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi 

în unităţi şcolare de educaţie specială, în grupe şi clase speciale sau în mod individual în unităţi de 

învaţământ obişnuite. Școlile trebuie să se adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, 

capabilă de a veni în întâmpinarea nevoilor fiecărui copil în parte. Cadrele didactice trebuie să adopte 

mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate bazată pe spiritul de 

toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi, întrucât societatea 

contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate.  

     Cu ocazia zilei de 21 martie -  Ziua Mondială a Sindromului Langdon-Down am încercat să-i 

sensibilizăm pe copii, iar activitatea „# Provocarea șosetei”  a fost doar un motiv pentru a ne 

aminti că suntem DIFERIȚI, dar toți suntem EGALI. 

     Sindromul Down nu este o boală, este doar o condiție genetică, din această cauză, nu se vindecă, 

dar terapia și iubirea fac viața mai ușoară celor afectați, precum și familiilor din care provin. 

Incidenţa apariţiei Sindromului Down este, în prezent, de aproximativ 1 la 700 de nou-născuţi. Copiii 

cu sindrom Down se dezvoltă comportamental mai lent decât alți copii, iar familiile din care ei fac 

parte, experimentează în proporție de 99%, fericirea, iubirea, mulțumirea în viața lor, un procent 

mult mai mare decât a oamenilor fără probleme de sănătate, de învățare sau de adaptare. Cel care a 

descris sindromul pentru prima oară, în anul 1866, a fost medicul britanic John Langdon Down. În 

1959, pediatrul și geneticianul francez Jerome Lejeune a descoperit că Sindromul Down era cauzat 

de prezența unui cromozom 21 suplimentar, rezultând astfel un număr de 47 de cromozomi, față de 
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46, cât are un om în mod normal. Astfel, perechea de cromozomi 21 conține unul în plus. Din această 

cauză, sindromul este cunoscut și sub denumirea de trisomia 21 sau mongolism.  

     Participând la webinarul „Însorind Copiii Soarelui!” inițiat de doamna profesor Daniela 

Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie pentru județul Suceava, am cunoscut  copii cu 

sindrom Down, părinți dedicați, specialiști cu suflet mare care sprijină copiii și familiile și preoți care 

îngrijesc lucrarea Lui Dumnezeu . 

     Mulțumim elevilor din școala noastră care s-au fotografiat încălțați cu două șosete diferite și 

tuturor vrem să le spunem că acel cromozom în plus la perechea 21 este CROMOZOMUL 

DRAGOSTEI, așadar răspundeți dragostei cu dragoste. 
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Integrarea copiilor cu Asperger în ciclul primar 

 Prof. înv. primar Petre Corina Mădălina 

Școala Gimnazială Nr. 49 

 

Sindromul Asperger este o afectare a neurodezvoltării care face parte din tulburările de 

spectru autist. Persoanele afectate suferă de : 

➢ Afectarea socializării 

➢ Afectarea comunicării 

➢ Restrângerea sferei de interese 

➢ Afectarea senzorială 

De-a lungul carierei mele didactice, am întâlnit copii cu sindromul Aspergher, care după 

diagnosticare, au avut nevoie de o atenție deosebită atât din partea mea, cât și a colegilor.  

Diagnosticul  copiilor cu Asperger se realizează în cabinetele de psihiatrie pediatrică. Rolul 

cadrului didactic este destul de important deoarece acesta trebuie să-i convingă pe părinți să 

meargă și să ceară un diagnostic în urmă constatării unui comportament deviant, dacă aceștia evită 

să spună.  De cele mai multe ori, există o atitudine de negare  din partea părinților: copilul nu are 

nimic, este doar răsfățat și nu știe să relaționeze. 

Problema copiilor cu Asperger este cea a socializării, nu înțeleg rolul acesteia, au un limbaj 

non-verbal sărac ( mimica și gestica lipsește cu desăvârșire), nu susțin contactul vizual, 

conversația este centrată pe subiectul propriu de interes, fără a remarca semnalele de dezinteres 

ale interlocutorului și de aceea copiii cu Asperger reușesc cu greu să comunice cu colegii. 

Limbajul lor se dezvoltă normal cantitativ și ca structură gramaticală, ei pot avea dificultăți însă în 

ce privește sesizarea nuanțelor, sensurilor duble, proverbelor. 

Pentru acești copii, foarte importantă este rutina. Ei se simt confortabil atunci cănd se 

obișnuiesc cu anumite persoane, locuri, activități. Tot ce îi scoate din universul lor nu le face bine, 

le creează un disconfort total pe care nu știu cum să-l gestioneze, de aceea este bine ca în viața lor 

să nu intervină prea des schimbări. 

  Am avut în vedere tot timpul acest lucru făță de elevul diagnosticat cu Asperger: să stea în 

aceeași bancă, de preferat primele bănci și niciodată în spatele clasei, să aibă același coleg de 

bancă care să-l înțeleagă, să desfășoare anumite activități cu care el se simtă familiar, să fie 

integrat în jocuri și în discuțiie cu ceilalți colegi. 

Nivelul lor de inteligență este normal sau peste normal, ei excelând în anumite domenii. 

Elevul meu era foarte bun la matematică, fapt care l-a ajutat foarte mult și în relațiile cu colegii. 

Aceștia au început să îl admire pentru capacitățile lui și nu de puține ori i-au cerut ajutorul. Până  

la sfârșitul clasei a IV a, a reușit să câștige multe premii la concursurile de matematică, dar și 

aprecierea și admirația colegilor.  

  Voi enumera câteva măsuri de care am ținut cont în activitatea mea la clasă și pe care le-am 

urmărit atunci cănd am avut în colectiv un elev diagnosticat cu sindromul Asperger: 
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➢ Integrarea lui în grupuri  care să-l accepte  și să-l înțeleagă. 

➢ Așezarea  într-o bancă în fața clasei și evitarea schimbării colegului de bancă. 

➢ Folosirea unui ton calm, adecvat. 

➢ Adresarea în mod constant a unor cuvinte de laudă și apreciere la adresa lui. 

➢ Organizarea de activități de grup în care  elevul să-și păstreze echipa din care face parte, să se 

înțeleagă bine cu colegii. 

➢ Stabilirea unor sarcini stricte, clare, a unei rutine de lucru 

➢  Păstrarea în  permanență a  legăturii cu familia, comunicarea problemelor apărute, dar și a 

progresele înregistrate. 

Cele mai importante activități desfășurate la clasă  au fost: 

➢ de exersare a emoțiilor.  Elevii cu sindrom Asperger se  luptă să facă față situațiilor 

emoționale, sentimentelor de frustrare sau schimbărilor ce apar și acest lucru duce la anumite 

explozii emoționale, care nu sunt intenționate sau premeditate. De cele mai multe ori, aceste 

explozii emoționale au un impact deosebit atât asupra copilului, dar și asupra celorlalți colegi 

care se pot speria și pot avea comportamente de excludere. 

➢ de exersare a manualității în cadrul orelor AVAP. Acești elevi întâmpină anumite probleme 

de manualitate dar și de coordonare a mișcărilor. Exercițiile trebuie să fie ușoare și  să le 

poată realiza fără a fi puși într-o postură de inferioritate față de colegi. 

➢ de transformare a obsesiei copilului într-o pasiune. De cele mai multe ori, acest elev dezvoltă 

o obsesie pentru un anumit domeniu sau o anumită activitate, iar acest lucru poate fi 

transformat  într-o pasiune pe care o va desfășura cu mare plăcere și va obține rezultate foarte 

bune. 

Din experiența pe care am avut-o și urmărindu-mi elevul de-a lungul activității lui școlare, pot 

spune că  elevii diagnosticați cu sindromul Aspergher pot fi integrați dacă accentul se pune pe 

resursele copilului și se urmărește  stimularea și dezvoltarea acestora și dacă sunt susținuți și 

ajutați în domeniile în care au nevoie.  
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PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE 

Prof. Vasilescu Irina Mădălina 

Școala Gimnazială ”Prof. Ioan Man” Ion Roată 

 

      Prin adaptări curriculare vom defini corelarea conținuturilor componentelor curriculumului 

național cu posibilitățile elevului cu cerințe educaționale speciale, din perspectiva finalităților 

procesului de adaptare și de integrare școlară și socială a acestuia. Organizarea şi desfăşurarea 

procesului educaţional pentru copiii cu CES în şcolile obişnuite, inclusiv adaptarea curriculară, 

implică respectarea unor principii care au menirea de a eficientiza acest proces deosebit de 

complex şi de a-l realiza cu maximă responsabilitate și competenţă, pornind de la principiile 

moderne impuse de noile orientări în domeniul asistenţei și educației persoanelor cu cerinţe 

speciale. Principiile de bază care trebuie să ghideze activitatea de adaptare curriculară sunt: a) 

principiul drepturilor egale în educație: b) principiul interesului superior al copilului; c) 

principiul egalizării şanselor; d) principiul nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor 

diferenţelor; e) principiul intervenţiei timpurii; f) principiul individualizării procesului de 

educaţie şi dezvoltării la maximum a potenţialului fiecărui copil; g) principiul flexibilității 

curriculare; h) principiul asigurării serviciilor de sprijin; i) principiul flexibilităţii în activitatea 

didactică; j) principiul managementului educaţional participativ; k) principiul cooperării şi 

parteneriatului social. 

     Determinant în procesul de adaptare curriculară, principiul individualizării învăţării exprimă 

necesitatea adaptării dinamice a încărcăturii cognitive şi acţionale a conţinuturilor şi a 

strategiilor instructiv-educative atît la particularităţile psihofizice ale fiecărui elev, cît şi la 

particularităţile diferenţiate, relativ comune unor grupe de elevi, în vederea dezvoltării lor 

integrale ca personalitate şi profesionalitate(I. Bontaş). În scopul aplicării eficiente a acestui 

principiu, este necesar de respectat anumite condiţii, cum ar fi cunoaşterea cît mai completă a 

fiecărui elev, atît ca individualitate, cît şi ca fiinţă socială care urmează să se integreze armonios 

în societate. Cercetătorul I. Radu afirmă că este necesară adaptarea instrucţiunii, a conţinutului, a 

formelor de organizare şi a metodelor la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de 

înţelegere şi ritmul de lucru proprii unor grupe de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. 

     Incluziunea în procesul didactic reclamă: - învăţare centrată pe elev și axată pe valorificarea 

calităţilor fiecărui copil, creînd situaţii în care aceştia au posibilitatea să se afirme; - crearea unui 

mediu şcolar în care fiecare elev se simte în siguranţă; - iniţierea elevilor în arta unei comunicări 
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eficiente; - abordare individualizată a elevilor prin crearea de situaţii favorabile fiecărui elev 

pentru descoperirea intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor de formare proprii, acceptarea 

diversităţii caracterelor şi a independenţei de spirit. 

CURRICULUM ADAPTAT - se referă la: - modalităţi de organizare a conţinuturilor; - 

selectarea metodelor de predare-învăţare; - metodelor şi tehnicilor de evaluare; - standardelor de 

performanţă; - mediului psihologic de învăţare; 

Stabilirea adaptărilor prin adaptări se subînţelege identificarea strategiilor pedagogice, 

strategiilor de evaluare, a resurselor şi/sau a echipamentului personalizat  

Adaptările descrise în PEI trebuie interpretate drept strategii şi acţiuni de sprijin, care diferă de 

cele oferite altor elevi ai clasei în procesul educaţional şi care vor fi utilizate în organizarea şi 

realizarea procesului educaţional la toate disciplinile de studiu.  

 Adaptările de mediu- includ schimbările sau măsurile de sprijin ale elevului în mediul fizic al 

clasei sau al instituţiei.  

Adaptările psihopedagogice - includ modificările operate în strategiile pedagogice conforme 

curriculumului general.  

Adapările în materie de evaluare - se referă la modificarea metodelor/tehnicilor de evaluare, 

pentru a permite elevului să demonstreze competenţile accumulate. 

Recomandări, privind adaptările în procesul educaţional incluziv  

Adaptarea curriculară se realizează avînd la dispoziţie următoarele materiale/documente:  

1.Recomandările Serviciului de asistenţă psihopedagogică cu referire la un elev sau la mai mulţi 

elevi cu cerinţe speciale similare.  

2. Planul Educaţional Individualizat, elaborat, printr-un proces participativ, în cadrul echipei 

PEI.  

3. Curriculumul disciplinar național, aprobat de Ministerul Educaţiei.  

4. Ghidul metodologic cu privire la adaptările curriculare şi evaluarea progresului şcolar în 

contextul educaţiei incluzive.  

    A. Gherguţ afirmă că principiul normalizării ţine de asigurarea unor condiţii adecvate de educaţie 

pentru copii cu cerinţe speciale pentru ca aceştia să progreseze. Referitor la principiul drepturilor 
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egale, Gherguţ susţine că acesta îşi prezintă esenţa chiar prin denumirea sa, avându-se în vedere 

eliminarea barierelor sociale care împiedică desfăşurarea cu succes a educaţiei copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale. Principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei pare similar celui prezentat 

anterior doar că acesta promovează şanse egale fără discriminări. Principiul asigurării serviciilor de 

sprijin face referire atât la copii cu cerinţe speciale, cât şi la persoanele care lucrează cu aceştia 

(resurse instituţionale, umane, financiare, materiale, dar şi servicii guvernamentale). La 

diagnosticarea precoce, reabilitarea, integrarea de la vârste mici când diferenţele între copii sunt mai 

puţin sesizabile iar şansele de integrare socială cresc face referire principiul intervenţiei timpurii. 

   Cadrele didactice care vor realiza adaptarea curriculară vor lua în considerare şi principiile 

pedagogice tradiţionale binecunoscute pentru a respinge sau a evita sarcinile educaţionale care 

depăşesc posibilităţile de învăţare ale elevilor cu CES: 

-principiul legăturii teoriei cu practica; 

-principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor; 

-principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor; 

-principiul accesabilităţii cunoştinţelor sau respectării particularităţilor de vârste;  

-principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor etc. 

În accepţiunea lui A.Gherguţ, adaptarea curriculară presupune: 

-delimitări ale curriculumului comun, diferenţierea unor componente în funcţie de cerinţele 

specifice ale elevului; 

-nu toţi elevii cu CES vor avea aceleaşi competenţe; 

-adaptarea să răspundă necesităţii tuturor copiilor (elevii să fie percepuţi ca o resursă de 

sprijin, nu ca o problemă); 

-programe flexibile şi trasee individualizate; 

-servicii de suport pentru elevii cu dificultăţi de învăţare; 

-asigurarea accesului la oportunităţi; 

-accent pe colaborare în rezolvarea problemelor, parteneriat cu părinţii, cu familia; 

-copilul învaţă din experienţa sa şi a celor din jur; 

-adaptarea materialelor şi mijloacelor didactice conform cerinţelor copiilor. 

Pentru a adapta conţinutul educaţiei speciale în contextul modernizării şi reformării serviciilor 

educaţionale destinate copiilor cu CES este necesară o analiză atentă a următoarelor aspecte: 

-tipul şi gravitatea dizabilităţii – rolul şi importanţa diagnosticului diferenţial în susţinerea 

unui program recuperator şi educaţional eficient; 

     - vârsta copilului, în special al decalajului între vârsta cronologică şi vârsta mintală; 
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-experienţa de viaţă a elevului în familia din care provine urmărind gradul de implicare al 

familie în dezvoltarea şi evoluţia normală a copilului, susţinerea afectivă şi materială, 

atitudinea membrilor familiei faţă de problemele speciale ale copilului; 

-ruta şcolară a copilului – dacă a urmat sau nu, programul învăţământului preşcolar, a unei 

şcoli, 

-rezultatele şcolare obţinute, potenţialul de învăţare al copilului; 

-atitudinea şi modalităţile de implicare a familiei şi resursele comunitare în activităţile 

educative ale copiilor cu CES; 

-pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice presupunând cunoaşterea metodelor de 

lucru cu această categorie de elevi, a limitelor şi posibilităţilor lor de învăţare, a modalităţilor 

şi formelor de evaluare; 

-strategia şi modalităţile de organizare a activităţilor de predare – învăţare la clasă; 

-politica educaţională adoptată la nivelul instituţiei şcolare în ceea ce priveşte organizarea şi 

structurarea activităţilor educative extraşcolare conform cerinţelor educaţionale speciale ale 

copiilor cu dizabilităţi. 

Ţinând cont de rezultatele acestei analize, se pot stabili activităţile concrete şi obiectivele prin 

care unităţile de conţinut de la fiecare disciplină pot fi modificate, adaptate sau accesibilizate în 

funcţie de cerinţele şi de posibilităţile de învăţare a elevilor din clasa respectivă. Astfel, şcoala 

poate face o ofertă educaţională flexibilă, coerentă şi dinamică care să răspundă cerinţelor de 

moment ale populaţiei şcolare dintr-o anumită comunitate oferind fiecărui copil şansa de a se 

pregăti. 
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Integrarea copiilor cu CES 

 

Prof. înv.prescolar Popa Florina  

Gradinita Cu Pn Deagurile 

Stuctura Scoala Gimnaziala Nr.1 Recea,Arges 

 

  

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a 

le oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, 

educația integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei 

normali prin  dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu 

caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie 

a unor funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a 

se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru 

învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să 

se creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în 

comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor 

integra mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor 

cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie 

parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De 

fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, 

părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 
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pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă 

a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu 

părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult 

activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri 

diferite față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se 

introduc activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de 

deficiență. De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul 

de învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, 

însă cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență 

mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la 

procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile 

optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul 

lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite 

astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă 

acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de 

profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o 

școală care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o 

școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al 

incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu 

și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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Cerinţele Educative Speciale – Studiu De Caz 

 

Prof. Înv. Primar: Ochetan Loriana 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” 

 

Cerinţele educative speciale CES  constituie o sintagmă relativ recent apărută care defineşte cerinţele 

specifice faţă de educaţie ale copilului derivate sau nu dintr-o deficienţă. Cerinţele educative speciale 

reies din particularităţile individuale de dezvoltare, învăţare, relaţionare cu mediul, din experienţele 

anterioare ale copilului, din problemele sociale şi de existenţă ale lor. 

Problematica ridicată de cerinţele educative speciale  poate fi temporară sau ele pot fi pentru 

totdeauna, apărând la etapele cele mai timpurii ale dezvoltării şi la toate nivelurile sistemului de 

educaţie. 

   Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţă problematica situaţiei în care un copil 

cudeficiențe trebuie integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia 

copilului respectiv, iar pe de altă parte, de situaţia clasei în care acel copil este integrat. 

   Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o coexistenţă socială 

normală a copiilor, în ciuda diferenţelor existente între ei. Pentru copilul cu deficiențe aceasta 

înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup, în ciuda 

deficiențelor sale. 

          Această normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi-considerați normali, care 

învaţă să respecte dreptul la diferenţă, să fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă. 

      Integrarea fiecărui copil cu deficiențe este o problema care trebuie serios studiată, alcătuindu-se 

un proiect individual de integrare, care să prevadă toate măsurile pentru reuşita acestei acţiuni. În 

vederea alcătuirii proiectului individual de integrare, cadrul didactic trebuie să fie sprijinit atât de 

medic, psiholog şi logoped cât şi de cadrul didactic de sprijin, adică de o echipă și nicidecum de un 

singur om. 

 Și acum de la teorie – la realitate. Sunt profesor pentru învățământul primar la una dintre cele 

mai bine cotate școli din oraș și am clasa a IV-a anul acesta. Cei mai mulți dintre elevii noștri sunt 

motivați, foarte activi, participă la concursuri, mai târziu la olimpiadele naționale, ne implicăm în 

foarte multe activități extracurriculare la nivel județean, național și internațional. Într-o astfel de 

clasă este o provocare, o responsabilitate,  dar totodată și un privilegiu să lucrez cu un elev cu CES. 

Un singur elev din clasa la care predau are certificat  încă din clasa pregătitoare, dar mai sunt alții trei 

care nu au certificate, dat fiind faptul că părinții acestora nu doresc să le întocmească. 

Elevul care are certificat prezintă mari deficiențe de învățare, dar din păcate nu avem niciun 

diagnostic de la medicul specialist deoarece după divorț, copilul locuiește cu tatăl și acesta deși mi-a 

răspuns pozitiv la solicitarea  mea de a-l duce la un control de specialitate, nu a făcut acest lucru. În 

schimb la școală elevul beneficiază de un program adecvat şi adaptat de recuperare și integrare care 

să dezvolte potenţialul fizic şi psihic pe care acesta îl are. Tot în cadrul acestei integrări se realizează 
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şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări afectiv-emoţionale 

corespunzătoare. 

Munca diferenţiată şi programul pedagogic personalizat pentru acest copil cu CES constă în primul 

rând, în stabilirea unor obiective şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi 

adaptate în funcţie de necesităţile şi dificultăţile  copilului. 

Ceilalți elevi din clasă au învățat să îl accepte așa cum e, fără să îl trateze diferențiat. În unele pauze 

mulți colegi îl ajută pe acest elev cu mare drag să înțeleagă  și să-și consolideze cunoștințe de bază, 

în altele se joacă împreună. 

La nivelul școlii colaborarea dintre învățător, învățătorul de sprijin, logoped,  consilierul școlar și 

medicul școlar este foarte bună, dar sprijinul părinților este aproape inexistent. Situația familială, 

divorțul părinților, duelul permanent dintre aceștia face ca eforturile ce se depun la școală să nu aibă 

rezultate foarte bune. 

Se pare că adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, 

evaluarea diferenţiată  ajută mult acest copil și adultul de mâine, dar fără implicarea familiei este 

dificil de anticipat ce va urma. 
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ADAPTAREA CURRICULUM-ULUI PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE DE AUZ 

PRINCIPII, TEHNICI, PROCEDURI 

 

Prof. Sarivan Anamaria Nicoleta 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

 

 Adaptarea curriculară este o condiţie sine- qua-non pentru realizarea în bune condiţii a 

parcursului şcolar al elevilor cu deficienţă de auz sau a celor cu deficienţe associate: mentale şi de 

auz. Se impune aşadar revizuirea  întregului arsenal de component ale curriculumului pentru a se 

putea realiza progresul real al elevilor concretizat în  saltul educaţional şi a veni în întâmpinarea 

nevoilor acestora. Învăţământul centrat pe elev presupune redimensionarea întregului demers pe care 

şi-l  propune cadrul didactic, în aşa fel încât învăţarea să fie un proces firesc, bazat pe calitatea 

informaţiei furnizate de către  profesor care să aibă în centrul activităţii sale, elevul. Transformarea 

invăţământului bazat pe transmitere de informaţii, la cel bazat pe descoperire este o condiţie a 

realizării acestui deziderat. Astfel, elevul se situează în poziţia de subiect al propriei învăţări care 

printr-o acţiune bine proiectată, organizată şi desfăşurată din partea cadrului didactic, să reuşească să 

acumuleze competenţe materializate în cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, să-şi formeze atitudinile 

necesare asimilării, adaptării şi integrării la mediul socio-cultural din care face parte. 

 Abordarea diferenţiată curriculară presupune aşadar realizarea unei proiectări globale şi 

eşalonate pentru a putea înzestra elevul cu acele mecanisme compensatorii de comunicare  de care 

are atâta nevoie, concomitent cu defăşurarea unor activităţi terapeutice specifice  tipului de 

deficienţă.  

 Îndeplinirea acestui ideal are ca punct de pornire, flexibilizarea curriculară a ansamblului  de 

documente de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele 

educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului, a finalităţilor pe niveluri de 

şcolaritate (primar, gimnazial, liceal). Acestea  reprezintă o concretizare a finalităţilor sistemului de 

învăţământ pentru diversele niveluri şi vârste şcolare cărora li se adresează. Ele descriu specificul 

fiecărui nivel de şcolaritate din perspectiva politicii educaţionale şi reprezintă, totodată, un sistem de 

referinţă atât pentru elaborarea programelor şcolare, cât şi pentru orientarea demersului didactic. 

Redimensionarea planului cadru presupune includerea în construcţia acestuia a acelor discipline 

care vin în întâmpinarea nevoii de dezvoltare propriu-zisă şi multidimensională  a elevului. 

Diferenţierea Planului- cadru presupune resectarea următoarelor principii: 

a) crearea, pentru elevi, a şansei de a-şi exprima opţiunile şi de a beneficia de parcursuri proprii 

de învăţare; 

b)  respectarea particularităţilor de vârstă, individuale şi a tipului de deficienţă auditivă sau 

asociată, mental şi fiziologică; 

c) oferirea posibilităţii de decizie curriculară la nivelul unităţii de învăţământ; 

d) alocarea unui număr de ore pe săptămână, astfel încât să se evite supraîncărcarea elevilor; 

  În cadrul proiectării globale şi eşalonate(proiectare anuală, semestrială şi a unităţilor de 

învăţare), în cazul elevilor cu deficienţă de auz, profesorul  va trebui să ţină seama de adaptarea 

programei şcolare, care chiar dacă este unitară la nivelul curriculumului obligatoriu, cazurile 

particulare de recuperare curriculară- retard curricular sever, uneori pe instrumental, axat pe 

reînvăţarea citit-scrisului şi socotitului să fie absolut luate în considerare şi axarea demersurilor 
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cadrului didactic să se facă în consecinţă, pentru ca elevul să poată să parcurgă conţinuturile pe care 

din cauza deficienţei, a debutului şcolar insidios nu a reuşit să le asimileze. 

 De asemenea, programa şcolară în cazul Curriculumului la decizia şcolii sau a opţionalelor 

 vor reflecta nu numai  personalitatea şi profilul pe care şi-l construieşte şcoala, precum şi extinderea 

sau aprofundarea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi care nu s-au putut realiza în cadrul 

Curriculumului nucleu. 

De asemenea,  manualele, ghidurile şi auxiliarele utilizate pentru elevii cu deficienţe de auz trebuie 

să fie atractive, bine documentate ştiinţific menite să orienteze întreaga activitate didactică, să devină 

adevărate instrumente didactice.  Un aspect deosebit de important este nevoia de digitalizarea 

manualelor școlare, astfel încât elevii să aibă acces la manuale modern, adaptate, utilizând 

interacțiunea web 2.0. 

Curriculumul şcolar trebuie să ţină seama de dinamica socială, de 

adaptare la necesităţile actuale şi la finalităţile de perspectivă ale sistemului românesc de învăţământ, 

generate de evoluţiile societăţii şi formulate în diverse documente de politică educaţională, de 

tendinţele actuale şi la criteriile internaţionale general acceptate în domeniul curricular, de tradiţiile 

sistemului de învăţământ care sunt pertinente din punctul de vedere al reformei în curs. 

Curriculumulul de bază sau curriculumul nucleu, cel care cuprinde ariile curriculare, 

disciplinele aferente, numărul de ore proiectate şi reuneşte ca elemente componente:idealul 

educaţional şi finalităţile educaţiei, obiectivele generale ale învăţământului obligatoriu / 

neobligatoriu, sistemul obiectelor de studiu şi schemele orare destinate parcurgerii acestora, 

obiectivele terminale ale diferitelor arii curriculare, conţinuturile aferente acestor obiective precum şi 

standardele de competenţă va fi astfel conceput încât să asigure dezvoltarea integral a elevului cu 

deficienţă de auz. 

Pentru  învăţământului gimnazial se urmăreşte asigurarea pentru toţi elevii a unui standard de 

educaţie comparabil cu cel european, formarea capacităţii elevilor de a comunica eficient în situaţii 

reale, în limba română, limba maternă, limbile străine, limbajele de specialitate, formarea şi 

dezvoltarea capacităţii de adaptare şi integrare în societate, formarea atitudinilor pozitive în 

relaţionarea cu mediul social (prin toleranţă, responsabilitate, solidaritate, acceptarea şi respectarea 

alterităţii), asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, în raport cu aspiraţiile şi 

aptitudinile elevilor, formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei 

societăţi în schimbare. 

Comisia pentru Curriculum trebuie să realizeze Proiectul curricular al şcolii clar şi  realist, 

care să cuprindă rezultatul negocierilor cu autorităţile locale care cunosc situaţia socio-economică a 

judeţului, oraşului, comunei, au o imagine asupra dezvoltării ulterioare a zonei şi pot estima care vor 

fi nevoile pieţei de muncă, interesele agenţilor economici, astfel încât să se poată realiza integrarea 

optimă a tinerilor în societatea adulţilor. Proiectarea curriculumului reprezintă o acţiune continuă, 

permanentă, care precede demersurile instructiv-educative, indiferent de dimensiunea, complexitatea 

sau durata acestora. 

De asemenea, tehnicile de proiectare a curriculumului trebuie să vizeze stimularea şi 

implicarea tuturor factorilor educaţionali care vin în contact cu elevul cu deficienţe de auz: famile, 

cadre didactice, personae din comunitatea din care fac parte. 

       Este absolut  necesară învătarea limbajului mimico- gestual de la o vârstă cât mai fragedă, 

demutizarea utilizarea altor forme de comunicare: labilolectura, dactlimele, expresivitatea mimei şi 
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pantomimei , alocarea numărului de activităţi care să asigure recepţia conţinuturilor, explorarea 

mediului şi totodată să faciliteze comunicarea  elevilor cu cei din jur. 

Principiul comunicării totale presupune ideea ce încorporează modalităţi de comunicare adecvare de 

tip auricular, manual şi oral în scopul eficientizării acesteiacu şi între personae deficient de auz. 

Este de altfel, o atitudine ecletică, orientată spre utilizarea selectivă a celor mai adecvate canale de 

comunicare , raportate la condiţiile date. Comunicarea totală este o abordare menită să asigure 

comunicarea egală şi reuşită între fiinţele  umane care nu au aceeaşi percepţie lingvistică şi nici 

aceeaşi producţie lingvistică. A comunica total este acelaşi lucru cu angajamentul de a utiliza orice 

mijloc posibil pentru a se înţelege şi a se face înţeles. Trevoort argumentează că “folosirea tuturor 

mijloacelor de comunicare decurge in mod natural, mai întâi între mamă şi copil, apoi între ceilalţi 

membrii ai comunităţii cu care vine în contact copilul“  

Construirea curriculumului trebuie să se tină seama la copiii cu deficienţă de auz de aspect  

referitoare la capacitatea lui acestuia-forţa reală de a genera în educabili cunoştinţe, abilităţi, 

capacităţi, atitudini, antrenarea în cât mai multe domenii experenţiale, de echilibru pentru ca  fiecare 

domeniu experienţial şi acţional să fie abordat în corelaţie cu altele, în ponderi rezonabile în 

ansamblul respective, de coerenţă prin realizarea conexiunilor  strânse între elementele componente 

fără riscul de segmentare, de  continuitate, prin asigurarea unei treceri optime şi fluente de la un ciclu 

curricular la altul, de la o instituţie şcolară la alta şi chiar de la o secţiune sau capitol la cele 

următoare, în cadrul unei discipline de învăţământ, de  relevanţă, materializată prin adecvarea 

maximă la nevoile actuale şi de perspectivă ale educabililor, de  individualizare, care să  permit  şi 

valorizarea diferenţelor individuale, prin oferirea de şanse egale tuturor elevilor pentru integrare la 

mediul social din care fac parte. 
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STUDIU DE CAZ AUTISM 

                                                                                      Prof. Faur Valentina Gabriela 

                                                                                      Grădinița cu P.P. Piticot Dej 

                                                    

Diagnosticul:1.Sd.autist prin discontact ; agresivitate psihică asupra propriei persoane , manifestări 

hiperchinetice. 

                      2..întârziere în dezvoltarea psihică şi de limbaj 

Anamneză personală 

În cursul sarcinii mama a făcut tratament pentru menţinerea sarcinii şi pentru înlăturarea unor infecţii 

cu complicaţii(tratament cu litiu). 

Naştrea la 9 luni prin cezariană;3 kg. 

-gânguritul :normal 

-mersul :11 luni 

Primele cuvinte: după 3ani 

Dezvoltarea somatică ,staturală şi toracală în limitele normalului:aspect atrăgător , corp proporţionat 

,expresie inteligentă. 

Anmneza familială  

Este al doilea din cei doi copii.primul copil este normal fără probleme de dezvoltare. 

La naştere mama avea 26 ani şi tatăl 30. 

Mama are 8 clase +profesionala (în prezent casnică)tatăl a fost şomer şi în prezent este liber 

profesionist . 

Regimul de viaţă este ordonat,echilibrat .mama este o bună gospodină , devotată copiilor şi interesată 

de reuşita lor.  

în relaţia cu ceilalţi membri evoluţia este bună . de la slabă cooperare şi izolare într-o lume a lui cu 

dese crize, la relaţii bune cu fratele lui şi dispus să coopereze cu toată lumea. 

A fost luat în evidenţă la vârsta de 3ani şi 6 luni . 

Copilul este în evidenţa Spitalului Clinic de Psihiatrie  şi a Centrului de Neuropsihiatrie infantilă 

.Staţionar de zi , unde se internează pe perioade scurte   pentru investigaţii. 

Iniţial inventarul posibilităţilor psihice şi de limbaj (la vârsta de 3 ani ) îl plasa în jurul vârstei de 

aproximativ 2 ani şi 6 luni . 

Examenul neurologic: EEG cu anomalii bioelectrice difuze fără leziuni decelabile cerebrale . 

Recomandările  

-tratament cu neuroleptice ,Respolept , Encefabol ,Vitamine şi Ritalin ; 

-integrarea în colectivitatea preşcolară şi instituirea unui program educaţional recuperatoriu 

,cuprinzând stimularea psihică şi tratament logopedic. 

De-a lungul internărilor avute până în prezent ,cîte două şi apoi una în fiecare an obsrvaţia clinică şi 

reevaluările dezvoltării şi comportamentului relevă evoluţia favorabilă a Sindromului autist de la 

CARS41 puncte la Cars scor total :26,5 corespunzător autismului uşor ,Vs evoluînd de la 2,6 ani -3,1 

-4,2-4,5-5,1. 

Scurtă caracterizare a modului de manifestare a sindromului autist(la începutul activităţii de 

terapie) 

Prezintă puternice tulburări ale afectivităţii:nu este ataşat de mamă (face confuzii între mamă 

şi alte femei ;nu reacţionează când mama se îndepărtează .râsul ,plânsul , zâmbetul  neadecvate 
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situaţiei în care e pus copilul; reacţii coleroase îndreptate asupra obiectelor şi asupra propriei 

persoane ;opoziţionism, labilitate , neurovegetativă cu predominarea excitaţiei , atenţie labilă, slabă 

putere de concentrare .Se constată o mare dexteritate în mişcări , sereotipii (se poate juca la infinit cu 

acelaşi tip de joc ).Nu suportă să fie atins , nu-l interesează jucăriile care întruchipează oameni , 

animale ;are mişcări graţioase , manipulează cu uşurinţă obiectele , fascinat de obiectele mecanice. 

Vorbirea este aproape inexistentă , fără participarea emoţională . Se remarcă caracterul 

reproductiv-imitativ (ecolalie) şi nu cel de comunicare al limbajului .ecolaliile sunt imediate sau 

întârziate ; foloseşte neadecvat pronumele personal (vorbeşte despre sine la persoane a IIIa ). Nu este 

atent la ce i se spune ; dă impresia că nu aude , nu-şi fixează privirea asupra persoanelor din jur , nu 

caută contactul vizual cu acestea .Îi place muzica . Manifestă o mare abilitate în a-i manevra pe 

ceilalţi pentru a-şi satisface necesităţile . evită contactul cu ceilalţi copii. 

Limbajul şi posibilităţile de articulare 

-cunoaşte mai multe cuvinte în limba engleză decât în română (rezultatul statului îndelungat în faţa 

televizorului la desene animate); 

-nu se constată anomalii buco-linguo-faciale; 

-vocea este normală; 

-imaginile fonematice sunt labile şi difuze ; 

-stereotipul dinamic articulator tulburat ; 

-discrepanţă între posibilităţile intelectuale şi vorbire (în sfera limbajului expresiv) De ex. este 

capabil să se joace cu jocuri tip „puzzles”aranjând imgini care pentru copiii dcu  2-3 ani mai mari ca 

el prezintă dificultăţi. 

Examinarea a fost foarte dificilă pentru o corectă evaluare a comportamentului datorită 

imposibilităţii de testare prin teste standardizate . 

Metoda de bază a fost observarea înregistrându-se dezvoltarea motrică  ,cunoaştrea părţilor corpului , 

recunoaştera formelor , culorilor , orintarea spaţială , noţiuni , răspunsuri la comenzi ,număratul , 

folosirea creionului . 

(înregistrarea comportamentului s-a făcut ,pe cât posibil, în timp şi medii diferite). 

În evaluare am folosit scara PORTIGE. 

Principiul de bază în terapie a fost:a construi pornind de la ce poate copilul (folosind chiar 

sereotipurile şi preferinţele . de asemenea am urmărit reducerea treptată a ajutorului acordat copilului 

, stimularea şi recompensa iniţiativelor ce vin din partea acestuia .Programul a fost foarte flexibil 

pentru a asigura adaptarea la situaţii noi , neprevăzute în program sau la dispoziţia în care s-a aflat 

copilul şi la posibile progrese.  

Programul educaţional stabilit are o serie de obiective pentru aria de dezvoltare cognitiv .verbală 

(unde în general achiziţiile se fac mai lent mai lent (ase vedea anexele ). 

Obiecti ul fundamental al terapiei :formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare. 

În acst scop instrucţiunile au fost simple concrete exprimate verbal şi simultan cu imaginea  

Al  doilea obiectiv : formarea unei reprezentări generale despre lume şi mediul în catre în care ea se 

desfăşoară , perceperea succsesiunii momentelor zilei , formarea motivaţiei ,dezvoltarea capacităţii 

de a înţelege că te poţi face înţeles , dobândirea unei experienţe în legăturî cu ceea ce este la un 

moment dat semnificativ . 

Programul educaţional terapeutic a fost alcătuit în conformitate cu aceste obiective , în vederea 

acţionării pe diferite laturi :articulatoriu .limbaj, memorie , atenţie, gândire , afectivitate. Am urmărit 
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iniţial trezirea interesului şi crearea unui tonus pozitiv .Am început cu emiterea onomatopeelor 

(izolat, în cântec , poezii ), iniţierea unor jocuri :umflat baloane ,suflat în lumânări , etc) 

În activitate am antrenat toţi analizatorii . 

Învăţarea cuvintelor şi propoziţiilor s-a realizat după modelul descris în literatura de speccialitate 

pentru alalie (silabe duble , silabe , cuvinte asociate cu fenomene din natură , stări afective , cuvinte 

monosilabice , bi şi trisilabice ). 

Pentru trezirea interesului , dezvoltarea proceselor psihice cognitive , am apelat la procedee 

neverbale : sortări de obiecte , dominouri , puzzles, reproducerea gesturilor , formarea deprinderii de 

a asculta poveşti .pentru a asculta, a înţelege , a participa am efectuat jocuri de tipul :Cum face?Cine 

face?  

Am lucrat mult cu setul de imagini Portige , cu diapozitivre care urmăresc formarea 

noţiunilor de mărime, formă , culoare, poziţie , succesiune spaţială şi temporală , denumire de 

acţiuni, formarea şi dezvoltarea vocabularului (noţiuni ca . familie, fructe , legume, îmbrăcăminte , 

mobilier, rechizite ). 

Permanent cuvintele însuşite au fost legate de obiecte , imagini , demonstraţii.Propoziţiile au 

fost fost reluate , repetate de mai multae ori . 

Pentru memorarea , înţelegerea , compararea noţiunilor , folosirea propoziţilor şi orintarea 

spaţială şi temporală am folosit mult material intuitiv şi demonstraţia . 

Jocurile folosite au fost de tipul „Ghiceşte ce am ascuns”, „ Eu întreb tu răspunzi”; am lucrat 

mult cu trusa Logi . 

Am tecut treptat la extensia propoziţiei dela 2,3 la 4,5 cuvinte . 

În vederea pregătirii pentru integrarea în clasa I a şcolii de masă am pus din ce în ce mai mult 

acent pe analiza şi sinteza fonematică la nivel de propoziţie , cuvânt ,silabă. 

Pe bază de imagini  am trecut la însuşirea unor momente semnificative din poveste . 

Progresele au fost semnificative, referitor la numărul de cuvinte însuşite corect cât şi 

capacitatea de flexionare după număr şi gen; a însuşit şi mimimica şi gesticulaţia , orientarea în 

schema corporală proprie şi a altuia , în spaţiu şi timp. 

Ffiind vorba de un copil autist a făcut salturi semnificative şi pe linia socializării.Evoluţia a 

fost de la ignorarea iniţială a celor din jur până la dorinţa de a coopera şi de a fi remarcat. În prezent 

se simta bine în grup .comunică , cooperează  

Efectul tratamentului cu Ritalin s-a făcut simţit destul de repede : a dispărut instabilitatea 

psihomotorie , a crescut gradul de concentrare a atenţiei în timpul activităţilor . 

În relaţia afectivă cu prof.lpgoped evoluţia a fost excelentă )simte dorinţa de a fi luat în braţe 

,mângâiat)îi place să fie lăudat şi evidenţiat.În cea mai mare parte, stereotipiile au dispărut : nu-l 

deranjează dacă ceva se modifică în mediul  ambiant . 

Având o evoluţie atât de favorabilă copilul a primit avizul pentru integrarea în clasa I a şcolii 

de masă . Frecventarea clasei I nu a pus probleme deosebite , copilul situâdu.se printre primii din 

clasă(manifestă aptitudini deosebite la activităţile matematice). 

A continuat să fecventeze Cabinetul Logopedic pentru probleme de vocabular, expresivitatea 

citiri şi povestirii căt şi pentru dizortografie manifestată în redarea formei grafice a literelor , greşeli 

în scrierea după dictare , aşezare în pagină ,etc.fiind  

supus unui program de terapie specifică continuat la şcoală de învăţătoare şi acasă de mamă. 

Principiile şi obiectivele probramului de terapie pentru autism  
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-Stabilirea progresivă a contactelor sociale. 

-Aplicarea metodei TEACH (atitudini comportamentale şi program de învăţare independentă faţă de 

adult dar nu şi de structură)prin care copilul este învăţat principalele deprinderi de lucru , pe care şi 

le însuşeşte ca pe o chestiune de rutină.  

-În predare regulile să fie foarte flexibile în funcţie de contexte particulare 

-Folosirea  metodelor directe de formare a deprinderilor de conversaţie  

-Înlăturarea deprinderilor de „hiperlexie”(verificarea permanentă a ceea ce înţelege copilul din ce 

citeşte –a i se cere să citească texte despre fapte reale ) 

-Dezvoltarea limbajului în manieră funcţională şi comunicativă în context ţinând cont de cele cinci 

dimensiuni ale programului TEACH(vocabular, context, formă, funcţie semantivîcă ,funcţia de 

comunicare). 

-Încurajarea gândirii şi flexibilităţii în comportament.. 

-Monitorizarea şi manajmentul comportamentului. 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1040 
 

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ȘI COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prof. Stoichin Romina- Catalina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Liceul Teoretic Henri Coandă, Craiova 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

"Dacă omul n-a primit decât o educaţie defectuoasă sau rea, el devine cel mai îngrozitor 

animal pe care l-a produs pământul. De aceea legiuitorul trebuie să facă din educaţia copiilorprima 

şi cea mai serioasă din preocupările sale." Platon  

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în 

dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, 

printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al 

acestei tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de 

învăţare, la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea 

educaţională presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de 

învăţământ. În sens mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la 

rolul social al şcolii, schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, 

etc.Reformele cele mai accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare a activităţii 

didactice.,,Statutul persoanelor cu dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge din 

atitudinea societăţii faţă de deficienţă şi deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o anumită 

imagine socială a omului şi care este investită cu valoare deplină în societate.” ( C.Enăchescu, p.188) 

 Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie 

conceptul de egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele 

sisteme ale societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu 

handicap. 

 Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile 

fizice, intelectuale, lingvistice sau de altă natură; învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi 

nu copilul să se adapteze la cerinţele prefabricate. 

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: 

programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, folosirea optimă 

a resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; copilul cu cerințeeducaționale speciale 

are nevoie să primească întregul sprijin suplimentar  pentru obţinerea de performanţe proprii după 

posibilităţile lui. 

 Dacă F.E.Verza (2002,p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea 

unor copii cu diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de hrană, 

îngrijire, odihnă, educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui personal 

specializat”, E.Bonchiş (2000,p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil înseamnă a-l plasa într-

un mediu din care lipsesc lucrurile personale, evenimentele personale, lipsesc activităţile 

adecvate/individualizate fiecărei persoane, lipseşte contactul cu lumea exterioară şi perspectiva 

viitorului”. Continuă autoarea:,, personalul controlează toate deciziile iar rezidentul îşi pierde 
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autonomia şi încetează a se mai vedea pe sine însuşi ca având alte roluri sau relaţii într-o lume 

exterioară instituţiei, el devine practic dependent de instituţie şi incapabil de organizare a propriei 

sale vieţi”. Astfel se poate observa că există argumente pro şi contra în ceea ce priveşte 

instituţionalizarea copiilor cu CES precum şi rolul societăţii în cadrul acestui proces. 

Copilul cu nevoi speciale are nevoie de reducerea presiunii psihologice exercitate asupra lui prin 

acordarea posibilităţii şi timpului necesar rezolvării problemelor legate de autoîngrijire şi prin 

oferirea ocaziei de a elabora niveluri pozitive ale imaginii de sine și de includerea într-o comunitate 

avizată, care recunoaşte şi se îngrijeşte de nevoile sale. 

 Plasamentul copilului într-un sistem social compus în mare măsură din indivizi având 

acelaşi handicap conduce la considerarea celorlalţi drept grup de referinţă; copiii izolați din cauza 

dizabilităţilor lor nu au şansa de a lega prietenii în cartierul în care locuiesc. 

Integrarea în învățământul de masa îi scoate din mediul exagerat de protector care devine periculos 

datorită vulnerabilităţii pe care o produce atunci când tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească. 

 Școala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea 

favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-

educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul 

copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator 

la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală 

si posibilităţile copilului de a le rezolva; existenta unor randamente la învăţătură şi în plan 

comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.  

 Principiul normalizarii - se refera la condiţiile de mediu şi viaţa, la eliminarea 

separării copiilor cu C.E.S. şi la acceptarea lor alături de ceilalţi copii. Principiul presupune luarea în 

considerare nu doar a modului în care persoana cu deficienţe (dizabilităţi) se adaptează la cerinţele 

vieţii sociale, dar, în acelaşi timp, la felul în care comunitatea înţelege să se conformeze nevoilor şi 

posibilităţilor persoanei în dificultate. Normalizarea implică nu numai includerea într-un mediu 

şcolar şi de viaţă cotidiană nediscriminatoriu, dar şi asigurarea unei multitudini de servicii care să 

reducă pe cât posibil starea de handicap, chiar dacă deficienţele sau afecţiunile propriu-zise nu pot fi 

încă depăşite. 

 Consider că nu există ” reţete ” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de 

masă. Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. 

Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să I se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă 

să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului 

social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană 

şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui 

individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 
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Implementarea unui program de intervenţie educaţională pentru remedierea dificultăţilor de 

învăţare – studiu de caz 

 

Profesor pentru învățământul primar Tocaciu Florina Ancuța 

Școala Gimnazială Ațintiș, jud. Mureș 

 

Idealul educaţional al învăţământului din ţara noastră presupune  câteva cerinţe fundamentale: 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane în vederea formării unei personalităţi 

creative şi autonome. Idealul educaţional al şcolii româneşti vizează şi asigurarea unei corespondenţe cât 

mai bune a caracteristicilor personalităţii subiectului uman cu activitatea prestată în contextul solicitărilor 

societăţii. Este de dorit ca societatea să ofere cadrul potrivit pentru desăvârşirea personalităţii umane, iar 

acesta să se implice în mod creator în dezvoltarea acelei societăţi şi să contribuie activ la asigurarea 

procesului cultural, economic, ştiinţific şi tehnic general al societăţii.  

Prin procesul de înlăturare a dificultăţilor de învăţare se urmăreşte optimizarea adaptării şcolare a 

elevilor, asigurarea libertăţii lor de exprimare şi de adaptare în contexte educaţionale, formale şi ulterior, în 

diverse alte contexte. 

Cel mai important factor al educaţiei îl reprezintă şcoala. Educaţia se realizează cel mai ales prin 

activităţile comune în care elevii învaţă unii de la alţii, dar şi prin alte forme.  

Un elev care nu ştie sau nu poate să înveţe este nevoit să repete clasa. Prin repetarea unei clase se 

constată că un elev are mai puţine şanse să urmeze o şcolarizare normală. În general, cei cu dificultăţi de 

învăţare provin din medii sociale şi culturale modeste (minorităţi, şomeri), aceştia nu pot fi ajutaţi din punct 

de vedere şcolar de părinţii lor. 

Întrebarea pe care un învăţător o pune în momentul în care întâlneşte în clasă copii cu dificultăţi de 

învăţare şi care doreşte să amelioreze această dificultate este: Cum să organizez o clasă de elevi astfel încât 

să obţin rezultatele dorite? 

Planul de intervenţie educaţională este structurat în trei etape organizate în timp. 

a)     faza preactivă, de anticipare – este faza în care cadrul didactic, pe baza informaţiilor culese în 

legătură cu dificultăţile de învăţare ale elevului, proiectează şi anticipează secvenţele de predare – învăţare şi 

strategiile de intervenţie; 

Obiective:  identificarea dificultăţilor de învăţare transversale; identificarea dificultăţilor de învăţare 

circumscrise disciplinelor de studiu; stabilirea domeniului/domeniilor în care se va realiza intervenţia; 

identificarea claselor situaţionale, respectiv a claselor de situaţii didactice, adidactice şi nondidactice în care 

elevul va putea utiliza conţinuturile. 

b)     faza interactivă, de derulare a intervenţiei – faza în care cadrul didactic plasează elevii în situaţii 

pertinente în raport cu obiectul de învăţare, respectiv cu dificultăţile de învăţare cu care se confruntă, 

promovează interacţiunile şi relaţiile de cooperare dintre elevi, dintre elevi şi el, precum şi dintre elevi şi alte 

resurse umane dintre contexte neformale şi informale; 

Obiective:  crearea unui spaţiu de dialog complex între resursele umane implicate (elev, cadrul 

didactic, alte persoane) şi obiectul învăţării, prin intermediul cooperării; punerea în relaţie a personalităţii 

elevului cu personalitatea cadrului didactic, cu personalitatea celor din mediul de viaţă al elevului şi cu 

dificultăţile de învăţare ale acestuia;  stabilirea echilibrelor necesare între: cunoştere şi cunoştiinţele 

elevului; curriculum predat şi curriculum învăţat;  cogniţie şi metacogniţie; implicit şi explicit;. 
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b) faza postactivă, de retur/ de retroacţiune asupra intervenţiei – faza în care cadrul didactic 

analizează efectele intervenţiilor exercitate în contextele formale, neformale şi informale, atât pentru elev, 

cât şi pentru el însuşi. 

Obiective: exersarea practicilor reflexive penttru explicitarea demersurilor elevului, din perspectivă 

cognitivă şi metacognitivă; evaluarea eficienţei strategiilor de intervenţie experimentate prin culegere de 

date din contexte formale, neformale şi informale şi prin compararea lor cu criteriile minimale prestabilite; 

proiectarea de strategii de reglare a demersurilor didactice în vederea ameliorării procesului de înlăturare a 

dificultăţilor de învăţare ale elevului. 

Studiu de caz 

1. Prezentarea cazului şi a problemei sale 

Eleva C.N.A. s-a născut în data de 25.03.2010, în Luduş. Locuieşte împreună cu familia în localitatea 

Cipăieni. Familia este alcatuită din şapte membrii: tatăl, C.G., de 43 ani, muncitor zilier; mama, C.D., de 39 

ani, casnică; fratele mai mare din partea tatălui, C.G., de 20 ani, lucrează ca muncitor necalificat în 

construcţii, în Cluj; fratele. C.D., de 17 ani şi sora, de 16 ani, care au terminat clasa a VIII-a, dar nu şi-au 

mai continuat studiile şi fratele, C.I., de 15 ani, care este elev în clasa a VIII-a. 

Situaţia financiară a familiei este modestă, venitul constând în sumele ocazionale aduse de tatăl, 

ajutorul social şi alocaţia copiilor.  

Eleva C.N.A. nu are un program fix, îşi petrece cea mai mare parte a timpului la joacă. Vine de cele 

mai multe ori la şcoală nepregătită şi întâmpină dificultăţi în activitatea de învăţare. 

           2.        Istoricul problemei  

C.N.A. este mezina familiei. A fost înscrisă la Şcoala cu clasele I-VIII Cipăieni în anul şcolar 2016-

2017. Pe parcursul celor trei ani  a manifestat lipsă de interes faţă de activitatea şcolară, obţinând rezultate 

mediocre.  

 3.    Evaluarea capacităţilor, resurselor, a nevoilor şi a caracteristicilor persoanei 

  Stilul de lucru este dezordonat, în salturi mari, cu lacune. Este un copil retras, execută sarcinile doar 

atunci când este solicitată, în rest este inactivă, absentă. 

           4.    Definirea problemei centrale şi a liniilor generale de lucru 

Lipsa supravegherii şi a ajutorului care ar trebui să vină din partea părinţilor a generat carenţe mari în 

procesul dezvoltării intelectuale a copilului. Motivaţia pentru învăţare este foarte scăzută. Nu reuşeşte să 

realizeze corelaţii între cunoştinţele asimilate. Volumul vocabularului este scăzut, datorită acestui fapt 

exprimarea este dificilă, uneori cu dezacorduri. Scrierea o realizează cu dificultate, mai cu seamă după 

dictare.  

   5.    Prezentarea obiectivelor, a planului de intervenţie şi a procesului de rezolvare a problemei  

Obiectivele planului de intervenţie personalizat au vizat  dezvoltarea capacităţii de comunicare, 

cultivarea interesului pentru activitatea şcolară şi dezvoltarea capacităţii de muncă independentă,  precum şi 

stimularea elevei de a-şi face temele şi de a o face conştientă de importanţa acestui lucru; conştientizarea 

familiei de importanţa pe care trebuie să o acorde evoluţiei copilului înaintea oricărei alte probleme. 

Program de intervenţie personalizat  

I.  Starea actuală a elevului: 

Sector de referinţă:Limbă şi comunicare:  

         - ritmul de citire este foarte lent, întâmpină dificultăţi în formularea de enunţuri, precum şi în 

desprinderea mesajului unui text; exprimarea este greoaie, cu dezacorduri; volumul vocabularului redus; 
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ritmul de scriere este lent, chiar şi în cazul copierii; uneori sunt prezente inversiuni de litere, nu 

utilizează corect semnele de punctuaţie şi majuscula; de multe ori, în scrierea de mână foloseşte litere de 

tipar, nu- şi aminteşte cum se scrie de mână (ex: litera d şi b); 

Atitudinea personală:  

         - ritm de lucru inconstant, cere ajutor atunci când nu poate rezolva o problemă de învăţare, slab 

interes pentru activitatea şcolară;  este interesată doar pentru acele activităţi pentru care are o bază de 

cunoştinţe sau priceperi; 

Socializarea:  

         - s-a integrat destul de bine în colectiv, este sociabilă; 

Deprinderi şcolare:  

         - cunoaşte şi respectă, de cele mai multe ori regulile de conduită şcolară; lipseşte foarte des de la 

şcoală; are interes scăzut pentru activitatea şcolară, fără a crea însă probleme deosebite; 

Evaluarea realizată:  

Instrumente utilizate: 

         - chestionare orale, observaţii curente, teste de evaluare , fişă de caracterizare psihopedagogică ; 

Prezentare sintetică:  

         - în urma examinărilor orale şi scrise am constatat că eleva C.N.A. şi-a insuşit la un nivel minim 

cunoştinţele cerute de curriculumul pentru învăţământul primar;  necesită îndrumare permanentă pe 

parcursul procesului instructiv-educativ; de multe ori este prezentă la activitate doar fizic; 

II.  Planificarea intervenţiei: 

Domeniul de intervenţie personalizată:  

Activitate şcolară: - limbă şi comunicare; 

 Scopul:  Pe parcursul activităţii din program, se va urmări ca: eleva  să citească corect şi conştient, să 

scrie corect. 

Obiective specifice:  efectuarea unei game variate de exerciţii prin intermediul unor activităţi simple, 

accesibile şi în ritm propriu, utilizarea activităţilor propuse a cât mai multor canale de recepţie: tactil, 

kinestezic, văz, auz etc, stabilirea potenţialului psihic de învăţare, a ritmului propriu de achiziţie, prin 

observarea zilnică a comportamentului acestuia. 

Strategia:  Componenţe ţintă: senzoriale, intelectuale, motivaţionale; 

Sarcini concrete în timp:în perioada desfăşurării programului , eleva va primi sarcini, care vizează 

formarea capacităţilor de citire corectă, de scriere;           

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, munca independentă, 

jocul de rol. 

Exemple:  jocuri de scriere: Cine scrie mai frumos? jocuri de recunoaştere a greşerilor de exprimare a 

interlocutorului, exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt. 

Mijloace: manuale, jetoane, fişe de muncă independentă, planşe, jocuri didactice. 

Factori de risc: - interni: ritmul foarte lent de lucru, lipsa deprinderilor de muncă 

independentă,dezinteres faţă de activitate. 

                          - externi: - lipsă de interes pentru activitatea şcolară manifestată de  eleva în cauză.  

III.  Evoluţia cazului 

Creşterea  performanţelor şcolare  a elevei este asociată cu intensificarea implicării în activităţi, 

managementul mai eficient al timpului, creşterea calităţii şi nivelul interacţiunilor sociale.  

Concluzii  
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E bine de ştiut faptul că fiecare copil este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le 

are în procesul de învăţare şcolară şi trebuie sprijinit să-şi găsească un loc între ceilalţi membrii ai societăţii. 

Aşa cum fiecare copil este unic, şi procesul de învăţare este unic pentru fiecare elev, în funcţie de stilul, 

ritmul, caracteristicile şi particularităţile sale, de aptitudinile, aşteptările şi experienţa sa anterioară.Ţinându-

se cont de aceste aspecte trebuie oferite anumite servicii educaţionale de sprijin care să cuprindă activităţi de 

învăţatre individualizată, activităţi de evaluare şi adaptare curriculară şi activităţi de intervenţie recuperatorie 

individualizată. 

 Depistarea şi diagnosticarea timpurie a întârzierilor de la traseul obişnuit al dezvoltării                                                                                                                                                                   

copilului, poate duce la prevenirea cu succes a acestor dificultăţi. Membrii echipei de intervenţie trebuie să 

colaboreze în scopul cunoaşterii fiecărui caz în parte, al stabilirii măsurilor de recuperare şi integrare în 

colectiv. Pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse, un rol deosebit îl are familia care ar trebui să 

se implice în educarea propriului copil.                                                                 

Ţinând seama de faptul că integrarea socială este pregătită si condiţionată de integrarea şcolară, noi ca  

dascăli avem obligaţia de a oferi fiecărui copil şansa ca după absolvirea şcolii să poată participa activ la 

viaţa socială. 
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Integrarea școlară a elevilor cu CES 

Studiu de caz 

 

Profesor pentru învățământul primar Tocaciu Diana Mădălina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș, jud. Mureș 

 

 Integrarea școlară a unui elev cu CES este posibilă doar în condițiile unei cooperări reale 

între învățător/ profesori, familie și consilier școlar. În felul acesta, vor fi evitate conflictele ce apar 

între elevi, în timp ce comportamentul indezirabil al elevului se va diminua făcând posibilă formarea 

competențelor urmărite. 

Ipotezele cercetării: 

a) Dacă învățătorul/ profesorii utilizează în activitatea didactică o strategie prin care să valorizeze 

comportamentele dezirabile ale unui elev cu CES, atunci integrarea școlară a acestuia în cadrul 

colectivului clasei va fi mult mai ușor de realizat. 

b) Dacă se creează condiţiile unei comunicări eficiente, atunci sunt utilizate cele mai adecvate 

metode ce vor contribui la integrarea școlară a unui elev cu CES. 

Obiectivele urmărite: 

- identificarea metodelor şi procedeelor adecvate soluţionării situaţiei conflictuale; 

- evitarea marginalizării elevului  B.I., diagnosticat cu ADHD; 

- realizarea unui climat educaţional adecvat în cadrul colectivului investigat; 

Populația cercetată: 20 de elevi din clasa a- II-a. 

Perioada: anul școlar 2018-2019. 

Prezentarea cazului 

B.I. este elev în clasa a II- a  şi a fost diagnosticat cu ADHD, încă din clasa pregătitoare. 

Elevul manifestă un comportament agresiv în relaţiile cu ceilalţi colegi. Deseori, iese din bancă şi îi 

deranjează pe cei din jur în timpul orelor, chiar îi loveşte, provocând astfel situaţii conflictuale. Intră 

în jocurile colegilor săi şi le întrerupe pentru că nu înțelege sau nu vrea să respecte regulile. Elevii 

care formează colectivul clasei sunt deranjaţi de manifestările comportamentale ale lui B.I., unii 

dintre ei devin irascibili şi reacţionează, la rândul lor, impulsiv. Ei manifesta tendinţa de a-l 

marginaliza pe colegul lor şi doresc ca acesta să fie mutat la altă clasă. Învăţătorul clasei nu reuşeşte 

să facă faţă întotdeauna situaţiilor respective şi a apelat la psihologul şcolar. 

Strategii de intervenție 

În urma înregistrării cazului, s-a procedat la formarea unei echipe de intervenţie, alcătuită 

din: consilierul şcolar, învăţătorul şi profesorii care predau la clasa respectivă, directorul şcolii, mai 

apoi şi mama copilului. 

 

 

http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/1741-integrarea-scolara-a-elevilor-cu-ces
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Pasul 1. Determinarea tipului de ADHD 

În urma investigaţiilor, s-a constatat ca B.I. se încadrează la tipul predominant 

hiperactiv/impulsiv. 

Având în vedere faptul că elevul a înregistrat în ultima vreme o perioada mult mai agitată decât de 

obicei, au avut loc discuţii cu familia acestuia, care a recunoscut că a întrerupt tratamentul 

medicamentos. Echipa a încercat să o convingă pe mama copilului despre importanţa acestui 

tratament şi despre importanța colaborarea familiei cu şcoala, în vederea evitării marginalizării 

copilului şi a stingerii potenţialelor conflicte în care acesta este agresat sau este agresor. Obţinând 

sprijinul părinţilor,  echipa a considerat necesar să treacă la următorul pas. 

Pasul 2. Elaborarea strategiei de lucru 

Strategia abordată este strategia întăririi comportamentelor pozitive. 

a) Părinţii sunt sfătuiţi să manifeste aprobare numai pentru comportamentele pozitive, dezirabile, iar 

celor demonstrative să nu le acorde atenţie sau interes. Li s-a recomandat, de asemenea, elaborarea şi 

impunerea discretă a unui program de activitate organizat, coerent pentru copil, la care părinţii să nu 

renunţe sub nici un motiv. Totodată, este important ca aceştia să menţină o comunicare pozitivă, fără 

diferenţe de opinii. 

b) La şcoală, învăţătorul şi celelalte cadre didactice care predau la această clasă sunt sfătuite  să 

ignore comportamentele necorespunzătoare ale copilului, acordând atenţie numai celor dezirabile. 

c) Consilierul le-a explicat elevilor clasei  că B.I. este un copil special care are nevoie de simpatia şi 

ajutorul lor pentru a putea să progreseze la învăţătură şi să fie mai disciplinat. Lor le revine o sarcina 

importantă: aceea de a sprijini pe doamna învățătoare ca să poată să-l obișnuiască pe acesta să stea la 

locul lui și să nu le mai strice jocurile sau lucrările făcute de ei. Elevii sunt sfătuiți să-i ignore 

comportamentul colegului lor, în timpul orelor, și să încerce să-și rezolve sarcinile fără să piardă 

timpul uitându-se la ce face el. 

Măsuri practice și principii de acțiune commune 

Verbalizarea importanței pe care o au învățarea, autocontrolul și autoorganizarea; 

Utilizarea unui sistem de recompense simbolice și sancțiuni pentru comportamentale dezirabile sau 

indezirabile; sancțiunile vor fi eficiente, ferme și aplicate proporțional cu problema căreia i se 

adresează, în niciun caz violente. 

Utilizarea unor formule clare de adresare, fiind obligatoriu ca părintele/cadrul didactic să se 

asigure că atenția copilului este atrasa înainte de a i se transmite elemente importante privind 

sarcinile de lucru (pentru același  tip de comportament nedorit se va aplica întotdeauna aceeași 

sancțiune); 

Controlul activităților de stabilizare sau întărire a unor comportamente specifice(evitarea contextului 

care provoacă un comportament indezirabil); 

Favorizarea interacțiunilor positive (lucrul in echipe, B.I. având sarcini in care poate folosi 

memoria care la el este foarte dezvoltata,formularea unor sarcini de medie durată); 

Vizibilizarea modelelor de rol pozitive (copilul se comportă în școală ca și personajul/ modelul 

adoptat); 

Implicarea copilului în toate activitățile extrașcolare ale clasei, indiferent de faptul că acest lucru e 
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dificil  și că îl poate pune într-o lumina nefavorabilă. În timpul pauzelor, elevii se vor juca împreuna 

cu B.I., sub supravegherea cadrelor didactice care vor avea grijă să nu apară incidente nedorite. 

Pasul 3. Monitorizarea 

B.I. și mama sa au urmat un program de consiliere psihologică și educațională pe parcursul 

anului școlar. 

Rezultate vizibile au apărut după doua luni de la inițierea planului de mediere. Colegii au 

început să aibă încredere în capacitatea de memorare a lui B.I., mulți dintre ei dorind sa-l aibă în 

echipă. Astfel, ei au încercat să se apropie mai mult de el în timpul jocurilor sau activităților 

extracurriculare. Conflictele au început să se diminueze, iar supravegherea adulților nu a mai fost 

necesară în permanență. Colegii de la clasele mai mari au sprijinit proiectul, la cererea psihologului 

școlar, astfel încât, la sfârșitul anului școlar conflictele dintre B.I. și colegii de clasa au devenit 

normale. 

Concluzii și propuneri 

Integrarea școlara a unui copil cu ADHD presupune efortul conjugat al tuturor factorilor 

educaționali, prin munca în echipă. Diminuarea conflictelor nu se putea face decât pe fondul utilizării 

unor principii de acțiune  specifice activității cu acei copii care sunt astfel diagnosticați. 

Valorizarea capacităților de care dispune B.I. în fața colegilor săi a condus la apariția respectului față 

de colegul lor și, prin urmare, a interesului pentru a face parte din aceeași echipă. Astfel, au devenit 

mai toleranți. Aceștia s-au obișnuit cu manifestările  comportamentale ale lui și nu mai sunt distrași 

de la lecții. 

Elevul va urma programul de consiliere în continuare, iar părinții îl vor sprijini prin aplicarea 

medicației corespunzătoare. 
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ABORDĂRI TEORETICE ȘI CONCEPTUALE: CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE (CES) 

Prof. Bușe Ioana-Mădălina 

Școala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare, Universitatea Babeș-Bolyai 

 

Ca fiinţă socială, omul este dependent de ceilalţi oameni. Aceasta dependenţă înseamnă, de 

fapt, ajutor, posibilitatea de a comunica şi coopera. Acest lucru dă naştere la sentimentul de 

apartenenţă şi solidaritate umană. Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe/nevoi 

specifice faţă de educaţie (derivate sau nu dintr-o deficienţă) care sunt atât suplimentare, cât şi 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei oricărei persoane. Actualmente noţiunea de 

„cerinţe educative speciale” este interpretată ca unitate în dezvoltarea copilului: în ritmul de 

dezvoltare; în stilul unic de adaptare, de învăţare; în nivelul individual de dezvoltare fizică şi psihică 

cu caracteristici biologice, fizice, psihice şi sociale specifice.  

Din categoria copiilor cu CES fac parte atât copiii cu deficiențe propriu-zise, la care cerinţele 

speciale sunt multiple, inclusiv educative, cât şi copiii fără deficiențe, dar care prezintă manifestări 

stabile de inadaptare la exigentele scolii. Astfel că termenul de cerinţe educative speciale–CES 

(special educaţional needs) se referă la cerinţele în plan educativ ale unor categorii de copii, cerinţe 

consecutive unor disfuncţii sau deficienţe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrică, fiziologică 

etc. sau ca urmare a unor condiţii psiho-afective, socio-economice sau de altă natură (cum ar fi 

absenţa mediului familial, condiţii de viaţă precare, anumite particularităţi ale personalităţii copilului 

etc.) care plasează elevul într-o stare de dificultate în raport cu cei din jur. Această stare nu-i permite 

o existenţă sau o valorificare în condiţii normale a potenţialului intelectual şi atitudinal de care acesta 

dispune şi induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiţia sa de persoană cu cerinţe 

speciale 

Conceptul de cerințe educative speciale (CES) este relativ nou, fiind lansat în Marea Britanie 

în anul 1978, ulterior preluat și de alte țări, inclusiv România, precum și de UNESCO (Organizația 

Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) din 1995.  

Ieșirea în lumină a sintagmei ,,cerințe educaționale speciale” este atribuită apariției raportului 

britanic Warnock în anul 1978, deși putem menționa câțiva precursori ai conceptului, cum ar fi Ron 

Gulliford, o personalitate a domeniului psihopedagogiei din acea vreme, dar și Jean-Jacques 

Rousseau, un vizionar al principiilor pedagogice actuale de întâmpinare ale nevoilor educative a 

copilului. Primul dintre aceștia, autorul cărții publicate în 1971 cu titlul: ,,Special Educational 

Needs” devine sursa de inspirație privind cerințele educative speciale din ceea ce a devenit mai târziu 

cunoscut sub denumirea de Raportul Warnock. (T.Vrăsmaș, 2015, 133-135).  

În continuare, Rousseau face o analiză a nevoilor, distingând între nevoi adevărate și nevoi 

artificiale în educația copiilor, iar apoi susține ideea de a da copilului ceea ce are el nevoie, nu ceea 

ce își dorește (T.Vrăsmaș, 2015, 72). În studiul asupra operei sale ,,Emil sau despre educație”, 

Rousseau (1973:279) afirmă: ,,a crezut că omul posedă toate lucrurile în natura sa şi că această 

natură este în sine perfectă. Omul nu avea decât să redevină el însuşi pentru a se întoarce în Eden”. 

Această întoarcere la natură se poate realiza prin satisfacerea nevoilor individuale de cunoaștere a 

copilui: ,,Gândeşte-te bine, (ne sfătuieşte Rousseau), că rareori trebuie tu să-i propui ce anume 

trebuie el să înveţe; el trebuie să fie acela care să dorească, să cerceteze, să găsească acest lucru, iar 
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tu trebuie să-l faci să înţeleagă lucrurile, să-i deştepţi cu dibăcie această dorinţă şi să-i pui la 

îndemână mijloacele de a o satisface” (Rousseau, 1973:322). 

 La noi în țară, pionieri ai abordării semnificației și definirii acestei sintagme au fost 

Ecaterina și Traian Vrăsmaș, autori al primului articol despre copiii cu cerințe educative speciale. 

Ecaterina Vrăsmaș consideră că CES sunt reprezentate de ,,acele cerințe sau nevoi specifice față de 

educație, derivate sau nu dintr-o deficiență, care sunt suplimentare, dar și complementare 

obiectivelor generale ale educației” (Vrăsmaș, Ecaterina; Vrăsmaș, Traian, 1993, Copiii cu cerințe 

educative speciale, Revista de educație specială, nr.1). Această abordare presupune o nouă viziune, și 

anume, aceea de toleranță față de toți copiii, fundamentându-se fără echivoc pe principiul echității în 

baza căruia accesul la învățare se asigură fără discriminare, dar și pe principiul egalității la șanse, 

principii înscrise în actul legistativ care reglementează învățământul românesc: Legea Educației 

Naționale ( LEN nr.1/2011, art. 3).  

Traian Vrăsmaș explică sintagma de CES ca reprezentând ,,necesitățile educaționale 

complementare obiectivelor generale ale educației școlare, necesități care solicită o școlarizare 

adaptată particularităților individuale și/sau caracteristice unei deficiențe (ori tulburări de învățare), 

precum și o intervenție specifică, prin reabilitare/recuperare și compensare corespunzătoare” 

(Vrăsmaș, Ecaterina; Vrăsmaș, Traian, 1993, Copiii cu cerințe educative speciale, Revista de 

educație specială, nr.1). De menționat faptul că această definiție a fost preluată, cu câteva mici 

modificări, de legislația din domeniu, din țara noastră, în 2005 și 2006.  

Emil Verza menține, în definiția sintagmei, aceleași repere considerând cerințele educaționale 

speciale acele ,,necesități educaționale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale 

educației, adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unor deficiențe sau 

tulburări/dificultăți de învățare, precum și o asistență complexă (medicală, socială, educațională 

etc.)”(Verza, 1998: 15-16).  

 În ceea ce îl privește pe Alois Gherguț, acesta consideră CES ca fiind ,,cerințele în plan 

educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură 

intelectuală, senzorială, psihomotrică, fiziologică etc. sau ca urmare a unor condiții psihoafective, 

socio-economice sau de altă natură (cum ar fi absența mediului familial, condiții de viață precare, 

anumite particularități ale personalității copilului) care plasează elevul într-o stare de dificultate în 

raport cu cei din jur.” (Gherguț, 2001:13). Necesitatea introducerii sintagmei cerințelor educaționale 

speciale a reprezentat o obligativitate a sincronizării actului educativ cu realitatea și provocările din 

domeniu, precum și evoluția acestui concept, subliniindu-se ,,necesitatea de a substitui, după caz, 

anormalitatea educațională sau inadaptarea școlară, care nu mai corespundeau noii viziuni asupra 

dreptului la educație” (Gherguț., 2001:15).  

UNESCO consideră CES ca un ,,continuum al problemelor speciale întâlnite în educație, de 

la deficiențele grave și profunde la dificultățile/tulburările ușoare de învățare.” Astfel, pot fi 

considerate cerințe educative speciale, copiii cu: deficiență mintală, dizabilități de învățare, 

deficiențe fizice/motorii, senzoriale, vizuale, auditive, tulburări emoționale (afective) și de 

comportament, tulburări de limbaj etc. (UNESCO, 1995).  
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Conceptul a fost preluat de legislația învăţământului românesc, precum și a altor țări. Ordinul 

nr. 5085/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional 

pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă preia, 

așadar, aproape în totalitate, definițiile prezentate anterior ale conceptului de cerințe educative 

speciale.  

Cât privește Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu preocupări 

semnificative și în domeniul educației, definește elevii cu cerințe educaționale speciale ca fiind cei 

care necesită ,,resurse suplimentare publice și/sau private asigurate pentru a veni în sprijinul 

educației lor, dacă acești elevi au dificultăți de acces la curriculum-ul oferit în școlile de masa. 

(Vrăsmaș, 2015:25).  

 Potrivit OCDE, în paleta elevilor cu CES, se pot include trei categorii de situații și persoane: 

➢ primă categorie cuprinde cerințe educaționale speciale rezultate în urma unor dizabilități 

(handicap), dacă acestea limitează procesul de învățare. Dacă privim situația din punct de 

vedere medical, aceste cerințe derivă, de obicei, din afecțiuni organice de structură sau 

funcționare.  

➢ a doua categorie include cerințe educative ale copiilor cu dificultăți de învățare și/sau 

comportament, mai mult sau mai puțin complexe, cu grade diferite de intensitate și diverse 

cause, care nu apar în mod evident și nu justifică includerea în prima categorie sau în cea 

terțiară.  

➢ categoria terțiară se referă la acele cerințe educaționale ale elevilor care rezultă din acțiunea 

unor factori socio-culturali, economici sau lingvistici, acțiune care crează sau adâncește 

diferite dezavantaje sau contexte atipice de dezvoltare.  

Definiția menționată anterior, care prezintă punctul de vedere a OCDE referitoare la cerințele 

educaționale speciale, este considerată a fi una dintre abordările cele mai structurate și cuprinzătoare, 

fiind cunoscută și sub denumirea de definiția bazată pe resurse sau sub abrevierea SENDDD -Special 

Educational Needs, Disabilities, Difficulties and Disadvantages, iar în română CESDDD – Cerințe 

Educaționale Speciale, Dizabilități, Dificultăți și Dezavantaje.  

Sintagma ,,cerințe educaționale speciale” urmărește depășirea tradițională a segregării 

copiilor în diverse categorii, evidențiindu-se accentul pe trăsăturile comune, cum sunt 

particularitățile de vârstă, caracteristice tuturor elevilor, iar particularitățile individuale devin puncte 

de plecare în elaborarea planurilor de intervenție educativă personalizată. Cu alte cuvinte, copilul nu 

trebuie să se adapteze cerințelor rigide ale unui sistem educațional inflexibil, ci sistemul de 

învățământ trebuie să se modeleze în funcție de necesitățile educaționale ale elevului, oferindui 

acestuia șanse reale de reușită școlară.  

Așadar, prin cerințele speciale educaționale se marchează necesitatea de a li se oferi anumitor 

copii o atenție și un sprijin psihopedagogic suplimentar, măsuri menite să neutralizeze efectele unor 

dificultăți educative întâmpinate, fără de care nu putem afirma cu tărie că sunt îndeplinite premisele 

privind egalizarea șanselor, pentru acces echitabil și participare la viața școlară și socială. 

 

  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1053 
 

„Tineri învățători, aduceți-vă aminte că lecțiile voastre trebuie să constea fără excepție mai 

mult în acțiune decât în cuvântări; căci copiii uită lesne ce au spus și ce li s-a spus, dar nu ceea ce 

au făcut și ceea ce li s-a făcut.” (Jean-Jacques Rousseau) 

 

 

 

Bibliografie: 

Gherguţ, A. (2001), – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie 

 integrată, Editura POLIROM, Iaşi, 232p. 

Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

ORDIN 1985/1305/5085 publicat în M.F. nr. 1019/19.12.2016, privind aprobarea metodologiei 

 pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad 

 de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, 

 precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe 

 educaţionale speciale 

Rousseau, J. J. (1973), Emil sau Despre educaţie, Editura Didactică și Pedagogică, 472p.  

UNESCO. (2004). Changing teaching practices. Using curriculum differentiation to respond to 

 students diversity (http://unesdoc.unesco.org/ images/0013/001365/136583e.pdf). 

Verza, E. (1998) „Psihopedagogie specială – manual (1998), pentru şcoli normale”, Bucureşti, 

 E.D.P. 

Vrăsmaş, E., Vrăsmaş, T., Copiii cu cerinţe educative speciale, Revista de educaţie specială, 

 nr.1/1993 

Vrăsmaş, T. (2013). Curriculum for children with disabilities in inclusive education. A literature 

 review. PSIWORLD 2013, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 127, pp. 336-

 341.  

Vrăsmaş, E., Manea, L., & Vrăsmaş, T. (2014). Studiu privind legislaţia referitoare la educaţia 

 copiilor    cu  dizabilităţi şi alte cerinţe educaţionale speciale (CES) din perspectiva 

 educaţiei incluzive. Repere,  Revistă  de Stiinţele Educaţiei, Vol. 8, nr. 1, pp. 7-20, Editura 

 Universităţii din Bucureşti. 

Vrăsmaş, T. (2015). Cerinţele speciale şi dizabilitatea în educaţie. O perspectivă internaţională. 

 Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică. 

Vrăsmaş, E., & Vrăsmaş, T. (coord.). (2016). Cercetare privind modul în care cadrul legislativ şi 

 practicile şcolare sprijină combaterea discriminării şi excluziunii sociale a copiilor  cu 

cerinţe educaţionale speciale, RENINCO şi FDP. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1054 
 

Rolul educației morale în oferirea de șanse egale elevilor cu CES 

 

prof.psihopedagog George Dorina Paraschiva 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj-Napoca 

 

 

Învățământul are rolul de a contribui semnificativ la formarea personalității elevului, prin 

diferite metode și mijloace care stimulează dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională, formarea și 

dezvoltarea morală și a spiritului estetic ținând cont de particularitățile psihofizice ale fiecărui elev. 

Bazele formării personalității viitorului adult și implicit ale moralității se pun în perioada 

școlară când asupra copilului cu dizabilități intelectuale operează o serie de elemente care îl pot 

influența pozitiv sau negativ, care pot fi bine sau rău intenționate. În această perioadă, copilul este un 

atent observator, curios, dornic de acțiune și de a afla lucruri noi, lucru care ne motivează pe noi, în 

calitate de profesori, să le oferim suportul adecvat pentru a îi ajuta să se integreze cât mai adecvat în 

societate.  

Prin oferirea de modele comportamentale adecvate și crearea unui mediu de dezvoltare 

armonios, elevii cu dizabilități intelectuale ușoare și medii vor reuși să se integreze cu succes în 

societate.  

Oferirea de șanse egale unor copii care pășesc cu teamă în lumea ce îi înconjoară a stat la 

baza realizării unui program ce s-a axat pe dezvoltarea capacității de înțelegere și interiorizare a unor 

concepte morale precum cinstea, sinceritatea, modestia, hărnicia, iubirea de țară, prieteniile sincere, 

sentimentul de dragoste.  

Având în vedere specificul elevilor cu dizabilități intelectuale, educația morală nu putea fi 

realizată în mod clasic, ci printr-un program ce a urmărit integrarea literaturii pentru copii și a 

poveștilor terapeutice în cadrul activităților didactice. Acest tip de program reușind să ofere într-un 

mod adecvat dezvoltării lor cognitive și emoționale o serie de  modele comportamentale concrete cu 

scopul interiorizării acestora de către elevi. 

  
Imagine – Activități de lecturare, povestire, repovestire 

 

Activitățiile de educație morală au urmărit să dezvolte copiilor experiențe colective despre 

modul de a te comporta, de a respecta reguli, de a ține cont de norme deoarece  întreaga viață a 

individului este și va fi condusă de legi morale, iar o inadaptare la aceste legi morale va duce la 

izolarea indivizilor.  

Pentru ca programul să fie cât mai eficient am integrat o serie de mijloace de realizare a 

educației morale precum povestirile, poeziile, discuțiile tematice, lectură după imagini, lecturarea 

unor texte simple, participarea și vizionarea  diferitelor spectacole, jocuri didactice, teatru de păpuși, 

joc de rol, vizite, excursii etc. Printre textele literare pentru copii selectate pentru formarea morală a 

copiilor se numără povestiri și basme, fabule, proverbe, zicători, ghicitori, dar și o serie de texte ce 

redau trecutul istoric respectiv texte ce prezintă lumea necuvântătoarelor.  

Programul s-a desfășurat pe parcursul unui an școlar și a cuprins un număr de 10 elevi cu 

dizabilități intelectuale și moderate care au participat săptămâna la ateliere/ activități de educație 

morală. 
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Printr-un program bine structurat s-a oferit elevilor posibilitatea de a trăi și de a încerca la 

intensitate maximă o multitudine de sentimente pe care apoi le-au pot transpune în toate aspectele 

vieții, oferindu-le șanse egale în ceea ce privește integrarea socială. Modul în care privesc lumea și se 

raportează la ce este în jurul lor a fost modificat din punct de vedere a moralității, lucru evidențiat și 

prin intermediul rezultatelor obținute la pretestele și post-testele aplicate. (Grafic 1).  

 

 
Grafic 1- Rezultatele programului 

 

Elevii au reușit să își lărgească perspectivele, să își dezvolte procesele psihice și limbajul, dar 

și o serie de aspecte ce țin de educația morală, estetică, de formare a trăsăturilor de caracter, 

contribuind chiar și la formarea personalității elevului. La finalul acetui program elevii au 

conștientizat că nu este în regulă să facă anumite lucruri pentru că știu că „așa trebuie făcute” sau 

pentru că așa a spus profesoara că este bine să procedeze.  

În concluzie educația morală realizată cât mai timpuriu contribuie la dezvoltarea umană. 

Astfel, educația morală desfășurată în școală, cooperarea dintre familie și școală, influențele venite 

din partea grupului de prieteni, mass-mediei dar și modelele oferite prin intermediul literaturii pentru 

copii și a poveștilor terapeutice, ajută la formarea bazelor personalității viitorilor membrii ai 

societății și la oferirea de șanse egale în ceea ce privește integrarea socială.  
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Integrarea copiilor cu CES în şcoala de masă 

 
                                                                                  Profesor Cazacu Ionela Ramona 

                                                                                  Școala Gimnazială Calistrat Hogaș Roman 

 

 
 În practica pedagogică se întâlnesc o serie de probleme referitoare la educaţia persoanelor cu 

cerinţe speciale de educaţie. Este vorba de copii cu diverse deficienţe sau handicapuri.  

 În literatura de specialitate se foloseste tot mai mult termenul de ameliorare/ dezvoltare 

şcolară, care presupune orientarea către acţiune şi o continuă dezvoltare a şcolii, schimbări concrete 

în curriculum, parteneriat activ cu alte şcoli sau instituţii comunitare, deschidere spre trebuinţele 

reale ale societăţii actuale.  

 Din aceste parteneriate fac parte şi acelea cu instituţiile de ocrotire a copilului sau cu şcolile 

speciale pentru copii cu diferite deficienţe. Dezideratul unanim este integrarea activă a acestor 

persoane în comunitatea în care trăiesc, pentru a se putea face utili, uzând de aptitudinile şi 

posibilităţile pe care le au aceste persoane.  

 Pentru a favoriza integrarea copiilor cu deficientă mintală în structurile învăţământului de 

masa şi, ulterior, în comunitatile în care fac parte, este nevoie de aplicarea unor masuri cu caracter 

profilactic, ameliorativ sau de sprijinire cum ar fi: 

 - iniţierea şi aplicarea în familie sau gradiniţă, a unor măsuri de stimulare generală şi terapie 

specializată, în perioada vârstei preşcolare, pentru toţi copiii cu deficienţă mintală reală sau 

pseudodeficientamintală; 

 - pregatirea atentă a debutului şcolar al tuturor copiilor, mai ales al celor cu dificultăţi în 

comunicare şi relaţionare, în activitatea grafică, în orientare, etc. În cazurile de întârzieri accentuate 

se recomandă amânarea cu încă un an, timp în care se desfăşoară intensiv pregătirea pentru debutul 

în şcolaritate; 

 - copiii care continuă să întâmpine dificultăţi de învăţare şi adaptare chiar şi după parcurgerea 

perioadei de pregătire a debutului şcolar vor putea fi integraţi individual sau în grupuri restrânse în 

clasele primare obişnuite, beneficiind de toate facilităţile integrării. 

 O problemă specială o reprezintă integrarea copiilor cu deficienţe mintale în clasele mari, 

când solicitările depăşesc cu mult capacitatea lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei 

calificări şi al integrării sociale, prin participare la activităţile productive, depăşeşte limitele 

ergoterapiei, prioritară în etapele anterioare. O posibilă soluţie, pe lângă clasicele ateliere protejate, 

este reprezentată de integrarea acestor copii în şcolile de ucenici obişnuite, unde pot învăţa o meserie 

cu cerere pe piaţa muncii, urmate de angajarea în unităţi productive de tip asociaţie familială sau în 
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mici ateliere meşteşugăreşti sprijinite prin facilităţi de ordin fiscal, având suportul comunităţii locale.  

 Este clar faptul că aceste carenţe în activitatea mintală determină carenţe în activitatea 

psihică, ceea ce conduce- la devoltarea dizarmonică a personalităţii.  

 O altă categorie de persoane cu cerinăe speciale de educaţie o reprezintă deficienţii 

senzoriali, cu deficienţe de văz şi de auz.  

 Aceste persoane au tendinţa de a fi retrase, complexate, nesigure pe sine, ceea ce duce la 

traume psihice. 

 În ambele cazuri, deficienţele pot apărea din cauze exogene sau endogene. 

 Deficienţele primare generează defecte secundare, în funcţie de timpul şi gravitatea defectului 

senzorial. În apariţia bolilor văzului, factorul genetic constituie 15 - 17 % din cazuri.  

 Deficienţele de auz duc la apariţia defectelor de vorbire sau chiar a muţeniei. Dezvoltarea 

psihică la copiii surzi este diferită şi depinde de momentul apariţiei surdităţii, dacă aceasta este 

înnăscută, dacă copilul şi-a pierdut auzul în etapele timpurii ale ontogenezei, sau dereglarile s-au 

produs mai târziu. O surditate înnăscută sau dobândită timpuriu, de regulă, duce la lipsa limbajului, 

sau la o nedezvoltare dura a vorbirii.  

Insuficienţa funcţiei aparatului vestibular cauzează şi nedezvoltarea orientării în spaţiu, dar în 

cazul deteriorării auzului după vârsta de trei ani, nedezvoltarea funcţiilor locomotoare este mai puţin 

pronunţată.  

 Aceleaşi fenomene sunt legate şi de timpul survenirii patologiei văzului. Se evidenţiază chiar 

de la început o frica de spaţiu, dificultăţi în menţinerea verticală a corpului, frica de noile obiecte din 

jur, etc. Toate acestea duc la o reţinere în dezvoltarea psihică, tulburări de gnozis şi praxis, etc.  

 O importanţă deosebită o au tulburările specifice ale sferei emoţionale  ale acestor copii cu 

deficienţe senzoriale. Determinându-se o discordanţă nepotrivită în dezvoltarea unor sisteme, ceea ce 

frânează dezvoltarea generală.  

 Integrarea şcolară a copiilor cu deficienţe senzoriale presupune acceptarea unor condiţii care 

vin să sprijine participarea şi implicarea elevului cu deficienţe la activităţile desfăşurate în clasă.  

 Dezvoltarea personalităţii acestor copii depinde foarte mult de modul cum ei sunt ajutaţi să-şi 

perceapă deficienţa şi de momentul în care a început corecţia, în aceeaşi măsură cu momentul în care 

sunt integraţi în normalitate. Cu cât aceste momente survin mai timpuriu, cu atât se câştigă teren în 

faţa deficienţei şi a traumelor psihice generate de acestea.  

 Deficienţele locomotorii au diverse cauze şi sunt de multiple feluri. Afectarea diferiţilor 

componenţi ai motricităţii în mod inegal acţionează asupra dezvoltării psihomotore a copilului.  

 Integrarea copiilor cu handicap fizic reprezintă o componentă a învăţământului integrat.  
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 Manifestările în sfera motricităţii trebuie privite în relaţie strânsă cu dezvoltarea intelectuală, 

expresia verbală şi grafică, maturizarea afectiv-motivaţională şi calitatea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a maturizării sociale. Nu de puţine ori pot fi întâlniţi copii care prezintă o slabă dezvoltare a 

mişcărilor mai complicate ale mâinii, dificultăţi în trecerea de la o mişcare la alta sau în executarea 

unor mişcări pe baza unor comenzi verbale, lipsa de expansivitate, lentoare, inerţie sau uniformitate 

în mişcări, toate acestea constituindu-se în informaţii cu privire la nivelul de dezvoltare în plan 

psihomotric al copilului.  

 Uneori dificultăţile de integrare sunt accentuate în cazul copiilor cu deficienţe asociate, 

deoarece este dificil să ai un comportament adecvat şi faţă de copii care prezinta un singur tip de 

deficienţă, şi cu atât mai greu în cazul în care există deficienţe asociate care se intercondiţionează 

una pe cealaltă. Personalitatea copiilor cu handicap fizic este cel mai grav afectată, deoarece defectul 

fizic este cel mai lesne de observat şi duce cel mai repede la formarea de complexe. De obicei, exista 

două mari categorii de tipuri de personalitate în cazul deficienţilor fizici: cei care îşi acceptă cu 

seninătate defectul şi condiţia impusă de acesta şi care reuşesc să treacă mai uşor peste problemele 

ivite, şi cei care nu se împacă niciodată cu ideea că nu sunt la fel ca ceilalţi, aceasta fiind o continuă 

sursă de stres şi anxietate.  

 Tulburările de comportament sunt o altă categorie de deficienţe întâlnite destul de frecvent. 

Integrarea copiilor cu tulburări de comportament presupune aplicarea unor strategii de intervenţie 

psihopedagogică destinate prevenirii şi corectării comportamentelor indezirabile mediului şcolar şi 

social, consolidarea unor atitudini favorabile ale copiilor în cauză. Aceste tipuri de deficienţe sunt 

tratate cel mai adesea prin consiliere sau terapie, de către consilierul şcolar sau de către 

psihoterapeut. Pentru a consolida efectul recuperator al programelor de consiliere este necesar ca 

profesorii să coopereze cu psihologul sau consilierul din şcoală, să aibă o viziune pozitivă asupra 

elevilor clasei, să stabilească cu uşurinţă relaţii interpersonale şi să poata comunica cu elevii.  

Tulburările de comportament sunt rezultatul unei personalităţi imature defectuos devoltată, 

dizarmonică, cu tendinţe spre răzvrătire şi nesupunere.  

 În concluzie, în cazul copiilor cu deficienţe, indiferent de tipul acestora, structura şi 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii este serios afectată şi destul de greu de remediat, daca nu se 

apelează de timpuriu la corecţie şi integrare socială. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES)  

ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

 

Ionel-Dincă Marilena 

Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu”-Ogrezeni 

 

 Ce este INTEGRAREA?  

 DEFINIŢIE: Integrarea este procesul sistematic de reunire a copiilor cu nevoi speciale alături 

de copiii de aceeaşi vârstă cu o dezvoltare normală, în cadrul mediilor naturale în care ei învăţă şi se 

joacă.  

 INTEGRAREA înseamnă: 

➢ Toţi copiii învaţă în acelaşi mediu, beneficiind de acelaşi servicii şi acelaşi sprijin pentru a avea 

succes 

➢ Fiecare copil cu nevoi unice se regăseşte în medii integrative  

➢ Toţi copiii participă în mod egal la toate activităţile unui program obişnuit  

➢ Încurajarea prieteniilor şi relaţiilor sociale între copii cu şi fără nevoi speciale  

➢ Asigurarea condiţiilor de a primi o educaţie specială în medii comunitare obişnuite pentru copiii 

cu nevoi speciale  

➢ Un nou model de asigurare a unor servicii în cadrul educaţiei speciale care pune accent pe 

colaborarea dintre educaţia specială şi cea obişnuită 

➢ Oferirea de sprijin cadrelor didactice pentru educaţia timpurie care lucrează cu copii cu nevoi 

speciale  

➢ Copiii învaţă unul lângă altul chiar dacă au scopuri diferite  

➢ A-i învăţa pe copii să înţeleagă şi să accepte diferenţele dintre oameni  

➢ Asigurarea unui program educaţional adecvat şi individualizat pentru toţi copiii  

➢ A lua în serios preocupările părinţilor şi a-i determina să devină parteneri în acest proces  

de echipă 

 Cerinţele educaționale speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale 

unor persoane, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-

afectiv, socio-economic, cultural. 

Conform  MECTS - Ordinul 5574/ 2011 (Ordinul care reglementează organizarea serviciilor 

de sprijin educaţional pentru elevii cu CES): 

        Cerinţele educaționale speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă 

natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).” 

       Deficiență – absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (anatomice, fizice 

sau psihice) a individului rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi impiedică 

participarea normală la activitate în societate. 

       Dizabilitate – rezultatul sau efectul unor relații complexe existente / stabilite între starea de 

sănătate a individului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale 

acestui individ. Ca urmare a acestei relații, impactul diverselor medii asupra aceluiași individ, având 
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o anumită stare de sănătate, poate fi extrem de diferit. „Dizabilitatea” este termenul generic ce 

desemnează afectări, limitări ale activității și restricții de participare. 

       Educatie incluzivă – proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea în 

procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități. 

       Școala incluzivă – unitate de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii și 

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste 

unități de învățământ beneficiază de toate drepturile si serviciile sociale și educaționale conform 

principiului „resursa urmează copilul”. 

       Integrarea școlară - proces de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de 

stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă), de desfășurare cu 

succes a prestațiilor școlare. Asimilarea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor 

modificări interne în echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecințe în planul 

acțiunii sale. 

       Educația școlară a copiilor cu CES – trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor, 

presupune evaluarea adecvată a potențialului lor de învatare/ dezvoltare și implică asigurarea 

reabilitării – recuperării – compensării deficiențelor / tulburărilor, dificultăților de învățare. 

       Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la 

activitățile educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative 

speciale. Educatia integrată are rolul de a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai 

echilibrate a copiilor cu CES. 

 Educatia specială este o forma de educație adoptată și destinată copiilor cu CES care nu 

reușesc singuri să atingă, în cadrul învățământului obișnuit, în mod temporar sau pe toată durata 

școlarității, un nivel de educație corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru un om activ, 

autonom și independent. 

 Conceptul de CES corespunde unei abordări care: 

- postulează ideea că fiecare copil este unic; 

- admite / demonstrează faptul că orice copil poate învăța; 

- valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale; 

- cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este 

folosită adecvat; 

- consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile /  

cerințele elevilor; 

 Numai plecând de la acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; 

participarea și integrarea școlară și socială. 

 În lucrarea ,,Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal”, profesorul Radu Gheorghe 

afirmă că: ,, nu este uşor să lucrezi cu copii cu CES. Curriculum pentru aceşti copii are în vedere 

capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională: a trăi şi a lucra împreună sau 

alături de ceilalţi, a accepta diversitatea, toleranţa, nediscriminându-i.”[6, p.126] În acest sens, 

cadrelor didactice le revin sarcini de cea mai mare importanţă privind asigurarea unor programe 

individuale de lucru, distribuirea unor sarcini de lucru diferenţiate sau chiar individualizate, optarea 

pentru metode diferenţiate de predare, adaptarea metodelor şi mijloacelor de predare învăţare, 

evaluare, la specificul elevului, utilizarea unor modalităţi alternative de comunicare, metode potrivite 
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fiecărui individ, adaptate capacităţilor de înţelegere, conţinuturi şi sarcini simplificate în activităţile 

şcolare, elaborarea unor planuri de intervenţie personalizate.  

 Colectivul în care va fi integrat copilul cu CES va trebui să primească informaţii într-o 

manieră corectă şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea 

afectivă pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilităţi. Sensibilizarea se face prin crearea şi 

aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă etc.), ceea ce 

determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor care au dizabilităţi, prin povestiri, texte literare, 

prin discuţii, vizitarea unor persoane cu deficienţe.  

 Primirea în colectiv a copilului cu CES, atitudinea faţă de el, trebuie să păstreze o aparenţă de 

normalitate, copilul fiind tratat la fel cu ceilalţi copii, evitându-se compătimirea, mila sau alte 

conduite inadecvate, care pot semnifica de fapt devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, 

trebuie să exprimăm aceleaşi aşteptări şi să stabilim limite similare în învăţare ca şi pentru ceilalţi 

copii. De asemenea, trebuie să-i încurajăm şi să-i stimulăm ori de câte ori este nevoie, sădindu-le 

încrederea în forţele proprii, în propria reuşită, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale, în 

dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor.  

 Modalitatea cea mai eficientă de integrare a copiilor cu CES este jocul, subliniază Gherguţ 

Alois. Este forma prin care ei pot să-şi exprime propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu alţi copii, cu obiecte din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în timp şi spaţiu. [4, p.254]. 

 Una din formele de manifestare a copilului cu CES este jocul. În mod obişnuit o asemenea 

activitate este izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului - o modalitate de a-şi consuma 

energia- sau de a se distra, un mod plăcut de a utiliza timpul. În timpul jocului, copilul vine în 

contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. Jocurile sociale sunt 

esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. În aceste jocuri 

sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, domino, 

cuburi, cărţi de joc etc.). Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării acestei metode mai ales 

înnvăţământul preşcolar şi primar. Această activitate dinamizează acţiunea didactică prin intermediul 

motivaţiilor ludice care sunt subordonate scopului activităţii de predare-învăţare, dar şi de evaluare.  

 Şcoala asigură acestor copii socializarea. Jocul de rol, jocul de masă, jocul social, jocurile 

lingvistice, matematice, jocurile senzoriale, motorii, toate acestea oferă şansa de a relaţiona, a 

colabora, de a-şi împărtăşi dorinţe şi trăiri. Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi de operaţiuni 

care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi fizică a copilului. Elementul de 

joc imprimă acestuia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie 

funcţională, de veselie şi bucurie, de destindere. Atunci când jocul este utilizat în procesul de 

învăţământ el dobândeşte valenţe psihopedagogice, asigurând astfel participarea activă, sporind 

interesul pentru cunoaştere[4, p.255].  

 Jocul devine metodă de instruire în cazul în care el capătă o organizare şi se succede în 

ordinea implicată de logica cunoaşterii şi învăţării. Astfel, intenţia principală a jocului este învăţarea.  

 Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea didactică 

stimulată. Folosirea acestor jocuri aduce variaţie în procesul de instruire a copiilor cu CES, făcându-l 

mai atractiv. Prin joc, copiii pot ajunge la descoperirea de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a 

acţiona creativ, îşi manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. Prin 

conţinutul lui, prin multitudinea activităţilor desfăşurate, jocul are puterea să transmită copilului 
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informaţii potrivit nivelului său de percepere, verifică şi consolidează anumite cunoştinţe, priceperi şi 

deprinderi, dezvoltă capacităţi cognitive, afective şi volitive. Prin joc educăm trăsături ale 

personalităţii creatoare. Fie că sunt exerciţii-joc sau jocuri creative, de imaginaţie, de imitaţie, jocuri 

motorii sau jocuri cu reguli, ele trebuie să fie adaptate la deficienţa copilului. Numai aşa se poate 

dezvolta un mediu afectiv, pozitiv, în care fiecăruia îi sunt valorificate calităţile, iar atitudinea 

noastră să îndepărteze barierele cu care se confruntă copiii cu CES. Este cunoscut faptul că multe 

lucruri pe care copiii nu pot să le facă sau nu vor, le execută mai uşor în timpul jocului.  

 Prin joc, copiii se pregătesc pentru îndeplinirea rostului social în cadrul colectivităţii, chiar 

dacă ei nu îşi dau seama. În creaţia jocurilor, copiii imită ceea ce văd în preajma lor sau ceea ce vor 

să devină şi îi impresionează în mod deosebit, jocul fiind o experienţă simulată a nedeterminării. 

Specificul activităţii de joc se poate raporta la nivelul dezvoltării funcţiilor psihice şi la etapele 

evoluţiei vieţii sociale [5, p.23].  

 Considerăm că nu există „reţete” pentru integrarea acestor copii „speciali” în învăţământul de 

masă. Cei care manifestă deschidere spre această problemă vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare 

copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să 

trăiască împreună, învaţă să se accepte şi să se ajute la nevoie.  

           Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția 

acțiuni care presupun: colaborarea cu parinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant 

activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 

 Integrarea elevilor cu CES conferă instituţiilor şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social. Dreptul de a fi educaţi în acelaşi fel şi în acelaşi context ca şi ceilalţi copii este 

apreciat a fi un drept universal de care să se bucure orice copil indiferent de dizabilitate. 
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Metode activ-participative utilizate în educarea elevilor cu CES 

                                                                                   Chiper Liliana 

                                                       Școala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, județul Bacău 

        Educația incluzivă a devenit în ultimii ani prioritară atât pentru sistemul național de învățământ, 

cât și pentru educatori, profesori și nu în ultimul rând pentru părinți și chiar bunici uneori. Toți luptă 

pentru o viață normală pentru copiii cu C. E. S.. În Legea învăţământului se prevede dreptul la 

educaţie, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent de gen, naţionalitate, religie sau afiliere 

politică şi indiferent de statutul social sau economic pentru toţi cetăţenii României. 

        Politicile educaționale  sunt bazate pe valorificarea principiilor educației pentru toți, indiferent 

de cerințele speciale cu care se confruntă, pentru a deveni utili în familiile lor, dar și utili societății în 

care reușesc să se integreze. Integrarea pune accentul pe cerințele copiilor, expertiză specializată, 

intervenție specializată până la recuperarea copiilor. Procesul de integrare trebuie să fie un proces de 

normalizare a vieții persoanelor aflate în dificultate. Școala trebuie să ofere o paletă cât mai largă de 

servicii educaționale care să atragă copiii și să le satisfacă cerințele. În această școală trebuie să 

existe în primul rând comunicare, înțelegere, într-un cuvânt un spațiu dominat de acceptare, toleranță 

și diversitate.  Este știut faptul că din categoria copiilor cu cerințe speciale fac parte nu numai copiii 

cu deficiențe, dar și copiii care, chiar dacă nu au dizabilități organice sau fiziologice, prezintă 

manifestări repetate de inadaptare la cerințele programei școlare. 

        Pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra şcolii, a funcţiei şi a finalităţilor 

acesteia, copiii fiind mai mult valorizaţi, educaţia fiind centrată pe elev. 

        Școala pentru diversitate pune în centrul atenției sale persoana umană ca ființă originală, unică 

și irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite, 

motivații, rațiuni și puncte de vedere diferite (M. L. Melero, 1998). Pregătirea corespunzătoare a 

profesorilor și a altor categorii de specialiști este o condiție fundamentală pentru valorificarea 

diversității culturale în câmpul relațiilor sociale și comunitare. 

       Învăţământul special este o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă 

tuturor programe educaţionale potrivite nevoilor lor de dezvoltare. În ţara noastră, copiii cu 

dizabilităţi pot fi înscrişi în învăţământul special sau în învaţământul de masă. În şcolile de masă pot 

fi integraţi copii cu deficienţe medii, dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, tulburări socio-

afective sau de comportament. Aceşti copii au nevoie de sprijin pentru adaptare, integrare, 

socializare, pentru a nu fi marginalizaţi sau excluşi. 

       Copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în şcolile de masă au nevoie de profesor de 

sprijin/itinerant, psiholog, consilieri şcolari, medici. Grupurile de lucru pot fi între 3-7 copii, 

coordonate de un profesor de sprijin care păstrează o legătură strânsă cu profesorii de la clasă, cu 

dirigintele clasei şi cu părinţii copiilor. 

       Profesorul de sprijin, împreună cu psihologul şcolii şi profesorii care predau la clasă alcătuieşte 

programul de intervenţie personalizat, în funcţie de preferinţele şi de dificultăţile copilului, 
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precizează modalităţile de lucru pentru anumite capitole, lecţii, propune modalităţi de lucru pe 

anumite secvenţe de învăţare în care copiii au dificultăţi, caută să dezvolte copiilor motivaţia pentru 

învăţare. 

       Ghidul metodologic este un instrument de lucru pentru acest profesor, care detaliază conţinutul 

programei şcolare, pe care o adaptează conform nevoilor. Curriculumul general este simplificat 

pentru a putea fi parcurs de elevii cu C.E.S., iar strategiile didactice utilizate pentru integrarea 

acestor copii sunt şi ele modificate. În proiectarea curriculumului trebuie să se țină seama de tipul și 

gradul deficienței elevului. În practica instructiv-educativă am întâlnit numeroase cazuri de elevi 

deficienți care au fost integrați în clase de elevi fără deficiențe și au avut evoluții spectaculoase  la 

unele discipline. În cadrul activităților, au fost aplicate cu precădere metodele activ-participative 

care stimulează interesul pentru cunoaștere, facilitează interacțiunea cu realitatea înconjurătoare. 

Lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi au facilitat comunicarea între ei, colaborarea sau 

sprijinul reciproc în realizarea sarcinilor sau temelor avute. Au fost toleranți unii cu alții, au luat 

decizii prin consultarea între ei, și-au exprimat opinii realizând o participare activă și înțelegere a 

realității înconjurătoare. 

       Profesorul trebuie să cunoască şi să utilizeze strategii didactice care să identifice şi să sprijine 

rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în procesul de învăţare, 

urmărindu-se astfel dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii şi a interesului pentru învăţare. Nu 

se poate lucra diferenţiat cu elevii dacă profesorul nu cunoaşte foarte bine copiii, atât sub aspectul 

dezvoltării lor fizice cât şi al dezvoltării psihice. 

        În proiectarea activităţilor educative, metodele active de grup stimulează şi dezvoltă foarte 

mult învăţarea prin cooperare, facilitează comunicarea, colaborarea şi relaţionarea între elevi, 

luarea deciziei, a formării opiniilor şi înţelegerea corectă a realităţii. Aplicarea metodelor activ 

participative duce la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente, pregătind copiii pentru a  fi 

capabili să ia decizii în rezolvarea unor situaţii neobişnuite. 

       În cadrul lecțiilor se pot utiliza o serie de metode sau tehnici de lucru adaptate vârstei elevilor și 

nivelului lor de performanță. Metodele sunt bazate pe studiu individual și redactare, pe cooperare, 

pe organizare grafică a informațiilor și pe jocuri aplicate în cadrul lecțiilor au dus la obținerea unui 

progres școlar al copiilor cu deficiențe. Dintre metodele activ-participative care se utilizează cu 

succes în predarea – învăţarea şi evaluarea noţiunilor şcolare la diferite discipline pot fi amintite: 

jocul didactic, metoda mozaic, metoda KWL „Ştiu- Vreau să ştiu – Am învăţat”, instruirea 

programată, metoda Starbursting, predicțiile în perechi, ciorchinele, metoda R. A. E. I., gândiți – 

lucrați în perechi – comunicați şi brainstormingul. 

1.Jocul didactic este o metodă care constă în plasarea elevilor într-o activitate ludică cu caracter de 

instruire. Învăţarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare, se face într-o atmosferă de bună 

dispoziţie şi destindere. Indiferent de tipul său, jocul didactic trebuie să îndeplinească anumite 

cerinţe: 

• Să aibă precizate obiectivele pedagogice; 

• Să fie raţional integrat în sistemul muncii educative; 

• Să dozeze gradul de dificultate implicat (în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

intelectuale ale copiilor); 
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• Să fie dozat din punct de vedere calitativ. 

       Activităţile ludice cu valenţe instructive pot fi extrem de variate. Ele trebuie să fie folosite 

pentru a dinamiza activitatea de predare-învăţare şi pot fi îmbinate cu alte metode, în funcţie de 

particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor şi de tipul de lecţie. 

       Jocul ca modalitate de relație între individ și lumea obiectelor, constituie formula primară a 

acțiunii umane, o formă de organizare a cogniției, o formă de organizare a cunoașterii. Cântecul, 

jocurile muzicale, jocurile cu text și cântec, audițiile muzicale, modelajul, desenul, pictura, 

sculptura sau alte activități din sfera terapiilor ocupaționale contribuie la sporirea atenției, la 

dezvoltarea memoriei, a gândirii, a imaginației și a tuturor proceselor psihice implicate în învățarea 

de tip școlar. Prin teoria „inteligențelor multipleˮ ale lui H. Gardner se recunoaște faptul că oamenii 

învață în moduri diferite și obțin progrese școlare tot în moduri diferite. 

2. Predicțiile în perechi au fost folosite în cadrul orelor de Limba și literatura română, Educație 

civică sau Consiliere. Această activitate presupune o listă de cuvinte dintr-o povestire sau un text. 

Fiecare pereche trebuie să alcătuiască o scurtă compunere pe baza unei predicții în jurul listei de 

cuvinte. Elevii sunt încurajați să emită idei și să-și valorifice experiența personală pe care o au. 

3. Ciοrchinеlе eѕtе ο mеtοdă grafică dе οrganizarе şi intеgrarе a infοrmaţiеi în curѕul învăţării. Pοatе 

fi fοlοѕit la încеputul lеcţiеi numindu-ѕе ,,ciοrchinеlе iniţial” ѕau după lеctura tеxtului, numindu-ѕе 

,,ciοrchinе rеvăzut”. Еѕtе ο mеtοdă dе brainѕtοrming nеliniară carе ѕtimulеază găѕirеa cοnеxiunilοr 

dintrе idеi, prеѕupunând următοarеlе еtapе:  

• sе ѕcriе un cuvânt (o tеmă) carе urmеază a fi cеrcеtat în mijlοcul tablеi; 

• sе nοtеază tοatе idеilе carе le vin în mintе în lеgătură cu tеma rеѕpеctivă în jurul acеѕtuia, 

apoi se unesc cu o linie cu termenul inițial; 

• pе măѕură cе ѕе ѕcriu cuvintе ѕе trag linii întrе tοatе idеilе carе par a fi cοnеctatе; 

• activitatеa ѕе οprеştе când ѕе еpuizеază tοatе idеilе.  

        Metoda încurajеază еlеvii ѕă gândеaѕcă libеr şi dеѕchiѕ. Eѕtе ο tеhnică dе căutarе a căilοr dе 

accеѕ ѕprе prοpriilе cunοştinţе pеntru a înţеlеgе un anumit cοnţinut. 

4. Μetoda  R.Α.I., adică „Răsрunde – Αrunсă - Interogheazăˮ, este o metodă de fixare şi 

sistematizare a сunoştinţelor, dar şi de verifiсare. Αre la bază stimularea şi dezvoltarea сaрaсităţilor 

сoрiilor de a сomuniсa (рrin întrebări şi răsрunsuri) сeea сe au învăţat. Urmăreşte realizarea feed-

baсk-ului рrintr-un joс de arunсare a unei mingi uşoare. Coрilul сare arunсă mingea trebuie să 

formuleze o întrebare din сunoştintele însuşite, сoрilului сare o рrinde. Cel сare рrinde mingea 

răsрunde la întrebare, aрoi o arunсă mai deрarte altui сoleg, рunând o nouă întrebare. Coрilul сare nu 

ştie răsрunsul iese din joс, la fel сa şi сel сare este desсoрerit сă nu сunoaşte răsрunsul la рroрria 

întrebare.  

      Elevii sunt încântaţi de această metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, 

modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu 

competiţia. Este o metodă de a realiza un feed-back rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin 
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stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfăşoară în scopuri constatativ – ameliorative şi nu 

în vederea sancţionării prin notă sau calificativ. 

     Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu 

uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. Există 

şi un oarecare suspans care întreţine interesul pentru metoda R. A. I. Tensiunea este dată de faptul că 

nu ştii la ce întrebări să te aştepţi din partea colegilor tăi şi din faptul că nu ştii dacă mingea îţi va fi 

sau nu adresată. Această metodă este şi un exerciţiu de promptitudine, atenţia participanţilor trebuind 

să rămână permanent trează şi distributivă. 

      Cadrul didactic ѕupravеghеază dеѕfăşurarеa jοcului şi în final lămurеştе prοblеmеlе la carе nu ѕ-

au găѕit ѕοluţii.  

5. Metoda KWL – „Know, Want to Know, Learn” – „Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” – este o 

metodă ce activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării oferindu-le posibilitatea de a-şi 

verifica nivelul cunoştinţelor. „Știu -Vreau să știu - Am învățat” este o metodă des întâlnită mai ales  

în cadrul orelor de Limba română. Se alege o temă/ un subiect, se spune ce știu deja elevii despre 

tema respectivă, apoi se formulează întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului în timpul lecției, 

iar la sfârșit se verifică ce au aflat nou după desfășurarea lecției.  

        Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev prin conştientizarea eventualelor 

lacune şi prin motivarea acoperirii acestora, se stimulează atenţia şi gândirea.          Etapele metodei: 

- anunțarea temei de către profesor;  

- se cere elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la 

subiectul ce va  urma. Aceste idei vor fi notate în rubrica „ Ştiu” a tabelului; 

- ei vor nota ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în 

legătură cu tema  respectivă. Aceste idei sunt notate în rubrica „Vreau să ştiu”; 

- profesorul va propune apoi studierea unui text şi fixarea unor cunoştinţe, iar ideile 

nou- asimilate le notează în rubrica „ Am învăţat”; 

- după rezolvarea sarcinii de lucru elevii vor folosi noţiunile înscrise în fiecare 

coloană pentru a  demonstra nivelul actual al cunoştinţelor. 

6. Gândiţi – lucraţi în pеrеchi, cοmunicaţi prеѕupunе ο activitatе dе învăţarе prin cοlabοrarе 

parcurgând următοrii paşi: fiеcarе еlеv dintr-ο pеrеchе ѕcriе dеѕprе un anumit ѕubiеct, cеi dοi 

partеnеri îşi citеѕc rеciprοc răѕpunѕurilе şi cοnvin aѕupra unuia cοmun, prοfеѕοrul punе dοuă – trеi 

pеrеchi ѕă rеzumе cοnţinutul diѕcuţiilοr şi cοncluziilе la carе au ajunѕ partеnеrii dе cοmun acοrd. 

Еѕtе ο mοdalitatе ѕimplă şi rapidă dе învăţarе prin cοlabοrarе pе grupе. La ο întrеbarе prеgătită 

anticipat dе învăţătοr еlеvii pοt găѕi mai multе răѕpunѕuri pοѕibilе. Prin cοnfruntarеa răѕpunѕurilοr în 

pеrеchi şi întrе pеrеchi еxiѕtă prеmiѕеlе οrganizării infοrmaţiilοr acumulatе în ѕtructuri cοgnitivе prin 

rеalizarеa dе cοntеxtе nοi dе еxеrѕarе a acеѕtοr cοnţinuturi şi duc la ο învăţarе bună. 
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7. Instruirea programată se realizează cu ajutorul calculatorului, prin lecţii, teste interactive şi softuri 

educaţionale. Softurile educaţionale trebuie să fie compatibile cu nevoile şi preferinţele ludice ale 

copiilor cu C.E.S. şi să fie centrate pe elev. 

8. Metoda Starbursting (engl. „star” = stea; engl. „burst” = a exploda), este o metodă nouă de 

dezvoltare a creativităţii. Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai 

multe conexiuni între concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. 

Organizată în grup, metoda Starbursting facilitează participarea întregului colectiv, stimulează 

crearea de întrebări la întrebări. 

      Modul de lucru este simplu. Se scrie problema a cărei soluţie trebuie „descoperită” pe o foaie, 

apoi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie 

cele de tipul: Ce?, Când?, Cum?, Cum?, De ce? – unele întrebări ducând la altele din ce în ce mai 

complexe care necesită o concentrare tot mai mare. 

9. Brainstormingul este o metodă aplicată individual sau în perechi în care elevii scriu pe hârtie 

toate lucrurile despre un subiect dat. De exemplu am cerut elevilor să scrie ce le vine în minte la 

auzul cuvântului copilărie în cadrul lecției de Limba și literatura română „Iapa lui Vodăˮ de Mihail 

Sadoveanu. Inclusiv elevii cu CES au reușit să scrie numeroase cuvinte. 

10. O altă direcție spre obținerea progresului școlar al copiilor cu C. E. S. este și terapia 

ocupațională care se constituie intr-o disciplină care valorifică informații din domeniile anatomiei, 

fiziologiei, pedagogiei, psihologiei, sociologiei, antropologiei, științe care studiază 

comportamentul uman, realizând o sinteză informațională între cunoștințele provenite din diverse 

științe particulare. Emil Verza arată că terapiile ocupațonale sunt de mai multe feluri, dar pentru 

persoanele cu deficiențe cele mai semnificative se referă la ludoterapie, muzicoterapie, terapia prin 

dans și ergoterapia. 

      Specialiștii care aplică diferite forme de terapie ocupațională sunt preocupați, în principal, de 

următoarele aspecte: să relizeze însușirea de către subiect a unei deprinderi pierdute sau cu un 

nivel redus de funcționare și să contribuie la învățarea de noi deprinderi și abilități menite să le 

compenseze pe cele care au dispărut din diverse motive. 

Metodele activ-participative contribuie nu numai la educaţia elevului, ci şi la socializarea sa, 

ducând la o învăţare mai activă, cu rezultate pozitive. 

        Procesul de integrare a copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă poate fi uşurat prin 

utilizarea de către profesor a unor strategii didactice care să-i dezvolte elevului abilităţi, deprinderi 

şi priceperi care să-i modifice comportamentul. 

        Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu C. E. S. nu le 

înțeleg pe deplin, ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției. 

        Lista metodelor și tehnicilor este foarte vastă și poate fi folosită și îmbogățită în funcție de 

imaginația și creativitaea dascălului și în funcție de nivelul clasei la care predă. 
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STUDIU DE CAZ- Eșec Școlar 

                                                                     Prof. Înv. Primar, Petrovici Luminița 

                                                                   Școala Gimnazială ,,Vasile-Pârvan” 

 

Problematica investigată: inadaptarea școlară 

Metode și procedee de investigație: interviul semistructurat și liber, observația, ancheta socială,                                        

studiul documentelor școlare 

Perioada: pe toată perioada anului școlar, 2019-2020 

Subiectul: M. R., vârsta -9 ani, elev în clasa a II-a 

Factori individuali: lipsa de respect față de bunica, dezinteres față de activitatea școlară, 

nervozitate, agitație, tendințe de bravare, tulburări de comportament. 

În cadrul interviului se arată retras, tăcut, evaziv în răspunsuri. 

Factori familiali: 

                            -    lipsa supravegherii parentale și maternale (tata plecat la muncă, în Spania, 

mama absentă pe durata întregii zile, prin natura serviciului); 

- stă cu bunica întreaga zi, dar aceasta nu are autoritate asupra lui; 

- condiții materiale bune, așteptări reduse din partea familiei în ceea ce privește 

situația școlară; 

- mai are o soră în clasa a V-a. 

  

OBSERVAREA ȘI ÎNREGISTRAREA DATELOR: 

           Culegerea și înregistrarea datelor s-a efectuat pe toată perioada anului școlar. 

Descrierea comportamentului deranjant: 

a) M. este deprimat tot timpul, nu are prieteni și nu socializează cu elevii din clasă; 

b) Are numeroase absențe nemotivate. 

Comportamentul: 

- nu se remarcă o schimbare evidentă de comportament în timpul aceleiași 

perioade; 

- nu vorbește în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroșește la față și evită să 

privească în ochi cadrul didactic când i se cere să răspundă oral în fața colegilor; 

- când trebuie să lucreze individual în clasă nu-și termină niciodată sarcina, nu 

rămâne liniștit și își deranjează colegii; 

- are capacități intelectuale de nivel mediu; 

- înțelegerea verbală și aptitudinea de conceptualizare și gândire sunt bune; 
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- îi place matematica, se simte bine când merge cu mama în parc și când vorbește 

cu tata la telefon; 

- dovedește un interes scăzut față de celelalte obiecte, dar vrea să știe cât mai 

multe despre Spania; 

- are lacune în cititul textelor, deoarece are multe absențe și nu și-a însușit toate 

literele, la fel și cu scrisul; 

- reacționează pozitiv dacă este lăudat, dar se irită dacă este certat în fața altora, 

dorind să se răzbune pe cei care au asistat la discuție; 

- are puțini prieteni și începe foarte rar o conversație; 

- râmâne singur în timpul pauzelor, colegii îl evită, pentru că are de multe ori un 

comportament violent; 

- M. spune că acasă nimeni nu-l bruschează, dacă este liniștit. 

Dialog cu elevul: 

- Mihai pare la prima vedere un băiat liniștit care evită să vorbească; 

- El declară că acasă face numai ceea vrea el. Dacă bunicii nu-i place ce face el, la 

un moment dat, el se supără, iar aceasta îl lasă în pace. Îi spune mamei ce a făcut 

M., dar nu ia atitudine, fie că nu are timp, fie că este prea obosită și nu stă să 

vorbească cu el. 

- La școală nu face același lucru pentru că doamna învățătoarenu îl deranjează 

dacă este liniștit. ,,Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că 

vor râde ceilalți copii de mine dacă voi greși  Dacă cineva îl deranjează și cu un 

simplu cuvânt, devine agresiv și vulgar în exprimare. 

Dialog cu mama:  

- M. este alt copil acasă; 

- De când a plecat tata în Spania (un an), mama sa avut grijă să nu-i lipsească 

nimic, dar nu are prea mult timp la dispoziție să se ocupe de copil. Foarte rar ies 

împreună la cumpărături sau în parc, dar acest lucru se întâmplă de puține ori. 

Mama este o persoană cu puțină autoritate în fața băiatului, iar acesta nu o 

ascultă, nu face niciodată ceea ce îi spune ea, dar se observă faptul că ar dori să 

stea mai mult timp împreună. 

- Mama spune că îi este greu de când a plecat tata în Spania, că lui M. îi este dor 

de el și că îi simte lipsa. În această situație are din ce în ce mai multe probleme 

cu ceilalți și de multe ori refuză să meargă la școală, dacă nu vorbește cu tatăl 

său la telefon, dimineața, înainte de a pleca la școală. Când nu vorbesc la telefon 

sau altă sursă, rămâne ore întregi singur în camera sa. 

- Are un comportament ostil și agresiv față de bunica și sora lui. Vorbește urât, de 

multe ori este violent, dacă sora lui îi atrage atenția că nu vorbește frumos cu 

bunica lui. 

- Mama nu-l pedepsește pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul când 

Mihai își va da seama că greșește și nu va mai fi violent, iar când tata se va 

întoarce, totul va intra în normalitate. Dar este destul de sceptică în ceea ce 
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privește revenirea de curând a tatălui și că regretă faptul că a acceptat plecarea 

lui, neputând să se ocupe de toate aceste situații. 

ANALIZA DATELOR ȘI STABILIREA IPOTEZELOR: 

- Inadaptarea lui M. la școală este atât expresia certitudinii că el nu este capabil să 

reușească, cât și expresia adevărului conform căruia ,,Cine sunt ei să râdă de 

mine”; 

- Problemele copilului în legătură cu terminarea activităților școlare pun în lumină 

problema de motricitate. Dacă va avea un număr mai mare de probe orale și va 

fi încurajat să le rezolve în timp util, el va constata că va reuși în ciuda 

problemelor sale motorii; 

- Cu toate acestea există o contradicție între comportamentul băiatului de acasă 

(închis în sine și ostil) și de la școală (agresiv și ostil), aceste comportamente îi 

permit să stăpânească ambele situații.  

Crearea unui program de schimbare: 

                     Fixarea obiectivelor: 

Obiective pe termen lung: 

1. M. va frecventa regulat toate orele; 

2. La școală va lua parte la discuțiile structurate cu toți colegii;  

3. Activitățile scrise vor fi terminate în timp util. 

Obiective pe termen scurt: 

1. Va fi implicat în a-și spune părerea la toate discuțiile din clasă, alături de colegii 

săi; 

2. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acțiuni, pentru a fi 

responsabilizat. 

Metode și strategii: 

- Conceperea și punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el; 

- O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezența sa la școală să fie de aproape 

100%; 

- Ajutarea lui M. de a depăși teama de a participa la ore, spunându-și părerea în 

fața colegilor săi, printr-un sistem de încurajare din partea cadrului didactic; 

- Mai puțină exigență în materie de teme scrise; 

- I se va da ocazia să-și mărească încrederea în sine și să-și îmbunătățescă 

aptitudinile în situațiile în care interacționează cu grupul de elevi (clasa), prin 

responsabilizarea sa în competiții, concursuri școlare; 

- Se va cere ajutorul consilierului școlar, dată fiind natura cronică a problemelor 

lui M.  

Aplicarea programului de schimbare: 

          În urma unei întâlniri la care au participat mama, bunica, doamna învățătoare, consilierul 

școlar și M., acesta a acceptat să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt. 
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Responsabilități: 

- I se va cere băiatului să răspundă zilnic de cretă și buretele pentru tablă, de 

curățenia clasei, explicându-i cât de importantă este sarcina sa; 

- Va lucra o dată pe săptămână cu consilierul școlii. 

Participarea în clasă:                       

- Doamna învățătoare îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări 

care va fi adresată în ziua următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării 

lui în clasă, micșorându-i teama de a răspunde în fața colegilor; 

- Rolul jucat de doamna învățătoare va scădea în funcție de progresul înregistrat 

de elev, astfel încât să-i permită să participe sau să răspundă spontan la discuțiile 

din clasă; 

- Participarea lui M. la discuțiile din clasă nu va lăsa loc unei intensificări 

speciale. Băiatul va fi conștient că răspunsurile corecte date în fața colegilor sunt 

de fapt o recompensă ,,Ceilalți vor vedea că nu sunt atât de rău”. 

Teme scrise: 

- Se va reduce numărul notițelor pe care trebuie să le ia în clasă: 

- Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învățare, înaintea 

unei evaluări sumative. 

Aptitudini sociale: 

                         În timpul activităților de grup, M. va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze 

planul de acțiune după o consultare cu doamna învățătoare care trebuie să spună ce să facă în rolul 

repectiv. 

Ședințe de consiliere: 

- O dată pe sătămână vor avea loc ședințe de consiliere în cabinetul școlar; 

- O dată pe săptămână va participa și bunica sau mama băiatului. 

Evaluarea programului de schimbare: 

Evaluarea: 

         

- La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire, au avut loc 

ședințe cu M., mama și consilierul; 

- Obiectivele pe termen scurt au fost realizate și se observă progrese rapide în 

relațiile spontane și convenabile lui M. cu alte persoane; 

- Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe 

această temă; 

- Numărul mărit de activități scrise pare să fi accentuat puțin câte puțin siguranța 

băiatului. Spre exemplu, după perioada de două săptămâni a obiectivului pe 

termen scurt, elevul a început să participe în clasă din ce în ce mai mult, fiind și 

mai activ; 
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- Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea 

merge (întârzia, dădea răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în 

timpul orei cu alți colegi, deranjând ora și se purta la fel ca înainte). Dialogul lui 

M. cu consilierul școlar și cu doamna învățătoare au arătat că acest 

comportament reflectă siguranța crescută a copilului și încrederea sa în relațiile 

cu ceilalți. 

 

Rezolvarea problemei: 

- Doamna învățătoare a hotărât ca acest comportament sa fie considerat pozitiv și 

să aibă atitudine cât mai flexibilă;  

- Randamentul lui M. la învățătură a crescut, dar s-a impus în continuare ajutorul 

doamnei învățătoare, prin program de lucru suplimentar, printr-o ședință de o 

oră pe săptămână în afară de orele de la clasă; 

- Bunica sa întampină dificultăți în impunerea unor limite acasă, deși recunoaște 

că M. depune mai mult efort pentru a colabora. 

Concluzii: 

        Teama pe care o manifestă M. de a nu se face de râs în fața colegilor, dorința lui de a epata prin 

comportamentul agresiv atât verbal cât și fizic, se datorează lipsei de comunicare atât cu mama cât și 

cu tatăl său. Îi este teamă să-și facă prieteni, să se atașeze emoțional de o altă persoană și de aici, 

dificultatea lui de a relaționa cu colegii. 

       Comportamentul său agresiv, față de sora lui și față de bunica sa este datorat lipsei unei persoane 

de sex masculin din casă, respectiv tatăl, în care copilul are mare încredere. Momentan, el se simte 

abandonat de tata. 

       În continuare și consilierul școlar, și doamna învățătoare, vor aplica tehnici experimentale pentru 

a ameliora starea de teamă și de inadaptare școlară pentru M. 
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STUDIU DE CAZ 

Prof. Cocoană Rosemarie Delia 

Școala Gimnazială Eșelnița 

 

Elevul X.X. este un copil problemă, cu deficit de atenție, elev cu certificat de orientare 

școlară, cu probleme de sănătate și comportament deviant. Acesta provine dintr-un mediu 

dezavantajat, dintr-o familie monoparentală, fiind crescut de către bunici, mama sa fiind plecată în 

străinătate.  Legătura cu mama sa se realizează ocazional (1-2 ori) pe an și de 2-3 ori lunar în 

mediul on line. 

Copilul acesta are un comportament violent cu ceilalți copii din clasă, speculând orice 

secundă de neatenție a învățătorului pentru a agresa verbal sau fizic un alt coleg. Pur și simplu se 

alimentează zilnic cu acea stare de ”a face rău”. Râde permanent, probabil că nu conștientizează 

gravitatea faptei și își exprimă nemulțumirea prin aceeași expresie stereotipă (pentru el) – ”Au, 

doamne!”. 

Ce am făcut eu? 

1. Am încercat să identific cauza comportamentului agresiv care în cazul lui avea o gamă 

largă de reprezentări: cuvinte jignitoare, țipete, folosirea unui limbaj și a unor semne obscene, forme 

de violență fizică. Nici un copil nu devine agresiv fără o cauză, care poate avea multiple forme.  

- O cauză poate fi influența mediului în care trăiește acasă și exemplele pe care le vede acolo. Ce 

vede acasă, copilul repetă și la școală (limbajul neadecvat, proveniența lui dintr-o familie de romi).  

- O altă cauză poate fi anturajul nepotrivit al copilului respectiv. În timpul zilei, în comunitatea de 

romi își petrece timp cu alți copii, uneori nesupravegheat, prietenii lui de acasă și implicit de la 

școală fiind tot copii cu probleme. 

- Elevul poate deranja ora și pentru că nu este interesat de ceea ce se predă sau sarcinile de lucru i se 

par prea grele. Frecvent își mâzgălește cărțile și caietele, rupe foi din acestea, le aruncă în coșul de 

gunoi ”încercând să dea coș ca la baschet” și se amuză copios de aceste lucruri. 

- Copilul stă foarte mult timp singur în faţa televizorului şi vizionează multe emisiuni cu desene 

animate, astfel încât, prezența copiilor la școală, i se pare enervantă. De asemenea, petrece mult timp 

pe tabletă și telefon urmărind tot felul de filmulețe neadecvate de pe rețele de socializare. I se pare 

interesant să fie ”bombardier” și să îi ”bombardeze” pe colegi cu violență fizică și verbală. 

2. Am analizat problema acestui copil: 

- se asociază cu personajele negative din filmele cu desene animate; 

- vrea să fie în centrul atenție dacă nu pozitiv, măcar negativ;  

- nu a avut în familie un sistem de recompense- pedepse ( bunicii consideră că dacă îi satisfac 

anumite nevoi din punct de vedere financiar, compensează lipsa mamei și dragostea acesteia); 

- a fost ignorat de ceilalţi copii încă din perioada frecventării grădiniței; ceilalți copii cerându-i să 

le respecte liniştea, personalitatea, obiectele personale, valorile; 

3. Am stat de vorbă cu învățătorul de sprijin (care participă de 2-3 ori pe săptămână la 

orele clasei mele) și cu consilierul școlar (care vine 1 dată pe săptămână la noi la școală) să 

conturăm un  posibil ”diagnostic”: 

- Individual: hiperactiv – impulsiv 

 ▪ are o stare permanență de agitaţie 
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 ▪ motricitate excesivă – se ridică din bancă, își aruncă lucrurile pe jos apoi se așează sub bancă să le 

adune  

 ▪ prezintă dificultăţi în a se angaja în activităţi didactice – rezlizează sarcini atunci când învățătorul 

de sprijin stă doar lângă el și îi acordă doar lui atenție 

 ▪ logoree permanentă, discută despre altceva, comentează, ridică vocea  

 ▪ îi întrerupe zilnic și-i deranjează pe colegi atât în timpul orelor de curs cât și în timpul recreațiilor 

 ▪ își îndeplinește sarcinile de învăţare cu mare dificultate 

 ▪ agasează şi agresează copiii, intră în conflict cu ceilalţi  

 ▪ nerăbdător, are dificultăţi în a-şi aştepta rândul ( când răspund la întrebări, când merg la baie, când 

ies în recreație)  

 - Relaţional:  

▪ X. X.- cadre didactice: relaţie parțial eficientă (sunt zile în care elevul colaborează cu 

profesorii clasei și nu manifestă agresivitate); 

▪ X. X.- colegii de grupă: relaţie ineficientă (zilnic sunt conflicte între acest elev și alți colegi, 

zilnic îi deranjează);  

▪ X. X.- bunici: relaţie ineficientă (aceștia nu conștientizează devierea comportamentală a 

copilului sau pur și simplu o ignoră mergând pe principiul ”se poate și așa”; 

- Motivaţional:  

▪ Învățătorul ( sprijinit și de cadrele didactice - prof. religie, sport, engleză, consilier, 

învățătorul de sprijin) este motivat să realizeze o intervenţie pentru a-l ajuta pe acest copil să 

aibă un comportament adecvat, civilizat, de înțelegere a mecanismului de socializare într-un 

cadru concret- școala.  

▪ Bunicii nu  se implică pentru a-l sprijini cadrul didactic în aplicarea unei metode care să ajute 

copilul în privinţa schimbării comportamentului agresiv.  Replicile acestora sunt de genul ”nu 

am ce să-i fac, mai bine îl retrag de la școală, m-am îmbolnăvit de răul lui”. 

▪ Copilul nu conştientizează nevoia de schimbare și cred că percepe greșit o anumită situație pe 

care am sesizat-o recent – ” Bunica îi spune deseori că dacă nu-i cuminte, vine mama sa și îl 

ia în Anglia”.  Probabil că acest copil asociază ”violența” continuată cu venirea și revederea 

mamei sale. 

- De aplicabilitate: tehnica corespunde particularităţilor psiho-individuale şi de vârstă ale lui 

4.  Mi-am propus anumite obiective pe termen scurt, mediu, lung astfel încât să pot influența 

comportamentul disturbant al acestuia:  

Obiective pe termen scurt: să-l ajut să înţeleagă scopul modificării comportamentului violent,  să 

reduc (prin consiliere, prin aplicarea unui plan de intervenție specific lui) comportametul repetitiv 

indezirabil, să eliminăm împreună (profesor-elev) comportamentele relaţionale deficitare cu colegii, 

să-l fac să  înţeleagă necesitatea unui comportament adecvat în mediul școlar, familial, în cercul de 

prieteni. 

Obiective pe termen mediu: să identific şi să analizez gesturi/greşeli, care l-au făcut să se simtă bine 

sau nu,   să-l determin să exerseze anumite gesturi în diferite situaţii. 

Obiectiv pe termen lung: să diminuez comportamentul agresiv al acestui elev (bruscarea, lovirea, 

jignirea celorlalţi colegi). 
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5. Metode utilizate:  

Îndepărtarea fizică - scoaterea fizică a copilului dintr-o situație potențial periculoasă (utilizarea 

obiectelor – foarfecă, compas, capsator și lovirea unui alt coleg); 

Redirecționarea – Îndreptarea atenției copilului spre o activitate constructivă, sau consumul de 

energie într-un mod sigur – de cele mai multe ori activitatea de pictură îl calmează și îl ține antrenat 

în realizarea sarcinii; 

Oferirea de feedback – ”Bravo X.X. astăzi ai fost cuminte, te-ai purtat adecvat cu colegii, ai fost un 

sprijin pentru elevul Z pe care l-ai ajutat să-și facă curățenie pe bancă, ai distribuit materialele 

didactice, etc ”; 

Contractul comportamental - stabilirea unui sistem de recompense – consecințe. Recompensarea 

comportamentelor pozitive - alegerea locului din clasă (în prima bancă pe mijloc),  împrumutarea 

jocurilor profesorului- puzzle, ”Nu te supăra frate”, numărători. Consecințele negative sunt sub 

forma discuțiilor zilnice cu bunicii , aceștia venind să-l aducă și să-l ia de la școală. Înțelege că 

încălcarea regulilor nu-i aduce un beneficiu pentru că de multe ori reacționează  așa: ”Îi spui mamei 

că azi am fost cuminte la școală?” .  

Oferirea libertății de opțiune. Elevul a avut de ales între posibile consecințe atunci când a încălcat 

anumite reguli dar această metodă nu a dat rezultate.  

Oferirea timpului de reflecție: ”Te gândești în liniște la ceea ce s-a întâmplat. Vorbim peste 5 

minute”. De cele mai multe ori replica lui este simplă – ”Nu mai fac, promit că voi fi cuminte” și este 

așa de convingător că unii colegi chiar cred că se va schimba. 

Valorizarea lui și realizarea unor exerciții joc care să-l stimuleze: ”Pantofii fermecați” – într-o zi a 

venit la școală cu adidași noi, ”de firmă” și era foarte vesel. I-am explicat că acei pantofi sunt 

fermecați și copilul care-i poartă va fi cel mai bun, va învăța, va fi iubit de colegi, etc. Minunea a 

ținut ”3 zile” pentru că apoi și-a revenit la comportamentul său agresiv. ”Mașina defectă” – Avem în 

clasă o mașină de jucărie și aceasta se oprește la banca elevilor care au fost în conflict cu elevul X.X. 

Fiecare oprire înseamnă analizarea unui conflict și identificarea cauzelor și consecințele asupra 

comportamentului acestui elev. ”Mânuța vorbăreață” – am o jucărie de plastic, de forma unei mâini 

care face gălăgie și atunci când el deranjează în timpul lecției, pocnesc din mânuță și trecem la o 

activitate recreativă menită să înveselească atmosfera- Mânuța veselă vrea să batem din palme, să 

cântăm, să aplaudăm, etc. 
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Copiii cu CES în grădiniță-direcții de acțiune 

 

Prof. Cazan Andreea-Elena 

Grădinița ,,Panda” Buftea 

 

 

      În ultimul secol, atât știința, cât și politicile promovate de majoritatea statelor lumii au reușit să 

determine faptul că deficiențele și problemele de dezvoltare ale copiilor constituie un domeniu 

prioritar pentru educație și educatori. 

      Cerințele educative speciale se referă atât la probleme care țin de deficiențe senzoriale, mentale, 

de deficiențele și tulburările determinate de sfera funcțională, dar și de mediul social, cultural care 

limitează, marginalizează sau vulnerabilizează copiii. 

      Copiii cu CES cer atenție specială și necesită sprijin pe parcursul dezvoltării lor. Fiecare copil are 

dreptul de a i se acorda șansa unei vieți cât mai apropiate de normalitate și integrare socială. 

      Acceptarea în grădiniță a copiilor cu CES este o nevoie determinată de importanța intervenției 

timpurii și de valoarea integrării educaționale pentru fiecare copil.  

Educația timpurie este parte a educației incluzive, iar deschiderea grădiniței către toți copiii 

constituie și condiția unei educații de calitate, cu influențe puternice în dezvoltarea copiilor pentru 

viitor, pentru participare și responsabilizare socială, dar și aprecierea și înțelegerea valorii umane. 

      În grădiniță, pașii abordării copiilor cu CES pot fi sintetizați în următorul mod: 

      

     I. Depistarea și evaluarea inițială a problemelor de dezvoltare cu care se confruntă copiii. Ea se 

realizează prin evaluarea inițială, cu atenție, a copiilor și a naturii dificultaților pe care ei le pot avea 

în funcție de particularitățile lor, dar și de mediul de dezvoltare. 

Pentru cunoașterea dezvoltării preșcolarului, prin metoda observării și analizei comportamentale se 

evidențiază următoarele dimensiuni: 

• Interacțiunea dintre copil și cei care îl cresc. Analiza mediului social în care trăiește copilul și 

ce relații sunt stabilite în mediul lui de viață în familie și la grădiniță. 

• Motivația copilului. Ce îl face pe copil să acționeze într-un mod sau altul? Care sunt 

recompensele care îi fac plăcere. 

• Rezolvarea problemelor. Cum reacționează copilul la o problemă? Cum atrage atenția când 

are nevoie de sprijin? 

• Adaptare. Cum se descurcă preșcolarul cu dizabilitatea sa? 

• Răspunsuri la mediu și oameni. Cum reacționează copilul în medii diferite și cu persoane 

diferite? Cum comunică nevoile sale adulților? Cum se descurcă în situații cotidiene? 

• Competențe sociale. Cum interacționează cu egalii săi? 

 

     II.Proiectarea și derularea, pentru fiecare dintre copiii cu CES, a unui program educațional 

individualizat (PEI) care corespunde elaborării și implementării unui plan educațional personalizat 

(PEP). Aceasta se referă la faptul că educatoarea înregistrează particularitățile de dezvoltare ale 

copilului și își propune obiective personalizate pentru dezvoltarea acestuia. Rolul principal al 

educatoarei este să se asigure că în fiecare activitate comună/ de grup, copilul cu dizabilități sau alte 

CES să fie implicat și să aibă participarea sa. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1079 
 

     III.Parteneriatul educațional. Dacă problemele de dezvoltare necesită măsuri suplimentare, 

educatoarea colaborează și cu alți profesioniști care pot interveni asupra copilului. În acest sens, 

legătura cu părinții este extrem de importantă. Copilul poate avea nevoie de medic, educator 

specializat, kinetoterapeut, logoped etc. 

 

     IV.Înregistrarea progreselor și evidențierea lor pozitivă. Elemente de o mare însemnătate în 

lucrul cu copiii cu CES sunt: modul de abordare a copilului, locul lui între ceilalți, cum este integrat 

și acceptat, felul în care este solicitat, încurajat, valorizat și cum îi sunt evidențiate progresele. 

      Este foarte important ca fiecare educatoare să încurajeze copilul să trăiască cât mai aproape de un 

stil de viață normal. Fiecare adult care acționează în viața unui copil cu dizabilități dă un exemplu de 

comportament atât pentru copil, cât și pentru ceilalți adulți și profesioniști din viața copilului. Pentru 

a sprijini real dezvoltarea copilului, părinții copiilor cu dizabilități și/ sau alte CES au nevoie de 

încurajarea și sprijinul educatorilor și profesioniștilor, iar aceștia au nevoie de informațiile primite de 

la părinți și de o bună colaborare. 

      Pentru planificarea individualizată a programelor educative în grădiniță, educatoarea ține seama 

de anumite elemente care constituie caracteristicile dezvoltării copilului mic și preșcolar. 

Propunerile de activități pentru copiii cu dizabilități și/ sau alte CES se focalizează pe dezvoltarea 

competențelor în domeniile în care sunt identificate bariere de învățare.  

De subliniat este că rolul educatoarei în grădiniță este să încurajeze cu precădere socializarea și 

comunicarea la copiii care au anumite probleme sau particularități de dezvoltare. 

Analizând pas cu pas progresele copilului, educatoarea intervine cu acele tipuri de activități care să 

stimuleze cu precădere motivația acestuia pentru activitate și comunicare. De precizat este că un 

copil cu dizabilități are nevoie de independență și autoservire, ca orice alt copil. De aceea, 

supraprotecția și sprijinul continuu nu au efecte bune pe termen lung.  

Copilul trebuie încurajat să se descurce singur și să își dezvolte competențele de autoservire și 

rezolvare a problemelor, dar și să colaboreze cu ceilalți. 

      Din cele prezentate mai sus se poate concluziona că într-un program de educație timpurie care se 

adresează tuturor copiilor, într-o manieră incluzivă, se pot rezolva în mare parte și unele cerințe 

educative special. 

Principiile care conduc activitățile de stimulare și provocare a situațiilor de învățare/dezvoltare sunt, 

în mare parte, aceleași care stimulează adaptarea și reabilitarea copiilor cu CES. 

Atitudinea educatoarei, planificarea individualizată și adecvată, alegerea strategiilor și pregătirea 

mediului, constituie componentele necesare în corelare cu managementul de calitate și parteneriatul 

educațional. 

      Organizarea și utilizarea unui mediu stimulativ, cunoasterea și tratarea nevoilor individuale, 

contribuie de asemenea la programul de educație timpurie și pot fi baza unor practici de incluziune 

educațională. 

      În mod practic, toate problemele de dezvoltare usoare, întârzierile, deficiențele ușoare și chiar 

unele oscilații și tulburări de învățare se pot remedia în activitățile de zi cu zi, uneori chiar fără 

sprijin suplimentar. În același timp, este nevoie de sprijin calificat pentru copiii cu dizabilități 

integrați în grădiniță și de colaborarea cu familiile lor și cu alți profesioniști. 

      Putem considera că un program de calitate în educația timpurie are multe din caracteristicile unui 

program incluziv, care sprijină învățarea tuturor copiilor, dar pentru a opera cu toate cerințele 
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educaționale ale acestora este nevoie și de competențe noi ale educatoarelor, lucrul în colaborare și 

de multe ori de sprijinul direct al altor profesioniști. 

      Secretul integrării și chiar incluziunii copiilor cu CES în grădiniță constă în a nu le refuza șansa 

la educație și de a căuta împreună cu familia sprijinul necesar învățării lor adaptate și adecvate. 

      Înainte de a avea orice problemă de dezvoltare, un copil este UN COPIL și șansele lui la o viață 

de calitate, la integrare optimă educațională și socială depind de felul în care adulții din jurul lui îl 

valorizează, îl sprijină și îl privesc ca parte a întregului, alături de ceilalți copii și participant al 

propriei sale formări. 
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INCLUZIUNEA COPIILOR CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Cococi Maria Adria 

Școala Gimnazială Nr. 1 Slatina 

 

        „Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, schimbări şi 

construcţii continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi 

incluzive.”  

          Scopul învăţământului special este de a asigura educaţia copiilor cu deficienţe sau cu 

dificultăţi de învăţare, de a remedia dificultăţile pe care aceştia le întâmpină şi de a asigura integrarea 

lor socioprofesională. Educaţia copiilor cu nevoi speciale trebuie să răspundă nevoilor lor de 

dezvoltare. De asemenea, învăţământul special trebuie să gândească o evaluare adecvată a 

potenţialului de dezvoltare şi de învăţare al acestor copii şi ar trebui să asigure reabilitarea, 

recuperarea şi compensarea deficienţelor lor. 

  Înainte de integrarea unui copil în grupă trebuie avută în vedere  pregătirea copiilor din clasă , 

oferindu-le informaţiile despre un copil cu CES într-o manieră cât mai corectă şi pozitivă, ascultăm 

cu atenţie întrebările copiilor, asigurânu-ne prin răspunsurile date copiilor, ocazia de a simţi ei înşişi 

cum este să te afli într-o asemenea situaţie (handicapată). Este recomandat ca discuția despre noul 

coleg să fi purtată în grupuri mai mici de copii, pe cât posibil când copiii sunt mai relaxați . 

          Copiii trebui încurajați să se gîndească la diferenţele ce există între ei şi alte persoane, inclusiv 

cele cu dizabilităţi, şi să analizeze critic mesajele transmise de mediul în care trăiesc şi aşteptările pe 

care aceste mesaje le pot genera. Putem realiza o mică piesă de teatru  , în care personajele principale 

să fie un copil cu CES și un copil normal. Mesajul acestei piese de teatru este  de a scoate în evidență 

cum copilul normal îl eticheteză pe cel cu CES, îl face prost, nu dorește să se joace cu el și cum se 

simte copilul cu CES. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi în 

rîndurile lor un coleg cu CES. Modul în care copiii mici încearcă să înţeleagă deficienţele este uneori 

fermecător, plin de candoare (identificarea cu copilul care are o deficienţă, crearea unor explicaţii; 

teama de „infectare”; recunoaşterea/ observarea unor caracteristici speciale; acceptarea etc.). De 

aceea este foarte importantă prezentarea informaţiilor despre copiii cu deficienţe . 

       După  aceste pregătiri atente şi minuţioase făcute pînă la primirea în grupă a copilului cu CES 

(sau, implicit, de altă rasă, etnie, religie), atitudinea faţă de el trebuie să fie una normală, respectiv, 

acesta să fie tratat la fel ca ceilalţi copii din grupă. Corect ar fi să evitați compătimirea evidentă, mila 

sau alte conduite inadecvate care pot semnifica devalorizarea.     Un copil cu dizabilitate trebuie 

ajutat să-şi realizeze la maxim potenţialul. Dacă aşteptăm de la el mai mult, există o mai mare 

probabilitate că şi el va realiza mai multe. Dacă așteptăm de la el mai puţin, atunci probabilitatea că 

el va realiza mai puţine este la fel de mare. Aşadar, speranţele noastre în această privinţă au o 

importanţă vitală – convingeţi-vă că speranţele Dvs. sunt pozitive şi reale. Trebuie să vă asumaţi 

rolul de moderator, aşa încît să promovaţi contactul direct între copii şi să direcţionaţi/re-direcţionaţi 

întrebările şi comentariile copiilor către cel cu CES. Permanent trebuie încurajată încrederea în 

forţele lor proprii, în propria reuşită. Cînd situaţia permite, trebuie făcută evidenţierea unor abilităţi 

sau interese speciale ale acestora în sprijinirea şi dezvoltarea cărora trebuie implicaţi şi asociaţi 

părinţii. 
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 Învăţământul special vizează  în special acordarea de sprijin pentru elevii cu CES în vederea 

atingerii unui nivel individual de dezvoltare cât mai aproape posibil de cel normal prin acumularea 

experienţelor necesare în şcoală şi în mediul social, prin dezvoltarea abilităţilor necesare pentru 

învăţare, prin acumularea de cunoştinţe şi deprinderi utile pentru integrarea socio-profesională şi 

pentru viaţa culturală în comunitate şi prin asigurarea oportunităţilor şi a condiţiilor pentru învăţarea 

de-a lungul vieţii la diferite niveluri ale educaţiei.  

În politica educaţională a Ministerului Educaţiei şi Cercetării este prevăzută modernizarea şi 

reconfigurarea sistemului de învăţământ special în vederea atingerii scopului fundamental al 

integrării educaţionale, profesionale şi sociale a copiilor cu nevoi speciale şi în vederea adaptării la 

viaţa comunităţii. Pentru atingerea acestui scop, două direcţii principale au fost identificate pentru 

viitor. Copiii vor fi şcolarizaţi încă de la început într-o unitate de învăţământ de masă, în apropierea 

domiciliului lor şi vor beneficia de servicii de sprijin diversificate şi de calitate.  Pentru  creşterea 

calităţii educaţiei pentru aceşti copii cu deficiențe, trebuie inclusă  formarea profesorilor din 

învăţământul de masă în domeniul educaţiei copiilor cu nevoi speciale şi al educaţiei incluzive, 

servicii educaţionale de sprijin psihopedagogic şi de specialitate, şcolarizare la domiciliu, şcolarizare 

cu frecvenţă redusă şi servicii de specialitate pentru logopedie şi consiliere psihopedagogică. 

     Există, în prezent, două perspective educaţionale care abordează problematica educaţiei speciale 

în România: perspectiva individuală asupra copilului şi perspectiva curriculară.  

Perspectiva individuală asupra copilului este aceea care defineşte dificultăţile şcolare sub aspectul 

caracteristicilor individuale ale copiilor (deficienţe, context social sau particularităţi psihice); astfel, 

această perspectivă a creat în diferite ţări diferite modalităţi de abordare a copiilor cu dificultăţi de 

învăţare. Spre exemplu, un grup de copii poate fi identificat ca “special” atunci când nu realizează 

acelaşi progres cu ceilalţi şi necesită o educaţie de remediere într-o şcoală specială. În al doilea rând, 

copiii cu dificultăţi de învăţare pot avea nevoie de un proces de predare-învăţare individual ca 

răspuns la problema lor. În al treilea rând, copiii cu aceleaşi probleme pot fi puşi să înveţe împreună 

în grupe clase/ sau şcoli speciale. Aceşti copii pot fi consideraţi “diferiţi” de ceilalţi “normali” în 

ceea ce priveşte aspectul beneficierii de formele obişnuite de educaţie. Din această perspectivă, 

educaţia are la bază etichetarea şi segregarea  . 

Integrarea copiilor cu nevoi speciale urmăreşte includerea lor în învăţământul de masă şi se referă la 

capacitatea unui grup, clasă, colectiv, şcoală de a primi noi membri care au nevoie de sprijin pentru 

adaptare, integrare, socializare. De obicei ei sunt mutaţi în clasele respective pentru a-şi petrece 

timpul în clase separate şi pentru a primi sprijinul necesar. Când această mutare a lor nu este 

acompaniată de o interacţiune crescută între copiii cu nevoi speciale şi ceilalţi copii, ea reprezintă 

doar un pas – integrarea fizică şi nu adevărata incluziune.  

Factorii care facilitează incluziunea la nivelul şcolii se concentrează pe trei dimensiuni: cultura, 

strategia (politica educaţională) şi practica. Un rol foarte important al incluziunii il are planificarea 

lectiilor, deoarece trebuie să se ia  în vedere toții elevii din clasă. Lecţiile dezvoltă înţelegerea şi 

sentimentul de respect pentru diferenţe. Elevii sunt încurajaţi să-şi asume răspunderea pentru propria 

lor învăţare şi explicaţiile profesorilor ajută elevii să înţeleagă şi să înveţe lecţia în clasă. În timpul 

lecţiilor, elevii sunt încurajaţi să lucreze împreună şi să vorbească despre modul în care învaţă în 

timpul activităţilor din cadrul lecţiilor. Profesorii îşi adaptează lecţiile în funcţie de reacţiile elevilor. 

Personalul din şcoală reacţionează pozitiv la dificultăţile întâmpinate de elevi. Elevii înregistrează 

succese în procesul de învăţare. Dificultăţile în învăţare sunt considerate ca prilejuri de dezvoltare a 
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unor practici mai bune. Toţi profesorii din şcoală trebuie să participă la planificarea activităţilor de 

pregătire. Membrii consiliului managerial trebuie să se implică în îmbunătăţirea activităţii la clasă. 

Profesorii trebuie să aibă o relaţie strânsă  cu părinţii şi cu alţi membri ai comunităţii pentru a-şi 

îmbunătăţi metodele folosite în predarea-învăţarea la clasă. Profesorul este cel care organizează 

situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul fiecăruia, într-o manieră 

pozitivă şi flexibilă. Învăţarea şcolară este un proces continuu care se desăvârşeşte în urma 

interacţiunilor din clasă şi pune în valoare acumulările fiecărui elev.  Pentru dezvoltarea 

personalităţii elevului şi construirea competenţelor lui psihosociale, procesul de învăţare este mai 

important ca produsul. Elevul nu poate fi considerat o problemă, dacă nu se adaptează ritmurilor 

propuse de învăţare şcolară.  

     Până acum, numai un număr limitat de școli de masă au devenit școli integratoare și au integrat 

copii cu CES. Nu avem încă în România școli incluzive în adevăratul sens al cuvântului, serviciile 

educaționale de sprijin sunt ineficiente și prea puțin dezvoltate iar mentalitatea comunității nu s-a 

îmbunătățit prea mult în ceea ce privește incluziunea tuturor copiilor în orice școală. Cu toate 

acestea, în cursul ultimilor ani, au fost derulate o serie de proiecte, coordonate de organisme 

neguvernamentale, care au avut drept scop creare școlilor incluzive în România. 
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Copiii cu dizabilități sunt copii speciali 

 

Pavel Simona Gianina 

 Colegiul Național Nicolae Grigorescu, Municipiul Câmpina 

 

Cerințe educaționale speciale (CES) 

-orice dificultate tranzitorie sau permanentă, de tip psihologic, motor, comportamental, 

relațional, relativă învățării sau derivată din dezavantajul socio-economic sau cultural. Un copil are 

nevoie de CES atunci când activitatea sa în domeniul învățării, dezvoltării și educației întâmpină 

unele probleme. 

CES (OMECTS 5574/2011)-necesitățile educaționale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei 

anumite deficiențe/dizabilităti sau tulburări de învățare ori de altă natură, precum și o asistență 

complexă(medical, social, educațională etc.). 

Dizabilitatea (incapacitatea)  (engl.disability, fr. incapacite) înseamnă un numar de limitări 

funcționale, ce pot fi întălnite la orice populație din lume. 

Cauze ale dizabilităților sunt considerate deficiențe fizice (fizice, senzoriale sau intelectuale), 

condiții de sănătate (boli mintale/neuropshice), dar și factori de mediu. 

Dizabilitatea este termenul generic pentru afectări, limitari ale activității și restricții de 

participare. 

Evaluarea copiilor cu dizabilități este un proces complex care estimează cantitativ și calitativ 

particularitățile dezvoltării și capacității de învățare a copilului, are în vedere planificarea și 

programarea planului de servicii personalizat și programelor de intervenție personalizate (PIP). 

Copiii cu dizabilități sunt copii speciali, supuși problemelor vieții într-o măsură mai mare 

decât alți copii covârstnici. Ei suferă în tacere,tânjind permanent după afecțiune, atenție și integrare 

în rândul celorlalți. Ei sunt, de cele mai multe ori marginalizati, fie din cauza aspectului fizic, fie din 

cauza problemelor psihice. 

 Barne,(1994), definea dizabilitatea ca pe” …o pierdere sau limitare a posibilităților de a lua 

parte la viața normală în comunitate la un nivel egal cu alții și care se datorează unor bariere fizice 

sau sociale”. 

 Dizabilitatea intectuală este un termen pentru o persoană care prezintă anumite limite la 

nivelul funcționării mentale și al abilităților de comunicare, sociale și autoservire. Copiii cu astfel de 

limitări învață și se dezvoltă într-un ritm lent, reacționează mai lent, dar învață prin repetarea 

exercițiilor simple.(Radu,I.,2003). 

 Unul dintre factorii care influențează în mod direct, rapid și pozitiv dezvoltarea fizică și 

psihică a acestor copii îl reprezintă activitățile de tip sportive. 

 Desfășurarea unor activități sportive susținute și asistate,  conduce nu doar la formarea unor 

abilități motorii, ci își pun amprenta asupra întregii personalități a copiilor cu dizabilități. 

 Una dintre beneficiile aduse  de sport le reprezintă creșterea încrederii în forțele proprii, 

creșterea capacității de concentrare, exprimarea emoțiilor și controlul emoțional. Tot sportul este cel 

formează copiilor deprinderi utilitar applicative necesare în viața de zi cu zi, deprinderi de viață 

elementare, cum ar fi: efortul susținut, rabdarea, concentrearea, respectul, perseverența și cum să 

raspundă la eșec. 
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 Activitatea fizică dezvoltă copilului cu dizabilități trăsături positive de caracter. 

 Se formează o atitudine pozitivă față de munca proprie și fată de munca celorlalți, apare 

respectul pentru rezultatele muncii adultului și covârstnicilor. Programul antrenamentelor pe zile și 

ore le creează/întăresc ritmurile zilnice și săptămânale, ritmurile de care copiii cu dizabilități au și 

mai mar nevoie. 

Atitudine față de ceilalți copii cu/fară dizabilități se schimbă în mod favorabil  odată ce 

copilul practică un sport și în mod special unul de echipă, bazat pe reguli de desfășurare și de 

comportare în grup.  

 Atitudinea față de sine se pozitivează prin faptul că se simte valoros, util, apreciat, iar 

imaginea asupra propriului corp se îmbunătățește simțitor. 

 Prin sport copilul cu dizabilități începe să facă diferența între nuanțele pe care le presupune 

competiția: ”lupta” cu echipa adversă și lupta cu sine. Conștientizează la nivelul său cît de important 

este să-ți depășești limitele interioare/fizice și acordă o importanță mai mare atitudinii de fair-pla y. 

 Este bine-știut faptul că motivația la copiii cu dizabilități, mai ales la cei cu dizabilități 

intelectuale, este preponderant extrinsecă. La ei, sistemul de recompense și pedepse funcționează în 

special prin lucruri materiale, concrete (bomboane, jetoane,..); dar, s-a observant că atunci când 

copilul practică un sport și în special unul de echipă, se face resimțită prezența motivației de tip 

intrinsic. Începe să se multumească cu aprecierile verbale, apoi încet – încet, apare bucuria 

rezultatului muncii. Dorind să retraiască acea stare plăcută, el se străduiește mai mult, și astfel se 

activează motivația intrinsecă, voința și întreg mecanismul regulator începe să funcționeze și pentru 

copilul aflat în dificultate. 

 Un alt beneficiu major al practicării sportului de către copiii cu nevoi speciale, îl reprezintă 

abilitățile de comunicare și relaționare. 

Copiii intră în contact cu foarte multe persoane din afara anturajului lor: voluntari, profesori, 

arbitrii, parinți, copii sănătoși, alți copii cu dizabilități. Dispare astfel izolarea, sau tendința de 

autoizolare; ieșirea din mediul obișnuit le cizelează abilitățile sociale, conducând la o mai bună 

socializare/ interacțiune cu oamenii din jur. Se creează prietenii, învață cum să reacționeze când un 

coechipier este nervos, rănit, învață să fie empatici. Tot sportul le arată copiilor cu / fără dizabilități 

să accepte că alții sunt mai buni în unele moment, iar pe termen lung se pun buzele acceptării celui 

diferit și acceptării diferențelor culturale. Aceasta pentru că sportul aduce la un loc copii din medii 

culturale și religioase diferite.  

Prin practicarea sportului copii învață să gestioneze / soluționeze conflictele.     Evenimentele 

sportive generează dar și soluționeză diferite stări tenisonale : dezamăgire, concurență, frustrare, 

furie. Componentele de acest tip sunt modelate și transformate în mijloace de autocunoaștere și 

convertite în componente pozitive de către antrenori, părinți, sau adulți în general. Odată cunoscând 

mijloacele de control și soluționarea conflictelor în activitatea sportivă, copii le pot aplica în situații 

de viață. 

Un alt câștig dobândit prin practicarea sportului și de către copiii cu dizabilități, îl reprezintă 

dezvoltarea spiritului de organizare, de planificare, de stabilire a obiectivelor de muncă. Dobândirea 

competențelor de a stabili scopuri și obiective pe termen scurt, mediu și îndepărtat îi ajută pe copii în 

realizarea și aplicarea unui program eficient de rezolvare a sarcinilor școlare, dar și pentru alte 

realizări în viața de adult de mai târziu. 
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  Activitățile în echipă îi invață pe copii cum sa fie mai disciplinați în timpul jocului, cum să se 

concentreze pe sarcină, și cum să aibă răbdare atunci cănd lucrurile merg greu. 

Acest fapt favorizează etica de lucru puternică,de lucru în echipă ce se va extinde pe terenul 

de sport și în afara acestuia.  

Copiii care practică un sport au rezultate mai bune la școală, iar probabilitatea apariției 

comportamentelor de risc este mai mică. Ei vor fi mai puțin tentați să fumeze, să consume droguri 

sau alcool. 

Un lucru demn de luat în seamă este acela că trebuie să aibă grijă de modul în care copilul 

percepe sportul. Dacă activitatea sportivă este resimțită ca pe o temă de școală, cu siguranță că nu va 

manifesta interes pentru aceasta. Activitatea fizică trebuie să creeze bucuria de joc, de lucru în 

echipă. Competiția nu trebuie să devină un scop în sine. Chiar dacă unii copii cu dizabilitați o 

îndrăgesc, totuși ei nu se pot ridica la un nivel impus. 

  

Concluzii: 

“Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm.” (Victor Hugo) 

Conceput de CES corespunde unei abordări care: 

✓ Postulează idea ca fiecare copil este unic. 

✓ Admite/demonstrează faptul că orice copil poate învăța. 

✓ Valorizează unicitatea timpului în învățare determinată de particularitățile individuale. 

✓ Cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă 

este folosită adecvat. 

✓ Consideră curriculum școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la 

nevoile/cerințele elevilor. 
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Procesul educației imaginative 

Prof. Ifrim Daniela 

Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 

 

Există mai multe tipuri de înțelegere mai aprofundate. Incepem cu înțelegerea somantică care se 

raportează la modurile fizice, pre-lingvistice. Este modul prin care începem să cunoaștem lumea în 

primii ani de viață prin intermediul văzului, auzului, pipăitului, gustului și mirosului, intrând în 

contact cu persoanele și lucrurile care ne înconjoară. Educația imaginativă admite importanța unui tip 

de înțelegere pentru dezvoltarea copilului. 

Ințelegerea mitologică este tranzacția spre limbajul verbal, prin care înțelegerea umană devine 

distinctă față de toate celelalte specii. Este învățarea modului prin care se dă un înțeles lumii 

înconjurătoare, dar prin intermediul experinței directe. Termenul ”mitic” este ales pentru a sublinia o 

caracteristică extraordinară a limbajului verbal. In zona mitologică, se obține un control mai profund, 

un fundament bun pentru mai târziu. 

Odată cu etapa de învățare, prin limbajul scris se dezvoltă cea de a treia etapă de înțelegere romantic. 

Nu mai sunt limitate realitățile înconjurătoare, dar sunt limitate acțiunile pe care le poate întreprinde 

omul în cadrul acestei realități. 

Limbajul scris poate fi utilizat pentru dezvoltarea unei înțelegeri sistematice asupra lumii care duce 

spre zona înțelegerii filosofice. Gandirea filosofică se concentrează pe conexiunile dintre lucruri, 

observarea legilor, teoriilor și scopurilor mai largi,  

Marea atracție pe care o reprezintă înțelegerea filosofică este dată de faptul că explică, în sfârșit, 

complet lumea în care au trăit elevii . Dacă acest tip este bine dezvoltat este posibil ca un individ să 

meargă mai departe, impotriva limitelor gândirii teoretice, sistematice și a iluziei că acest tip de 

limbaj poate surprinde ce este adevărat pentru lume. Se pornește astfel spre înțelegerea ironică, spre 

o oarecare transparență sau calitate reflectivă. 

Toate tipurile de înțelegere nu ni le dezvoltăm în mod ”natural”, la o anumită vârstă, ca o parte a 

unui proces inevitabil. Tipurile de înțelegere nu ”vin de la sine” și nu se exclude nici unul prin 

trecerea la o treaptă superioară. Fiecare tip de înțelegere corespunde unui anumit segment de vârstă, 

care poate varia în funcție de contextul cultural al fiecărui copil, dar în general se înscrie în anumite 

limite. Instrumentele cognitive sunt „cheia” manipulării acestor tipuri de înțelegere pentru învățare, 

iar ele variază în funcție de tipul de înțelegere în care ne plasăm într-un anumit moment al vieții și 

evoluției noastre. 

Educația imaginativă a fost inventată și dezvoltată de strămoșii noștri pentru a dobândi o înțelegere a 

lumii. Exemple de instrumente cognitive includ: povești, care îi ajută pe oameni să își reamintească 

lucrările făcând cunoașterea mai angajată; metafore, care ajută oamenii să înțeleagă un lucru prin 

prisma unor termeni specifici altuia mai familiar; opozițiile binare ca bine/rau, adevăr/minciună, 

curajos/laș care ajută oamenii să organizeze și să structureze cunoașterea. Este foarte greu să ne 
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imaginăm viața fără instrumente cognitive pentru a-și spori puterea de a gândi și de a înțelege – sau 

putem deopotrivă să avem un eșec în planul învățării, utilizării lor. Sunt multe instrumente cognitive 

pe care le au elevii la îndemână pentru a se relaționa imaginativ și angajant în cunoaștere și sunt slab 

utilizate în școală. 

Rolul imaginației este de regulă subestimat în educație, cu toate că este evident, dacă ne uităm cu 

atenție la lucrurile care captivează în mod natural atenția copiiilor, ca filmele, desenele animate, 

vedetele și eroii televiziunilor sunt relevante numai în măsura în care pot angaja activ imaginația lor. 

Narațiunile imaginarului sunt puternic colorate emoțional, această caracteristică accentuând efectul 

formativ și influența lor educativă. Poveștile au puterea de a realiza în mod natural legătura între 

informație, semnificație și memorie. Din cele mai vechi timpuri, informațiile elevante pentru 

comunitate erau structurate într-o formă narativă, poveștile fiind forme complexe care, prin utilizarea 

metaforelor, simbolurilor și structurilor complexe arhetipale, aveau ca scop transformarea datelor de 

importanță vitală pentru comunitate. 

In cazul memoriei umane nu este stocată într-o formă stabilă de-a lungul timpului. De regulă, ceea ce 

este reținut este modificat și prelucrat activ în așa fel încăt informația este sensibil modificată la 

”ieșire” în comparație cu informația inițială. Această informație „inițială” este colaborată de efectiv 

în timp, spre deosebire de memoria computerizată care păstrează datele nemodificate indiferent de 

timpul în care ele sunt accesate. Memoria umană este ca un stomac în care ceea ce intră este 

transformat în funcțiile normale. Memoria umană este activă iar piederea de informație este 

determinată de uitarea umană. Memoria umană este structurată narativ și emoțional. Un curriculum 

activ și imaginativ este chemat să reaproprie școala de ideea de educație și formare umană prin 

cunoaștere. Modul mecanicist, nefiresc, de transmitere a informațiilor este primul pas prin  care o 

lecție devine plictisitoare și neinteresantă. Umorul poate facilita lesne atragerea interesului asupra a 

ceea ce urmează a fi predat, iar calitățile eroice pot captiva imaginația copilului și pot atrage în 

traseul structurat imaginativ al cunoașterii. 

Modelul eroului este și în prezent un punct de reper fundamental pentru construirea viitoarelor 

națiuni în care individul își asumă rolul de protagonist. Elevul privește realitatea și viitorul său ca 

„povești” în care este erou principal. Producțiile „școlare” ar trebui să  exploatează în mod conștient 

forța educativă în fond a eroului. Eroul are capacitatea, prin poveștile asociate lui, de a angaja și 

captura imaginația individului, iar producțiile de succes din industria filmulului prezervă forța și 

relevanța în lumea actuală. 

Pentru a ajuta elevii să se concentreze emoțional la materialul predat, cadrele didactice trebuie să 

identifice propria semnificație emoțională pe care o au față de tema predată. Uimirea, încântarea și 

surpriza elevilor este de regulă legată direct de acest atașament personal. Orice din ceea ce predăm 

poate implica încântarea și uimirea și poate să ne implice emoțional. Acest sentiment de uimire și 

descoperire, laolaltă cu un răspuns emoțional, reprezintă un pas important pentru a angaja activ 

imaginația elevilor. Cheia este de a încerca să vezi întreaga temă prin ochii unui copil, să prinzi ce 

poate fi minunat și surprinzător  chiar și în temele cele mai rudimentare.  
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Integrarea copiilor cu CES 

Cireașă Ioana-Theodora 

Grădinița M.Ap.N. Nr. 1 

 

Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul 

specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă a determinat modificări 

fundamentale în percepţia actului educativ. 

Cerințele educative speciale desemnează acele cerinte ori nevoi speciale față de educație care 

sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil. 

Educația specială este un concept fundamental utilizat în cadrul procesului didactic 

(instructiv-educativ) al copiilor cu deficiențe și care se desprinde tot mai mult de conținutul 

învățământului special. 

In anul 1988, UNESCO a elaborat si lansat o nouă teză care a stat la baza directivelor de 

acțiune ale Conferinței de la Salamanca din anul 1944: ”Educația integrată (incluzivă) și reabilitarea 

pe baza resurselor comunitare reprezintă abordări complementare care se sprijină reciproc în 

favoarea acordării de servicii pentru persoanele cu cerințe speciale” (UNESCO,1988), prin care se 

arată că reabilitarea în comunitate a persoanelor cu deficiențe este parte componentă a dezvoltării 

unei comunități și vizează implicarea persoanelor deficiente, a familiilor lor și a membrilor 

comunității din care fac parte, împreună cu serviciile de sănătate, educație, profesionale și sociale. 

Activitatea de incluziune și de integrare a copiilor cu deficiențe în școala publică trebuie 

făcută cu mult simț de răspundere de către specialiștii care acționează la diferite nivele structurale. 

Integrarea este procesul complex și de durată ce presupune asigurarea participării copiilor cu 

CES la viața profesională și socială, împreună cu ceilalți copii, favorizându-se autocunoașterea, 

intercunoașterea și familiarizarea reciprocă.  

Există cinci nivele de integrare care sunt interdependente între ele, asigurând reușita 

procesului de integrare a copiilor cu CES:  

- integrarea fizică ce se referă la posibilitatea copiilor cu CES de a avea acces la mijloacele 

fizice necesare satisfacerii propriilor nevoi fundamentale; 

- integrarea funcțională ce constă în asigurarea accesului la servicii publice ale societății și 

stăpânirea cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru a putea beneficia de aceste servicii; 

- integrarea personală este legată de dezvoltarea relațiilor interumane cât mai apropiate cu 

persoanele semnificative, în diferite perioade ale vieții; 

- integrarea socială se realizează dacă copiii cu CES au posibilitatea inițierii și menținerii 

unor contacte sociale, dacă se poate integra, pe această bază, în diverse grupuri; 

- integrarea societală ce se referă la participarea copiilor, adolescenților, adulților cu CES la 

procesul productiv al comunității de care aparține, asumându-și responsabilități precise și bucurându-

se de încrederea oamenilor.  

Așa cum bine știm, pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional 

personalizat (PEI), care constă în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice 

și a modalitățile de evaluare. Acest program trebuie să se plieze pe necesitățile și dificultățile fiecărui 

caz. Obiectivele propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt stabilite, de 

comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. Tot acest demers este de fapt, este 
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o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti dar și 

copil. 

Cadrul didactic deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru copii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă 

a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Factorul ”cheie” în 

acest caz este colaborarea cu părinții, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult 

activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observator. 

 În cadrul activităților curriculare, pentru copii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri 

diferite față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar pe de altă parte se 

introduc activități suplimentare individualizate, menite să compenseze și să recupereze starea de 

deficiență. Cel mai important lucru este ca fiecare copil să se simtă apreciat și participarea la 

procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile 

optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare. 

Un alt pas si lucru important este parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea 

acestora. Acestea ajută la reducerea stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții 

să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția 

copilului. Programele de intervenție ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele trebuie sa fie 

construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii 

trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții 

pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului. 

Ca și concluzie, pentru a putea crea o lume mai bună, în care toți oamenii să fie și să se simtă 

egali, este necesar ca fiecare să fie dornic de a primi cu brațele deschise orice persoană, indiferent de 

cât de diferită este, iar pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe comunicare și o 

dorință de a acumula cât mai multe metode pentru a integra persoanele cu CES.  
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,, NEVOILE COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ’’ 

 
    Fanca Florica Lucia 

Școala de proveniență: Gr. cu P.P ”Căsuța cu Povești, Zalău, Sălaj 

 

 Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea 

lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu 

deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni 

la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele 

îl consideră dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

Există mai multe perspective de abordare a handicapului ce se concretizează în diferite 

definiţii sau modele ale acestuia: 

 Modelul economic- consideră că persoanele cu handicap sunt incapabile de a munci sau de a 

se deplasa, deci sunt neproductive sau mai puţin productive, fiind deci o boală economică; 

 Modelul limitării funcţionale- defineşte handicapul ca o deficienţa severă, cronică, proprie persoanei 

care îndeplineşte următoarele condiţii: manifestă o deficienţă mentală sau fizică (sau o combinaţie de 

deficienţe mentale şi fizice), se manifestă înaintea vârstei de 22 de ani, se continuă fără a preciza o 

limită, reflectă nevoia persoanei de îngrijire, tratament sau alte forme de servicii pentru o perioadă 

îndelungată sau pentru toata viaţa, concepute şi aplicate în mod individual. 

Modelul psiho-social- raportează handicapul de societate plasând problema handicapului la 

interacţiunea dintre persoane şi diferitele segmente ale sistemului social, astfel că societatea este cea 

care trebuie sa se adapteze la persoanele care o compun, nu numai persoana să se adapteze societăţii. 

            Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 

exigenţele şcolii.  

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

            Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

          De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind 

nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât 

consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu 

implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice).  

Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depaşească 

barierele din calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i 

ajuta pe elevi să reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale 
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pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în 

calea participării lor la educaţie.  

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

 
Plan de acțiune pentru integrarea elevilor cu CES 

 
          Elevii cu CES sunt o realitate permanentă, din păcate. Dacă acum câțiva ani, auzeam de câte 

un copil pe ici-colo, astăzi îi găsim aproape în fiecare colectiv de grădiniță sau școală primară. Acei 

copii care au adus cu sine ADHD-ul sau TSA-ul în mediul școlar îi regăsim acum în clasele 

terminale ale gimnaziului și la liceu. Sunt copii care pot avea șansă, doar dacă noi  suntem dispuși s-

o acordăm. Nu spun că nu e greu, ci doar că nu este imposibil. Poate fi dificil, dar poate fi și frumos. 

Poate fi obositor, dar ne poate aduce și fiori de bucurie. Pentru că, acești copii, ce se pregătesc să 

intre în școală ori sunt elevi, foarte curând vor fi adulți. Nu dispar, ci cresc. Dacă ne prefacem că nu-i 

vedem, nu se vor evapora. Vor traversa viața împreună cu noi.                 

           Noile viziuni asupra procesului educațional, cele incluzive, trebuie să pornească de la premisa 

responsabilității sociale și profesionale a cadrului didactic, care trebuie format, susținut și 

împuternicit pentru cunoașterea și aplicarea tehnologiilor didactice de adaptare/diferențiere 

curriculară, evaluare și promovare.  

              În școala incluzivă, cadrele didactice se conduc de următoarele axiome: 

 - fiecare elev este capabil să învețe și rostul educației este de a dezvolta potențialul fiecăruia; 

-  abilitățile copiilor pot fi dezvoltate printr-o instruire individualizată și diferențiată eficace; 

-  inteligența nu este distribuită diferit (unii copii sunt mai inteligenți, alții mai puțin inteligenți), ci 

există mai multe tipuri de inteligență ce trebuie identificate, dezvoltate și valorizate pentru fiecare 

copil;  

-  rolul educației nu este de a-i selecta pe cei capabili, ci de a dezvolta potențialul fiecărui copil.   

               Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea 

integrării acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o 

persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru rezolvarea 

problemelor reale şi apropiate. 

               Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către 

factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad 

mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în 

funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, 

stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea 

elevilor să se facă diferenţiat.            

              Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale 

din perspectiva diferenţelor dintre elevi.  

            Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de 

învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se poate adapta unor 

abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de 

programe adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea 
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obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi 

întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate.      

 

Strategii de evaluare inițială 

                Pe lângă documentele cu evaluări de la specialiști, profesorul trebuie să proiecteze și să 

implementeze diverse activități de evaluare a elevului cu CES. Pașii metodici ar fi: observarea 

directă a copilului și interviul cu părinții și terapeuții, studierea documentelor de diagnostic și a 

recomandărilor primite de la specialiști; totul pentru cunoașterea competențelor reale ale celui mic, 

pentru a depista tipul de inteligență care primează, modul de învățare, aspecte care îl motivează în 

viața de zi cu zi. 

               Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea 

trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele 

evaluării iniţiale.   

               Adaptarea programei școlare este un document de maximă importanță, ce trebuie elaborat 

de profesorul de sprijin desemnat de CMBRAE/CJRAE, în colaborare cu învățătorul. Ea poate suferi 

modificări constate, în funcție de evoluția copilului pe parcursul unei unități de învățare sau al unui 

semestru.          

              Orice cadru didactic care are în clasă un copil cu cerințe educaționale speciale (CES) are 

nevoie de cât mai multe idei de activități pentru integrarea elevilor cu CES. Printre marile provocări 

ale unui dascăl, integrarea unui elev cu cerințe educaționale speciale într-o clasă obișnuită, cu aprox. 

30 de elevi, este, de departe cea mai mare dintre toate!   

     1.  Elevi  

A.  Idei de activități 

- așezarea optimă a copilului în clasă; 

- să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie; 

- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

- tabla este recomandat să fie albă sau verde; 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare. 

- jocul;  

  a) jocuri de socializare; 

 b) jocuri de stimulare senzorială; 

 c) jocuri de autonomie personală; 

 d) jocuri de dezvoltare cognitivă. 

            Educația extracurriculară, cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor.  

-      Educația nonformală; 

-      Educația informală;  
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 Activitățile extracurriculare desfășurate într-un cadru informal le permit copiilor cu dificultăţi 

de învățare/adaptare în mediul preșcolar/școlar să reducă nivelul anxietăţii şi să se dezvolte 

intelectual mult mai uşor. Aceste activitati permit dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

copiilor în diferite activităţi socio-culturale bogate în conţinut, facilitarea integrării în mediul şcolar, 

oferirea de suport pentru adaptarea școlară și apoi reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 Activităţile extracurriculare organizate împreună cu copiii pot avea un conţinut cultural, 

artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la 

viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

    B. Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, 

Cubul, Turul galeriei etc. - adaptate);  

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- valorizarea activității în fiecare oră; 

- ancorarea de interesele copilului, hobby-urile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare. 

C. Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, 

jetoane etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 

- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc.  

   D. Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului; 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului.  

2. Părinți 

  A. Idei de activități 

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă)); 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari 

(Împreună vom reuși) 

- activități comune părinți-elevi-profesor (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite, serbări 

etc.); 

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?); 

- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying);  

- activități de genul Schimb de mame etc. 
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B. Strategii de învățare 

- lectorate; 

- dezbateri; 

- mese rotunde; 

- workshop-uri; 

- tehnici dramatice; 

- expoziții; 

  C. Resurse 

- ppt-uri/filme tematice; 

- pliante/reviste/afișe informative; 

- tehnologii informatizate; 

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin; 

D. Evaluare 

- observarea sistematică; 

- chestionare; 

- portofolii cu produsele activităților; 

3. Cadre didactice 

  

A. Idei de activități 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- simpozioane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor 

cu CES); 

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice 

- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru - elevul nostru)  

- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

B. Strategii de învățare 

- mese rotunde; 

- workshop-uri; 

- dezbateri; 

- interasistențe; 

- lucru în echipă; 

C. Resurse 

- pliante/reviste/afișe informative; 

- tehnologii informatizate; 

- listă cu lucrări de specialitate; 

- materiale didactice adecvate; 

- cadru normativ : 

-  Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului     necesar 

elevilor cu tulburări de învățare.  

Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția 
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integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități 

și/sau CES.  

D. Evaluare 

- chestionare; 

- portofolii cu produsele activităților; 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Ungureanu, Dorel (2000). Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Timişoara: Ed. De Vest;  

Vrăşmaş, Traian (2001). Învăţământul integrat şi/ sau incluziv, Bucureşti: Ed. Aramis. 
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Aspecte ale problematicii elevilor cu CES ȋn predarea-ȋnvǎțare-evaluarea ȋn mediul online – 

scurtǎ radiografie 

Prof. dr. Emilia Mureșan 

Colegiul Național “Andrei Mureșanu” Dej 

 

 Prezentul studiu este axat pe metode calitative ale cercetǎrii științifice ȋn pedagogie: 

observația și focus-grupul, iar din punct de vedere cantitativ s-a utilizat chestionarul aplicat pe un 

eșanțion de  profesori care predau la nivelul ciclul primar, școli de masǎ.  

Grupul-țintǎ a fost constituit din 145 de participanți la cursurile de formare CRED  ȋn 

perioada 1.07.2020-31.03.2021, profesori pentru ȋnvǎțǎmântul primar din județul Cluj, având cel 

puțin gradul didactic definitivat. Eșantionul de subiecți a fost constituit din profesori care activeazǎ 

ȋn mediul rural (54%) și profesori care activeaza ȋn mediul urban (47%), preponderența dupǎ sex 

fiind cea femininǎ. Un aspect care este definitoriu pentru eșantionul de subiecți este acela cǎ 

profesorii activeazǎ ȋn toate tipurile de școli, de la colegii naționale din municipii, școli din zone 

limitrofe municipiilor și orașelor, dar și din sate din zone izolate, greu accesibile ale județului,  de 

exemplu unitǎți școlare din Munții Apuseni. 

Din punct de vedere al eșantionului de conținut curricula de curs presupunea abordarea 

constantǎ ȋn cadrul fiecǎrei teme din cele trei module a abordǎrii problematicii CES, iar Modul 3 era 

destinat ȋn exclusivitate integrǎrii, dezvoltǎrii personale, dar și creǎrii/utilizǎrii RED.  

În vederea stabilirii dificultǎților ȋn abordarea copiilor cu CES ȋn perioada pandemiei am 

utilizat un chestionar google docs care a cuprins ȋntrebǎri filtru, itemi cu alegere simplǎ și douǎ 

ȋntrebǎri deschise. 

1. Școala de proveniențǎ: 

 urban 

 rural 

2. Nivelul clasei la care activați: 

 Clasa Pregǎtitoare 

 Clasa I 

 Clasa a II-a 

 Clasa a III-a 

 Clasa a IV-a 

 Clase simultane 
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3. În unitatea școlarǎ existǎ cadru de sprijin și consilier școlar? 

 Da 

 Nu 

4. Dacǎ ați rǎspuns cu da la ȋntrebarea de mai sus indicați includerea dumneavoastrǎ ȋn 

echipa multidisciplinarǎ. 

  Da 

  Nu 

5. Aveți incluși ȋn clasǎ copii cu CES? 

 Da 

 Nu 

6. Dacǎ rǎspunsul la ȋntrebarea 5 a fost Da, va rugǎm sǎ indicați numǎrul copiilor cu Ces din 

clasa dumneavoastrǎ? 

 1 

 2 

 3 sau mai mulți 

7. Vǎ rugǎm sǎ exprimați dificultǎțile pe care le-ați ȋntâmpinat ȋn desfǎșurarea activitǎților 

copiilor cu CES: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Soluțiile pe care le-ați utilizat pentru remedierea/ameliorarea dificultǎților/provocǎrilor ȋn 

activitatea didacticǎ a elevilor cu CES: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rǎspunsurile profesorilor au indicat o proporție sub 1% a existenței unui cadru de 

sprijin/consilier școlar ȋn mediul rural, și o incidențǎ de cel puțin un elev la 130 de repondenți.  

Includerea ȋn echipa multidisciplinarǎ a școlii a fost indicatǎ de majoritatea  profesorilor care 

activeazǎ ȋn mediul urban, peste 95%.  

Inventarierea problemelor dupǎ ierarhizarea rangurilor au fost urmǎtoarele: 

- probleme de logisticǎ (lipsa unor device-uri atât la nivelul elevilor, cât și la nivelul 

profesorilor care sǎ permitǎ un act didactic minimal cu elevii cu CES ); 

- lipsa abilitǎților digitale ale profesorilor mai ales ȋn prima perioadǎ a pandemiei; 
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- incapacitatea de a lucra diferențiat cu elevii cu CES – majoritatea profesorilor nu aveau 

cunoștințǎ de posibilitatea de a ȋmpǎrți clasa pe grupe online și a livra teme adaptate 

copiilor cu CES; 

- lipsa de timp pentru a pregǎti și gestiona optim activitatea diferențiatǎ (orele la nivelul 

ciclului primar ȋn multe școli erau de 20-30 minute); 

- cooperare deficitarǎ cu pǎrinții elevilor (serviciul acestora, interes scǎzut mai ales ȋn 

mediul rural, abilitǎți digitale inexistente ale unor pǎrinți). 

Soluțiile identificate de profesori au fost urmǎtoarele: 

- solicitarea fǎcutǎ cǎtre conducerea unitǎții de ȋnvǎțǎmânt, ONG, alte instituții pentru 

dotarea cu celeritate a acestor elevi cu tablete; 

- intervenții pe lângǎ autoritatea localǎ sau firme pentru obținerea accesului gratuit la 

internet; 

- participarea la cursuri de formare pentru dobândirea unor abilitǎți digitale care sǎ le 

permitǎ adaptarea ȋnvǎțǎrii la copiii cu CES; 

- vizionare de tutoriale; 

- informarea și instruirea pǎrinților cu CES; 

- formarea unor grupe de profesori din aceeași instituție care formeazǎ o echipǎ resursǎ ȋn 

lipsa echipei multidisciplinare. 

Concluzia acestui studiu: elevii cu CES au fost marii perdanți ai trecerii școlii românești ȋn 

sistem online, iar recuperarea din punct de vedere cognitiv și psihoemoțional va fi un proces de lungǎ 

duratǎ, centrat pe constanța, perseverența, timpul și ȋncrederea tuturor actanților educaționali ȋn idea 

cǎ o bunǎ parte din aceste disfuncții vor fi ameliorate. 
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PRACTICI DE ADAPTARE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA DIFICULTĂȚILE DE 

ÎNVĂȚARE ALE COPIILOR CU CES 

                                                          Dan Florentina Lorena 

                                                                            Școala Gimnazială Nr.19 Brașov 

 

            Promovarea tot mai insistentă la nivel global a educației incluzive impune „reașezarea” 

sistemelor de învățământ pe principii noi, care să asigure școlarizarea tuturor copiilor în medii de 

învățare comune și valorificarea maximă a potențialului lor.  În acest fel, devine inerentă necesitatea 

adaptării tehnologiilor educaționale (metode, procedee, forme, mijloace, tehnici etc.) la principiile 

educației pentru toți/educației incluzive.  

           Deși, în ansamblu, educația incluzivă se referă la toți copiii, categoria celor cu CES necesită 

atitudini specifice, individualizate, potrivit cărora tehnologiile aplicate în organizarea și realizarea 

propriu-zisă a procesului educațional se vor întemeia pe următoarele abordări: învățarea interactivă; 

negocierea obiectivelor; demonstrația, aplicația și conexiunea inversă; evaluarea continuă ca răspuns 

al învățării; sprijin pentru elevi și profesori (conform Pachetului de resurse UNESCO „Cerințe 

speciale în clasă”, 1993). 

            Un factor important în asistența copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai adecvate 

strategii educaționale. În acest context, este absolut necesară cunoașterea clasificării tehnologiilor 

didactice, a  modalităților de adecvare a acestora la necesitățile copiilor, monitorizarea și estimarea 

impactului utilizării unei anumite metode/procedeu în lucrul cu copilul și, respectiv, evidențierea 

celei mai relevante, mai eficiente, pentru a le promova în activitățile de incluziune educațională.  În 

acest proces de incluziune școlară a copiilor cu CES, se va ţine cont de faptul că:  

• Învăţarea este mai importantă ca predarea.  

• Elevii învață în clasă, folosind resursele interne şi externe, propuse de cadrul didactic şi de 

ceilalţi elevi. 

• Procesul învăţării este mai important decât rezultatele obţinute pe termen scurt.  

• Învăţarea este efectivă şi eficientă atât pentru elev, cât şi pentru cadrul didactic.  

• Problemele de învăţare sunt fireşti şi ele pot deveni impulsuri de perfecţionare a strategiilor 

didactice. 

• În contextul diversităţii elevilor, fiecare copil este important şi unic, indiferent de rezultatele 

sale şcolare. 

• Pentru a răspunde cerinţelor fiecărui copil, se vor propune strategii individualizate şi 

personalizate.  

• Parteneriatul educaţional constituie o formă de exprimare a relaţiilor eficiente în procesul 

educațional, precum şi un sprijin necesar procesului.  

• Procesul didactic este sprijinit şi prin revalorizarea resurselor externe ale învăţării – mediul 

educaţional/ambientul – cu mesajele sale experienţiale directe şi indirecte.  

• Resursele interne, care sprijină învăţarea, vin din empatia manifestată între cadrul didactic şi 

elev şi din valorizarea experienţelor de viaţă. 

       În continuare voi prezentate câteva practici aplicate în procesul de predare-învățare, în care sunt 

implicați elevii cu diferite dificultăți de învățare, la disciplina Comunicare în limba română. 

a) Exemple de practici pentru elevii cu dificultăți de învățare prin ascultare 
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-Predarea și învățarea anticipată, pînă la desfășurarea lecției, a cuvintelor și conceptelor dificile.  -

Stabilirea unor motive rezonabile pentru copil, de a asculta materia predată 

-Aplicarea tehnologiilor care stimulează activitatea intelectuală, adresarea de întrebări ajutătoare  

-Furnizarea/folosirea ghidurilor, schemelor, graficelor, fișelor de lucru  

-Folosirea materialelor ilustrative.  

-Folosirea imaginației („Închide ochii și imaginează-ți!”) 

-Evidențierea enunțurilor importante 

-Divizarea sarcinilor, textelor pe pași mici, distincți, oferind explicații la fiecare pas  

-Efectuarea pauzelor mici atunci când sunt enunțate sarcinile, pentru a da posibilitate ca elevii să 

proceseze informația  

-Furnizarea de sarcini scrise și de manipulare 

-Formularea concisă a enunțurilor  

b) Exemple de practici pentru elevii cu dificultăți de exprimare verbală/orală 

-Încurajarea elevului de a adresa întrebări în clasă 

-Învățarea limbajului specific nonverbal   

-Acordarea timpului necesar/suficient, pentru ca elevul să formuleze mesajul verbal 

-Includerea treptată/graduală a elevului în activități care presupun exprimare orală: în pereche, în 

grup mic, în grup mare 

c) Exemple de practici pentru elevii cu dificultăți de citire 

- Acordarea timpului suplimentar pentru lectură.  

- Formularea de întrebări pre-lectură.  

- Extragerea ideilor principale pe carduri/fișe, aranjarea lor conform ordinii logice a textului.  

- Reducerea numărului de idei noi, necunoscute.  

- Însușirea prealabilă a vocabularului care poate crea dificultăți în timpul citirii.  

- Folosirea, dacă e cazul, a textelor cu fonturi mai mari. 

- Utilizarea imaginilor însoțitoare, a mulajelor, obiectelor reale/naturale.  

- Apelarea la experiențele copilului, în scopul creării unui cadru de referință pentru însușirea 

conceptelor noi. 

- Identificarea textelor ușor lizibile și inteligibile sau adaptarea textelor.  

- Propunerea textelor scrise în format evidențiat.   

- Reducerea volumului textului de citit.  

- Înlocuirea termenilor tehnici și specifici.  

- Folosirea celor mai simple expresii. 

d) Exemple de practici pentru elevii cu dificultăți de scriere 

-Identificarea și propunerea sarcinilor care implică mai puțin scrisul (de ex., exerciții de tipul: bifați 

corect/fals, potrivirea enunțurilor, teste cu itemi cu alegere multiplă etc.).  

-Reducerea sarcinilor care implică copierea, scrisul, în general 

-Permiterea, în funcție de potențialul copilului, a utilizării mijloacelor tehnice de învățare (calculator, 

softuri etc.).  

- Furnizarea orelor suplimentare de scris, caligrafie 

- Crearea unui portofoliu cu litere decupate, asigurarea unui alfabet bazat pe imagini în imediata 

apropiere a aflării copilului în clasă (pe bancă).  

- Folosirea hârtiei milimetrice pentru a forma competențe de respectare a spațiilor la scris.  
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- Folosirea markerelor pentru evidențierea spațiilor.  

- Utilizarea materialelor de manipulare (de ex., litere decupate, jocul scrabble sau jocul cuvintelor, 

texte mici pe plăcuțe de ceramică etc.). 

e) Exemple de practici pentru elevii cu dificultăți de exprimare în scris 

-Identificarea, acceptarea și utilizarea metodelor alternative: răspunsuri orale/verbale, răspunsuri 

înregistrate, desene, colaje, hărți, diorame, machete etc.  

-Oferirea sarcinii de a dicta un text pentru unul sau mai mulți colegi, după care – copierea textului de 

către elevul însuși. 

-Acordarea unui volum mai mare de timp pentru scris.  

-Rezumarea/scurtarea textului care urmează a fi scris.  

-Prezentarea unor mostre de lucrări finite, așa cum ar trebui să arate sarcina ce urmează a fi 

executată.  

 -Organizarea/reorganizarea pe părți a sarcinii. 

f) Exemple de practici pentru elevii cu dificultăți de ortografiere  

-Dictarea sarcinii, cu solicitarea ca elevul să repete (rostind enunțurile, va preîntîmpina omisiunile, 

erorile).  

-Predarea, dictarea cuvintelor scurte, ușor de înțeles, înlocuindu-le, gradual, cu alte cuvinte mai 

dificile 

-Elaborarea, de către elevii înșiși, a fișelor cu cuvinte, cu evidențierea părților dificile.  

-Propunerea sarcinilor de tipul: „recunoașteți/încercuiți varianta corectă” (din 3-4 variante).  

-Dictarea și însușirea cuvintelor asemănătoare cu elucidarea diferențelor de ortografie și de sens (de 

tipul: bac, dac, fac, hac, lac, mac, rac, sac, tac, zac).  

-Evitarea penalizării elevilor care comit greșeli de ortografie, stimularea, motivarea pentru încercări 

repetate.  

-Afișarea mostrelor de cuvinte, ca repere intuitive/vizuale, în câmpul de vedere al elevilor pe 

parcursul învățării (pe tablă, pe perete, în alte locuri vizibile).  

-Oferirea, după caz, a suportului kinetoterapeutic (tactil/chinestezic) pentru îmbunătățirea capacității 

de ortografiere 

 

Tehnica easy read. 

 O metodă rezultativă în adaptarea materialelor pentru sarcini concrete este tehnica easy read 

(tradusă literalmente ușor de citit), constând în transformarea informațiilor pentru a fi mai ușor de 

înțeles persoanelor cu dificultăți de învățare.  

Procedurile de bază ale tehnicii easy read sunt:  reducerea dimensiunii textului; separarea 

textului în alineate și a frazelor mari în enunțuri mai scurte;  înlocuirea neologismelor, cuvintelor rar 

utilizate în vorbirea curentă cu sinonimele acestora;  excluderea abrevierilor; folosirea unor 

imagini/simboluri.  

Se consideră că este corect ca adaptarea/transformarea textelor prin tehnica easy read să se 

realizeze împreună cu persoanele pentru care aceste informații se modifică, astfel încât informațiile 

să fie accesibile și utile. 
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Exemplu de aplicare a tehnicii EASY READ  

Girafa este cel mai înalt animal sălbatic terestru, ușor de recunoscut datorită gâtului 

excepțional de lung. Girafele mascul au, în medie, o înălțime de aproximativ 5,3 m, dar unele cresc 

pînă la o înălțime de aproape 6 m.  

Clasificarea științifică:  

Girafa aparține speciei Mamifere, familiei Giraffidae, clasa Giraffa camelopardalis. 

Majoritatea girafelor trăiesc în estul Africii și în țări precum Angola și Zambia în sud-vestul Africii. 

Girafa trăiește în savane și spaţii deschise, acoperite cu copaci sau păduri rare, unde hrana este 

variată de-a lungul anului. La noi putem vedea girafa doar la Grădina Zoologică. În plus față de 

înălțimea foarte mare, girafa se situează printre animalele cu cea mai mare greutate de pe uscat. 

Masculii foarte mari pot ajunge pînă la 1,900 kg. Femelele sunt mai mici și rar ajung la jumătate din 

această greutate. Comparativ cu alte mamifere copitate, girafele au corpul relativ scurt, dar 

picioarele sînt disproporționat de lungi. Picioarele din față sunt mai lungi decât cele din spate.  

Text transformat  

„Girafa este cel mai înalt animal sălbatic. Unele girafe ajung pînă la înălțimea de 6 metri. Girafa 

are gâtul foarte lung. Are corp destul de scurt, dar picioarele lungi. Picioarele din față sunt mai 

lungi decât cele din spate.  Girafele trăiesc în Africa. La noi putem vedea girafa doar la Grădina 

Zoologică.” 

 Pentru o mai bună înțelegere a celor citite și pentru ca informația prezentată să facă apel la cât mai 

mulți analizatori, textul transformat poate fi însoțit și de o imagine. 

           Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită 

o evaluare şi o abordare personalizate. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe de bază în 

creştere şi dezvoltare ca toţi copiii: nevoia de afectivitate şi securitate, de apreciere şi întărire 

pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate şi independenţă. 

Incluziunea lor, integrarea socială și educarea acestora necesită solidaritate între instituții și oameni, 

compasiune, respectul acordat necondiționat persoanei umane și nediscriminare. 
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 STUDIU DE SPECIALITATE 

SPECIFICUL  EDUCAȚIEI INTEGRATE 

Neacșa Maria  

Școala Gimnazială Nr. 49, București 

 

I. Delimitări conceptuale 

În sens larg, conceptul de integrare socială a fost definit ca fiind „ procesualitatea 

interacțiunilor dintre individ sau grup și mediul special specific sau integral, prin intermediul căreia 

se realizează un echilibru funcțional al părților” (Zamfir C.,Vlăsceanu L.) 

Ursula Șchiopu (apud Gherghuț A.) definește procesul de integrare ca „o cuprindere,  

asimilare, închidere într-un tot a unui element care devine parte componente a întregului și 

dobândește proprietăți specifice rezultate din interacțiunea și interdependența  cu celelalte părți 

componente”. 

Pentru Nirje B. (apud Radu Ghe.) „integrarea înseamnă să ți se permită să fii capabil să fii tu 

însuți printre ceilalți”. 

Integrarea se bazează pe „acceptarea și participarea copilului sau persoanei în cauză la 

diverse forme  de viață comunitară, cu asumarea de roluri și stabilirea de relații sociale –spontane sau 

cu caracter permanent – în grupul/microgrupul social în care trăiește.” (Vrășmaș T., Daunt P., Mușu 

I.) 

În sens restrâns, integrarea se referă la cuprinderea copiilor cu cerințe educative speciale în 

instituții școlare obișnuite. 

  II. Caracteristici ale educației integrate 

Problematica educației copiilor cu CES a devenit o  principală preocupare în rândul specialiștilor, 

odată cu apariția conceptelor de educație integrată, incluziune școlară și școală incluzivă. 

Ținând cont de particularitățile de dezvoltare ale copiilor cu cerințe educative speciale, 

curriculumul școlar presupune un grad ridicat de flexibilitate, care să permită fiecăruia să avanseze în 

ritmul său și să fie tratat în funcție de capacitățile sale de învățare. Pentru aceasta este nevoie ca 

formularea obiectivelor, stabilirea conținuturilor instruirii, modalitățile de transmitere a informațiilor 

în clasă și evaluarea elevilor să fie diferenţiate.  

În condițiile actuale ale sistemului românesc de învățământ, elevii cu dizabilități ușoare pot fi 

incluși, în anumite condiții, în programul școlilor obișnuite; în schimb pentru copiii cu deficiențe 

severe sau cu deficiențe asociate este mai indicată școlarizarea în centre/ instituții speciale, după un 

curriculum individualizat, beneficiind de strategii didactice adaptate nivelului lor de recuperare și 

înțelegere a conținuturilor (Gherguț A). 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1106 
 

Educația românească a adoptat o nouă direcție de dezvoltare care prevede integrarea copiilor 

cu cerințe speciale în învățământul de masă, indiferent de natura dizabilităților. Școala modernă, 

școala viitorului va fi școala pentru toți, punând accent pe egalizarea șanselor tuturor copiilor. 

Integrarea școlară  a copiilor cu cerințe educative speciale este un proces lung și complex  

care are la bază mai multe trepte de integrare: integrare fizică, integrare pedagogică, integrare 

socială,  integrare societală, între aceste tipuri de integrare existând relații de interdependență ce 

formează un continuum integrator. 

III. Concluzii 

Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, 

intelectuale, lingvistice sau de altă natură; 

Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze la cerinţele 

prefabricate;  

Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi 

membrii societăţii; 

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: 

programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, folosirea optimă 

a resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; 

Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru 

obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui; 

Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcţionarea unor parteneriate autentice la 

nivelul instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor didactice, 

părinţilor şi al comunităţii locale. 
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Studiu de caz  

Prof. înv. preșcolar Țintă Irina Liliana 

                                                    Școala Gimnazială Vișinești- Grădinița cu P.N. Vișinești 

. 

        I  Date personale ale subiectului 

Nume şi prenume: M. A.  

Vârsta: 4 ani 

Vârsta pǎrinţilor: mama – 33 de ani, tatǎl – 35 ani   

 

       II  Date familiale 

Ocupaţia pǎrinţilor: mama – casnicǎ, tatǎl – muncitor 

Structura şi componenţa familiei: familie neorganizatǎ, un copil  

       

 III  Atmosfera şi climatul familial 

 Între membrii familiei se ivesc întotdeauna conflicte, care de cele mai multe ori apar datoritǎ 

situaţiei materiale precare, dar şi nivelulul de culturǎ redus al pǎrinţilor. Din cauza programului 

încărcat al tatǎlui şi datoritǎ nivelului de cultură scăzut al mamei nu știu să se ocupe de educarea 

propiului copil.  

 

Datorită sărăciei familia nu reuște să-i ofere un climat favorabil, îi o feră o alimentație 

precară, din cuza aceasta copilul are probleme de sănătate, nu se poate integra în grupul de copii din 

grădiniță.  

IV Condiţii de viaţǎ ale prescolarului 

 Din cauza situaţiei materiale precare, pǎrinţii nu i-au putut asigura lui M. A.  un spaţiu al sǎu 

în care sǎ îşi poatǎ efectua sarcinile.  

 

           V  Dezvoltarea fizicǎ şi starea sǎnǎtǎţii 

 Copilul este bine dezvoltat din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere psihic are 

probleme de sǎnǎtate. 

           VI Caracteristicile relaţiilor cu colegii şi cu educatoarea  

 

 Preşcolarul  M.A.  nu este o persoanǎ sociabilǎ, de aceea are foarte puţini prieteni în grupă. 

Din cauzǎ cǎ se manifestǎ violent , majoritatea colegilor îl evitǎ, nedorind sǎ stea în preajma lui. 

 Fiind o fire hiperactivǎ, nici în cadrul activitatii nu reuşeşte sǎ se abţinǎ şi de cele mai multe 

îşi pierde atenţia asupra sarcinii de lucru şi perturbǎ activitatea, distrǎgânu-le atenţia şi celorlalţi 

colegi. 

Mǎsuri 

 Deoarce dezechilibrul climatului familial este cauza principalǎ a comportamentului lui M. A., 

este necesară schimbarea acestui climat, această opțiune trebuie sǎ constituie punctul de plecare în 

încercarea de a soluţiona aceastǎ problemǎ. Pǎrinţii trebuie sǎ îi acorde lui M. A.. mai multǎ atenţie 

şi importanţǎ şi sǎ-i organizeze un program de viaţǎ care, sǎ stiumuleze dezvoltarea acestuia. 
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De asemenea datoritǎ surplusului de energie de care dispunde copilul, pǎrinţii au fost sfǎtuiţi 

sǎ îl îndrume pe acesta, sǎ practice o anumitǎ activitate cu caracter ocupaţional, cum ar fi practicarea 

unui sport. 

Se poate constata astfel cu uşurinţǎ cǎ relaţiile dintre pǎrinţi şi copilul lor, dar şi climatul 

familial îşi pun o puternicǎ amprentǎ asupra personalitǎţii în devenire a  propiul copil. 

Cu cât atmosfera familialǎ este mai caldǎ cu atât cresc şi şansele de reuşitǎ în viaţǎ al propiul 

copil Vǎzând în pǎrinţii lor nişte persoane afectuoase, care le sunt alǎturi când au nevoie, copiii vor 

dobândi acel sentiment de siguranţǎ care îi face încrezǎtori în forţele proprii în orice act sǎvârşit. 
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”Dacă nu participi la rezolvare, eşti o parte a problemei.” 

E. Klive 

 

Coșa Elena Daniela 

Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” – Tg-Mures 

 

Potrivit Dicţionarului universal al limbii române, de Lazăr Şăineanu, empatia este „facultatea 

. . . de a simţi ceea ce simte [altcineva]; identificare cu o persoană“. Ea a mai fost definită drept 

capacitatea cuiva de a se pune în locul altei persoane. Prin urmare, empatia presupune, în primul 

rând, a înţelege situaţia cuiva şi, în al doilea rând, a încerca aceleaşi sentimente ca persoana 

respectivă. Da, empatia implică sentimente, înseamnă a simţi durerea cuiva în inima noastră. 

Când ne concentrăm prea mult la cât de diferiți sunt alții de noi, putem ajunge să credem că 

acele diferențe sunt defecte. Ba chiar am putea să-i considerăm inferiori pe cei ce sunt diferiți. 

Adevărul este că copii cu nevoi speciale sunt diferiți din multe puncte de vedere. Dar dacă adoptăm 

această concepție greșită, ne va fi greu să arătăm empatie. Lipsa de empatie ar putea fi „simptomul” 

unei probleme mai ascunse: prejudecățile. 

Cu cât ne concentrăm mai mult la asemănările dintre noi, cu atât îi vom judeca pe alții mai 

puțin. Empatia ne ajută să-i respectăm pe ceilalți. Mulți sunt obișnuiți să-i privească de sus pe cei ce 

pe care ii consideră inferiori. Totuși empatia îi poate ajuta pe astfel de oameni să se schimbe și asta 

doar dacă ar privi cu atenție cu ce greutăți se confruntă cei considerați inferiori de către ei, si s-ar 

întreba cum s-ar simți ei dacă ar fi în locul lor. Dacă ar conștientiza că nu le sunt cu nimic superiori 

și că nu au făcut  nimic care să-i situeze deasupra lor ar dovedi că pot empatiza. Într-adevăr, dacă ne 

străduim să înțelegem problemele prin care trece cineva, îl vom critica mai puțin și vom fi mai 

empatici. 

A arăta empatie nu e o tehnică; ea se reflectă atât în modul în care ascultăm o persoană și îi 

vorbim, cât și în atitudinea, gesturile și expresia feței noastre. Noi arătăm empatie dovedind un 

interes sincer față de alții. Ne interesăm de preocupările persoanei și de situația ei. Îi oferim 

informații practice și ajutor și tocmai așa trebuie să procedăm și să ne comportăm atât față de copiii 

cu nevoi speciale cât și față de părinții acestora,  

Poate că nu suntem din fire înclinaţi să manifestăm empatie, însă o putem cultiva. Dacă vom fi buni 

ascultători şi fini observatori şi dacă ne vom transpune mai des în situaţia altora, empatia noastră va 

creşte. Drept urmare, ne vom simţi îndemnaţi să arătăm mai multă iubire, bunătate şi compasiune 

faţă de semenii noştri – copiii cu necesități speciale. Așadar să nu permitem niciodată egoismului să 

ne înăbuşe empatia.  

Există trei modalităţi principale prin care putem deveni mai receptivi la necesităţile şi la 

sentimentele altora: ascultând, fiind buni observatori şi transpunându-ne în situaţia lor. 

*Ascultaţi. Ascultând cu atenţie, putem afla cu ce probleme se confruntă alţii. Cu cât îi ascultăm mai 

atent, cu atât este mai probabil că ei îşi vor deschide inima şi îşi vor dezvălui sentimentele.  

*Fiţi buni observatori. Nu toţi ne vor spune deschis ce simt sau prin ce trec. Însă un fin observator îşi 

va da seama când o tânără este deprimată, când un tânăr devine necomunicativ. Această capacitate de 

a sesiza o problemă încă din faza incipientă este esenţială pentru părinţi. 
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*Transpuneţi-vă în situaţia altora. Cea mai bună modalitate care ne ajută să manifestăm empatie este 

să ne punem următoarele întrebări: „Dacă aş fi eu în această situaţie, cum m-aş simţi? Cum aş 

reacţiona? De ce anume aş avea nevoie?“  

Oamenilor în general le este, adesea, mai uşor să critice greşelile decât să înţeleagă 

sentimentele. Însă, dacă ne străduim să ne imaginăm suferinţa prin care trece cineva, vom putea arăta 

compasiune faţă de el şi nu-l vom mai condamna. De asemenea, empatia ne poate îmboldi să oferim 

ajutor practic când ne stă în putere s-o facem. Pentru a putea iubi „în faptă şi în adevăr“, trebuie mai 

întâi să observăm ce necesităţi concrete au copiii cu nevoi speciale. Suntem noi atenţi la nevoile 

acestora pentru a-i ajuta? Aceasta înseamnă empatie. 

Consider că pregătirea psihopedagogică, formarea unor deprinderi, priceperi și obișnuințe de 

muncă pedagogică, tactul și măiestria pedagogică, reprezintă un ansamblu de cerințe fără de care nu 

se poate concepe niciun fel de muncă educativă de calitate. Dacă ar fi să mă întreb ce competențe ar 

trebui să aibă profesorul de sprijin, ar fi multe...dar aș începe cu empatia. Nu puțină ci din contră 

multă și foarte multă empatie  De ce?  

Empatia reprezintă capacitatea de a conştientiza, înţelege şi evalua stările, gândurile şi 

acţiunile celuilalt, „transpunerea psihologică a Eului în psihologia altei persoane” (Marcus, 1997, 

p. 11). Întregul comportament uman presupune o conduită empatică, această conduită fiind una 

dintre trăsăturile stabile, de bază ale personalității. Adevărul este că fără dragoste nu putem construi 

niciun fel de relație, fără iubire de oameni nu putem modela oameni. 

Atitudinea și activitatea profesorului de sprijin față de elevii cu dificultăți de învățare sunt 

determinate de înțelegerea faptului că fiecare copil este unic și are propria sa valoare, indiferent de 

dificultățile pe care le prezintă în procesul de învățare școlară. Învățarea este și ea unică la fiecare 

elev, în funcție de ritmul său, dezvoltare, caractreistici, aptitudini, experiența sa anterioară. Rolul 

meu, ca profesor, este să identific stilul eficient, care se potrivește cel mai bine elevului și să-l ajut să 

și-l folosească. În concluzie, e nevoie de măiestrie didactică, ceea ce presupune spirit creator, 

pasiune, exigență față de pregătirea proprie, relații speciale cu colegii, părinții copiilor, relații morale 

în familie și comunitate, calități ce se transformă în artă, măiestrie și talent. 
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ–FAMILIE–COMUNITATE  

în beneficiul educației copiilor cu dizabilităţi 

 

Prof. Ionela Manolachi 

Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Bacău 

 

 

 În societatea actuală educaţia nu mai pot fi realizată decât împreună cu toate mediile 

responsabile: familie, şcoală şi comunitate. Cu alte cuvinte, este necesar un „parteneriat educaţional“. 

 În ţările dezvoltate, cu deosebire pe continentul nord-american, parteneriatele şcoală–familie–

comunitate sunt esenţiale în procesul de educaţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două său mai multe părţi care  

acţionează împreună pentru realizarea  unor  interese  sau  scopuri commune (Boca, 2009). 

Termenul de parteneriat este bazat pe premisa că partenerii au un fundament comun de 

acţiune. Astfel că, “pe profesori şi părinţi îi uneşte dorinţa de a-i sprijini pe copii, în dezvoltarea lor. 

Este provocarea lor, aceea de a crea un spirit de reciprocitate, astfel încât eforturile să aibă 

semnificaţie pentru toţi cei implicaţi” (Băran-Pescaru, 2004, p. 42). 

Implicarea familiei în educaţia copiilor este întărită prin procesul de parteneriat. Grădiniţa, 

prin implementarea proiectelor, caută soluţii prin care să fie utilă atât copiilor, cât şi societăţii. 

Parteneriatele organizate de grădiniţe pot conduce la (Boca, 2009): 

• formarea unei reţele de sprijin comunitar, complementar grădiniţei, pentru realizarea unor 

obiective; 

• cunoaşterea specificului cultural, a valorilor mediului comunitar; 

• antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii privitoare la dezvoltarea grădiniţei; 

• oferirea unui suport material şi cultural copiilor din grădiniţă; 

• invitarea membrilor comunităţii la momentele festive sau la evenimentele importante ale 

grădiniţei; 

• participarea copiilor din grădiniţă la unele manifestări festive organizate de comunitate; 

• stimularea continuă a învăţării şi introducerea copilului în ambianţa şcolii prin formarea 

reprezentărilor despre şcoală. 

Un parteneriat se realizează după o serie de paşi. Prezentăm în continuare o succesiune 

posibilă de paşi; aceştia nu trebuie respectaţi întocmai, nu sunt paşi canonici:  

Pasul 1. Constituirea grupului de lucru la nivelul unității de învățământ (identificarea 

persoanelor potrivite proiectului ales.; acestea trebuie să dorească să se implice în proiect, să aibă 

acele cunoştinţe şi abilităţi în concordanţă cu subiectul propus şi, nu în ultimul rând, să aibă calităţi 

de comunicare şi relaţionare); 

Pasul 2. Autoevaluarea (grupul de lucru stabilit la nivelul instituției trebuie să-şi analizeze 

nevoile şi resursele interne de care dispune); 

Pasul 3. Identificarea posibililor parteneri 

(posibilii parteneri se aleg după criteriul necesităţii, relevanţei şi al importanţei acestora); 

 Grupul de lucru din cadrul școlii/grădiniței trebuie să stabilească o listă a posibililor parteneri 

ţinând cont de misiunea, obiectivele, istoricul, experienţa şi nu în ultimul rând a referinţelor despre 
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un anumit partener al proiectului. Aşadar ar putea exista o serie de parteneri posibili ai grădiniţei 

precum: 

• părinţi, asociaţii ale părinţilor; 

• instituţii educaţionale precum: grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, centre de resurse 

educaţionale sau asistenţă psihopedagogică şi altele; 

• agenţi educaţionali: cadre didactice, specialişti precum psihologi, consilieri şcolari, logopezi, 

psihopedagogi, psihologi, dar şi biblotecari, muzeografi şi alţii; 

• membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului precum 

medici, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei şi alţii; 

• reprezentanţi ai unor instituţii ca şi primării, dispensare, teatre, muzee, biblioteci, pompieri, 

poliţie, agenţi de protecţie a mediului, instituţii religioase şi altele.  

 

 Pasul 4. Contactarea partenerilor selectaţi 

(se va realiza şi o negociere asupra responsabilităţilor fiecărei părţi; această etapă se poate solda fie 

cu un acord al partenerului selectat, fie cu un refuz. În cazul acordului, se trece la etapa următoare, 

iar în cazul refuzului, se repetă pasul 3 cu un alt posibil partener, dintre cei identificaţi în pasul 2); 

 

 Pasul 5. Testarea 

 În cazul în care contactarea partenerului s-a finalizat cu succes, grupul de lucru va trebui să 

planifice, să deruleze şi să evalueze o activitate, pentru a vedea dacă parteneriatul este într-adevăr 

viabil şi demonstrează că sunt şanse pentru a funcţiona eficient. Această etapă este importantă pentru 

a evita consumul de resurse, fără predicţia succesului - pe baza rezultatelor intermediare. 

 

 Pasul 6. Creşterea 

Acest pas presupune intensificarea relaţiilor, prin renegocierea celor stabilite în pasul 3. 

Aceasta  demonstrează existenţa încrederii între instituția de învățământ şi partenerul ales. De obicei, 

atingerea acestui pas face posibil un parteneriat durabil şi eficient. 

 Aceşti paşi, prezentaţi succint, nu sunt paşi canonici, care trebuie să fie respectaţi întocmai. 

Procesul este de fapt unul firesc care îmbină armonios şi conform necesităţilor etapele realizării unui 

parteneriat eficient. 

 Parteneriatul educaţional se realizează între: 

• Agenţii educaţionali (copii, părinţi, personalul grădiniţei, specialişti în probleme de educaţie: 

psihologi, consilieri psiho-pedagogi, logopezi, terapeuţi etc.); 

• Instituţii ale educaţiei (familie, grădiniţă, şcoală, centre comunitare, cluburi sportive, cluburi 

ale copiilor etc.); 

• Membrii ai comunităţii cu influenţă asupra dezvoltării copilului (medici, reprezentanţii 

primăriilor, ai Poliţiei, ai bisericii, ai Direcţiilor regionale de protecţie a copilului etc.); 

În orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile desfăşurate să fie 

în beneficiul acestora. 

 În funcţie de specificul comunităţii în care se află unitatea şcolară, se pot realiza parteneriate 

cu:  

• instituţii sanitare, în susţinerea unor activităţi care au ca scop creşterea şi dezvoltarea tuturor 

membrilor comunităţii; 
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• asociaţiile nonguvernamentale, pentru rezolvarea unor probleme de ordin social; 

• parteneri privaţi care pot sprijini grădiniţa cu fonduri materiale sau prin activităţi de 

voluntariat; 

• mass-media, pentru promovarea imaginii grădiniţei, pentru promovarea ideilor noi, valorilor 

etc.  

 

Parteneriate viabile şi activităţi comune  

 

 Cooperarea activă a instituţiei şcolare cu ceilalti factori educaţionali - familia, comunitatea 

locală, organizaţii nonguvernamentale, mass-media, biserica – permite realizarea unor parteneriate 

viabile, de natură sa permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale preşcolarilor. 

Educatorului îi revine sarcina de a propune şi desfăşura activităţi în parteneriat. În acest sens 

este nevoie de creativitate în iniţiere, dinamism în organizare şi desfăşurare, flexibilitate şi 

responsabilitate în luarea deciziilor şi obiectivitate în evaluare 

Un parteneriat de succes, implică: 

• să identificăm scopuri, interese comune, utile partenerilor şi întregii comunităţi; 

• să găsim modul optim pentru atingerea scopului propus;  

• să organizăm şi să conducem resursele disponibile pentru a atingerea scopului propus; 

• să identificăm adecvat competenţele celor implicaţi în proiecte folosindu-le la maxim; 

• să putem combina eficient atitudini, abordări şi diferite tehnici care se pot aplica unor sarcini 

diferite; 

• să utilizăm cu succes schimbarea în folosul instituţiei şcolare şi al comunităţii. 

Primul criteriu de clasificare a parteneriatelor se referă la forma parteneriatului stabilit.   

În funcţie de aceasta, se disting:     

• Parteneriatul informal – între părţi asemănătoare, care se cunosc destul de bine sau (de 

exemplu, realizarea unei reviste a grădiniţei, organizarea unei excursii etc); 

• Parteneriatul formal – între părţi diferite ca formă de organizare şi ca misiune instituţională, 

dar care se coalizează pentru rezolvarea unei anumite probleme. (un  exemplu de parteneriat 

la nivelul grădiniţei ar fi cel încheiat cu autorităţile locale, pentru îngrijirea unui parc de către 

copii şi părinţi sau pentru organizarea unei expoziţii tematice cu ocazia „Zilelor localităţii“). 

A doua distincţie se referă la obiectivul parteneriatului stabilit. Conform acestui criteriu, se 

deosebesc: 

• Parteneriatul operaţional – procesul de cooperare se realizează în baza unui proiect 

concret.  Proiectul poate fi propus de către una dintre părţi sau poate fi rezultatul unei 

preocupări commune (un exemplu relevant pentru domeniul învăţământului preşcolar 

poate fi realizarea unui post local de radio pentru copii); 

• Parteneriatul de reprezentare – acest tip de conlucrare se stabileşte datorită faptului 

că este nevoie de o coalizare pentru realizarea unui scop comun (un exemplu relevant 

pentru domeniul grădiniţelor este cazul consiliului părinţilor, uniunea grădiniţelor din 

mediul urban, consilii, alianţe, forumuri, coaliţii etc.); 

O a treia distincţie se referă la modul de finanţare a parteneriatului şi identifică:  

• Parteneriat care necesită finanţare – scopul propus este unul complex şi necesită finanţare. 

Acest tip de parteneriat se bazează pe o redistribuire a sarcinilor financiare între părţi. În 
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comparaţie cu parteneriatul care nu necesită finanţare, acesta este mai greu de stabilit, 

negocierile financiare fiind, de regulă, mai anevoioase (spre exemplu organizarea, într-un 

mare magazin, a unui concurs pentru copii finalizat cu premii acordate de către partenerul 

gazdă); 

• Parteneriat care nu necesită finanţare – scopul propus poate fi realizat cu resurse minime, 

care nu implică obligatoriu alocarea unor resurse financiare speciale. Elementul primordial al 

acestui tip de parteneriat este tocmai participarea membrilor unei comunităţi (de exemplu, 

realizarea unor vizite la care să participe copiii, părinţii şi personalul grădiniţei sau 

organizarea unei activităţi de ecologizare a localităţii în care locuim etc.)  

De asemenea, în funcţie de durata parteneriatului, există:  

• parteneriatele pe termen scurt: de tipul celor întâlnite în perioada sărbătorilor 

culturale sau religioase, organizate în funcţie de specificul localităţii; parteneriatele 

pe termen lung.  

 

În literatura de specialitate (Epstein apud Godfry Claff, 2006), există câteva tipuri de implicare a 

familiei, care pot facilita  parteneriate eficiente cu familiile şi comunitatea, pentru a spori eficienţa 

procesului educativ. 

1. Părinţii pot primi ajutor pentru a crea medii familiale care să sprijine experienţele de 

învăţare ale copiilor prin modalităţi divers: oferirea de informaţii despre organizarea 

spaţiului de acasă al copilului pentru a-i sprijini învăţarea, dar şi jocul, sprijinirea în 

înţelegerea importanţei unei relaţii cu dublu sens, între familie şi grădiniţă. Studiul acasă 

dar, mai ales, jocul acasă la această vârstă reprezintă una din cheile dezvoltării copilului, 

iar grădiniţa poate sprijini familiile prin oferirea de informaţii şi idei care să le ofere un 

suport în legătură cu modalităţile în care pot să continue acasă educaţia primită în 

grădiniţă.  

2. Comunicarea cu părinţii este recunoscută drept esenţială, iar stabilirea unui canal de 

comunicare cu două sensuri despre progresul copiilor se poate realiza prin: organizarea 

consultaţiilor individuale ritmice cu părinţii, dar şi prin realizarea unor dosare/ portofolii 

în care să se prezinte activitatea copiilor care vor fi trimise acasă spre consultare. 

3. Voluntariatul reprezintă o practică de succes şi presupune organizarea acţiunilor de ajutor 

din  partea părinţilor (la grădiniţă, acasă sau în alte locaţii) sau a altor agenţi care să 

sprijine echipa  grădiniţei, dar şi pe copii. Pentru a identifica disponibilitatea părinţilor şi 

timpul pe care îl pot  aloca este recomandat să se realizeze un sondaj la începutul anului 

şcolar. Părinţii, în spaţiul  grupei, pot acţiona ca voluntari prin activităţi precum: 

acordarea ajutorului în derularea activităţilor din centre sau supravegherea lor;însoţirea 

copiilor în activităţile extraşcolare (excursii, vizite la obiective turistice sau culturale); 

implicare în realizarea decorurilor pentru un eveniment, o serbare. Voluntarierea 

părinţilor în sala de grupă sau în activităţile grădiniţei poate fi completată de organizarea 

unor programe pentru părinţii copiilor din grădiniţă de către alte structuri/ organizaţii/ 

instituţii care să le ofere familiilor informaţiile necesare în diferite probleme.  

4. Implicarea părinţilor în luarea deciziilorreprezintă o verigă importantă a parteneriatului. 

Implicarea formală a părinţilor semnifică participarea acestora în grupuri sau comitete în 

care se iau decizii şi aceasta pot include: participarea în consiliul părinţilor sau 
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participarea în consiliul de administraţie al grădiniţei (de exemplu, în Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor se consultă oferta educaţională şi se stabilesc activităţile 

opţionale care vor fi desfăşurate la nivelul instituţiei în anul şcolar respectiv) 

5. Colaborarea cu comunitatea, prin identificarea resurselor care vor susţine învăţarea şi vor 

spori experienţa copiilor se poate realiza prin mijloace precum: integrarea serviciilor 

comunităţii prin parteneriate care şi alte agenţii care sunt interesate de aspecte legate de 

viaţa civică, sănătate, cultură, recreere etc. 
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 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 

“O ȘANSĂ PENTRU COPIII CU CES’’ 

Profesor învățământ preșcolar: Adam Mădălina-Mihaela 

Unitatea de învățământ: Grădinița Nr. 7, Sector 2, București 

De la integrare la incluziune şcolară 

Plecând de la modele educaţionale care au dominat drumul spre incluziune, pe care teoretic 

educaţia europeană s-a angajat deja de mai mult de treizeci de ani, o etapă importantă a acestui traseu 

a fost cea de evoluţie de la integrare la incluziune. Deşi mulţi mai folosesc încă termenii de 

„integrare” şi „incluziune” ca sinonimi. Ca şi „multicultural” şi „intercultural”, „integrare” şi 

„incluziune” au de fapt semnificaţii diferite. Clarificarea acestor diferenţe este o preocupare 

exprimată de susţinătorii abordării integraţioniste cu referire la şcolile care încearcă să introducă 

programe de incluziune completă pentru anumite grupuri de copii.      

Spre integrare şcolară 

Anterior apariţiei conceptului de incluziune, politica educaţională dominantă faţă de elevii cu 

deficienţe şi faţă de cei ce suferă de multe alte tipuri de tulburări era cea de retragere şi segregare, 

susţinută de modelele deficienţei şi de cel medical. Conceptul de incluziune a început să-şi facă 

apariţia în anii 1970 şi 1980 odată cu introducerea legislaţiei internaţionale care a influenţat ulterior 

legislaţiile naţionale.  

Pe parcursul anilor 1970 şi 1980 noţiunea de integrare şi-a câştigat popularitatea printre elaboratorii 

de politici educaţionale. În această perioadă, în multe ţări, au fost adoptate politici educaţionale 

integraţioniste.   

Diferenţierea dintre integrare şi incluziune 

Se face de multe ori confuzia între termenii de „integrare” şi „incluziune”, ceea ce face necesară 

diferenţierea lor. 

Integrarea este asimilarea unui elev în educaţia de masă, unde acesta se adaptează sau nu, politicilor, 

practicilor şi curriculum-ului existente în şcoala respectivă, în timp ce şcoala în sine rămâne în mare 

parte neschimbată; accentul nu este evident centrat pe schimbarea şcolii.   

Spre deosebire de aceasta, incluziunea pune accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi şcolile 

să se schimbe şi să se adapteze pentru a răspunde nevoilor elevilor.   

Există mai multe forme de integrare, din care menţionăm trei forme principale:  

• Integrarea fizică: în care elevii sunt plasaţi în acelaşi perimetru cu şcoala de masă, dar în care 

unii elevi sunt găzduiţi în clase sau unităţi separate sau urmează un curriculum diferit.   

• Integrarea socială: în care elevii ce frecventează clase sau unităţi speciale au posibilitatea de a 

socializa cu elevii din şcoala de masă, de exemplu, pe terenul de joacă, în pauza de masă, la 

întâlnirile la care participă toată şcoala. 
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• Integrare funcţională: în care se prevede (deşi nu întotdeauna în mod consecvent şi riguros) 

participarea comună în cadrul programelor educaţionale care includ toţi elevii.  

    Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. 

Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu 

fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce 

câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

 

              Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea 

de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care 

provin din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele mai multe 

țări se stipulează prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație.   

           Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI) are ca obiectiv general conectarea 

României la eforturile internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și dezvoltarea 

modelului românesc și promovarea acestuia la nivel național și european. Principiile pe care GREI le 

promovează sunt simple, clare și de maximă generalitate: 

- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație; 

- fiecare copil poate învăța; 

- politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru 

copil, decât cea de copil pentru școală; 

- încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală , pentru a oferi 

oportunități de dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; 

- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii 

care dau valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprijin și educație pentru 

toți, grijă și atenție pentru fiecare. 

 

În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi 

speciale, aflate în dificultate  psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, 

printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogică. În pedagogia contemporană 

există o preocupare intensă pentru găsirea căilor și mijloacelor optime de intervenție educativă, încă 

de la vârstele mici, asupra unei categorii cât mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința 

copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și dezvoltată, învățându-i pe aceștia că 

primirea copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie făcută nu de dragul lor, în primul rând, și 

nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acțiuni comune pentru 

dezvoltarea lui ulterioară , pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care trăiește. 

            Incluziunea este mai mult decât un discurs demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică 

prin tehnici concrete de predare și adaptare curriculară individualizată, prin formarea și dezvoltarea 

conștiinței tuturor copiilor pentru accepțiunea diversitară de orice tip.  

Grădinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor preșcolari 

cu diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în vederea 

acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau verbală. De 

asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a 

comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru 

toți copiii. 
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            Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, 

de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala specială, de 

acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de 

nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe 

toleranță și respect față de copilul cu probleme.  

Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe copiii defavorizați și își determină intern ,,direct și 

indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel extern, 

societatea cu numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esențială pentru reușita acestor 

acțiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații de înțelegere, 

constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” 

specific ce se cimentează cu voință și convingere. 

            Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul 

înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa 

în care va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră 

corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru 

a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și 

aplicarea unor jocuri care permit stimularea  unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce 

determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, 

prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 

            Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să 

păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. 

Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului 

cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în 

învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , să 

promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile 

acestora către copilul cu cerinţe educative speciale. 

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, dându-le 

încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi 

sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. 

Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună 

colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la 

educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între 

părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile 

şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, 

vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 

            Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi 

benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre 

contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă 

negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / 

izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală 

pentru reuşita participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod 

particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel 
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mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este 

primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare. 

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important 

în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. 

Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii 

educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. 

Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie 

atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt 

ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 

            Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. 

Nu copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se 

adaptează nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne 

ducem cu gândul la copiii cu CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de 

dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte 

educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care educatoarea trebuie să cunoască 

trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din mediul socio-

cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină existenţa zilnică, precum 

şi modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot exercita un stres deosebit asupra 

copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am obişnuit. 

O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la 

personalităţile copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă parte, grădiniţa, 

ca instituţie, nu poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui program eficient de educaţie. Este 

nevoie de un parteneriat între grădiniţă- familie- comunitate, de o construcţie comună în folosul 

copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, acceptare, toleranţă, indiferent de situaţia 

economică, socială sau educaţională a părinţilor.   Educatoarea, la rândul ei, trebuie să răspundă 

diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul şi metodele 

pedagogice. Copilul preşcolar se află într-un proces de formare în care fiecare gest, fiecare cuvânt, 

fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi influienţeze imaginea de sine. Este 

foarte importantă atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau 

negativă,  pentru a-i da copilului încredere în forţele proprii. 

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice: 

•          cum este fiecare; 

•          ce ştie fiecare; 

•          ce face fiecare; 

•          cum cooperează cu ceilalţi. 

            În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să 

respecte următorii paşi: 

- să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul 

cu familia şi comunitatea; 

- să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 
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- să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai 

eficient şi stimulator; 

- să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a 

colabora şi a lucra împreună; 

- să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 

- să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui 

adecvată la activităţile curriculare; 

- să asigure accesul tuturor copiilor la programul  grădiniţei, dar şi la modificările şi 

adaptările acestuia; 

- să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 

- să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul 

de vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al 

dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii; 

- să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în 

anumite componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 

- să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 

- să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din 

grădiniţă sau din alte instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 
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Rolul jocului didactic în adaptarea copiilor cu Cerinţe Educative Speciale 

 Prof.înv. primar: Rotar Ancuţa 

                                                                                    Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea 

 

              În lucrarea,, Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal”, profesorul Radu Gheorghe 

afirmă că: ,, nu este uşor să lucrezi cu copii cu CES. Curriculum pentru aceşti copii are în vedere 

capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională: a trăi şi a lucra împreună sau 

alături de ceilalţi, a accepta diversitatea, toleranţa, nediscriminându-i.”[6, p.126] În acest sens, 

cadrelor didactice le revin sarcini de cea mai mare importanţă privind 

asigurarea unor programe individuale de lucru, distribuirea unor sarcini de lucru diferenţiate sau 

chiar individualizate, optarea pentru metode diferenţiate de predare, adaptarea metodelor şi 

mijloacelor de predare învăţare, evaluare, la specificul elevului, utilizarea unor modalităţi alternative 

de comunicare, metode potrivite fiecărui individ, adaptate capacităţilor de înţelegere, conţinuturi şi 

sarcini simplificate în activităţile şcolare, elaborarea unor planuri de intervenţie personalizate. 

            Colectivul în care va fi integrat copilul cu CES va trebui să primească informaţii într-o 

manieră corectă şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea 

afectivă pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilităţi.  

           Sensibilizarea se face prin crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor 

deficienţe ( motorie,vizuală, auditivă etc.), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia 

celor care au dizabilităţi, prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea unor persoane cu 

deficienţe. 

          Primirea în colectiv a copilului cu CES, atitudinea faţă de el, trebuie să păstreze o aparenţă de 

normalitate, copilul fiind tratat la fel cu ceilalţi copii, evitându-se compătimirea, mila sau alte 

conduite inadecvate, care pot semnifica de fapt devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, 

trebuie să exprimăm aceleaşi aşteptări şi să stabilim limite similare în învăţare ca şi pentru ceilalţi 

copii. De asemenea, trebuie să-i încurajăm şi să-i stimulăm ori de câte ori este nevoie, sădindu-le 

încrederea în forţele proprii, în propria reuşită, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale, în 

dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. 

           Modalitatea cea mai eficienta de integrare a copiilor cu CES este jocul, subliniază Gherguţ 

Alois. Este forma prin care ei pot să-şi exprime propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu alţi copii, cu obiecte din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în timp şi spaţiu. [4, p.254] 
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           Jocul şi, în special, jocul didactic îmbină elementele instructive şi formative cu elemente 

distractive, stimulând învăţarea şi motivaţia pentru învăţare a elevilor, menţionează [2, p.43] .Una 

din formele de manifestare a copilului cu CES este jocul. În mod obişnuit o asemenea activitate este 

izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului – o modalitate de a-şi consuma energia- sau de 

a se distra, un mod plăcut de a utiliza timpul. În timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii 

sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu 

deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două 

persoane care se 

joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, domino, cuburi, cărţi de joc etc.). Psihologia jocului 

evidenţiază importanţa activării acestei metode mai ales înnvăţământul preşcolar şi primar. Această 

activitate dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care sunt subordonate 

scopului activităţii de predare-învăţare, dar şi de evaluare. 

         Şcoala asigură acestor copii socializarea. Jocul de rol, jocul de masă, jocul social, jocurile 

lingvistice, matematice, jocurile senzoriale, motorii, toate acestea oferă şansa de a relaţiona, a 

colabora, de a-şi împărtăşi dorinţe şi trăiri. Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi de operaţiuni 

care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi  fizică a copilului. Elementul de 

joc imprimă acestuia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie 

funcţională, de veselie şi bucurie, de destindere. Atunci când jocul este utilizat în procesul de 

învăţământ el dobândeşte valenţe psihopedagogice, asigurând astfel participarea activă, sporind 

interesul pentru cunoaştere[4, p.255]. Jocul devine metodă de instruire în cazul în care el capătă o 

organizare şi se succede în ordinea implicată de logica cunoaşterii şi învăţării. Astfel, intenţia 

principală a jocului este învăţarea. 

           Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea didactică 

stimulată. Folosirea acestor jocuri aduce variaţie în procesul de instruire a copiilor cu CES, făcându-l 

mai atractiv. Prin joc, copiii pot ajunge la descoperirea de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a 

acţiona creativ, îşi manifestă isteţimea, spontaneitatea, 

inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. Prin conţinutul lui, prin multitudinea activităţilor desfăşurate, 

jocul are puterea să transmită copilului informaţii potrivit nivelului său de percepere, verifică şi 

consolidează anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, dezvoltă capacităţi cognitive, afective şi 

volitive. Prin joc educăm trăsături ale personalităţii creatoare. Fie că sunt exerciţii-joc sau jocuri 

creative, de imaginaţie, de imitaţie, jocuri motorii sau jocuri cu reguli, ele trebuie să fie adaptate la 

deficienţa copilului. Numai aşa se poate dezvolta un mediu afectiv, pozitiv, în care fiecăruia îi sunt 

valorificate calităţile, iar atitudinea noastră să îndepărteze barierele cu care se confruntă copiii cu 
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CES. Este cunoscut faptul că multe lucruri pe care copiii nu pot să le facă sau nu vor, le execută mai 

uşor în timpul jocului. 

Exemple: 

Jocuri pentru formarea autonomiei personale: 

1. „Fă ce îţi spun!”- execută mişcări în urma unor comenzi verbale, 

2. „Din bucăţele” – reconstituie obiecte din părţile lui componente; 

Jocuri de socializare: 

1. „ La cine se află steguleţul?”- oferă un steguleţ unui coleg, folosind termenii de politeţe cunoscuţi; 

2. „Cine te-a chemat la telefon?”- poartă o discuţie la telefon, folosind expresiile adecvate, 

exprimând impresii, păreri, 

preferinţe, etc. 

Jocuri muzicale: 

1. „Vulpea şi gâştele” 

2. „Căsuţa din pădure” 

Jocuri pentru stimulare cognitivă: 

1. „Găseşte-mi frăţiorii!- identifică şi denumeşte figurile geometrice; 

2. „Spune unde este...?”- localizează obiectele cu ajutorul relaţiilor spaţiale dintre obiecte; 

Jocuri pentru dezvoltarea intelectuală: 

1. „Cutiuţele”- asociază numărul de obiecte cu cifra corespunzătoare; 

2. „Ghicitori matematice”-stimulează curiozitatea şi interesul pentru activităţile matematice; 

         Aşadar, elementele de joc încorporate în procesul instructiv-educativ motivează şi stimulează 

puternic întregul colectiv, o asemenea abordare excluzând definitiv ideea caracterului irecuperabil al 

copiilor cu CES. 

Prin joc, copiii se pregătesc pentru îndeplinirea rostului social în cadrul colectivităţii, chiar dacă ei nu 

îşi dau seama. În creaţia jocurilor, copiii imită ceea ce văd în preajma lor sau ceea ce vor să devină şi 

îi impresionează în mod deosebit, jocul fiind o experienţă simulată a nedeterminării. Specificul 

activităţii de joc se poate raporta la nivelul dezvoltării funcţiilor psihice şi la etapele evoluţiei vieţii 

sociale [5, p.23]. 

Dacă pentru adulţi jocul reprezintă mijloc de destindere, relaxare, pentru copil apare ca activitate 

fundamental formativă şi dominantă, deoarece, prin joc copilul cunoaşte lucrurile, utilitatea 

obiectelor din jur, învaţă componentele sociale, învaţă să-şi perfecţioneze funcţiile (mersul, 

echilibrul, deprinderile manuale). Pentru copil jocul este asemănător cu munca adultului, el imită 

munca mamei, tatălui, a bunicii, educatorului [7, p.8-9]. 
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         În acelaşi timp, activităţile de socializare se sprijină pe cunoaşterea în continuă expansiune, a 

copilului despre sine însuşi, despre ceilalţi, despre lumea din jurul său, educatorului revenindu-i rolul 

de a clarifica această cunoaştere şi 

de a o lărgi. Programul alcătuit de el trebuie să pornească de la copil spre înafară, familie, apoi 

diferite aspecte ale mediului în care copilul se află, vecinătate sau comunitate. Activităţile în 

interiorul acestei structuri, pot avea loc atât în şcoală cât şi în afara ei [3, p.8]). 

Considerăm că nu există „reţete” pentru integrarea acestor copii „speciali” în învăţământul de masă. 

Cei care manifestă deschidere spre această problemă vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 

împreună, învaţă să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea elevilor cu CES conferă instituţiilor şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social. Dreptul de a fi educaţi în acelaşi fel şi în acelaşi context ca şi ceilalţi copii este 

apreciat a fi un drept universal de care să se bucure 

orice copil indiferent de dizabilitate. 
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Educația incluzivă și copiii cu cerințe educaționale speciale 

 

Prof.dr. Gr.1  Anca- Mihaela Andrei 

Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, București 

 

     Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul de 

egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale 

societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu handicap. 

      Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în 

dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, 

printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al 

acestei tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de 

învăţare, la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea 

educaţională presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de 

învăţământ. În sens mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la 

rolul social al şcolii, schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, 

etc. 

          Până nu demult, în unele ţări printre care şi România, a separat persoanele care nu se ridicau la 

nivelul standardelor prestabilite, dificultatea de învăţare fiind considerată consecinţa unei boli care 

poate fi tratată numai într-un loc specializat. Copiii cu deficienţe uşoare care frecventau şcoli 

obişnuite nu beneficiau de o asistenţă psihopedagogică adecvată.  

        Nicolae Ceaușescu îi marginaliza și a contribuit la extincția multora dintre ei prin termediul 

institutiilor care se ocupau cu îngrjirea acestora. S-au creat astfel şcoli şi instituţii speciale. Tot mai 

mult se face azi simţită nevoia ca şcolile obişnuite să se implice prin lărgirea obiectivelor lor, astfel 

încât să poată cuprinde o mai mare diversitate de elevi şi să permită înglobarea, în sistemul general, a 

cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale specifice. 

   În această perspectivă, însuşi învăţământul special trebuie să fie: 

– recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la îndemâna 

tuturor celor care au nevoie de el; 

– integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin restrictiv; 

– flexibil şi centrat pe copil; 

– profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 

– comprehesiv şi realist în funcţie de realităţi actuale, economice, sociale, culturale şi politice. 

     Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la bază 

ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare. 

✓ Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, 

intelectuale, lingvistice sau de altă natură; 
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✓ Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze la cerinţele 

prefabricate; 

✓ Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi 

membrii societăţii; 

✓ Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: 

programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, folosirea 

optimă a resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; 

✓ Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru 

obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui; 

Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcţionarea unor parteneriate autentice la nivelul 

instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor didactice, 

părinţilor şi al comunităţii locale. 

Nivelurile la care se realizează integrarea sunt: 

integrarea fizică-permite satisfacerea trebuinţelor de bază; 

➢ integrarea funcţională-presupune crearea condiţiilor de utilizare efectivă a tuturor serviciilor şi 

facilităţilor puse la dispoziţia comunităţii; 

➢ integrarea socială-vizează stabilirea acelor tipuri de relaţii în comunitate care să nu excludă persoana 

cu handicap de la viaţa socială obişnuită; 

➢ integrarea personală-se referă la posibilitatea iniţierii, menţinerii şi dezvoltării unor relaţii cu 

persoane semnificative; 

➢ integrare societală – are în vedere asigurarea drepturilor cetăţeneşti normale şi a autonomiei 

decizionale în ceea ce priveşte propria existenţă; 

➢ integrarea organizaţională – priveşte participarea deplină la toate nivelurile structurilor 

organizaţionale în conformitate cu capacităţile şi interesele persoanei cu handicap. 

    Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al 

copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul 

unei persoane competente : psiholog, psihopedagog , profesor consilier. Din acest motiv, în 

prezentarea de faţă nu abordez această latură a problemei. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea 

programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare (aditive la 

programa şcolară) în sălile de clasă. 

     Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială 

a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 
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INCLUZIUNEA  ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES 

 

        Prof. Liliana Severiana Chirteș  

Școala Gimnazială Nr.24 Timișoara 

 

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în 

dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, 

printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al 

acestei tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de 

învăţare, la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea 

educaţională presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de 

învăţământ. În sens mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la 

rolul social al şcolii, schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, 

etc.Reformele cele mai accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare a activităţii 

didactice.,,Statutul persoanelor cu dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge din 

atitudinea societăţii faţă de deficienţă şi deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o anumită 

imagine socială a omului şi care este investită cu valoare deplină în societate.” ( C.Enăchescu, p.188) 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul 

de egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale 

societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în  particular a persoanelor cu handicap.  

Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la 

forme de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de 

predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, etc până la 

complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

Până nu demult, în unele ţări printre care şi România, a separat persoanele care nu se ridicau 

la nivelul standardelor prestabilite, dificultatea de învăţare fiind considerată consecinţa unei boli care 

poate fi tratată numai într-un loc specializat. Copiii cu deficienţe uşoare care frecventau şcoli 

obişnuite nu beneficiau de o asistenţă psihopedagogică adecvată. S-au creat astfel şcoli şi instituţii 

speciale.Tot mai mult se face azi simţită nevoia ca şcolile obişnuite să se implice prin lărgirea 

obiectivelor lor, astfel încât să poată cuprinde o mai mare diversitate de elevi şi să permită 

înglobarea, în sistemul general, a cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale specifice. 

În această perspectivă, însăşi învăţământul special trebuie să fie: 

-recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la 

îndemâna tuturor celor care au nevoie de el; 

-integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin 

restrictiv; 

-flexibil şi centrat pe copil; 

-profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 

-comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, aconomice, sociale, culturale şi politice. 

Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la 

bază ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare.  
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Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcţionarea unor parteneriate autentice la 

nivelul instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor didactice, 

părinţilor şi al comunităţii locale. 

Proiectarea şi realizarea unei asemene strategii, va apropia învăţământul românesc de 

generosul ideal al ,,educaţiei pentru toţi copiii- educaţie pentru fiecare”. 

Dacă F.E.Verza (2002,p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea unor 

copii cu diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de hrană, 

îngrijire, odihnă, educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui personal 

specializat”, E.Bonchiş (2000,p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil înseamnă a-l plasa într-

un mediu din care lipsesc lucrurile personale, evenimentele personale, lipsesc activităţile 

adecvate/individualizate fiecărei persoane, lipseşte contactul cu lumea exterioară şi perspectiva 

viitorului”. Continuă autoarea:,, personalul controlează toate deciziile iar rezidentul îşi pierde 

autonomia şi încetează a se mai vedea pe sine însuşi ca având alte roluri sau relaţii într-o lume 

exterioară instituţiei, el devine practic dependent de instituţie şi incapabil de organizare a propriei 

sale vieţi”. 

Astfel se poate observa că există argumente pro şi contra în ceea ce priveşte 

instituţionalizarea copiilor cu CES precum şi rolul societăţii în cadrul acestui proces. 

 Analizând aceste probleme, David Thomas stabileşte următoarele avantaje şi dezavantaje 

privind segregarea/instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi/handicapuri: 

Avantajele segregării/instituţionalizării separate: 

• Un număr mai mare de persoane care se pot ocupa de copilul cu dizabilităţi cu mai 

multă atenţie; 

• Eficienţa metodelor instructiv-educative din învăţământul special; 

• Accesul la servicii medicale şi terapeutice; 

• Reducerea presiunii psihologice exercitate asupra copilului prin acordarea posibilităţii 

şi timpului necesar rezolvării problemelor legate de autoîngrijire şi prin oferirea 

ocaziei de a elabora niveluri pozitive ale imaginii de sine; 

• Includerea într-o comunitate avizată, care recunoaşte şi se îngrijeşte de nevoile sale. 

Dintre  dezavantajele principale se pot enumera: 

• Plasamentul copilului într-un sistem social compus în mare măsură din indivizi având 

acelaşi handicap, ceea ce conduce la considerarea celorlalţi drept grup de referinţă; 

• În mod deosebit, atunci când plasamentul este rezidenţial, presupune lipsa contactului 

cu grupurile de vârstă normale, cu toate consecinţele ce rezultă de aici pentru 

dezvoltarea psiho-socială; 

• Copiii segregaţi din cauza dizabilităţilor lor nu au şansa de a lega prietenii în cartierul 

în care locuiesc; 

• Este intuit stigmatul social; 

• Un mediu exagerat de protector devine periculos datorită vulnerabilităţii pe care o 

produce atunci când tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească; 

• Apar consecinţe negative asupra mediului şcolar generate de conflictele privind 

asumarea competenţelor din partea serviciilor sociale, a celor medicale sau a instituţiei 

de învăţământ special. 
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Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea 

favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-

educative devin accesibile copilului; consolidarea  unei motivaţii puternice care susţine efortul 

copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator 

la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală 

si posibilităţile copilului de a le rezolva; existenta unor randamente la învăţătură şi în plan 

comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

Asistentul social joacă din nou, un rol important, prin alegerea instituţiei de învăţământ, putând astfel 

modela evoluţia ulterioara a copilului .  

Nivelurile la care se realizează integrarea sunt: 

7. integrarea fizică-permite satisfacerea trebuinţelor de bază; 

8. integrarea funcţională-presupune crearea condiţiilor de utilizare efectivă a tuturor serviciilor 

şi facilităţilor puse la dispoziţia comunităţii; 

9. integrarea socială-vizează stabilirea acelor tipuri de relaţii în comunitate care să nu excludă 

persoana cu handicap de la viaţa socială obişnuită; 

10. integrarea personală-se referă la posibilitatea iniţierii, menţinerii şi dezvoltării unor relaţii cu 

persoane semnificative; 

11. integrare societală- are în vedere asigurarea drepturilor cetăţeneşti normale şi a autonomiei 

decizionale în ceea ce priveşte propria existenţă; 

12. integrarea organizaţională- priveşte participarea deplină la toate nivelurile structurilor 

organizaţionale în conformitate cu capacităţile şi interesele persoanei cu handicap. 

Problemele legate de integrare şcolară sunt orientate în esenţă înspre,,integrarea în structurile 

învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie pentru a oferi un climat favorabil 

dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora.”( A.Gherguţ, p.12, 2001) 

Şcoala incluzivă reprezintă un pas mai departe în procesul de permeabilizare şi eliminare treptată 

a barierelor educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi. 
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Strategii de integrare a copiilor cu C.E.S. 

                                               

                                                                                                  Prof. înv. Preșc. Budea Jana 

                 Școala gimnazială Constantin Brâncoveanu                    

 

                                                     

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație care sunt 

suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil 

 

Fără  abordarea  adecvata a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor 

de acces, participarea și integrarea școlară și socială. 

Fiecare copil prezintă particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită 

o evaluare și o abordare personalizată. Copii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și 

dezvoltare. Acești copii au în același timp și anumite necesități, particulare, specifice, 

individualizate. 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele 

cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte 

oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

          Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiuşitimp.Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în 

grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, 

întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a 

se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

           Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. 

           Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei 

motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau 

tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. 

           În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de 

şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul 

acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

          Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. Copiii cu tulburări vizuale, tulburări 

de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor 

educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, 

asistenţă psihoterapeutică. 

Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât 

consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu 
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implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un 

real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru 

a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii 

funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se 

confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. 

    Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate.         

  Copiii care ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la 

problemele ridicate. De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori 

suntem puşi în dificultate de complexitatea problemelor. 

  Educaţia incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi 

individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca 

vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. 

Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,.       

Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de 

nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în 

cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea 

şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală 

este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. Al doilea argument care susţine 

necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala de masă este cea care asigură mediul, precum 

şi nivelul de calitate cel mai propice învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. 

Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în 

aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare. 

  O caracteristica speciala a acestor copii „în pericol de excludere” o constituie faptul că 

posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se 

adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional.    

  În spatele acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor 

cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o stimulare 

cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi 

reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul 

copilului să fie activat în mod corespunzător.   

  Toate aceste corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul 

programelor de dezvoltare cognitiva 

Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale ar 

trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa 

economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe 

de readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i 

permită să ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. O 

readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi complementare, dispoziţii, 

servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. 

  Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul, accesul în clădiri, la amenajări şi instalaţii 

sportive, transportul şi comunicaţiile, activităţile culturale, timpul liber şi vacanţele trebuie să 

constituie tot atâţia factori care contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. 
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UTILIZAREA ORGANIZATORILOR GRAFICI  ÎN CADRUL LECŢIILOR DE 

BIOLOGIE, PENTRU ELEVII CU CES 

APLICAŢII ON-LINE ȘI PE CALCULATOR 

Prof. Tomi Daniela 

Liceul Tehnologic Telciu 

 

1. Generalități/Instrumente TIC  

 În funcţie de scopul activităţilor de instruire, în procesul didactic pot fi folosite diferite 

instrumente TIC, care au un rol important în sprijinirea procesului de predare-învăţare-evaluare a 

elevilor cu CES.  

Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită 

o evaluare şi o abordare personalizată. Majoritatea copiii cu CES sunt interiorizaţi, refuză să 

comunice sau comunică mai greu, iar uneori pot reacţiona violent la frustrare. Toate aceste în timp 

pot duce la apariția unor stări psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea respectului şi 

încrederii. 

Pentru a diminua la maxim toate aceste efecte, profesorului îi revine misiunea de a căuta 

strategiile potrivite. El trebuie să utilizeze acele metode activ-participative care permit elevului 

satisfacerea interesului pentru  cunoaștere, care să faciliteze contactul cu realitatea înconjurătoare, 

sporind astfel gradul de socializare a elevilor . 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare bazate pe TIC,  favorizează 

înțelegerea conceptelor si ideilor,  stimulează gândirea și creativitatea și  îi determină pe elevi să 

caute și să dezvolte soluții pentru diferite probleme, să compare și să analizeze situațiile date.  

 

2. Organizatorii grafici 

Sunt instrumente care permit evidenţierea relaţiilor dintre fapte, termeni, idei. “Valoarea lor 

deosebită apare într-un demers de construire a cunoaşterii, atunci când informaţia nouă este 

reprocesată într-un context care o corelează cu elemente deja însuşite, sau de dirijare a reprocesării” 

(*Ghid pentru profesori, 2013, p.112). 

Organizatorii grafici îi fac pe elevi să gândească, să-şi aranjeze cunoştinţele, să reţină mult 

mai uşor informaţiile, datorită modului ei de dispunere atât în formă grafică, cât şi lingvistică. Ei pot 

fi folosiţi pentru a încuraja elevii în a-şi demonstra înţelegerea unor noţiuni, relaţii, procese, relevând 

achiziţiile anterioare şi greşelile frecvente, precum şi stimularea schimbului de idei cu privire la 

realizarea conexiunilor dintre elementele cunoaşterii. 

Organizatorii permit realizarea unor operaţii şi abilităţi precum: compararea, segmentarea, 

clasificarea, analiza, rezolvarea de probleme, sinteza etc. 

Există o multitudine de organizatori grafici, datorită diversităţii formelor pe care le oferă, 

care sunt structuraţi pe grupe în funcţie de tipul relaţiei sau de specificitatea domeniului de aplicare 

(exemplu: hărţile conceptuale, diagrama Venn etc.). 

Astfel, o să vă prezint câteva aplicații online și pe calculator care pot fi folosite pentru  

realizarea/construirea unor organizatori grafici. 

 

2.1. Aplicații online 

2.1.1. Bubbl.us - https://bubbl.us/beta 

Este o aplicaţie ce permite crearea de hărţi conceptuale online. Hărţile pot fi stocate sau 

exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate pe blog sau în pagină web, pot fi printate sau 

trimise prin e-mail. 

https://bubbl.us/beta
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                 Fig. 1. Interfaţa aplicaţiei Bubbl.us                        Fig. 2. Model de hartă conceptuală creat la biologie –  

                                                                                                         Clasificarea mamiferelor 

 

2.1.2. Creately - http://www.creately.com 

   
                 Fig. 3. Interfaţa aplicaţiei Creately                     Fig. 4. Modele organizatori grafici tip hărţi conceptuale 

 

   
     Fig. 5. Modele organizator grafic de tip Diagrama Venn.                Fig. 6. Model (şablon) Diagrama Venn  

 

http://www.creately.com/
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      Fig. 7. Model de Diagrama Venn creat la biologie              Fig. 8. Model de Diagrama Venn creat la biologie  

                     - Peşti osoşi/cartilaginoşi                                                              - Pești/amfibieni/reptile 

 

2.2.Aplicații pe calculator 

Pentru construirea unor organizatori grafici putem folosi cea mai populară aplicație:  

Microsoft Office care are o suită de aplicaţii: Word, Power Point, Publisher etc. pe care le putem 

folosi pentru creerea organizatorilor grafici. 

 
Fig. 9. Model de organizator grafic tip hartă conceptuală cu imagini - Aplicația Microsoft Power Point 

- Clasificarea mamiferelor 
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Fig. 10. Model de Diagramă Venn cu imagini - Aplicația Microsoft Word 

-Animale vertebrate acvatice: pești/amfibieni 

 

Consider că utilizarea instrumentelor TIC, respectiv, utilizarea organizatorilor grafici în 

cadrul lecțiilor de biologie și nu numai, fac actul didactic mult mai interactive și au o mare eficienta 

asupra procesul de învățare a elevilor cu CES, ducând la îmbunătățirea rezultatelor la învățătură în 

cazul acestora. 
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Dizabilitate AUTISM - implicații asupra învățării 

Prof. pentru înv. primar Ilie Irina 

Şcoala Gimnazială Decindeni – Dragomireşti 

 

 „Toată lumea se gândește să schimbe lumea , nimeni nu se gândește să se schimbe pe el 

însuși.” Lev Tolstoi 

Cerințele educative speciale sunt necesități educaționale complementare obiectivelor generale 

ale educației, care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale şi/sau caracteristice 

unei deficiențe, precum şi o intervenție specifică, prin reabilitare/recuperare. 

Noțiunea de CES desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale 

ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale 

şi/sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică, prin 

reabilitate/recuperare corespunzătoare  (UNICEF, RENINCO, MECT, 2003, p. 14). 

Incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale este un proces permanent de 

sensibilizare şi informare care presupune implicarea tuturor factorilor interesaţi, dar mai ales maxim 

de implicarea din partea tuturor actorilor unităţilor şcolare. 

Integrarea școlară - procesul de adaptare a persoanei cu CES la normele și cerințele școlii pe 

care o urmează, de stabilire a unor relații afective pozitive cu membrii grupului școlar (grupă/clasă) 

și de desfășurare cu succes a activităților. 

Spre deosebire de aceasta, incluziunea pune accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi 

şcolile să se schimbe şi să se adapteze pentru a răspunde nevoilor elevilor. 

Despre AUTISM 

AUTÍSM s. n. Stare patologică manifestată prin ruperea legăturilor psihice cu lumea exterioară 

și intensa trăire a vieții interioare (https://dexonline.ro/definitie/autism). 

O tulburare din spectrul autist este o dizabilitate de dezvoltare complexă, care afectează modul 

în care o persoană comunică şi relaţionează cu cei din jur. Caracteristicile principale ce 

definesc autismul sunt perturbarea calitativă a interacţiunilor sociale, perturbarea calitativă a 

comunicării, caracterul restrâns, repetitiv şi stereotip al comportamentelor, intereselor şi 

activităţilor. 

Autis infantil = autism ce există de la naștere sau se manifestă pe parcursul primelor 30 de luni 

de viață. Autismul este o afecţiune neurologică severă a creierului, extrem de des întâlnită în rândul 

copiilor, care afecteaza dezvoltarea acestora, lăsându-i în incapacitatea de a avea relaţii sociale 

normale sau de a dezvolta o comunicare normală. Răspunsurile la stimulii auditivi și, uneori, la cei 

vizuali, sunt anormale și, de obicei, survin grave dificultati de înțelegere a limbajului vorbit. Drept 

consecinţă, copilul se izolează de contactul uman şi e absorbit de activităţi şi interese obsesive şi 

repetitive. Toate nivelele de inteligenţă pot exista în asociaţie cu autismul, dar o retardare mentală 

semnificativă e prezentă în aproximativ 3/4 din cazuri. 

Copiii cu autism au dificultăţi în a stabili un contact vizual cu alte personae. Ei pot privi 

undeva în spatele tău sau te pot fixa foarte puţin cu privirea, făcându-te să te simţi ca 

o piesă neimportantă din lumea lor. 

Le place să alinieze obiecte și să le aranjeze în funcție de culoare. Preferă să se joace singuri, 

nu constientizează faptul că se joaca lângă alţi copii. 

https://dexonline.ro/definitie/autism
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Consideră dificilă înţelegerea metaforelor, glumelor sau conceptelor abstracte. Dificultatea în 

ceea ce priveşte abstractul şi inflexibilitatea lor în gândire se poate extinde şi în alte zone, ca de 

exemplu, bazarea pe rutine fixe sau comportare care se repetă în mod demonstrativ, cum ar fi dorinţa 

de a sta pe acelaşi loc; ei ar putea să se confrunte cu o nefericire dacă aceste rutine sunt întrerupte. 

Interacţiunea socială 

Copiilor cu tulburări din spectrul autist li se pare dificil să se integreze cu ceilalţi. Când sunt 

mici preferă pur şi simplu să fie singuri. Când cresc, dificultatea de a-şi face prieteni îi poate supăra 

şi îi poate face să se simtă diferiţi. Lipseşte dorinţa de a-şi împărtăşi interesele sau realizările altor 

persoane, lipsa reciprocităţii sociale sau emoţionale. Mulţi par a evita să se uite în ochii persoanei cu 

care vorbesc. Poate fi o problemă şi urmărirea conversaţiei celorlalţi. 

Un copil poate interpreta greşit mimica feţei, aşa că reacţionează nepotrivit - de exemplu, râd 

când se răneşte cineva. 

Comunicarea socială 

Nu înţeleg pe deplin gesturile obişnuite ale altora, expresiile feţei sau tonul vocii, nu au contact 

vizual, în comunicarea verbală nu folosesc limbajul în mod intenţionat. Exprimarea limbajului este 

mult mai uşoară decât recepţionarea şi înţelegrea lui, ceea ce este opus dezvoltării normale a 

limbajului (în mod normal, exprimarea este mai dificilă decât înţelegerea sa). 

La unii copii vorbirea se caracterizeaza prin ecolalie (repetarea în mod sistematic a ultimelor 

cuvinte auzite), inversarea pronumelor, imaturitatea structurilor gramaticale și incapacitatea folosirii 

termenilor abstracți. Deseori repetă cuvintele ca un papagal - uneori cu acelaşi accent sau ton în care 

le-au auzit. Alţii pot vorbi formal sau împotmolit. La alţi copii se poate manifesta mutism selectiv 

sau total. 

Imaginația 

Cei mai mulţi copii îşi folosesc imaginaţia când se joacă. 

De exemplu, le place să aranjeze obiecte la linie sau conform unor anumite tipare. Lipseşte 

interesul pentru poveşti. Lipseşte jocul variat şi spontan şi/sau jocul social imitativ, potrivit vârstei. 

Cogniție și învățare cognitivă: 

- îmbunătățirea abilităților de achiziționare și procesare cognitive;   

- învățarea prin imitație a mișcărilor de motricitate fină și grosieră; a acțiunilor asupra 

obiectelor; a desenelor prin manipulare; 

- folosirea unui desfășurator cu imagini, imagini clare, în care să apară obiecte 

folosite/activitățile ce vor fi făcute; 

- identificarea obiectelor (mijloace didactice) și explicarea folosirii lor cu cuvinte simple; 

- ajutarea elevului să generalizeze concepte prin imagini; 

- valorificarea abilităților elevului (el are adesea abilități inegale, de exemplu poate fi foarte 

bun în domenii precum memorarea fotografiilor și cuvintelor, cititul la o vârstă fragedă, și foarte slab 

în zone precum contactul social cu colegii lui); 

Aspecte psiho - sociale: 

- îmbunătățirea abilităților de relaționare socială; 

- stimularea exprimării corecte a emoţiilor prin modelări, explicaţii şi întăriri ale 

comportamentelor pozitive; 

- folosirea de poveşti sociale simple prin care să învețe rutinele; 
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- utilizarea unor modalităţi alternative de comunicare (ex: comunicarea cu ajutorul semnelor și 

simbolurilor din imagini); 

- alegerea și păstrarea aceluiași coleg de bancă pe o lungă perioadă de timp. 

Adaptări la clasă: 

-crearea unui mediu de învățare adaptat organizării senzorio-perceptive a elevului autist: 

eliminarea distragerilor vizuale; 

- stabilirea de granițe fizice și vizuale clare, ajutându-l pe elev să înțeleagă unde începe și unde 

se sfârșește fiecare arie fizică… 

Posibilităţi de învăţare a copilului autist:   

Copiii învaţă mai bine dacă fac mișcare - pentru ca îi ajută la conștientizarea corpului și la 

coordonare; dacă ascultă muzică - pentru că are un efect liniștitor, le reduce tensiunile individuale și 

interpersonale, le poate oferi consolare, dar îi și mobilizează pentru activitate; dacă se joacă - pentru 

că jocul diminuează stresul, stimulează creativitatea și îi ajută să-şi exprime sentimentele, dorințele și 

să exploreze noi relații; dacă desenează, modelează, pictează – fac artă vizuală – pentru că îi ajută să 

se exprime mai repede și mai ușor, le facilitează comunicarea și adaptarea în societate. 

Astfel, prin combinarea acestor activitați copiii autişti beneficiază de descoperirea propriilor 

capacitati, a potentialului de schimbare, de a se exprima liber, de a-şi dezvolta potenţialul creativ, le 

aduc satisfacţia unui lucru facut cu propriile forțe, încrederea în sine, sentimentul împlinirii, 

descărcarea tensiunilor, cunoașterea și învățarea unor comportamente necesare integrării în diferite 

grupuri sociale. După cum se vede, toate aceste activităţi sunt benefice tuturor copiilor, doar că copiii 

autişti au nevoie de unele adaptări/ajustări, modificări în corespundere cu nevoile lor specifice. 

Exemple de strategii -  AUTISM: 

Activități de comunicare: 

-          convorbiri; 

-          excursii; 

-          reducerea anxietății și consolidarea sentimentului de siguranță; 

Activități de relaționare: 

-          comunicarea profesor-elev; 

-          comunicarea elevi-elev; 

-           socializare în afara școlii; 

Diferențierea sarcinilor: 

-          cu caracter liniștit, repetat, chiar rutinar; 

-          consecvență în prezentarea sarcinilor; 

-          gândire imaginară, creativitate, spontaneitate; 

 Încurajarea permanentă etc. 

Proiectarea strategiilor didactice constituie o activitate complexă din partea profesorului care 

presupune, în primul rând, selectarea, organizarea/combinarea metodelor de învăţare în raport cu 

obiectivele/finalităţile prognozate, avându-se în vedere modul de abordare a învăţării, formele de 

organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare, suporturile didactice,  timpul necesar aplicării 

strategiilor didactice alese. 

Strategii eficiente de evaluare: 

- acordarea timpului necesar răspunsurilor şi procesării informaţiilor; 

- evaluări cu sarcini verbale foarte clare, scurte și pragmatice (cât mai puțin abstracte); 
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- accent pe evaluări practice cu sarcini cognitive și motrice simple, sprijinite de lucrul cu 

imaginile, ce respectă un algoritm învățat de elev în timpul predării. 

Exemplu de instrument de lucru diferențiat pentru un copil cu AUTISM: 

Discipline integrate: Comunicare în limba română 

                                      Dezvoltare personală 

Titlul (tipul instrumentului): Fișă de lucru, clasa a II-a 

Unitatea de învățare: În lumea animalelor 

Tema: Textul narativ. Text-suport: Furnicuța cititoare 

Obiective operaționale:   

CLR: 3.2.1. să formuleze corect enunțuri (întrebări/ răspunsuri/ mesajul textului/ opinii 

personale) în legătură cu textul citit (obiectivul se consideră atins dacă elevul cu AUTISM 

formulează corect o întrebare/un răspuns/mesajul textului/o opinie personală); 

 DP:  2.1.1. să precizeze legătura dintre emoții și comportamentele personajelor (obiectivul se 

consideră atins dacă elevul cu AUTISM  verbealizează oral sau în scris, idei, gânduri, emoții față de 

situații date). 

Metode: exercițiul, metoda cadranelor 

Elevul cu AUTISM primește și rezolvă exercițiile din fiecare cadran, gradual, fără presiuni, iar 

la final poate realiza un desen cu tema: Lectura - leac pentru incultură 

Conținutul instrumentului de lucru: 

 

Fișă de lucru 

        Completați cadranele respectând cerințele date.                    

Un cuvânt/desen/emoticon care să arate cum 

crezi că s-a simțit Furnicuța cititoare când a 

găsit leacul pentru incultură. 

 

Părerea ta față de modul în care s-au purtat 

prietenele ei miștocare. 

Învățătura pe care ai desprins-o din această 

întâmplare. 

 

 

Sfatul tău adresat Furnicuței cititoare. 

 

Gândurile unui copil cu autism pentru noi, cadrele didactice: 

 1. Sunt în primul rând un copil. Am autism. Nu sunt în mod primordial autist. Autismul este 

doar un aspect al personalităţii mele. Nu mă defineşte ca persoană. 

 2. Percepţiile mele senzoriale sunt dezordonate. 

 3. Te rog să faci diferenţa între NU VREAU (aleg să nu fac) şi NU POT (nu sunt capabil să 

fac)! 

 4. Gândesc foarte concret. 

 5. Te rog să ai răbdare cu vocabularul meu limitat! 

 6. Pentru că vorbirea e foarte grea pentru mine, mă orientez mult cu ajutorul văzului. 
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 7. Te rog să te concentrezi şi să mă ajuţi să dezvolt mai curând ceea ce pot face decât ceea ce 

nu pot face! 

 8. Te rog să mă ajuţi cu interacţiunile sociale! 

 9. Încearcă să găseşti elementele care mă fac să fiu agitat! 

10. Iubeşte-mă necondiţionat! 

Tot ce pot să fiu nu se va întâmpla dacă tu nu eşti fundaţia mea. Fii avocatul meu, fii prietenul 

meu şi vom vedea cât de departe pot ajunge.  (Sursa: ELLEN NOTBOHM – TEN THINGS EVERY 

CHILD WITH AUTISM WISHES YOU) 
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O ȘANSĂ PENTRU COPIII CU CES 

P.Î.P. Rujoiu-Mare Estera 

Școala Gimnazială, Comuna Bertea 

 

“Şcoala trebuie să includă toţi copiii, şi pe cei provenind din cadrul minorităţilor lingvistice, 

etnice sau culturale, copiii din grupuri îndepărtate sau nomade, copiii ai străzii sau care lucrează, 

copiii cu deficienţe sau talentaţi”. 

 (Forumul Mondial pentru Educaţie, Dakar, 2000) 

În România, educația copiilor cu cerințe educaționale speciale este reglementată printr-o serie de acte 

normative, este susținută de instituții specializate și  reprezintă subiectul mai multor programe și 

proiecte cu finanțare extrabugetară. Procesul de integrare în școală al acestor copii, are ca scop 

principal învățarea, reabilitarea, educarea, recuperarea, adaptarea și integrarea socială și profesională, 

fiind o responsabilitate a tuturor persoanelor care lucrează în învățământ, în vederea sprijinirii pentru 

atingerea unui nivel de dezvolare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală. 

Pentru a reuși în acest proces, învățământul trebuie adaptat la cerințele copilului prin: o organizare 

eficientă a întregului program instructiv-educativ, programe de învățământ adaptate , realizarea unor 

parteneriate cu instituțiile comunității, alegerea unor strategii didactice eficiente și potrivite fiecărui 

caz în parte, utilizarea cât mai corectă a resurselor existente . 

Adaptarea programei școlare este un document de maximă importanță, ce trebuie elaborat de 

profesorul de sprijin desemnat de CMBRAE/CRJAE, în colaborare cu învățătorul. Ea poate suferi 

modificări constate, în funcție de evoluția copilului pe parcursul unei unități de învățare sau al unui 

semestru. 

Plecând de la premisa că fiecare elev este unic și are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le 

prezintă în activitatea școlară, ne orientăm spre o adaptare a programei școlare în funcție de nivelul 

de dezvoltare și receptare a educabililor. Astfel, putem respecta particularitățile individuale ale 

elevilor în relație cu mediul, ne putem adapta temperamentului și motivației fiecăruia. Este foarte 

important, ca prin atitudinea noastră înțelegătoare și incluzivă, să aducem beneficii în dezvoltarea 

fizică, psihică și intelectuală  a elevilor indiferent dacă aceștia prezintă sau nu cerințe educaționale 

speciale. 

Copiii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în vederea creșterii și dezvoltării lor, unii dintre ei 

prezentând în același timp și anumite necesități particulare specifice dizabilității pe care o prezintă. 

Elevii cu cerințe speciale, îi întâlnim în aproape toate clasele, ei fiind diferiți din punct de vedere al 

temperamentului, al capacității, chiar dacă prezintă aceleași deficiențe. 

Un pas important în includerea cu succes într-o clasă de elevi a unui copil care prezintă diferite 

deficiențe este perceperea cât mai corectă a cazurilor respective, atât din partea cadrului didactic, cât 

și din partea colegilor, ei fiind un factor important în integrarea lor. Indiferent de problemele pe care 

le prezintă, ei vin la școală să învețe și să crească alături de colegii lor. 

http://www.cmbrae.ro/2017/
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Prin evaluarile inițiale de la începutul unei etape de studiu, se poate identifica nivelul la care se află 

copilul la acel moment. Aceste teste nu sunt suficiente, ci este necesară o întreagă investigație pentru 

ca să se cunoască abilitățile și capacitățile copilului pe care te poți baza în continuare.  

Discuțiile cu părinții sunt cele care oferă informații importante, deoarece aceștia cunosc cel mai bine 

copilul, știu cu ce probleme se confruntă și care este progresul acestuia în timp. Copiii cu cerințe 

educaționale speciale au nevoie de timp să se adapteze într-o situație nouă care le tulbură rutina și de 

aceea, trebuie să treacă timp până putem să ne dăm seama de ceea ce pot și ce nu pot face. În 

caracterizarea unui astfel de copil se va ține  cont de: 

-diagnosticul primit de la specialist, care este indispensabil, acesta oferind informațiile clare și 

corecte despre dizabilitatea pe care o prezintă elevul; 

-rapoarte de evaluare diverse: de la psiholog, de la logoped și de la alți speciliști în domeniu, în 

funcție  de dizabilitatea respectivă; 

- informațiile obținute în urma  observării continue a elevului privind  abilitățile acestuia, 

comunicarea și interacțiunea  cu colegii; 

-părerile părinților care, fiind într-o strânsă legătură cu cadrul didactic pot oferi date importante 

privind capacitățile și  progresul acestuia. 

Pentru un cadru didactic care are în clasă un astfel de copil, situația nu este ușoară. Este o situație 

nouă care cere alocarea unui timp suplimentar atât pentru pregătirea materialelor necesare cât și 

pentru lucrul individual, la clasă. Astfel de elevi nu pot studia și nu pot fi evaluați după aceleași 

standarde propuse de programa școlară dată de Minister. 

Elevii cu cerințe educative speciale au nevoie de profesori care înţeleg modul lor de învăţare, care se 

pot adapta ritmului acestora şi care  îi pot orienta astfel încât  să-şi depăşească dificultăţile fără a-i 

desconsidera, a-i eticheta și a le pune la îndoială capacitățile și valoarea. 

Dezvoltarea acestor elevi nu poate să aibă loc decât într-un context de resurse ce se impun a fi 

abordate nediscriminativ, iar climatul în care acești elevi se dezvoltă trebuie să fie dominat 

de motivare, încredere în sine, cooperare și acceptare. 

Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de personalităţi, alături de misiunea de a transmite 

elevilor informații și un bagaj solid de cunoștințe reprezintă un mediu prioritar pentru începerea şi 

implementarea politicii incluzive. Să ne gândim doar la perioada pe care un copil o petrece în şcoală. 

Aceste ore și ani pot fi marcaţi de segregare, de excluziune sau pot fi marcaţi de efortul de a adapta 

metodele, tehnicile şi instrumentele de care dispune profesorul pentru a facilita integrarea copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale în mijlocul copiilor fără CES. 

În general, se vorbeşte despre nevoia de a îmbunătăţi educaţia pentru elevii cu nevoi speciale, lucru 

datorat lipsei accesibilităţii şi a resurselor, precum şi atitudinilor ostile ale profesorilor. Aspectul 

pozitiv este datorat faptului că majoritatea ţărilor raportează dezvoltarea unor politici şi practici 

pedagogice noi care să stea la baza unei educaţii inclusive. 
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“Nu există nimic care să nu poată fi făurit de o muncă perseverentă şi de o grijă încordată şi 

atentă”. Seneca 
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Interacțiunea prin educația muzicală cu persoanele defavorizate 

Prof. Gr.I, Adrian Andrei 

Școala Gimnazială de Arte nr.3 – București 

 

 

      Unul din cele mai importante subiecte din actualitate, pe plan educațional, este cel care abordează 

interacțiunea cu persoanele defavorizate pe care le întâlnim în activitatea noastră cotidiană, de 

specialitate. Nu de puține ori avem oportunitatea să lucrăm în mod direct cu elevi a căror situație 

familială este una precară și ale căror resurse sunt cel mai adesea minimale sau inexistente. În acest 

sens, instituția din care fac parte și în care am mai multe sarcini administrative a venit în 

întâmpinarea nevoilor pe care le-am identificat de-al lungul anilor. Baza materială bună de care 

dispunem la nivel de școală ne-a permis să acordăm asistență materială pe durata studiilor acestor 

elevi și să le dăm șansa de a acumula cunoștințe de specialitate care să le ofere oportunități de 

dezvoltare pe plan artistic.  

       Este un fapt cunoscut printre părinții tuturor elevilor noștri că dispunem de un instrumentar 

valoros care este pus la dispoziția elevilor noștri care nu au posibilitățile materiale necesare pentru 

desfășurarea activității de specialitate. Instrumentele muzicale sunt împrumutate anual celor care au 

nevoie de asistență pe caest plan, acestea fiind adesea însoțite de accesoriile necesare.  

      Grație preocupărilor pe care le-am avut la nivelul achizițiilor de materiale didactice suntem în 

măsură să oferim cele mai performante colecții didactice, venite de la edituri de renume din 

străinatate, care ne permit o educație muzical-instrumentală de cea mai bună calitate. Diversitatea 

acestor colecții din bibiloteca noastră este un factor determinant în interacțiunea didactică cu acești 

copii deoarece conținutul acestor materiale vine în întâmpinarea fiecărui individ, reușind să asigure o 

punte educațională care permite dezvoltarea normală a acestora.  

     O componentă esențială în relația cu elevii proveniți din famiii defavorizate este consilierea 

părinților care are rol de a asigura o bună comunicare, precum și de a face cunoscută sfera noastră de 

activitate. Această abordare ne-a permis de-a lungul timpului să-i putem îndruma pe acești elevi către 

specializările cele mai oportune în care fiecare individ să se poate dezvolta în modul cel mai optim 

din punct de vedere educațional. Din experiența proprie pot afirma că relația bună pe care am avut-o 

cu persoanele devaforizate mi-a oferit posibiliatea să mă dezvolt mai mult pe plan educațional și să 

înțeleg din ce în ce mai bine situația acestora și modul care este de dorit să acționăm atunci când 

interacționăm cu aceștia. 
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Studiu de specialitate 

Importanța climatului educațional favorabil învățării  

la elevii cu cerințe educative speciale 

 

Profesor înv. primar Stan Ligia  

Școala Gimnazială Nr.49, București  

  

          Climatul educațional se referă la mediul existent clasa de elevi, atmosferă generată de tipul 

relațiilor interpersonale existente între elevi, respectiv între cadrul didactic și elevi. 

        Studiul de față își propune să contribuie la identificarea factorilor care influențează realizarea cu 

succes a procesului educațional, din punct de vedere relațional și afectiv.  

          Rolul profesorului în stabilirea unui climat educațional favorabil învățării este esențial, 

deoarece credințele sale, stilul educațional, valorile sale morale vor fi urmărite și asimilate de elevi 

iar acest lucru va influența direcția vieții lor.  

        Vârsta școlară este perioada în care se pun bazele formării copiilor ca ființe sociale, perioada în 

care aceștia învață valorile și normele morale de la adulții pe care-i au în apropiere. De aceea este 

foarte important ca elevii să fie înconjurați cu afecțiune și să fie tratați cu respect, deoarece la rândul 

lor, vor manifesta aceleași comportamente față de ceilalți.  

        Pe parcursul anilor de activitate, având în clasă mai mulți copii cu CES, am urmărit evoluția lor 

și am constatat următoarele aspecte: elevii învață mai mult comportamente, decât cunoștințe și 

reproduc mai des comportamentele negative, decât pe cele pozitive. Primul contact dintre elev și 

profesor influențează mult relația ulterioară dintre aceștia. Elevii cu nevoi speciale sunt foarte 

sensibili din punct de vedere afectiv, sunt ușor de influențat și adesea sunt ignorați sau respinși de 

către ceilalți, iar motivația pentru învățare a lor crește atunci când se simt bine alături de colegi, într-

o situație de învățare. 

        Pornind de la aceste constatări interesul pentru găsirea unor modalități de crearea unui climat 

educațional favorabil a generat noi abordări și identificarea de noi soluții. 

        Aptitudinea pedagogică a cadrului didactic (N. Mitrofan, 1988, apud Sas, 2010) implică 

existența unei componente psihosociale obiectivate în capacitatea cadrului didactic de a pătrunde în 

psihologia de grup, de a stabili ușor contacte cu membrii grupului, de a anticipa fenomene de grup, 

de a comunica, de a influența, de a controla eficient grupul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să 

observe structurile inter-perceptive și inter-afective dintre membrii grupului nu numai din 

perspectivă proprie, ci și din perspectiva grupului.  

        Rolul educațional al profesorului nu înseamnă doar a le oferi elevilor cu CES o instruire 

formală, prin transmiterea de informații, ci se concretiează în a-i ajuta să devină indivizi autonomi cu 

o personalitate puternică, având încredere în propriile puteri și scopuri bine definite în viață.  

         Important pentru dezvoltarea personalității elevilor cu CES sunt rolurile de observator, 

consilier, evaluator și facilitator de oportunități ale cadrului didactic, care stabilește relații adecvate 

cu elevii, respectă ritmul de dezvoltare și stilul propriu de învățare al copiilor, informează familia 

despre activitatea copilului la clasă, participă la discuții, stimulează jocul și învățarea, acordă 

încredere, ajutând la construirea unei imagini de sine pozitive, oferă susținere în alegeri, stabilește 
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reguli împreună cu copiii, în vederea asigurării unui cadru pozitiv și stimulează posibilitățile de 

exprimare a gândurilor și a sentimentelor verbal sau artistic. De asemeni el îi protejează pe cei slabi, 

înțelege, ascultă, oferă soluții, e dispus să aștepte uneori mai mult apariția unor rezultate pozitive, 

este perseverent și o ia de la capăt cautând alte căi de rezolvare a situațiilor, consolidând 

comportamentele pozitive și relațiile cu familiile elevilor. 

        Un cadru didactic eficient are în vedere, în primul rând, nevoile educaționale ale elevilor și 

adaptează programul educațional în raport cu acestea. El stabilește standarde educaționale cunoscând 

atât nivelul celor slabi, cât și nivelul celor mai buni la învățătură.  

        Noile orientări pun accentul pe nevoile individuale ale copiilor; acestea pot fi împlinite prin 

valorificarea tuturor resurselor și oportunităților din cadrul programului educațional.  

       Încurajarea permanentă a copiilor are un efect stimulator pentru creșterea stimei de sine a 

fiecărui elev și a performanțelor sale, dar motivează și creșterea coeziunii de grup. Profesorii le pot 

arăta elevilor cum să ia deciziile corecte, implicându-i în discuții pe teme sociale adecvate nivelului 

lor și oferindu-le ocazii de a rezolva diverse situații problematice. Asumarea de responsabilități în 

contexte variate îi ajută pe elevi în dezvoltarea personală, stimulând motivația, determinând 

conștientizarea propriilor capacități și favorizând creșterea stimei de sine.  

          Concluzii asupra studiului: 

           Sistemul de învățământ trebuie să ofere copiilor nu doar instruirea intelectuală necesară 

dezvoltării cognitive, ci să creeze și un cadru afectiv propice dezvoltării armonioase a întregii 

personalități a elevilor cu CES. Profesorul are un rol determinant în planificarea și organizarea 

activităților educative, astfel încât stilul acestuia și preocuparea pentru satisfacerea nevoilor 

intelectuale și emoționale ale acestora creează un anumit tip de climat educațional și influențează 

calitatea procesului instructiv-educativ. Rezultatele pozitive ale activităților instructiv-educative 

organizate în instituțiile de învățământ depind nu doar de capacitățile intelectuale ale copiilor, ci și de 

confortul psihoemoțional pe care aceștia îl resimt în momentul desfășurării situațiilor de învățare. 
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Caracteristici ale instruirii diferenţiate la elevii cu CES 

 

Popescu Gabriela Elisabeta  

Grădinița Clopoțel București 

 

 Orice copil are o serie de particularităţi care se referă la modul, stilul, ritmul şi specificul 

învăţării sale. Din acest motiv astăzi, mai mult ca oricând, educatorul se află în faţa unei decizii 

privind diferenţierea şi  personalizarea  actului didactic. 

În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi care necesită  un sprijin suplimentar, 

activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de  învăţare şi care determină măsuri specifice.  

Cerinţele educative speciale sunt necesităţi educaţionale complementare obiectivelor generale 

ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau 

caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum şi o intervenţie specifică, prin 

reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Categorii de elevi cu cerinţe educaţionale speciale: 

- Aria: Cunoaştere şi învăţare: Întârziere mintală/deficienţă mintală/dificultăţi severe de învăţare; 

Sindromul Down; Dificultăţi de învăţare medii; Discalculie; Dispraxie, Dislexie (tulburare de limbaj) 

- Aria: Comunicare şi interacţiune : Autism; Sindrom Asperger; Intârzieri în dezvoltarea limbajului 

- Aria: Cerinţe senzoriale şi fizice: Deficienţe vizuale; Deficienţe auditive; Deficienţe fizice şi 

motorii; 

- Aria: Cerinţe sociale, emoţionale şi comportamentale; Hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD); 

Tulburări emoţionale (afective şi de comportament). 

Cele mai întâlnite deficienţe în învăţământul de masă sunt: dificultăţi de învăţare, deficienţe 

mintale uşoare, asociate sau nu cu dislexie, disgrafie, discalculie, ADHD, tulburări de vorbire. 

Elevul cu dificultăţi de învăţare prezintă: 

• capacitate redusă de concentrare şi atenţie uşor de distras; 

• un nivel mai scăzut al motricităţii (generale şi fine) şi a coordonării spaţiale; 

• prelucrare deficitară a informaţiilor auditive şi vizuale;  

• dificultăţi ale memoriei de scurtă durată; 

• tulburări ale limbajului oral (vocabular slab dezvoltat); 

• dificultăţi în citire (recunoaştere, decodificare şi înţelegere a cuvintelor citite); 

• dificultăţi de scriere (greutăţi manifeste în realizarea sarcinilor de scriere);  

• slaba însuşire a simbolurilor, a calculului matematic, a noţiunilor spaţiale şi temporale; 

• nivel scăzut al formării deprinderilor sociale. 

Tulburările scris-citit se manifestă prin:  

• dificultăţi evidente şi persistente la citit şi scris, ghiceşte cuvintele; 

• scrie literele şi/sau numerele greşit, omite litere; 

• are nevoie de mai mult timp să finalizeze o sarcină scrisă; 

• dificultăţi în reamintirea tablei înmulţirii sau a alfabetului sau în ordonarea lucrurilor (de 

exemplu, zilele săptămânii); foloseşte degetele pentru a face calcule simple, în vreme ce alţi 

copii pot face cu uşurinţă respectivele calcule mental;  

• face confuzii între dreapta şi stânga; 

• prezintă dificultăţi neobişnuite când se îmbracă sau când îşi leagă şireturile. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1150 
 

Copilul cu ADHD: 

- nu observă detaliile şi face greşeli datorate neatenţiei; 

- are dificultăţi când trebuie să îşi menţină atenţia concentrată timp mai îndelungat; 

- este uşor distras de stimuli externi; 

- nu reuşeşte să termine sarcinile de lucru; 

- deseori este agitat, vorbeşte mult, îşi mişcă mâinile şi picioarele; 

- este impulsiv, întrerupe şi îi deranjează pe ceilalţi; 

- evită sau respinge activităţile ce necesită efort intelectual susţinut; 

Politicile educaţionale în cazul elevilor cu CES au la bază ideea de educaţie pentru toţi şi în 

acelaşi timp, educaţia pentru fiecare. Strategia propusă de Ministerului Educaţiei Naţionale privind 

egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe, precum şi accesul acestora la orice formă de 

educaţie şi ocrotire şi-a propus următoarele scopuri:  

- garantarea (asigurarea) unei participări totale şi active în viaţa comunităţii elevilor cu CES,  

- evitarea sau eliminarea oricăror forme de discriminare asupra persoanelor cu dizabilităţi. 

În implementarea strategiilor educaţionale incluzive sunt parcurse mai multe etape: 

6.Identificarea elevilor ce întâmpină dificultăţi sau care nu reuşesc să facă faţă exigenţelor 

programului educativ; 

7.Diagnosticarea elevilor cu dizabilităţi sau cu dificultăţi de învăţare – natura dificultăţilor, 

disciplinele unde se manifestă, lacune, nivel de interes; 

8.Depistarea complexului cauzal care a determinat apariţia dificultăţilor de învăţare; 

9.Proiectarea unui curriculum diferenţiat şi personalizat, în funcţie de situaţiile şi 

problemele identificate (Program de intervenţie personalizat) 

10. Desfăşurarea unui proces didactic activ, formativ, cu accent pe situaţiile motivaţionale 

favorabile învăţării şi evaluarea formativă; 

Psihodiagnoza (etapele 1,2,3) este realizată de specialişti de la CJRAE, iar etapele 4,5 sunt 

implementate în şcoli de către echipe formate din cadre didactice de la diferite discipline, profesori 

de sprijin, consilieri şcolari. 

Elevii cu CES  prezintă în general dificultăţi în învăţarea şi consolidarea cunoştinţelor în 

raport cu obiectivele/competenţele prevăzute în curriculum-ul naţional şi comparativ cu colegii lor de 

clasă. Din acest motiv este necesară o adaptare curriculară care să ţină cont de nivelul de achiziţii al 

elevului şi care să fie în acord cu potenţialul său de dezvoltare. 

Sugestii de ordin general privind adaptarea curriculară: 

- accesibilizarea prin simplificare a tuturor părţilor din curriculum (conţinut, activităţi de predare, 

activităţi de evaluare); 

- selectarea unor metode şi mijloace de învăţământ preponderent intuitive; 

- extinderea perioadei de timp alocate procesului de învăţare;  

- implicarea elevilor în stabilirea ţintelor individuale de învăţare şi monitorizarea progresului obţinut; 

- folosirea unor metode şi procedee de evaluare prin care să se evidenţieze evoluţia şi performanţele 

elevilor nu numai în plan intelectual, ci mai ales în plan aplicativ (modalităţile de rezolvare a unor 

probleme tipice de viaţă, posibilităţile de comunicare şi relaţionare cu cei din jur etc.).  

În cazul biologiei adaptarea curriculumului  porneşte  de la scopurile şi competenţele 

generale ale predării şi învăţării biologiei: trezirea interesului şi a curiozităţii ştiinţifice, înţelegerea 

unor fapte şi fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană. În 
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realizarea acestui demers se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile elevilor – de 

înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la lumea vie. 

Sugestii didactice: 

1. Volum: adaptarea numărului de elemente pe care elevul trebuie să le înveţe (de ex., reducerea 

numărului termenilor ştiintifici, eşalonarea materialului de învăţat în secvenţe bine delimitate dar 

temeinic înlănţuite intre ele) 

2. Metode de predare: metodele trebuie personalizate şi adaptate elevului. Specialiştii recomandă, 

abordarea multisenzorială, harta mentală, materiale didactice ilustrative, grupuri de învătare prin 

cooperare, oferirea de recompense grupului atunci când se ajută unul pe celălalt; 

3. Participare: adaptarea gradului în care elevul este implicat activ în rezolvarea sarcinii. De 

exemplu, un elev va inregistra pe fişa de lucru datele experimentului, în timp ce ceilalţi colegi vor 

realiza lucrararea; 

4. Timp: adaptarea timpului alocat rezolvării sarcinilor. 

5. Nivelul de sprijin: presupune mai mult sprijin individual anumitor elevi. De exemplu, elevi care să 

îşi ajute colegii, cadre didactice de sprijin (parteneriat la clasă); 

6. Dificultate: se pot adapta: nivelul conţinuturilor, tipul problemei, regulile pe care elevul le poate 

folosi în rezolvarea sarcinii (de exemplu, simplificarea instrucţiunilor pentru rezolvarea sarcinii); 

7. Rezultat: diferenţierea evaluării (de exemplu, în loc să răspundă la întrebări în scris, daţi-i voie 

elevului să răspundă oral, permiteţi elevilor să demonstreze cunoştinţele pe care le au prin utilizarea 

unor mijloace practice). Evaluarea trebuie să aibă în vedere obiectivele din planul personalizat de 

învăţare, iar accentul să fie pus pe evoluţia şi progresul elevului.  

8. Spaţiul fizic: este bine ca elevul să fie aşezat în apropierea cadrului diactic pentru a putea fi ajutat 

şi pe cât posibil într-un loc unde să nu fie distras (la geam de exemplu); 

9. Comunicarea: copiii cu CES au probleme de comunicare şi de aceea este nevoie să oferim feed-

back (verificaţi dacă au înţeles sarcinile). 

În concluzie, la nivelul clasei unde sunt integraţi copii cu CES e nevoie de: 

-     dezvoltarea unor planuri de intervenţie personalizate; 

-     monitorizarea atentă a progresului şi a rezultatelor elevilor; 

-     obiective explicite de învăţare; 

-     adaptarea conţinuturilor, sarcinilor de învăţare şi strategiilor de evaluare; 

-     gruparea eterogenă; 

-     copiii cu CES să fie implicaţi în activităţi de învăţare în grup, învăţare prin cooperare, alături de colegii lor; 

-    cadrelor didactice care integrează aceşti copii să primească sprijin atât din partea colegilor cât şi din 

partea personalului specializat din afara şcolii.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

                                                                   Prof. Înv. Preşc. Bădescu Alina 

                              Gradiniţa Nr. 138. Bucureşti 

 

  Despre educaţie s-a vorbit şi se vorbeşte mult şi, totuşi, nu este suficient. Dacă dorim să 

intervenim în favoarea copiilor, trebuie să le oferim tuturor o educaţie de calitate şi, în mod deosebit, 

celor cu cerinţe educative speciale: o educaţie de calitate pentru toţi într-o şcoală pentru toţi. 

 Psihopedagogia integrării şi normalizării, este o ramură a psihopedagogiei speciale, care 

studiază sistemul de învăţământ bazat pe şcolile incluzive. Acestă ramură modernă s-a construit în 

anii 1960.  

 Impunerea acestei discipline a fost determinată de necesitatea respectării Drepturilor 

Fundamentale ale Omului, dreptului fundamental la educaţie egală pentru toţi copiii, ţinând seamă de 

cerinţele lor specifice. 

În ultima perioadă, sistemul educativ a suferit anumite schimbări fundamentale prin apariţia 

conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă datorită elevilor cu cerinţe speciale educative. 

 Copii cu C.E.S suferă diferite tipuri de deficienţă, de aceea curriculum şcolar trebuie să fie 

cât mai flexibil pentru a putea permite fiecărui copil să avanseze în ritmul său propiriu şi sa fie tratat 

în funcţie de capacităţile sale de învăţare.  

 Flexibilitatea curriculum-ului se referă la adaptarea conţinuturilor, metodelor, mijloacelor şi 

tehnicilor de lucru în cadrul activităţilor instructiv-educative. 

 Profesorul de sprijin este o persoană specializată în activităţile educative şi recuperatorii 

adresate copiilor cu C.E.S.  

 Acesta poate fi angajatul unei şcoli speciale, al unui centru de recuperare sau al unei şcoli 

incluzive. Pe lângă activităţile specifice, profesorul de sprijin poate participa la activităţile didactice 

din clasă pentru a se ocupa în special de copilul/copiii cu C.E.S. 

  Nirje spune că, „ integrarea înseamnă să şi se permită să fii capabil, să fii tu însuţi printre 

ceilalţi”.Integrarea se referă la  „relaţia care se instaurează între individ şi societate” (Nirje,B.,1976). 

Astfel toţi elevii au dreptul la educaţie şi trebuie să vedem potenţialul fiecărui elev, concentrându-ne 

asupra metodelor de ajutorare a copiilor, astfel încât aceştia să se simtă egali creându-le condiţii 

necesare. 

 Prin includerea elevilor cu handicap în şcolile obişnuite, se ajunge mai uşor la înţelegerea lor  

de către normali, la acceptarea şi protejarea lor, chiar în grupurile sociale obişnuite. (E.Verza,1992) 

 Copiii normali nu sunt  întotdeaunda draguţi cu cei care sunt diferiţi de ei. Unii sunt mai 

rautacioşi şi atunci când sunt în preajma copiilor cu C.E.S, îi pot imita, pot râde de ei, se pot juca 

lângă ei fară să-i includă.  

 Pentru a-i putea înţelege mai bine, se pot organiza jocuri cu ajutorul cărora pot înţelege pe 

rând diverse handicapuri. 

  Modelul itinerant este un sistem în care copilul este integrat intr-o clasă pentru copii normali, 

fiind instruit de către profesorul clasei normale de elevi  şi este sprijinit de un profesor itinerant 

(specializat în munca cu copiii cu handicap).  

 Copiii integraţi vor beneficia de o programă adaptată nevoilor educaţionale, programe de 

intervenţie personalizate.Este foarte importantă colaborarea cu familia elevului cu C.E.S. 
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 În ceea ce privesc activităţile didactice destinate elevilor cu C.E.S se pot folosi metode 

precum povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea, folosindu-se un limbaj adecvat. Prezentarea 

trebuie să fie clară, concisă, ideile să fie sistematizate, să se recurgă la procedee si materiale intuitive, 

elevii trebuie antrenaţi prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii şi pentru a 

interveni cu noi explicaţii. Spre exemplu în cazul copiilor cu deficienţă mintală utilizarea povestirii 

ca metodă didactică trebuie să fie însoţită de suport ilustrativ, sugestiv sau imagini, deoarece atenţia 

poate fi captată mai uşor. 

 Metoda demonstraţiei îi ajută pe elevii cu C.E.S să înţeleagă elementele de bază a unui 

fenomen sau proces. O bună metoda care poarte fi folosită cu o maxima eficienţă este învăţarea prin 

cooperare. Astfel elevii se pot ajuta reciproc, încurajându-se şi împărtăţindu-şi ideile, se învaţă unii 

pe alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce o sarcina a grupului la bun sfârşit. 

 Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-

învăţare, evaluare diverse strategii şi intervenţii utile cum ar fi, folosirea frecventă a sistemului de 

recompense, laude, încurajări, astfel încât să fie încurajat şi cel mai mic progres al elevului cu C.E.S.  

Elevii trebuie sprijiniţi, încurajaţi printr-un ton calm, o stare binevoitoare a profesorului, o 

atitudine deschisă. Ca în orice domeniu există avantaje şi dezavantaje, astfel cadrele didactice pot 

întâmpina probleme în comunicarea cu aceşti elevi, în captarea atenţiei, progresul lent al copiilor, 

aceştia putând deranja ora având probleme de disciplină. Cadrele didactice pot întâmpina dificultăţi 

în gasirea metodelor pentru a convinge copilul cu C.E.S să îndeplinească sarcinile lecţiei, depunând 

un efort sporit. 

 Activitatea copiilor cu C.E.S trebuie permanet urmărită astfel timpul devine un duşman în 

activităţile copilului cu C.E.S. Cu certitudine elevii cu C.E.S au nevoie de ajutor în vederea adaptării, 

integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu 

rezultate încurajatoare. 

          Incluziunea nu este un simplu concept care să poată fi redus la plasarea, respectiv integrarea 

copilului cu cerinţe educative speciale în unitatea de învăţământ. 

           Educaţia incluzivă este un proces nu o stare sau o etichetă, deoarece este o educaţie bazată pe 

grădiniţă ca partener al familiilor şi comunităţii. 

           Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

 Educația cerințelor speciale se referă la adaptarea, completarea și flexibilizarea educației 

pentru anumiți copii, în vederea egalizării șanselor de participare și integrare. Aceste cerințe speciale 

pot fi satisfăcute în medii de învățare obișnuite, incluzive, nu numai în anumite școli speciale.Orice 

susținător al ideii de integrării copiilor cu CES în învățământul de masă atrage atenția asupra nevoii 

dezvoltării unei culturi incluzive  la nivelul grupei. 

 Astfel numai o parte din grădinite sunt în prezent deschise în a școlariza copii cu CES, 

principalele motive  invocate fiind lipsa personalului calificat în comparație cu unitățile  speciale, 

lipsa de sprijin din partea părinților etc. 

        Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie 

fãcutã cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

        Este foarte important ca adulţii să sprijine la toţi copiii construirea unei imagini de sine pozitive, 

pentru că fiecare copil se poate dezvolta şin poate învăţa. O imagine de sine slabă este o problemă 

pentru orice copil. Pentru un copil cu dizabilităţi, faptul că se vede diferit de ceilalţi copii este primul 

pas să îşi construiască o imagine de sine diferită. 
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STUDIU DE CAZ 

INFLUENȚA FAMILIEI ASUPRA DEZVOLTĂRII ȘI ASUPRA PROGRESULUI ȘCOLAR 

 

  Prof. înv. preșcolar Surugiu Alina-Elena 

 Liceul Teoretic “David Voniga”, Giroc 

 

Ipoteza studiului: familia are un rol decisiv în dezvoltarea psihică a copilului şi în progresul 

şcolar 

 

Metode utilizate: observaţia directă; 

 analiza produselor activităţilor; 

 fişa de cunoaştere a copilului; 

 convorbire cu bunica preşcolarului. 

Observarea preşcolarului, atât în cadrul activităţilor liber alese, cât şi în cadrul activităţilor pe 

domenii experienţiale, are ca scop constatarea relaţiilor dintre acesta şi ceilalţi preşcolari din grupă, 

precum şi a modului în care acesta se implică în activităţile desfăşurate. Analiza produselor 

activităţilor dezvăluie gradul în care sunt atinse obiectivele propuse pentru fiecare activitatate, 

precum şi elementele ce sunt legate dezvoltarea proceselor psihice. Fişa de cunoaştere a copilului 

constituie metoda prin care se fac cunoscute detaliile legate de starea sănătăţii (sarcină, naştere, 

dezvoltare, antecedente medicale) şi de situaţia familială. Convorbirea cu bunica preşcolarului are ca 

obiectiv cunoaşterea mai profundă a relaţiilor familiale şi a modului de cooperare al familiei în 

educaţia copilului, precum şi a comportamentului pe care acesta îl adoptă în mediul familial. Ar fi 

fost preferabil să se realizeze şi o convorbire cu mama preşcolarului, însă aceasta nu s-a mai 

prezentat în grădiniţă de la serbarea din luna iunie (serbarea de la finalul grupei mici). 

 

Motivaţia alegerii temei 

Trăim într-o societate în care suntem asaltaţi cu tot felul de responsabilităţi, mai mult sau mai 

puţin importante pentru fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, trebuie să jucăm diverse roluri în 

mediul în care existăm: rolul de angajat, de mamă/tată, de soţie/soţ, de prieten/prietenă etc. O altă 

problemă în îndeplinirea acestor roluri este timpul de care dispunem. Este logic faptul că ne este 

imposibil să le jucăm  pe toate la fel de bine, cu aceeaşi disponibilitate, energie sau atracţie, de aceea 

este important să stabilim anumite axe prioritare în diferite momente ale existenţei noastre. 

Copilul reprezintă un element central al existenţei umane, deoarece apariţia sa naşte numeroase 

schimbări şi responsabilităţi în viaţa părinţilor. De modul în care reuşim sau nu să ne îndeplinim 

acest rol depinde succesul nostru ca părinţi, de aceea este important să acordăm o importanţă crucială 

acestei „meserii”, ce începe să fie neglijată sau minimalizată în zilele nostre de unii părinţi. Există 

părinţi ce nu conştientizează rolul ce le revine în educarea propriilor copii, angajându-se în diverse 

alte responsabilităţi şi plasând această sarcină altor persoane: bunici, educatoare, 

învăţătoare/învăţător, profesori etc. Este esenţială conştientizarea de către părinte a rolului ce îi 

revine în formarea copilului şi a implicaţiilor negative ce le poate atrage după sine neglijarea rolului 

de părinte. 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1156 
 

I.  Date de identitate 

Numele şi prenumele: M. G. 

Vârsta: 5 ani 

Sexul: masculin 

Grupa: mijlocie 

 

II. Gradul de manifestare al subiectului în activitatea cotidiană 

M. este permanent agitat, atât în timpul activităţilor liber alese, cât şi în timpul activităţilor 

comune. Îşi termină cu greu lucrările începute, îşi întrerupe colegii, nu are răbdare să 

finalizeze sarcinile primite. De asemenea, îi agresează verbal şi fizic pe ceilalţi preşcolari din 

grupa din care face parte. 

 

III. Date familiale 

M. provine dintr-o familie cu buget mediu. Atunci când este întrebat unde este „acasă”, ezită 

şi răspunde că noaptea trecută a dormit la mama, dar în ziua respectivă după el vine bunica. 

În ceea ce priveşte structura familiei, părinţii lui M. sunt despărţiţi. Băiatul a fost crescut de 

bunici, cu scurte colaborări ale mamei (din declaraţiile bunicăi). Relaţiile familiale sunt 

încordate, datorită conflictului dintre bunică şi noul prieten al mamei. 

 

IV. Starea sănătăţii 

Naştere: normală 

Sarcina: fără probleme deosebite 

Dezvoltare fizică: bună 

 

V. Dezvoltarea personalităţii 

Percepţie: lacunară 

Atenţie: instabilă 

Memorie: de scurtă durată; viteza de memorare este lentă 

Gândirea: concret-intuitivă 

Limbajul şi comunicarea: vocabularul preşcolarului este sărac; semantica - înţelege 

informaţia verbală în ritm lent, după multe repetări; structura gramaticală-construieşte 

propoziţi simple, acordul verbal nu este bine format  

Imaginaţie: săracă 

Afectivitate: instabil din punct de vedere emoţional; reacţii cu caracter exploziv şi agresiv 

(ţipete, agresivititate fizică şi verbală, aruncarea jucăriilor) 

Psihomotricitate: bună coordonare motrică 

Temperament: coleric 

Trăsături de caracter în devenire: egoism, agresivitate, limbaj inadecvat, nehotărâre, 

nesiguranţă 

Aptitudini: inteligenţă corporal-kinestezică, aptitudini pentru activităţile practice, educaţie 

fizică 

Creativitate: în timpul activităţilor practice 
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Relaţiile în grupul de preşcolari: M. este sociabil, însă de cele mai multe ori provoacă 

neînţelegeri şi conflicte. Este impulsiv atunci când nu primeşte ceea ce doreşte (în relaţiile cu 

ceilalţi preşcolari), lovindu-i sau adresându-le cuvinte urâte. 

Stilul de învăţare: greoi 

 

OBIECTIVE: 

-conştientizarea de către mamă a responsabilităţilor ce îi revin în educarea copilului; 

-modificarea atitudinii celor din jurul copilului în ceea ce priveşte educarea lui, utilizarea 

unor metode nonagresive; 

-realizarea unui program adecvat posibilităţilor preşcolarului, fără solicitări cu eforturi în salt 

şi cu sarcini precise şi clar definite; 

-favorizarea integrării în grup; 

-orientarea către şedinţe de psihoterapie. 

 

Scopul: stimularea exersării luării unor decizii, rezolvarea unei situaţii problematice din 

cadrul domeniului educaţional. 

 

            Interpretarea datelor 

  M. G. este un copil în vârstă de 5 ani, fiind înscris în grupa mijlocie. Acesta este agitat 

în majoritatea timpului petrecut în unitate, atât în timpul activităţilor liber alese, cât şi în 

timpul activităţilor comune. Îşi termină cu greu lucrările începute, îşi întrerupe colegii, nu are 

răbdare să finalizeze sarcinile primite. De asemenea, îi agresează verbal şi fizic pe ceilalţi 

preşcolari din grupa din care face parte. Analizând componenta ereditară a lui M. se observă 

că în familia lui sunt unele probleme ce ar putea reprezenta răspunsul la starea preşcolarului. 

M. nu are parte de afecţiunea tatălui pe care probabil nu-l cunoaşte, iar mama se apropie de 

pragul indiferenţei în ceea ce priveşte situaţia copilului. Cea care are grijă de el în majoritatea 

timpului este bunica, ce se plânge de lipsa de interes a mamei lui M. faţă de propriul copil şi 

de exemplu negativ oferit de actualul prieten al acesteia, de violenţa lui, de vocabularul 

impropriu utilizat în prezenţa copilului şi de gesturile inadecvate făcute de acesta.  

 În ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii se observă unele carenţe ce ţin de atenţie, 

limbaj, memorie, afectivitate. M. începe să fie respins de grupul din care face parte pentru că 

îşi agresează fizic colegii, iar aceştia de tem de el (sunt zile în are părinţii celorlalţi copii spun 

că proprii copii au fost agresaţi de M.). 

 În vederea ameliorării acestei situaţii un prim pas este conştientizarea de către mamă a 

responsabilităţilor ce îi revin în educarea copilului. Agitaţia copilului poate fi o metodă a 

acestuia pentru a atrage atenţia şi pentru a primi de la alte persoane afecţiunea ce îi lipseşte în 

familie. Pentru a se reintegra în grup trebuie să se modifice atitudinea copiilor faţă de el. În 

ceea ce priveşte programul educaţional, pierderile de până acum pot fi remediate prin 

elaborarea unui program adecvat posibilităţilor preşcolarului, fără solicitări cu eforturi în salt 

şi cu sarcini precise şi clar definite. De asemenea, M. trebuie orientat către şedinţele de 

psihoterapie. 
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 Instabilitatea emoţională a lui M. este demonstrată şi prin imposibilitatea 

preşcolarului de a defini termenul „acasă”. Copilul nu are un loc în care să se simtă acasă, un 

spaţiu personal în care să se simtă în siguranţă. 

 

Concluzie 

 Familia are un rol determinant în dezvoltarea copilului şi evoluţia ulterioară a activităţii 

şcolare. Suportul afectiv oferit de aceasta poate afecta comportamentul copilului, relaţiile pe care 

acesta le stabileşte cu cei din colectivitate sau cu partenerii de joacă.  

De asemenea, pe lângă conştientizarea de către părinţi a rolului ce le revine în educaţia copilului, 

mama lui M. ar trebui să fie mai interesată de situaţia fiului său, să petreacă mai mult timp cu acesta 

şi să-i arate afecţiunea sa. Un factor important în implicarea mamei în educaţia şi în creşterea 

copilului este reprezentat de situaţia preşcolarului, de comportamentul acestuia, de dezinteresul 

manifestat faţă de activităţile desfăşurate în grădiniţă. Comunicarea cadru didactic-părinte poate 

dezvălui motivele unui comportament necorespunzător al copilului, precum şi nevoile acestuia, fiind 

utilă ambelor părţi. Pe de o parte, părintele poate întelege situaţia şi starea copilului său, iar pe de 

cealaltă parte cadrul didactic îşi poate da seama de maniera în care trebuie să acţioneze în funcţiile de 

particularităţile individuale ale educabilului şi de suportul oferit de familie. 

 

 

Întrebări: 

-Care este relaţia lui M. cu mama? 

-În ce măsură se implică mama în îngrijirea şi în educarea copilului? (Dacă nu se implică, de ce 

consideraţi că se întâmplă acest lucru?) 

-Cum se comportă M. cu membrii familiei? Cum îşi manifestă afecţiunea? 

-Care este programul copilului după ce este luat de la grădiniţă? 

-Cum arată o zi din viaţa lui M. atunci când nu vine la grădiniţă? 

-Cum se comportă în relaţiile cu ceilalţi copii la locul de joacă? 
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Modalitati si solutii de integrare a diferitelor categorii de copii cu C.E.S 

in cadrul orei de limba engleza 

    
                                                                                         Liceul Tehnologic H.Vintila, Segarcea 

                                                                                           Prof. Rosario Curvelo Nicoleta Livia 

 

Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă obişnuite, la activităţile 

educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. 

Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind considerată prima 

instanţă de socializare), integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare 

socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitarea integrării 

ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi 

favorabile acestui proces.  

Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care sunt 

suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea adecvată 

acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea 

şcolară şi socială. 

În jurul nostru observăm în fiecare zi oameni diferiţi. Aceste diferenţe nu se referă doar la 

înălţime, forma fizică, conturul feţei, culoarea pielii, ci, mai ales la felul de manifestare al fiecăruia, 

la calitatea muncii sale. De asemenea, aceste diferenţe sunt constatate şi la nivel intelectual, nivel de 

care depinde în cea mai mare măsură reuşita sau nereuşita unei activităţi. 

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în 

procesul de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, 

trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi 

trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, 

individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar 

dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe. Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a 

cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi a problematicii şi 

potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţămantului general a elevilor cu 

CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cat mai echilibrate a acestor 

categorii de copii.  

Elevii cu CES au, majoritatea, capacităţi intelectuale reduse, suprasolicitând dascălul în 

găsirea celor mai bune metode de lucru în cadrul lecţiei. Reluarea, repetarea, elemente mereu 

prezente în lecţiile cu elevi cu CES, pot afecta calitatea participării active. Aşadar, este mereu 

necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca elevii cu CES să-şi menţină participarea 

activă la un nivel optim pentru ca,  în cadrul lecţiei, să nu intervină plictiseala,modificarea 

conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi anevoios, mai ales sub aspectul corelării instruirii cu 

restul elevilor clasei. 
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 Ca şi în cazul celorlalte discipline, ora de limbă şi literatură engleza, devine prilej de încercare 

de a dezvolta capacităţile de exprimare orală şi scrisă a elevilor cu CES. Cele trei competenţe 

generale nu se pot regăsi în activitatea de zi cu zi a cadrului didactic desfăşurand al unei activităţi ce 

are în prim plan relaţia cu aceşti elevi. Întreaga activitate trebuie sa se organizeze in vederea 

informarii si formarii cadrelor didactice de sprijin / itinerante privind utilizarea corecta a 

modalitaţilor de proiectare si implementare a demersului de intervenţie personalizata asupra copiilor 

cu cerinţe educative speciale, a identificării instrumentelor si a metodelor specifice de lucru adaptate 

particularităţilor de vârsta si individuale ale elevilor integraţi, creării premiselor pentru asigurarea 

unui climat socio-afectiv favorabil dezvoltării armonioase a personalităţii copiilor cu dizabilităţi. 

          Profesorul trebuie sa dovedească creativitate în conceperea unor materiale auxiliare care sa 

favorizeze o evoluţie favorabilă a copilului cu cerinţe educative speciale, să dezvoltare abilităţii de a 

constitui un portofoliu individual de intervenţie personalizată conform particularitaţilor psiho-

individuale ale copiilor integraţi.  

          Competenţele specifice şi conţinuturile asociate dezvoltă un program educativ complex şi 

numai pregătirea cadrului didactic determină integrarea acestora în sistemul educaţional. Vom 

încerca o trecere în revistă a acestor competenţe specifice pentru a identifica conţinuturile 

educaţionale realizabile de elevii cu CES: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare devine realizabilă în măsura 

în care elevul construieşte mesaje orale diverse, transcrie structuri din texte cunoscute, 

aplică principiile ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ 

adecvat. Se observă o imposibilitate a acestora de a crea forme lexicale corecte, să 

stabilească sensul unui cuvânt necunoscut prin apel la context, să stabilească rolul 

categoriilor semantice în textele literare studiate. 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea unor mesaje orale în situaţie 

de comunicare monologată şi dialogată devine realizabilă în măsura în care se solicită 

rezumarea orală a unui text dat. Realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea 

acestuia prin adăugarea ideilor secundare devine item irealizabil deoarece, de cele mai 

multe ori, aceşti elevi îşi pierd atenţia pe parcursul desfăşurării activităţii educative. În 

ceea ce priveşte utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii, 

dovedesc incapacitate de a asocia fiecărei părţi de vorbire,  categoriile învăţate. Unii 

dintre ei însă diferenţiază subiectul de predicat şi uneori chiar alcătuiesc propoziţii 

respectând cerinţele indicate. Un element notabil îl constituie participarea la diferite 

situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei comunicării. 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse dovedeşte 

incapacitatea elevilor cu CES de a diferenţia elementele de ansamblu de cele de detaliu în 

cadrul textului citit, de a identifica problema principală abordată. Reuşesc însă să prezinte 

succint subiectul operei literare fără identificarea momentelor subiectului într-un text epic 

şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric. 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbi române în producerea de mesaje scrise, în diferite 

contexte de realizare, cu scopuri diverse devine ineficient realizată; rezumarea unui text 

citit, relatarea unor fapte, motivarea unei opinii se produce în texte minime cu grave 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1161 
 

greşeli de ortografie şi punctuaţie. Se observă incapacitatea elevilor cu CES de a utiliza 

un lexic adecvat, de a-şi exprima o opinie, de a se exprima nuanţat. De cele mai multe ori 

întrebările sunt directe şi dirijate şi răspunsurile pe măsură: scurte şi fără nuanţă. 

 

          Evaluarea elevilor cu CES se realizează diferenţiat faţă de ceilalţi participanţi la lecţie prin 

evaluări formative şi sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a 

progresului şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum 

Ora de limba şi literatura engleza devine astfel importantă şi prin relaţia personală care se 

stabileşte între profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a determina dezvoltarea 

capacităţii de exprimare a propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ulitimul rând, a 

propriei viziuni despre viaţă. 

Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de 

intervenţie individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului 

şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. Raporturile dascălului cu fiecare elev în 

parte sunt foarte importante. Elevii cu CES au mare nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu 

care intră în contact social, aspect care vizează calităţile etice şi morale ale dascălului, sub al cărui 

control se află limita relaţionării. 
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Specificul relației profesor-elev în cazul copiilor cu CES 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Andrei Doina 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

Pentru profesor, existența în colectivul școlar a unui/unor copii cu cerințe educaționale 

speciale (CES) determină abordarea unei strategii manageriale educative de o factură aparte. 

Această categorie de elevi fiind extrem de diferită (în funcție de tipul și gradul de handicap, 

de particularitățile psihologice și de apartenența socială a fiecărui copil), conducerea actului educativ 

are o multitudine de nuanțe. 

a. Pentru copii cu handicap de intelect 

1) copii cu handicap sever proveniți din familii cu același tip de handicap 

În acest caz cadrul didactic este cel ce poartă întreaga responsabilitate a procesului 

terapeutico-recuperator. Integrat într-un sistem educațional pe măsură, copilul vine în contact cu 

semeni marcați de același handicap dar cu mari diferențe de proveniență familială. Păstrarea 

echilibrului rațional între elevi, în ceea ce privește stimularea lor educativă și realizarea relațiilor 

interpersonale este o sarcină extrem de dificilă dar nu imposibil de realizat. 

2) copii cu handicap sever/mediu proveniți din familii normale 

În această situație familiile pot avea trei tipuri de atitudini față de copii: 

• respingere – cu consecințele ei în plan educativ. Profesorului îi revine sarcina, pe de o 

parte să suplinească rolul familiei, iar pe de altă parte să contribuie la schimbarea treptată a atitudinii 

părinților; 

• supraprotecție (foarte des întâlnită). Și de această dată rolul profesorului este extrem de 

delicat. Integrarea acestei categorii de copii în grupul școlar este dificilă. Părinții au tendința de a fi 

mereu nemulțumiți, în special de ceilalți copii, de felul în care se lucrează cu propriul copil. 

Profesorul trebuie să vizeze echilibrarea relațiilor copilului cu colegii săi și diminuarea tendinței de 

supraprotecție din partea familiei, ambele aspecte fiind destul de greu de realizat; 

• atitudine normală (destul de puțin frecventă) în care sarcinile profesorului sunt de a ajuta 

copilul să răspundă la nivelul maxim al propriilor potențialități, sarcinilor școlare și de a-și asigura 

sprijinul familiei în această direcție. 

În toate aceste cazuri nivelul profesional și situația materială a părinților sunt un alt element 

de care profesorul trebuie să țină seama, contracarând lucid toate influențele negative posibile. 

3) copii cu handicap lejer proveniți din familii normale sau din părinți cu același tip de 

handicap 

În această situație, cum depistarea se realizează mai târziu, de cele mai multe ori după 

înregistrarea unui eșec școlar la impactul cu școala de masă, profesorul trebuie să acționeze atât la 

nivelul relației copil-școală cât și la acela al relației școală-familie. 

Venit în școala specială cu statutul de „repetent”, cu un anumit nivel de angajare în fața 

sarcinilor școlare, cu o motivație nestructurată pentru școală, copilul trebuie să fie ajutat de către 

profesor să se integreze corect în noul tip de școală, unde nivelul sarcinilor școlare este mult 

diminuat față de cerințele școlii de masă. Există riscul instalării unui complex de superioritate 

determinat de faptul că, după eșecul inițial, elevul se poate situa chiar la nivel de „premiant”. Dacă el 
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sau familia, nu conștientizează diferențele de cerințe față de școala de masă, se naște „judecata” 

potrivit căreia copilul nu a fost apreciat la justa sa valoare de către învățătorul cu care a lucrat 

anterior (sau de către profesori dacă intrarea în școala specială s-a făcut în perioada gimnaziului, 

după un eșec târziu în școala de masă). Părinții acestor copii uneori refuză să înțeleagă că la baza 

eșecului școlar stă un handicap intelectual (fie el și numai lejer); de aici dificultatea de a-i convinge 

cu privire la necesitatea inserției în școala specială. Adesea rezultatele pozitive obținute în școala 

specială întăresc convingerea lor că elevul s-a izbit de o subevaluare din partea celor din școala de 

masă. Profesorul trebuie să desfășoare o activitate susținută cu părinții copiilor, să-i determine să 

înțeleagă diferențele de programă școlară între cele două tipuri de școli și să-i transforme din critici 

ai școlii în colaboratori ai săi, în special în cazul copiilor ce au și tulburări de comportament 

(proveniți, de obicei din familii care îi supraprotejează sau îi resping). 

Toți copii cu handicap intelectual necesită o grijă deosebită din punctul de vedere al acțiunii 

menite să determine integrarea lor socială ulterioară. Acestea trebuie să fie acțiuni explicite, 

rezultantă a efortului conjugat depus de către defectolog (cadru didactic ce realizează procesul 

instructiv-educativ specific), educator (cadru didactic ce desfășoară activitățile de consolidare din 

cursul programului de după-amiază) și echipa de terapeuți (logopezi, profesori de CFM, psiholog 

etc.). Toți trebuie să lucreze în echipă, serios și cu obiective comune, clar formulate și adaptate 

fiecărui copil în parte. 

b. Pentru copii cu deficiență de auz 

Programa specială care vizează în principal demutizarea copilului sau prevenirea instalării 

mutismului la cei cu handicap dobândit, alături de obiectivele instructiv-educative propriu-zise, 

comune cu cele ale școlii de masă, adaptate specificului populației școlare, gândite în raport cu 

normalitatea intelectului, presupune existența unor profesori abilitați în munca cu neauzitorul. 

Relațiile de comunicare dintre elevi sunt relații speciale, bazate pe comportamentul gestual care, 

lăsat să se manifeste fără control, îngreunează procesul instructiv-educativ și demutizarea. Și în 

aceste școli profesorul trebuie să aibă în vedere: 

• relațiile existente între copii; 

• relațiile cu familiile acestora (cu membri auzitori sau nu) care au atitudini foarte diferite 

față de proprii copii, înscrise pe aceeași gamă de respingere până la supraprotecție; 

• relațiile dintre elevi și cadrele didactice din unitate; 

• relațiile cu personalul auxiliar (în special în școlile cu internat). 

Educarea copiilor trebuie să vizeze evitarea instalării complexelor de inferioritate generate de 

existența handicapului și asigurarea unei bune integrări sociale și mai târziu profesionale a celor 

educați. 

c. Pentru copii cu deficiențe de vedere (nevăzători sau ambliopi) 

Necesitatea de a lucra în școala specială pentru nevăzători utilizându-se alfabetul special 

(Braille), particularitățile psihologice și de viață ale acestor categorii de copii, presupun, de 

asemenea, o pregătire specială a cadrelor didactice ce desfășoară procesul instructiv-educativ cu ei. 

Este necesară stăpânirea unei metodologii specifice atât în planul muncii instructive cât și în planul 

activității explicit educative. Cultivarea încrederii în forțele proprii, a unor relații pozitive între elevi 

și între aceștia și personalul văzător din unitatea școlară, integrarea cu maximum de randament în 

viața socială sunt deziderate pe care profesorii trebuie să le aducă, nu fără dificultate, la îndeplinire. 

Pentru toate cele trei categorii de copii, finalitatea educativă trebuie să fie aceea de a-i ajuta 
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să se integreze NORMAL în viața socială și profesională, conceptul de „normalitate” 

(„normalizare”), des întâlnit în literatura de specialitate occidentală, neexcluzând handicapul care 

există și pentru care procesul instructiv-educativ caută să găsească formule compensatorii, ci vizând 

„firescul” fără tensiuni emoționale interne devastatoare. Pentru a se realiza acest obiectiv munca 

educativă în echipă este o necesitate absolută. Ea poate fi realizată numai de către profesori motivați 

intrinsec pentru acest gen de activitate. 

d. Pentru copiii cu deficiențe de limbaj pe fond de normalitate intelectuală 

Tulburările de limbaj (în special sub forma dislaliei/disgrafiei) se instalează la vârste la care 

nepronunțarea corectă a sunetelor și cuvintelor nu mai ține de micile necazuri pasagere ale copilăriei. 

De obicei familiile acționează corect, având o influență pozitivă asupra tendințelor de pronunție 

greșită a sunetelor și cuvintelor. Se înregistrează și situații în care familia stimulează printr-o 

aprobare tacită micile sigmatisme sau rotacisme considerându-le „un șarm al copilului” sau, pur și 

simplu neglijează tulburările de limbaj la o vârstă la care ele pot fi ușor recuperate. Profesorii, la 

grădiniță și, respectiv, logopezii trebuie să procedeze cu tact și să determine familia să fie de acord 

cu terapia timpurie a dislaliei pentru că, odată cu începerea școlarității se pot înregistra și tulburări de 

citit/scris (dislexie/disgrafie). Copilul care pronunță greșit sau înlocuiește sunete va scrie greșit și va 

avea dificultăți la lectură. Educatoarea/învățătoarea în echipă cu logopedul trebuie să atragă familia 

ca factor cooperant în educarea unui limbaj corect la copil. De asemenea trebuie să manifeste mult 

tact pentru facilitarea relațiilor copilului cu colegii, care, dacă au o atitudine negativă față de cel aflat 

în dificultate pot avea rol frenator în procesul recuperatoriu și chiar în procesul de adaptare a 

copilului la viața școlară. 

Balbismul (bâlbâiala) cere mult, foarte mult, tact pedagogic dincolo de terapia specifică; este 

necesară o activitate educativă explicit dirijată către existența și păstrarea unor relații socio-afective 

pozitive între copilul cu acest gen de tulburare și membrii anturajului său (covârsnici și adulți, părinți 

sau profesori), dacă nu s-a realizat recuperarea până în gimnaziu. Și în acest caz munca de echipă se 

impune ca o necesitate. Relația afectivă a copilului cu cei din jur este esențială pentru actul terapeutic 

în sine. 

e. Pentru copiii cu handicap social proveniți din unități de ocrotire, rolul profesorului este 

substanțial și de o factură cu totul specială. Profesorul din casa de copii trebuie să țină loc de părinte, 

întreaga sa activitate educațională are conotațiile specifice educației în familie, fără a fi, însă, 

beneficiara acestui cadru natural de desfășurare. Cadrele didactice de la școlile de masă unde sunt 

integrați copiii (cei cu normalitate psihică), odată cu vârsta școlară, ca și cele din unitățile speciale 

(pentru copii cu handicap social asociat cu alte tipuri de handicap) trebuie să manifeste o grijă 

deosebită pentru conducerea actului educativ. Se înregistrează adesea o tendință de respingere tacită 

a copilului provenit din unitatea de ocrotire de către cadrele didactice de la școală, respingere cu 

efecte nefaste asupra evoluției normale a acestuia. În primul rând integrarea acestor copii în grupurile 

școlare cunoaște maximum de dificultate, agravat de tendințele de marginalizare pe care înșiși 

dascălii le manifestă. Munca în echipă dintre profesorii din casele de copii și cei din școală se 

prefigurează ca o condiție necesară unei evoluții normale. Copiii aflați în situația de ocrotire încă de 

la vârste fragede sunt tributari ai sindromului de hospitalism, iar cei ce au ajuns în situația de ocrotire 

cândva pe traiectoria ontogenezei, dar au familie, sau eventual pe unul din părinți, suportă adesea o 

influență negativă din partea acesteia (în special în situațiile în care ocrotirea s-a impus din 

considerente de lipsă a condițiilor normale de creștere și educare în familie). În aceste situații 
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profesorii din instituțiile școlare trebuie să contracareze efectele negative ale unei astfel de influențe 

și să-și îndeplinească foarte bine rolul de „părinți”. Din păcate, încă, nu se beneficiază de o pregătire 

specială pentru un asemenea gen de activitate educativă; în ultimii ani de abia s-au deschis porțile 

secțiilor din universități care își propun să specializeze cadre în domeniul asistenței sociale. 

Concluzii 

Am pus problema activității instructiv-educative cu aceste categorii de copii pentru că, deși 

numărul lor nu este mare în raport cu totalul populației infantile din țară, ei există și sunt existențe 

umane care necesită o educație realizată cu grijă și responsabilitate, pentru care este necesară o 

pregătire specială profesională și sufletească. 

Ideea fundamentală este că profesorul trebuie să cunoască foarte bine pe elevul cu cerințe 

educaționale speciale cu toate părțile sale pozitive și negative, structura sa de personalitate, aspectele 

favorabile sau mai puțin favorabile ale contextului social în care trăiește și învață, pentru a-i putea 

acorda un sprijin real pe traiectoria evoluției lui. El trebuie să aplice strategia managerială 

educațională cea mai potrivită condițiilor concrete, mereu lucid, păstrând în minte (atât în proiectarea 

activității instructiv-educative cât și în realizarea practică a acesteia) obiectivele fundamentale ce le 

are de realizat: educarea tuturor copiilor în funcție de specificul fiecăruia dintre ei. 
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ŞCOALA INTEGRATOARE- EGALITATE DE ŞANSE 

Profesor Graur Meda Norica Smaranda Ioana 

Colegiul Național Gheorghe Șincai 

 

 

“Integrarea înseamnă să ṭi se permit să fii capabil să fii tu însuṭi printre ceilalṭi. “ (Nirje)  

Integrarea ṣcolară este un proces de includere în ṣcolile de masă la activităṭi educaṭionale 

formale ṣi nonformale, a copiilor cu cerinṭe educaṭionale speciale. 

Procesul acesta a fost  definit de Ursula Şchiopu (1997) ca “ o cuprindere , asimilare, 

închidere într-un tot a unui element care devine parte componentă a întregului ṣi dobândeṣte 

proprietăṭi specific, rezultate din interacṭiunea ṣi interdependenṭa cu celelalte părṭi componente. “ 

După criteriul duratei prezenṭei copilului cu  cerinṭe educaṭionale special în ṣcoala obiṣnuită, 

integrarea poate fi: 

• Integrare totală – elevii cu CES petrec tot timpul în ṣcoala obiṣnuită 

• Integrare parṭială – elevii cu CES petrec doar o parte din timpul lor în ṣcoala obiṣnuită sau la anumite 

discipline ṣcolare unde face faṭă 

• Integrarea ocazională - presupune participare în comun la diverse acṭiuni extraṣcolare. 

 Patrick Daunt vorbeṣte despre trei etape ale integrării: 

• Integrarea fizică :elevii sunt plasaṭi în acelaṣi perimetru cu ṣcoala de masă, dar îṣi desfăṣoară 

activitatea în clase separate, având un curriculum diferit. 

• Integrare funcṭională: elevii participă la programe educaṭionale comune cu elevii din învăṭământul de 

masă. 

Şcoala românească integratoare se bazează pe următoarele modele: 

• Modelul cooperării ṣcolii obiṣnuite cu ṣcoala specială, în care ṣcoala obiṣnuită coordonează 

procesul integrării 

• Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale in scoala obisnuita - acest model presupune 

integrarea copiilor deficienti in scoli de masa unde sa intre in relatie cu elevii normali, facilitandu-se, 

cu sprijinul cadrelor didactice si specialistilor din scoala, o mai buna intercunoastere si relationare 

intre cele doua categorii de copii. Acest model este criticat de unii specialisti care nu considera o 

integrare reala constituirea unei clase speciale intr-o scoala obisnuita, practica demonstrand 

dificultatea aplicarii unui program de integrare dupa acest model; discrepanta dintre clasele obisnuite 

si clasa speciala se accentueaza, timpul efectiv in care elevii normali si cei cu cerinte speciale 

relationeaza direct este destul de redus (in cele mai multe cazuri acest timp se reduce la durata 

pauzelor dintre activitatile scolare), iar in conditiile unui colectiv scolar de acest tip se constituie cu 

usurinta grupuri de elevi intre care apar conflicte sau atitudini ce pot accentua discriminarea fata de 

elevii deficienti din clasa speciala (adica efectul opus  integrarii).                                                                            

•  Modelul bazat pe amenajarea in scoala obisnuita a unui spatiu sau a unei sali de instruire si 

resurse pentru copiii deficienti, integrati individual in clase obisnuite din scoala respectiva - in acest 

caz, profesorul care se ocupa cu elevii deficienti este si profesorul de sprijin care desfasoara activitati 

cu acesti copii, atat in spatiul special amenajat in scoala, cat si la orele de clasa, atunci cand 

conditiile solicita/permit acest lucru, colaborand direct cu educatorii din clasele unde sunt integrati 

copiii. 
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• Modelul itinerant- acest model favorizeaza integrarea intr-o scoala de masa a unui numar mic 

de copii cu cerinte speciale, domiciliati la mica distanta de scoala (se evita astfel dezavantajul 

deplasarilor pe distante mari ale copilului) si sprijiniti de un profesor itinerant (specializat in munca 

la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficienta); ei pot astfel participa la activitatile scolii 

respective. 

• Modelul comun - este relativ asemanator cu modelul precedent, cu deosebirea ca in acest caz 

profesorul itinerant este responsabil de toti copiii cu deficiente dintr-un anumit areal si ofera servicii 

de sprijinire a copilului si familiei, ajuta parintii la alcatuirea programelor de invatare, urmareste 

evolutia scolara a copilului, colaboreaza cu profesorii scolii obisnuite in care este integrat copilul si 

intervine atunci cand apar probleme de invatare sau de adaptare a copiilor la anumite cerinte scolare. 

 

 Cercetătorii fac o distincṭie între integrare ṣi incluziune.Asfel, conceptul de educaṭie incluzivă a 

apărut ca urmare a recunoaṣterii faptului că integrarea nu este suficientă în adaptarea copiilor cu 

CES. 

 Incluziunea pune accentul pe necesitatea ca sistemul educaṭional ṣi ṣcolile să se adapteze pentru a 

răspunde nevoilor elevilor.O adevărată ṣcoală integratoare va promova principiile educaṭiei inclusive 

în toate activităṭile realizate cu cadre didactice , părinṭi ṣi elevi.Aplicarea principiilor educaṭiei 

inclusive va fi inclusă în tematica comisiilor metodice ṣi a cercurilor pedagogice.Toate cadrele 

didactice vor încerca să identifice paṣii concreṭi pe care ṣcoala trebuie să-i urmeze pentru a răspunde 

nevoilor individuale ale elevilor. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componenta fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială 

a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. Privită din perspectiva integrării,şcoala favorizează existenţa unui schimb intercultural 

al valorilor, într-o manieră activă, caracterizată prin participare şi implicare, o realitate ce impune 

organizarea şcolii după modelul diversităţii. Şoala pentru diversitate, deschisă şi elevilor cu cerinţe 

educative speciale, pune un accent deosebit pe interrelaţia continuă a tuturor factorilor implicaţi în 

programul de lucru al copilului, iar programul de lucru derulat în şcoală se materializează în acţiuni 

şi activităţi concrete centrate pe analiza nevoilor reale ale copilului, pe valorificarea resurselor şcolii 

şi a resurselor existente în comunitate, pe stabilirea unor obiective care să îmbine armonios nevoile şi 

resursele amintite. 

În plan psihopedagogic, ”cerinţe educative speciale” semnifică necesitatea individualizării 

demersului educaţional în funcție de particularitățile psihoindividuale și de vârstă ale elevilor, de 

necesitățile, motivațiile, interesele fiecăruia. Educația în școala incluzivă are rolul de a implica activ 

pe toți prticipanṭii la actul educative. 

Integrarea copiilor cu CES în școli obișnuite este o necesitate a prezentului și a viitorului 

deoarece de aceast  depinde includerea lor în societate .În acest fel se asigură  o mai bună adaptare la 

condițiile mediului de mai târziu, ei învață treptat cum să răspundă solicitărilor tot mai diverse, 

cunoscând realitatea dintr-o perspectivă mai largă ṣi mai profundă. 

Şcoala  devenită ṣcoală incluzivă va face adaptări funcṭionale la nivelul clădirilor(rampă scări 

rulante ), dar ṣi dotari tehnico-materiale (aparate, mijloace adaptate).Pe de altă parte va asigura  

resurse umane corespunzatoare (specialiṣti in domeniu psihopedagogic ṣi cadre didactice itinerante). 
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Dar ṣi profesoril va trebui să-ṣi stabilească obiective care să permită activităṭi de 

integrare.Astfe, va stabili obiective ambiţioase dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, ceea ce 

impune evaluare diferenţiată.Va formula aşteptări adecvate pentru fiecare elev, oricare ar fi 

capacităţile acestuia. Această abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri 

ai clasei şi ai şcolii.De asemenea, va utiliza un stil de predare bazat mai mult pe activităţi decât pe 

intervenţia de la catedră ṣi va stii să ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev să aiba un succes. 

 Şcoala integratoare va urmări cu precădere realizarea următoarelor obiective: 

• Educarea copiilor cu cerinṭe educaṭionale speciale în ṣcoli obiṣnuite, împreună cu ceilalṭi copii 

normali 

• Asigurarea serviciilor de specialitate (recuperare, consiliere ṣcolară, terapie 

educaṭională) în ṣcoala respectivă 

• Acordarea sprijinului în ceea ce priveṣte formarea personalului didactic în procesul de 

proiectare ṣi aplicare a programelor de integrare. 

• Asigurarea unor programe de sprijin individualizate pentru copii cu CES 

• Încurajarea părinṭilor în implicarea în viaṭa ṣcolii. 

 Succesul integrării reprezintă rezultatul efortului socializator al familiei, al influenṭelor 

educative extrafamiliale, în care ṣcoala are un rol determinant. 

 Pentru a construi o cultură ṣcolară incluzivă trebuie ca filosofia educaṭiei inclusive să fie 

împărtăṣită de toṭi membrii comunităṭii ṣcolare ṣi de toṭi cei care intră în ṣcoală. 

Pentru realizarea acestui deziderat este necesară construirea unui mediu ṣcolar în care toṭi elevii să se 

simtă confortabil ṣi bineveniṭi, în care părinṭii să se simtă valorizaṭi. 

Strategiile care pot fi aplicate în integrarea copiilor cu CES se pot grupa în: 

• Strategii individuale- Această categorie priveṣte mai mult posibilităṭile pe care individul, luat ca 

entitate, le utilizeaz să se integreze. Orice sistem educaṭional trebuie să aibă în vedere să înzestreze 

individul cu o gama de strategii individuale pe care acesta să le poata folosi în împrejurările diferite 

ale vieṭii sale. Toate abilităṭile, începând cu abilităṭile intelectuale ṣi terminând cu abilităṭile sociale 

comportamentale, fac parte din strategiile individuale. Dar nu trebuie neglijat faptul că strategiile 

individuale sunt rezultatul unor strategii colective de integrare la care individul este supus ăn 

permanent. Ceea ce este important, este ca aceste strategii individuale nu constituie mecanismele de 

eludare, ci forma de fluenṭa ṣi creativitate cu care individul este înarmat. 

• Strategii colective- aceasta strategie începe de la microgrupul familial, microgrupul de stradă, 

strategiile socioprofesionale, deci ṣcolare ṣi culturale. 

• Strategii totale- societatea ca atare cunoaṣte ṣi ea o gamă variată de strategii prin care facilitează 

integrarea individului în societate ṣi a valorilor în conṣtiinṭa individului. Gândirea social-culturală, 

modelul personalităṭii, sistemul de circulaṭie a valorilor, instituṭiile sociale etc. sunt tot atâtea 

strategii care deservesc procesul de integrare. 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul de 

egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale 

societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu handicap. 

Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la forme 

de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de 

predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/ sau conţinuturilor învăţării, etc.  
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Educaţia incluzivă promovează o pedagogie centrată pe copil, în condiţiile în care învăţământul 

trebuie să se adapteze diferenţelor dintre oameni, la cerinţele specifice de educaţie care derivă din 

acestea. Ea trebuie să fie accesibilă, flexibilă şi comprehensivă. Proiectează un nou tip de şcoală: 

comprehensivă    ( cuprinzătoare, care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educaţia, care 

este deschisă, tolerantă şi democratică, care este mai naturală prin eterogenitatea ei. 
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ÎMPREUNĂ CU ELEVII NOȘTRI PENTRU TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 
Profesor de psihopedagogie specială Liliana Canalaș 

 C.Ș.E.I. ,,Orizont”, Oradea 

 

 

 

,,Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.” (Alberto Lleras Camargo) 

Popor cu o bogată istorie, românii din cele mai vechi timpuri au ştiut să păstreze cu sfinţenie 

datinile şi obiceiurile strămoşeşti, identitatea naţională  fiind cel mai de preţ lucru la care nu pot 

renunţa, orice s-ar întâmpla. 

Tradiţia reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri, credinţe care se statornicesc în cadrul unor 

grupuri sociale şi care se transmit din generaţie în generaţie. 

Tinerii din zilele noastre au datoria morală de a păstra şi duce mai departe tradiţiile specifice 

naţiei române, integrarea acestora în tradiţiile europene. 

Aşa cum orice prunc, prin fenomenul naşterii, capătă o identitate şi dobândeşte o informație 

genetică de care nu se poate detaşa niciodată, nici această cultură tradițională nu-şi poate pierde 

identitatea şi nici valoarea de document a informaţiilor  transmise de la o generație la alta. 

Prin proiectul educativ ,,Tradiții românești” ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile 

poporului nostru în contextul actual socio-cultural când influenţa mass-mediei promovează în rândul 

tinerilor împrumuturi din diverse culturi. 

Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise 

următoarelor generaţii, pentru a  sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, 

graţie, ritm. 

Toate acordurile de parteneriat din cadrul acestui proiect educativ și-au propus colaborarea 

dintre aplicant şi parteneri în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare legate de 

sărbătoarea Crăciunului, celebrarea Micii Uniri, frumusețea sărbătorii de Dragobete, Mărțișorul – 

despre care putem să spunem că la reuniunea Comitetului UNESCO din Coreea de Sud, a fost 

aprobată includerea acestuia în patrimonial cultural al Organizației. 

  Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului 

românesc, a meşteşugurilor  tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei.  

De aceea am considerat oportun acest proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor, 

tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de 

apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român. 

O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor populare şi a obiceiurilor româneşti o constituie 

şi acest proiect şi reprezintă un izvor de bucurie şi satisfacţie care creează copiilor o stare de bună 

dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice, cât şi estetice.  

Elevii sunt dornici să se implice în astfel de activităţi în care să se simtă importanţi, să ştie că 

lucrările realizate de ei contribuie la păstrarea şi preţuirea acestor comori inestimabile ce definesc un 

popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.  

Primăvara este anotimpul renaşterii şi al bucuriei. Noi toţi considerăm acest anotimp ca  un 

nou început.  

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Alberto+Lleras+Camargo
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Micul obiect de podoabă legat de un şnur împletit dintr-un fir alb şi unul roşu care apare în 

tradiţia românilor şi care este considerat un simbol al primăverii din cele mai vechi timpuri, este 

mărţişorul  îmbrăcat în diferite forme şi este purtat de către toți românii întreaga lună martie. 

 Am dorit ca sosirea primăverii să fie întâmpinată cu multă voioşie, culoare şi poftă de muncă, 

atât în şcoala noastră cât şi în instituţiile partenere prin lucrări realizate de elevi pentru expoziţia – 

concurs „Suflet curat de primăvară – Mărţişor” din cadrul proiectului educativ ,,Tradiţii româneşti”.  

Considerăm, că, prin acest concurs, elevii au prezentat primăvara zugrăvită în culori, prin 

mărţişoare frumoase, confecţionate cu pasiune şi cu mare drag, dar şi cu felicitări create din suflet 

curat de copil. 

Tot în cadrul proiectului educativ județean ,,Tradiții românești” am desfășurat o activitate  pe 

care am numit-o sugestiv Șezătoare, care a dorit  să împlinească forța spirituală tămăduitoare a 

poporului român, de cunoaștere, valorizare a datinilor străbune. 

Șezătoarea noastră  a fost un spectacol cu cortina deschisă care s-a desfășurat la Palatul 

Copiilor și Elevilor din Oradea în data de 30 martie 2018; un spectacol în care au fost prezentate, cu 

mândrie față de apartenența noastră, costume populare, obiecte tradiționale din diferite zone ale țării 

(Bihor, Sălaș, Arad, Bistrița, Cluj, Iași), cântece de copii cu versuri puternice tradiționale de trăire și 

simțire românească, pricesne  etc. 

Trăim într-o lume în care cotidianul pare să ne ocupe tot timpul. Trecutul este adesea uitat. Nu 

avem timp să ne hrănim sufletul cu ceea ce suntem noi, de fapt. Avem timp să împrumutăm obiceiuri 

străine și să nu ni le cunoaștem pe ale noastre: Dragobetele, Sânzienele etc.   

Când vorbești despre tradiții vorbești despre tine, despre avuția ta, moștenirea ta spirituală, 

despre obârșia ta, vorbești despre trecut, prezent și viitor. 

Unele dintre momentele de pe scenă au răscolit parcă trecutul, trecutul fiecăruia, ne-am adus 

aminte de bunici, străbunici, de lelea Stanca prin prisma obiectelor tradiționale realizate prin multă 

muncă de strămoși și păstrate cu sfințenie de către înaintașii lor și prezentate cu multă mândrie. 

Am simțit românește cu drag și dor zugrăvind iarba verde de acasă, pâinea caldă românească, 

cântecul cu versuri line, cu cuvinte care să aline. 

Întrucât eram în anul Centenarului Marii Uniri și au fost prezenți în sală români din toate 

colțurile țării, participanții au fost invitați să încingă o horă.  

 Spectacolul organizat pe scenă cu 31 de momente de prezentare de costume populare, 

ștergare, ii, obiecte decorative specifice diferitelor zone etc., pricesne, cântece populare din 

repertoriul folcloric al copiilor, au  arătat celor prezenți, un număr foarte mare de elevi, părinți, 

bunici, cadre didactice, diversitatea și frumusețea tradiției străvechi românești, puterea și trăirea 

deosebită a identității noastre naționale. 
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EGALIZAREA ŞANSELOR. NORMALIZAREA. INTEGRAREA. INCLUZIUNEA 

ELEVILOR CU DIZABILITĂȚI 

Profesor învățământ primar Teodora Gabriela Sîncelean 

Școala Gimnazială ,,Dacia” Oradea 

 

Termenul egalizarea şanselor are înţelesul unui proces prin care diversele sisteme ale societăţii şi 

mediului, cum ar fi serviciile, activităţile,  informaţiile şi documentarea sunt puse la dispoziţia 

tuturor, în particular, persoanelor cu dizabilităţi (articolul 24 din Regulile Standard).  

Toate resursele societăţii trebuie folosite astfel încât fiecare individ să aibă şanse egale de 

participare la viaţa socială  şi pentru aceasta trebuie să primească sprijinul necesar pentru satisfacerea 

propriilor nevoi, pentru integrarea în structurile obişnuite de educaţie şi sănătate, angajare în muncă 

şi servicii sociale.  

În Declaraţia de la Salamanca  - articolul 3 – se afirmă că şcolile trebuie să includă în procesul de 

învăţământ toţi copiii, în egală măsură copiii cu handicap şi pe cei superdotaţi, copiii străzii şi pe cei 

încadraţi în muncă.  

Egalizarea şanselor trebuie însă precedată de acceptarea diversităţii. Incapacitatea, dizabilitatea 

este o dimensiune universală a umanităţii, este elementul predominant şi cea mai recunoscută 

dimensiune a varietăţii. Dizabilitatea se pare că este cea mai puternică provocare pentru acceptarea 

diversităţii, poate şi pentru că este un fenomen”deschis”, gata să „primească” în rândul său pe oricine 

şi oricând, datorită unor întâmplări nefericite.  

Acceptarea diversităţii impune egalizarea şanselor, iar aceasta impune la rândul ei, principiul 

normalizării.  

Iniţiatorul conceptului de „normalizare” , devenit un principiu, susţine că acesta s-a născut din 

dorinţa de a înţelege condiţiile de viaţă a persoanelor cu handicap mintal, din dorinţa de a găsi un 

limbaj cu întrebări şi răspunsuri privind aceste condiţii (Perrin, 1985, p. 65). 

Principiul normalizării în concepţia lui Nirje (1993) constituie şi un indicator pentru evaluarea 

calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Atunci când este vorba despre persoanele cu dizabilităţi, 

conceptul de calitate a vieţii cuprinde patru componente principale: activitatea, care presupune 

implicarea sau angajamentul, autorealizarea şi libertatea de a alege; relaţiile cu alţii, respectiv 

aproprierea dintre persoane; nevoile de bază, de a simţi plăcerea oferită de viaţă, experienţele, 

sentimentele de siguranţă şi de a avea un mod plăcut de viaţă; experienţa pozitivă, în realizarea de 

sine, libertatea de a rezolva personal anumite probleme, să respecte pe alţii şi să se respecte pe sine. 

Toate acestea vizează calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi, obiectivul esenţial propus prin 

principiul normalităţii. Acest concept de calitate a vieţii, poate fi văzut şi ca un enunţ al drepturilor 

omului.   

Acest principiu este aplicabil nu numai la nivelul instituţiilor specializate în protecţia şi 

recuperarea persoanelor cu dizabilităţi, ci şi la nivelul familiilor care au copii cu diverse dizabilităţi.  

Rolul familiei este esenţial în procesul de normalizare. Felul în care este organizată viaţa în astfel 

de familii, felul în care este orientată spre exterior facilitează integrarea socială a persoanei cu 

dizabilităţi.  

Acest principiu este impus de necesitatea egalizării şanselor oricărei persoane de a accede la viaţa 

socială.  
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Normalizarea se referă deci, la condiţiile de mediu, ea cere încetarea separării, segregării 

persoanelor cu handicap şi acceptarea acestora alături de ceilalţi oameni din societate.   

Normalizarea este, de fapt, ultima şi cea mai puternică lovitură dată modelului educaţional bazat 

pe selecţie, separare şi segregare, a cărui tratament pedagogic propus are drept criteriu valoric 

aptitudinile şi performanţele intelectuale. Normalizarea sprijină modelul integrării educaţionale, 

bazat pe încrederea în copil şi în capacităţile sale, adaptarea şcolii la copil, tratament egal, dar bazat 

pe o pedagogie în care discriminarea pozitivă şi simţul suportiv sunt esenţiale.  

Educaţia incluzivă este susţinută de principiul normalizării şi înlesneşte integrarea socială a 

persoanelor cu handicap, integrarea fiind operaţionalizarea, mijlocul, modalitatea principală de 

realizare a normalizării, care este de fapt un ideal, un scop general. 

Incluziunea socială  a peroanelor cu dizabilităţi se referă, în opinia lui Gherguţ (2005, p. 20) la 

„schimbarea atitudinilor şi practicilor din partea indivizilor, intituţiilor şi organizaţiilor, astfel încât 

toate persoanele, inclusiv cele percepute ca fiind „diferite” din cauza unor deficienţe, a apartenenţei 

etnice, condiţiilor socioeconomice de viaţă etc., să poată contribui şi participa în mod egal la viaţa 

şi cultura comunităţii din care fac parte. Operaţional, acest termen poate fi înţeles şi astfel: 

nondiscriminare + acţiune pozitivă + incluziune socială”.  

O persoană cu anumite dizabilităţi se poate spune că este integrată atunci când ea trăieşte într-o 

comunitate în care sunt stabilite anumite norme, o comunitate „cultural normativă”, în care se poate 

manifesta conform vârstei şi poate utiliza resursele tipice, normale ale unei comunităţi: locuri de 

muncă, spitale, magazine, restaurante etc. 

O persoană poate fi considerată ca fiind integrată social dacă aparţine comunităţii şi participă 

activ la viaţa acesteia, nu prin simpla prezenţă fizică. (Chelemen, 2010, p. 313) 

Ideea integrării educaţionale a copilului cu dizabilităţi  a cunoscut şi mai cunoaşte încă o dispută 

între susţinătorii educaţiei segregaţioniste (în instituţii specializate) şi susţinătorii educaţiei 

integraţioniste (în şcoli obişnuite, inclusive).  

Adepţii segregării îşi motivează poziţia prin argumente cum sunt: a) şcolile şi clasele speciale 

prezintă avantajul omogenizarii grupelor; b) numărul elevilor dintr-o clasă specială este mai ic decât 

cele dintr-o clasă obişnuită; c) şcolile şi clasele specialebeneficiază de personal specializat, care 

poate răspunde adecvat şi eficient nevoilor cerinţrelor educaţionale specialeale unor copii; d) şcolile 

şi clasele speciale sunt posesoare ale unor conţinuturi, tehnologii didactice specializate, ceea ce oferă 

eficienţa activităţii de educaţie şi recuperare cu copiii cu dizabilităţi; e) clasele şi şcolile obişnuite nu 

oferă un mediu adecvat de învăţare şi dezvoltare pentru copiii cu probleme, ele amplifică mai 

degrabăsentimentul de inferioritate a copilului cu dizabilităţi; f) prezenţa acestor copii în clase 

obişnuite perturbă activitatea grupului de copii „normali”, rupe dinamica internăa acestuia, care 

răspunde la emulaţie şi competiţie; g) modelul instituţional – mai ales în sensul segregării copiilor în 

instituţii separate, de tip azilard – este treptat supus unor critici topt mai severe, deşi există destule 

opinii care apreciază şi oportunitatea reabilitării şi adaptării acestui model, în mai mare măsură la 

copil (Vrăşmaş, 1996).  

Argumentele integraţionaliştilor, prezentate în România pentru prima dată de către Gunnar 

Stangvik (1991), sunt următoarele: a) argumentul drepturilor civile – instituţiile speciale privează 

subiecţii de drepturile lor civile; b) argumentul calităţii vieţii şi anume, că persoanele cu cerinţe 

speciale sunt private de condiţiile normale de viaţă ale unor oameni obişnuiţi; c) argumentul 

psihosocial, care relevă absenţa într-o instituţie segregat, a stimulării necesare satisfacerii nevoilor 
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elementare ale omului (apartenenţa la grupul social, conştiinţa identităţii de sine), care nu pot fi 

atinse în afara mediului obişnuit de viaţă sau educaţie; d) argumentul controlului social şi anume, că 

instituţiile au fost acuzate de a fi principalul instrument de control a populaţiei în surplus; e) 

argumentul eficienţei, în sensul că instituţiile separate nu oferă o educaţie eficientă în comparaţie cu 

cele obişnuit; sunt şi referirei importante la eficienţa economico-financiară a instituţiilor separate, 

chestiune complicată şi controversată. 

Socializarea copilului cu dizabilităţi este argumentul cel mai puternic al educaţiei integrate. Se 

impune deci o educaţie integrată pentru a se realiza socializarea persoanelor cu handicap. 

Prin educaţie integrată se pune accentul pe copii şi formele de suport pentru aceştia; educaţia 

incluzivă are ca obiectiv principal adaptarea şcolii în general la divewrsitatea copiilor dintr-o 

comunitate, presupune un proces de îmbunătăţire a instituţiei şcolare vizând valorificarea tuturor 

resurselor, mai ales a celor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor 

elevilor din comunitate. 

Educaţia incluzivă este o provocare pentru şcoala obişnuită pentru că presupune o schimbare de 

ansamblu a acesteia, pentru a primi şi satisface corespunzător participarea copiilor cu dizabilităţi  (ca 

şi altor grupuri marginalizate) în medii şcolare obişnuite, ca elemente componente ale diversităţii 

umane – cu diferenţe specifice. 

„Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de ămbunătăţire a instituţiei şcoale, având ca 

scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la 

procesul de învăţământ a participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei 

comunităţi” (Dezvoltarea practicii incluzive, 1999, p. 9). 

Incluziunea ca obiectiv şi acţiune nu aparţine doar celer care lucrează în domeniul educaţiei 

speciale – ea aparţine şi altor specialişti: psihopedagogi, sociologi, asistenţi sociali, medici, 

psihologi, ingineri etc. În fapt, incluziunea aparţine societăţii în general, o societate în care nu putem 

să nu includem persoana pentru care vrem incluziunea – persoana cu dizabilităţi.  

Incluzivitatea, dacă nu a fost anticipată, trebuie cel puţin acum însoţită de o educaţie pentru 

diversitate de la copil al adult, pentru a înţelege şi accepta diversitatea.  

Educaţia pentru diversitate trebuie să accepte modelul social de interpretare a termenului de 

handicap şi să înţeleagă handicapul ca o funcţie a relaţiei dintre persoanele cu dizabilităţi şi mediul 

înconjurător. Handicapul nu este doar rezultatul unei dizabilităţi, ci sensul său derivă şi din reacţia 

societăţii la persoanele care deviază de la standardele culturale, cât şi de calitatea acomodării dintre 

individ şi societate.  

În lume are loc o mişcare culturală a dizabilităţii prin care persoanele cu dizabilităţi 

descoperă experienţe comune, identitatea, istoria, viziunea asupra lumii, limbajul şi valorile comune, 

în efortul lor de a-şi proclama validitatea într-o lume care are, se pare, alte criterii de apreciere a 

valorii.  

Persoanele cu dizabilităţi sunt mândre pentru ceea ce sunt şi vorbesc despre valoarea unică ăe 

care o dă perspectiva dizabilităţii asupra vieţii. Ele cer ca cei care se pretind specialiști în domeniu, 

să înveţe să abordeze experienţa şi stilul lor de viaţă ca o alternativă culturală, mai degrabă, decât un 

handicap şi o neşansă.  

Educaţia pentru diversitate vizează educaţia incluzivă. Aceasta incumbă atât conceptul de 

educaţie integrată, cât şi conceptul de educaţie specială.  
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Educaţia specială ca parte componentă a educaţiei incluzive presupune adaptarea procesului de 

învăţământ precum şi intervenţia specifică (reabilitarea/recuperarea) destinate persoanelor care nu 

pot atinge standardele de performanţă într-un învăţământ obişnuit.  

Educaţia specială (Vrăşmaş, 1996, p. 11) nu trebuie identificată cu învăţământul special, terenul 

de implementare al său poate fi orice şcoală. Educaţia specială nu trebuie să fie sinonimă cu educaţia 

separată. Separarea, segregarea determină scăderea şi nu ridicarea standardelor, iar pe de altă parte 

educaţia integrată are anumite trăsături normalizatoare care o fac mai eficientă decât educaţia 

separată.  

Ideea unei educaţii incluzive a fost susţinută şi de ideea normalizării vieţii persoanelor cu 

handicap, cât şi de o acţiune de prevenire a dizabilităţilor şi de atenuare a handicapurilor.  

În acest sens o direcţie de acţiune în legătură cu persoanele care potenţial pot deveni dizabile, 

este prevenţia, prevenirea.  

Incluziunea presupune deci prevenţie, intervenţie precoce, egalizarea şanselor, dar toate aceste 

acţiuni trebuie precedate sau realizate concomitent cu acţiunea de recuperare. (Chelemen, 2010, p. 

99) 
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,,Centenarul Marii Uniri în Școala Românească” 

Prof. Adina Cărădan 

C.Ș.E.I. ,,Orizont” Oradea 

 

 

             Pe tot parcusul anului 2018 s-au desfășurat activități care să marcheze 100 de ani de la 

Marea Unire a Românilor. 

            Vineri, 8 martie 2019, într-o zi frumoasă, a avut loc lansarea cărții cu ISBN și descrierea CIP 

a Bibliotecii Naționale ,,Centenarul Marii Uniri în Școala Românească la I.Ș.J. Bihor.       

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Orizont” Oradea, I.S.J. Bihor și prof. Cărădan Adina, 

coordonatoarea cărții au mulțumit tuturor profesorilor, inspectorilor, invitaților care au dorit să le fie 

alături. 

          Prezentarea cărții a fost făcută de către coordonatorul ei, prof. Cărădan Adina. Imaginile de pe 

slide-urile PowerPoint-ului au înfățișat aspecte de la activitățile desfășurate în instituțiile școlare din 

toată țara. 

         Cartea reprezintă un volum de articole scrise de către cadre didactice, din toate cele 42 de 

județe ale țării, precum și de profesori din Republica Moldova, pe tema Centenarului Marii Uniri. 

Cele 136 de articole descriu activități extrașcolare și extracurriculare desfășurate, în toate județele 

țării, la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. 

          Prof. Cărădan Adina a mulțumit pentru întregul sprijin și ajutor membrilor din Colectivul 

Redacțional: prof. Sopota Daniela, Inspector Școlar pentru Educație Permanentă și Activități 

Extrașcolare, I.Ș.J. Bihor; prof. Vese Alina, Inspector Școlar pentru Învățământul Special, I.Ș.J. 

Bihor; prof. Avram Nicolae, Inspector Școlar pentru Istorie, Geografie și Științe Socio- Umane, I.Ș.J. 

Bihor; prof. dr. Marușca Angela Ioana, Director Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Orizont” 

Oradea; prof. Canalaș Liliana, Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Orizont” Oradea; prof. Dume 

Camelia Emanuela, Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Orizont” Oradea. 

         ,,Centenarul Marii Uniri în Școala Românească” este împărțit în 5 capitole,  prefața este scrisă 

de către Inspector Școlar pentru Educație Permanentă și Activități extrașcolare, prof. Sopota Daniela, 

membru în Colectivul de Redacție, postfața este scrisă de către prof. Nicolae Avram, Inspector 

Școlar pentru Istorie, Geografie, Științe Socio- Umane, I.Ș.J. Bihor, prof. Avram Nicolae, capitolul I 

cuprinde articole scrise de către membrii în Colectivul redacțional, capitolul al II-lea, intitulat ,,Unire 

în cuget și simțiri” cuprinde 3 articole foarte frumoase cu slove de adânc patriotism, scrise de către 

prof. Căbău Ioana, Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Oradea, prof. Natalia Morari, Liceul 

Teoretic ,,Mihail Sadoveanu”, Fârlădeni, Republica Moldova și descrierea proiectelor Școlii 

Gimnaziale ,,Floare de Lotus” Sânmartin, Bihor, capitolul al III-lea, desfășurat pe 5 pagini de 

cuprins, cu scris de TNR 11, cuprinde articole ce descriu activități dedicate Centenarului Marii Uniri 

în  școala românească, în mediul rural și urban, în instituții școlare din învățământul de masă și 

special, din toate nivelurile de învățământ preuniversitar, precum și biblioteci județene. 

Cartea reprezintă lecții de istorie învățate de la cadre didactice din toată țara, reprezentată de 

toate județele țării: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița- Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, 

București, Buzău, Călărași, Caraș- Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, 

Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, 
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Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, 

precum și Basarabia noastră dragă, Republica Moldova. 

Capitolul al IV-lea zugrăvește activități din cadrul unor proiecte tematice, educaționale și 

educative din județele Harghita, Bihor, Neamț, Dolj, Caraș- Severin,  București, Gorj, Olt, 

Mehedinți, Maramureș, Brăila, Dâmbovița, Galați, Călărași, Ilfov, Satu Mare, 

Capitolul al V-lea deschide frumoase proiecte didactice scrise de cadre didactice din Vaslui (2 

proiecte), Argeș, Covasna, Iași, Vrancea, Bihor. 

        Întreaga suflare românească a simțit, a trăit, pe tot parcursul anului 2018, dorința de a sărbători 

Centenarul Marii Uniri. Marea Unire înfăptuită, în urmă cu 100 de ani, de către români hotărâți să 

împlinească voia, de sute de ani, a celor care locuiau pe acest pământ, cu vorbă dulce românească, în 

anul 1918, nu se poate uita, trebuie respectată și sărbătorită.  

În 2018 am comemorat Centenarul Marii Uniri de la 1918, 100 de ani de la Marea Unire de la 

Alba-Iulia, 100 de ani de la făurirea statului național unitar român. 

Marea Unire este pagina cea mai de preț a istoriei românilor și este scrisă de voința națiunii 

române de veacuri, indiferent de vicisitudinile vremurilor. Marea Unire este căsătoria tuturor 

provinciilor românești, a tuturor oamenilor care au aceeași năzuință, același crez, a oamenilor din 

același neam pe care-l cinstesc vorbind aceeași limbă, purtând același port.  

Educația extracurriculară, cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul 

bine stabilit în formarea preșcolarilor/ școlarilor. Avem datoria morală, ca profesori, să cinstim în 

școală, românii, înaintații noștri care, cu mari sacrificii, au luptat în trecut, pentru întregirea 

neamului, pentru ca noi, azi, românii să fim liberi în țara noastră. 

Doamna profesor Cărădan Adina a dorit să fie părtașă la bucuria de a trăi astăzi în România, 

țară clădită prin curajul înaintașilor care au reușit să-i unească pe toți cei care  simt românește, prin 

adunarea de articole scrise de cadre didactice, articole care descriu activități de laudă pentru curajul 

strămoșilor, apartenență la identitatea națională. 

Doamna profesor a vorbit despre un vis împlinit: acela de a fi adunat gânduri, trăiri, sentimente 

de dragoste de neam, de apartenență la identitatea națională a peste 150 de profesori din toată 

România, acum la 100 de ani de la Marea Unire. 

Paginile acestei cărți zugrăvesc activități concretizate în: spectacole, serbări, șezători, 

festivaluri, recitări, dansuri populare, activități de creație plastică, ateliere de lucru, concursuri, 

expoziții, vizite, activități muzicale, transpuneri de piese de teatru, interpretări de cântece patriotice, 

parade, activități ale unor proiecte tematice desfășurate pe întregul an 2018, descrierea activităților  

unor proiecte educaționale, educative și didactice.  

Volumul de față își aduce tributul la sublinierea importanței pe care o au activitățile 

extrașcolare în viața elevului, în dezvoltarea personalității lui, pentru că mama, tata, bunicii, școala, 

țara în care te-ai născut, limba maternă...sunt elemente pe care omul le poartă în inimă și le păstrează 

întreaga-i viață în suflet. 

Cartea are o putere negândită: a intrat în fiecare școală, i-a cunoscut profesorii, a trăit cu ei și 

cu preșcolarii/ elevii acestora clipe memorabile de adâncă trăire patriotică pentru țara în care ne-am 

născut, am crescut, ne formăm și trăim. 

Cartea surprinde și povești de viață ale bunicilor, străbunicilor, memorii ale unor veterani de 

război, toate relatate de către cadre didactice, adevărați dascăli elevilor lor, sau de către elevi din 

amintirile bunicilor lor. 
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        Ideea acestei cărți a venit din faptul că C.Ș.E.I. ,,Orizont” Oradea, a desfășurat, prin profesorii 

săi, multe activități dedicate Centenarului Marii Uniri, pe parcursul anului 2018. Prima mare 

activitate a fost evenimentul educativ ,,Șezătoare”, în cadrul proiectului educațional județean 

,,Tradiții românești”, în care coordonatorii și organizatorii evenimentului, eu și colega mea, prof. 

Canalaș Liliana, la ideea unei foarte bune prietene, ieșeancă bihoranizată, prof. Alina Bîicu, de la 

Școala Gimnazială Nr.1 Tileagd, am invitat pe scenă toți reprezentanții celor 6 județe (Sălaj, Arad, 

Cluj, Bistrița- Năsăud, Iași și Bihor) care au participat direct la eveniment, să incingă ,,Hora Unirii”. 

Două activități foarte frumoase, pe tema Centenarului Marii Uniri, au fost organizate, cu toți 

elevii școlii noastre, în zilele de 5 octombrie (Ziua Educației Globale) și 28 noiembrie 2018, 

activități realizate de către prof. Canalaș Liliana, Tocuț Dorina, Ficuț Adriana și Cărădan Adina. 

        Copilul ,,Centenarul Marii Uniri în Școala Romanească” a fost îngrijit de dna prof. Cărădan 

Adina timp de 3 luni, ajutată fiind  să-l îmbrace, în straie de sărbătoare cu povețe pline de dragoste 

de neam, recunoștință față de eroii neamului care au luptat și s-au jertfit acum 100 de ani pentru 

Unirea Tuturor Românilor, de către cadre didactice din toată țara. Și iată, azi, 8 martie 2019, el a 

ajuns la maturitate pentru a-și deschide frumoasele pagini vouă! 

În creșterea unui copil, părinții întâmpină și greutăți: fișierul prea mare necesita 2 minute 

pentru fiecare salvare, articolele din Giurgiu, Tulcea și Harghita (ultimele 3 județe) întârziau să vină, 

dar sunt și satisfacții: am cunoscut cadre didactice devotate meseriei, adevărați dascăli, pentru care 

educația moral- civică este foarte importantă în dezvoltarea armonioasă a elevilor lor. 

Prof. Cărădan Adina a felicitat toate cadrele didactice, elevii, părinții acestora că au făcut 

posibilă sărbătorirea cu mândrie, recunoștință, respect și dragoste de neam, prin activități 

extracurriculare și extrașcolare,  a Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2018, la Centenar.  

Cu toții ne-am adunat într-o Mare Unire de Români, cinstind Școala Românească, cinstind 

poporul român, cinstind România, și, pe această cale, prof. Cărădan Adina a mulțumit tuturor acelora 

care au scris un articol în acest volum! 

Noi nu vom putea trăi un Centenar, dar slovele cuprinse în  paginile cărții ,,Centenarul Marii 

Uniri în Școala Românească” vor putea fi citite de generațiile următoare, care, vor scrie despre al II-

lea centenar, al III-lea, al n-lea. 

Prof. Adina Cărădan a mulțumit conducerii I.S.J. Bihor pentru faptul că i-a găzduit, a mulțumit 

tuturor acelora care au răspuns invitației de a scrie un articol dedicat centenarului și tuturor acelora 

care, într-o zi atât de plină de evenimente, s-și-au făcut timp pentru a susține evenimentul, a 

mulțumit pentru înțelegere, sprijin și iubire familiei. 

În continuare, prof. Sopota Daniela, Inspector Școlar pentru educație permanentă și activități 

extrașcolare a lăudat inițiativa, a vorbit despre frumoasele activități desprinse din paginile cărții, a 

apreciat valoarea cărții prin prezența varietății activităților și mesajelor de dragoste de neam cuprinse 

în paginile cărții. 

Au luat cuvântul autori de articole: prof. Carmen Ungur- Brehoi, care a descris frumoasele 

activități dedicate Centenarului Marii Uniri la International School of Oradea, prof. Ivan Livia, de la 

Liceul teoretic ,,Onisifor Ghibu” Oradea, care a descris activitățile proiectului educațional județean 

,,Arc peste timp”, prof. Doina Baba, de la Liceul ,,Tamasi Aron” Borș, însoțită de eleva a cărei 

articol l-a coordonat. 

             Elevi ai CSEI ,,Orizont” Oradea au interpretat cântecul ,,Marea Unire nu se uită”. Cu glas 

duios de dor, eleva Anamaria Cărădan a interpretat cântecul ,,Dorul”. In final, elevi ai CSEI 
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,,Orizont” Oradea au urat ,,La mulți ani!” tuturor profesoarelor din sală, interpretând cântecul  cu 

ocazia zilei de 8 martie, o zi cu totul specială. 

 

Activitatea s-a terminat cu interpretarea cântecului ,,Jos pălăria pentru femei” cu oferirea de 

mărțișoare, felicitări, brățări în culorile tricolorului cu ocazia zilei de 8 martie. 

Cartea deschide gânduri, trăiri, sentimente adânci de apartenență la identitatea 

națională,lecții de istorie învățate de la cadre didactice din toată țara, precum și profesori din 

Republica Moldova. 

       Județul Bihor a fost reprezentat de 38 articole scrise de cadre didactice de la C.S.E.I. ,,Orizont” 

Oradea, International School of Oradea, C.S.E.I. Nr. 1 Oradea, C.S.E.I. ,,Cristal” Oradea, Școala 

Gimnazială Nr. 1 Tileagd, G.P.P. Nr. 30 ,,Mugurel” Oradea, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae 

Bălcescu", Oradea, Școala Gimnazială ,,Floare de Lotus” Sânmartin, Liceul Tehnologic 

Agroindustrial ,,Tamasi Aron” Borș, Biblioteca ,,Gheorghe Șincai” Oradea, G.P.N. Nr.14 Oradea, 

G.P.P. Nr. 34 (Structura 48) Oradea, G.P.P. Nr. 34 Oradea, Liceul Ortodox „Episcop Roman 

Ciorogariu” Oradea, Școala Gimnazială Nr. 1 Săliște de Vașcău, Școala Gimnazială ,,Bocskay 

Istvan” Cherechiu, Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea, Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” Oradea,cu 

prezentarea frumoaselor activități dedicate Centenarului Marii Uniri, în anul 2018, an centenar. 

         Volumul cuprinde 136 de articole desfășurate pe 235 de pagini, format A4. 

Școala a avut dintotdeauna, și are și astăzi, un rol important în transmiterea, continuarea și 

păstrarea valorilor naționale, a istoriei, a sentimentelor patriotice. 
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Studiu de caz evaluare clinica ADHD 

Prof. Grecu Monica Maria 

Grădinița nr. 178 

 

  

         Din ce în ce mai des, psihologii se confruntă cu solicitarea de evaluare a școlarilor suspectați de 

o tulburare psihologică, în special ADHD. Consider utilă prezentarea unui astfel de caz și a unei 

evaluări în domeniu, pentru a evidenția caracterul extrem de complex care conturează viața 

psihologică a copilului și multitudinea de factori care influențează comportamentul uneori inadaptat 

al unui copil, chiar în mediul școlar. 

Majoritatea cercetătorilor și numerosi clinicieni folosesc schema DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) – ca fiind punctul de plecare în abordarea diagnosticului. 

Aceasta consideră tulburarea de atenție și hiperactivitatea/impulsivitatea ca dimensiuni centrale ale 

ADHD. 

Diagnosticul pus pe baza criteriilor DSM necesită ca: 

• debutul simptomelor să aibă loc înainte de vârsta de 7 ani; 

• simptomele să fie prezente de cel puțin 6 luni de zile; 

• simptomele să fie pervazive și să se manifeste în cel puțin 2 locuri diferite (școala sau serviciu și 

acasă); 

• frecvența și severitatea simptomelor să fie mai mari decât cele de la copiii cu același nivel de 

dezvoltare; 

• simptomele să determine o afectare semnificativă a functionalității la nivel social, academic sau 

ocupațional; 

• simptomele să nu apară exclusiv în cursul unor afecțiuni de dezvoltare, schizofrenie sau alte 

psihoze și să nu se explice mai bine prin alte tulburări mentale (de exemplu afective, anxioase, de 

personalitate). 

Diagnosticul include o lista de comportamente și caracteristici operaționale care par legate de 

neatenție, hiperactivitate sau impulsivitate. 

Tulburari de atenție: 

a. deseori eșuează în a acorda atenție detaliilor sau face greșeli din neatenție la temele de la școală, în 

muncă sau alte activități; 

b. deseori are dificultăți în susținerea atenției la sarcinile date sau la joacă; 

c. deseori nu pare să asculte când i se vorbește direct; 

d. deseori nu urmează instrucțiunile și eșuează în a-și termina temele la școală, treburile sau 

îndatoririle la locul de munca (nedatorându-se unui comportament opozițional sau neînțelegerii 

instrucțiunilor); 

e. deseori are dificultăți în organizarea sarcinilor și activităților; 

f. deseori evită, nu îi place sau e refractar la angajarea în sarcini care necesită efort mental susținut 

(cum ar fi temele de la școală sau de acasă); 

g. deseori pierde lucrurile necesare pentru sarcini și activități (de exemplu jucării, notițele de la 

școală, creioane, cărți sau unelte); 

h. deseori este ușor de distras de stimuli externi; 
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i. deseori este uituc în activitățile zilnice. 

Hiperactivitate: 

a. deseori agită mâinile sau picioarele sau se răsucește pe scaun; 

b. deseori părăsește locul în clasă sau în alte situații în care ar trebui să stea așezat; 

c. deseori umblă dintr-un loc în altul (încoace și-ncolo) sau se cațără excesiv în situații în care nu este 

adecvat (la adolescent sau adult poate fi limitată la senzația subiectivă de neliniște); 

d. deseori are dificultăți la joacă sau în angajarea în activități libere în liniște; 

e. deseori este pe picior de plecare sau acționează ca și cum ar fi împins de un motor; 

f. deseori vorbește excesiv. 

Impulsivitate: 

a. deseori răspunde grăbit, înainte de a se încheia întrebarea; 

b. deseori are dificultăți în a-și aștepta rândul; 

c. deseori întrerupe sau deranjează pe ceilalți (de exemplu se bagă în conversație sau jocuri). 

 

            Voi prezenta evaluarea complexă a unui școlar suspectat de ADHD de către învățător și voi 

detalia infirmarea diagnosticului dupa criteriul explicării mai bine și reale printr-o tulburare anxioasă 

datorate mediului de familie. 

 

NUME: V.L. 

VÂRSTA: 8 ANI 

Adresa:  București 

Ca urmare a cerinței  de evaluare clinică psihologică a minorului, aceasta a fost adus la 

cabinetul de psihologie însoțit de ambii părinți. Se solicită evaluarea psihologică pentru a putea 

înțelege comportamentul copilului din ultimul an și a putea lua o decizie cu privire la  schimbările 

care se impun în mediul de familie pentru a corecta comportamentul lui V.L. . în plan concret V.L. 

prezintă în mediul școlar manifestări agresive și de încălcare de norme sociale. 

Ambii părinți se arată dispuși să înțeleagă, să colaboreze și să participe la procesul de 

schimbare de comportament al copilului lor. 

  

Evaluare și Rezultate: 

Probe aplicate: observația și interviul clinic, fabule Duss, testul familiei, testul copacului 

      În urma observației psihologice, copilul este colaborativ și cooperant. Are un comportament 

liniștit și calm. Răspunde bine solicitărilor și se supune consemnelor.  Se observă că este un copil 

sensibil, afectiv, timid și emotiv. Nu prezintă semne de ADHD (facem această precizare pentru 

că în anamneză părinții afirmă că au avut un astfel de diagnostic prezumtiv din partea cadrelor 

didactice, care nu are justificare psihologică). Atât timp cât copilul răspunde solicitărilor, se 

pliază bine pe sarcină și o menține aproape o oră, în mod liniștit, acest diagnostic este exclus. La 

un anumit moment, când se aduc în discuție subiecte sensibile pentru copil (relația cu sora sa 

mică și încercările lui V.L. de comportament regresiv și de atragere a atenției, copilul 

devine  agitat și mimează o stare de plictiseală pentru a ieși din situație. Acest lucru arată doar că 

adevăratele cauze sunt la nivelul familiei, în relația cu acceptarea sorei sale și în relația cu 

părinții, în special cu mama. 

• Din punct de vedere cognitiv copilul are o dezvoltare normală vârstei sale. 
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• Din punct de vedere social este cooperant, se adaptează cu relativă ușurință mediului nou. 

• Din punct de vedere afectiv anamneza și evaluarea arată semne și comportamente concludente de 

regresie emoțională. 

Pentru a înțelege trăirile copilului precizăm că din punct de vedere teoretic la momentul nașterii unui 

nou frate toți copiii pot prezenta complexul Cain care este un complex de gelozie și rivalitate între 

frați. Dacă majoritatea copiilor pot depăși relativ ușor acest moment, pentru V.L. lucrurile au evoluat 

diferit datorită mai multor factori.  

În primul rând sora sa se naște cu o problemă medicală de greutate (prematur) și atenția, grija 

părinților se orientează spre rezolvarea acestui lucru, fapt pe care V.L. îl resimte ca neglijență 

emoțională.  

În al doilea rând este un copil sensibil care până atunci era foarte răsfățat  din relatările părinților. 

Acest lucru îi accentuează trăirile de gelozie și rivalitate.  

Nu în ultimul rând un eveniment negativ, în care a fost implicat la clasa pregătitoare (de umilință și 

acuze), urmat de atenția părinților îndreptată dintr-o data din nou spre el îl fac să înțeleagă că dacă 

face pozne este o rețetă de a atrage atenția părinților asupra lui (cum și problema surorii a atras 

atenția părinților).  

Deduce, așadar, că problema pe care copilul o are atrage atenția părinților, reușind în acest fel să 

echilibreze în viziunea lui relația cu sora. 

Desenul familiei și fabulele Duss 

Personajele pe care copilul le alege în povestea dirijată sunt iepurașii. Copilul proiectează imaginea 

familiei sale în poveste. Mama iepuraș este prima desenată, semn că o consideră persoana cea mai 

importantă pentru el, dar nu are legatură cu ea, pentru că o desenează în marginea stângă și pe el în 

marginea opusă. Iepurașul soră este cea care desparte iepurașul frate (adică el) de părinți fiind 

interpusă între ei. Totodată afirmă că sora este mai mare și el mai mic, același motiv al regresiei. El 

vrea să fie în locul surorii și sora să fie în locul lui. 

Precizează că fratele este cel mai nefericit pentru ca sora îl face să greșească (identic ca în realitate 

unde el greșește datorită emoțiilor pe care le are față de sora sa). 

Desenul copacului 

Primul copac este foarte mic, apoi desenează altul spontan, și mai mic, semn al nevoii sale de 

regresie pentru a ajunge, în imaginația sa, la perioada de copil mic când era singur la părinți și 

primea iubirea părinților în exclusivitate. Copacul este înclinat și fără suport, simbolizând lipsa sa de 

siguranță. 

 

Concluzii și recomandări: 

 Având în vedere reacțiile copilului precum și teoriile psihologice privind atașamentul la copil 

avem următoarele recomandări: 

1. Copilul trebuie să urmeze împreună cu familia un program de consiliere și psihoterapie, în care el 

să reușească să o accepte pe sora sa și să se reapropie de părinți, pe care acum încearcă să îi 

pedepsească prin comportamentul său negativ și să le atragă atenția totodată. 

2. Recomandăm consiliere de familie cu toți membrii pentru depășirea de către copil a traumei 

emoționale existente și stabilirea unui stil educațional unitar. 

3. Menținerea copilului în clasa existentă pentru că în caz contrar se vor accentua și mai mult 

sentimentele de pierdere de afecțiune și se va accentua și mai intens comportamentul. 
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4. Este util ca V.L. să primescă o responsabilitate în clasă de a asigura disciplina (exact unde are 

el probleme) și să fie pus în aceeași tabără într-o acțiune cu acei copii care îi provoacă, astfel 

încăt dacă nu realizează sarcina să piardă toți recompensa stabilită încăt să fie nevoiți să 

colaboreze. 
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 METODE DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S. 

 

Prof. Înv.Preșc. Cînu Mihaela Viviana 

              Grădiniţa Cu  P.P. Nr.7  Alexandria Teleorman 

 

      

     Abordarea copiilor la vârstele timpurii în funcție numai de vârsta cronologică poate să împiedice 

tratarea corectă individualizată și personalizată a copilului. Copiii sunt diferiți prin particularitățile de 

vârstă și prin particularitățile individuale. Chiar la aceeași vârstă unii sunt mai scunzi sau mai înalți; 

mai slabi sau mai grași, mai sensibili sau mai puternici, învață mai repede sau mai încet, etc. Putem 

spune că există multe diferențe date de particularitățile de vârstă, altele de trăsăturile lor fizice, de 

reacții emoționale, de temperament, de ritmul de dezvoltare, de stilul învățării, de preocupările 

predilecte, de aptitudini și de comportamente pe care și le manifestă fiecare. 

     Copiii doresc ca oamenii importanţi din viaţa lor să-i înteleagă şi să ştie ce simt ei. Când 

sentimentele unui copil sunt înţelese şi confirmate de către un părinte sau un cadru didactic se 

intamplă deseori un lucru minunat în comportamentul sau starea lui de sănătate se îmbunătăţeşte. Cu 

sprijinul unui părinte sau al unui cadru didactic co 

pilul va învăţa să caute propriile sale soluţii pentru probleme, să devină mai independent şi să-şi 

stăpânească emoţiile şi comportamentul.  

Copilul trebuie implicat în luarea deciziilor şi trebuie alese situaţiile la care poate să participe. 

O educaţie timpurie de calitate porneşte de la cunoaşterea de către adulţi a modului în care copilul 

creşte, se dezvoltă şi învaţă. Cu cât îl vom cunoaşte mai bine cu atât vom fi mai realişti în aşteptările 

pe care le avem pentru copil şi cu atât vom şti mai bine cum să-l sprijinim în dezvoltarea lui pentru a-

i asigura cele mai adecvate condiţii pentru a-şi împlini potenţialul. 

       Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor cu dizabilităţi şi cadrele 

didactice bine pregătite şi informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru consilierea 

acestora. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei 

motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau 

tânarul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa 

totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor 

randamente la învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la 

posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.     Educaţia incluzivā se adresează tuturor copiilor şi 

promovează ideea că şcoala trebuie să se schimbe şi să se adapteze nevoilor elevului şi nu invers. 

Educaţia incluzivă garantează prin flexibilitatea sa pregătirea pentru viaţa socială şi profesională a 

tuturor elevilor cu / fără deficienţă. Beneficiul acestui tip de învăţământ rezultă din: eliminarea 

barierelor de învăţare; asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, indiferent de: sex, rasă, condiţie 

socială, etc.; soluţiile efective, adaptate nevoilor de învăţare ale fiecărui elev; lucrul în echipă: cadru 

didactic de la clasă, cadru didactic de sprijin, psiholog, logoped, medic şcolar, părinte, mediator 

şcolar, comunitatea. Cu certitudine şcoala este cea care contribuie la formarea capacitāţilor cognitive 

şi de integrare socialā dar tot şcoala ne–a demonstrat că acceptarea diferenţelor poate fi un punct de 

pornire în valorizarea fiecăruia dintre noi. 

    Consilierea elevilor cu CES are loc în colaborare cu medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi 

sociali, cu familia. Consilierul obţine de la specialişti informaţii despre conduita elevului şi le pune la 

dispoziţia acestuia, cu evidenţierea aspectelor pozitive şi posibilităţilor, oportunităţilor de integrare 

(şcolară, profesională, socială).     În fiecare generaţie de elevi există copii cu deficienţe, adică cu 

pierdere, tranzitorie sau definitivă, a structurilor de funcţionare fiziologică sau psihologică. Când 

incapacitatea sau limitarea, rezultată din deficienţe, este necesară orientarea spre instituţii speciale de 

învăţământ. Dar deficienţa poate  fi diminuată în multe cazuri. Soluţia preconizată indică răspunsuri 
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educative adecvate la nevoile elevului, formulate ca cerinţe speciale. Când aceste răspunsuri sunt 

adecvate şi suficiente pentru susţinerea dezvoltării personale şi adaptării şcolare, atunci se poate 

vorbi de o posibilă integrare socială şi profesională. 
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O șansă pentru  copiii cu CES 

 

Prof. înv.preșcolar Văcărescu Elena-Andreea 

Grădinița cu P.P. nr.10 Alexandria,Teleorman 

  

Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile acute 

ale timpului prezent. În filosofia lumii moderne materializată în politicile educaţionale, internaţionale 

şi naţionale, se caută răspuns la întrebări fireşti care doresc să exemplifice îngrijorarea faţă de 

viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi să se concentreze pe soluţii rapide şi 

adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter 

recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor 

funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. Copiii care sunt diferiți și au 

CES, cer atenție specială și necesită sprijin pe parcursul dezvoltării lor. De aceea în munca la catedră 

am urmărit să trec de la politicile largi la măsura pedagogică directă, de la concepte la acțiune. Am 

conștientizat rolul pe care poate să-l joace o strategie didactică adecvată în rezolvarea multor 

probleme de dezvoltare. Propunerea unui spațiu educativ organizat și amenajat în sensul urmăririi 

dezvoltării și stimulării este cea mai eficientă. Este eficient parteneriatul educațional și este necesară 

cunoașterea inițială a individualității copiilor. Problema cea mai dificilă a constituit-o înregistrarea 

progreselor preșcolarilor și evaluarea nevoilor și evoluțiilor lor. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să 

se creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în 

comunitatea normală.  

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie 

parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De 

fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, 

părinti.  

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri 

diferite față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se 

introduc activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de 

deficiență. Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după 

posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge 

obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  
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            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul 

lor. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ 

copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al 

copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii 

sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la 

spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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STUDIU DE CAZ 

Prof. înv. preșcolar Popa Maria Florica 

Grădinița P.P. Chișineu-Criș, Arad 

DATE PERSONALE: 

Numele și prenumele: T T L 

Grădinița P.P. Chișineu-Criș, grupa mare, program normal  

Situaţia şcolară:  

Băiatul frecventează  grupa mare, fără absenţe nemotivate. În  grupele mică și mijlocie a frecventat 

grădinița doar însoțit de bunica. Acomodarea a fost foarte greoaie. A acceptat foarte greu atât colegii 

cât și cadrul didactic.Timpul  petrecut în grădiniță a fost foarte scurt la început. În grupa mare, pe 

care o repetă, vine cu multă bucurie și participă  la toate  activităţile, chiar dacă la unele participarea 

este pasivă. 

STAREA DE SĂNĂTATE: 

a. Starea generală de sănătate este bună. 

b. Mențiuni medicale importante: TULBURARE DE SPECTRU AUTIST, RETARD PSIHIC 

SEVER 

DATE FAMILIALE: 

Familia este legal constituită. Mai are doua surori mai mari, eleve în clasele primare. Locuiesc 

împreună cu bunicii materni.  

Climatul familial și condițiile de locuit sunt propice pentru dezvoltarea copiilor. Între părinți, copii și 

bunici sunt raporturi armonioase, de înțelegere. 

Colaborarea familiei cu cadrul didactic este foarte bună. Membrii familiei sunt interesați de 

activitatea preșcolarului și de compotamentul lui. 

DATE PSIHOPEDAGOGICE: 

a. Dezvoltarea psihomotorie: 

Manifestă dificultăți în manipulare și coordonare. Merge, aleargă fără să cerceteze ceea ce îl 

înconjoară. Coordonarea motrică fină este deficitară. Schema corporală este la nivel de recunoaștere 

a părților corpului. 

b. Procesele cognitive și stilul de muncă:  

Gândirea: înțelege noțiuni simple, definește noțiuni simple, operează cu noțiuni simple. Nu înțelege 

cauza-efect. Nu poate lua decizii singur, se adaptează foarte greu la situații noi. Exercită comenzi 

simple doar la cererea persoanelor pe care le cunoaște și pe care le acceptă. 

Memoria peșcolarului este de scurtă durată, este mixtă și predominant mecanică. 

Limbajul și comunicarea:   

Vocabular redus. Exprimare orală greoaie. Comunicare verbală minimă la nivel de cuvinte și 

propoziții simple. De cele mai multe ori răspunde prin acțiuni. 

Atenția îi este distrasă de zgomote. Are deficit atențional ușor. Se concentrează în cadrul activităților 

care îi plac.  

Motivația de învățare este extrinsecă de cele mai multe ori. 

Receptivitatea, participarea și implicarea: manifestă interes inegal, fluctuant fașă de activități. 

Este greu de antrenat în activitățile care nu îi plac. Preferă jocurile muzicale și euritmiile, dar se 
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poziționează foarte aproape de cadrul didactic. În cadrul activităților artistico plastice și practice, în 

rezolvarea fișelor de lucru studiază lucrările colegilor și se inspiră până la copiere.  

c. Relații sociale:  

Pe parcursul zilei este retras, izolat, puțin comunicativ. Nu este agresiv chiar și atunci când un coleg 

îi creează un disconfort. Cere ajutor de la cadrul didactic mai mult prin gesturi sau cu cuvinte puține. 

d. Nivelul achizițiilor școlare: 

Depriderile de citit și scris sunt total absente. Privește imagini, dar nu le descrie. Cu sprijin și 

încurajare se rezumă la a enumera unu, două elemente. Total absente sunt și depriderile de calcul, 

recunoaște cifre, culorea și mărimea obiectelor. 

Comportamentul centrat pe unele secvențe ale activității. Preferă să manipuleze jucării în mod 

individual.    

Obiective pe termen lung:  

Dezvoltarea abilităţilor relaţionale şi a comportamentelor                  emoţionale, creșterea nivelului 

de dezvoltare motrică, dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea și utilizarea  semnificațiilor  verbale. 

 Obiective pe termen scurt:  

Să respecte regulile de lucru în grup,  să ia parte la activitățile de învăţare în grup, să lucreze pe 

sarcini de5-7 minute înpreună cu grupa, să  grupeze obiectele pe baza caracteristicilor fizice, să  

spună în funcţie de context: „mulţumesc”, „te rog”, „bună ziua”, „la revedere”, să coopereze, facă 

schimb de obiecte în joc, să lovească mingea cu piciorul, să coboare scările păşind alternativ, să ţină 

creionul cu trei degete, să deseneze imitînd adultul: -cercul şi pătratul 

Strategii şi mijloace folosite : 

 Tehnici cognitiv- comportamentale, tehnici artistice-creative: desen, modelaj, colaj, joc de rol, 

jocuri, exerciţii şi jocuri de recunoaştere a diferitelor stări emoţionale exprimate de figura umană: 

tristeţe, veselie, furie, bucurie,  jocuri de grup, jocuri cu reguli fixe, ședințe cub logoped și psiholog. 

                    Metode şi instrumente de evaluare:  

Evaluare continuă prin observarea comportamentului în  timpul activităţilor,  fişe de monitorizare 

întocmite de educator, consilier, logoped. Evaluare orală prin aprecieri şi încurajări al 

comportamentelor pozitive permanent.   

Specialiștii care intervin în aplicarea programului sunt : educatoarea, logopedul, consilierul 

psihopedagog. 

Recomandări:  

Să frecventeze zilnic grădinița, să facă plimbări prin parcul copiilor în vederea socializării cu copiii. 

Să continue ședințele cu logopedul și psihopedagogul. 
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COMIC BOOKS – O LITERATURA SPECIALĂ  

Prof. Stan Marcela-Cristina 

Seminarul Teologic Ortodox, Cluj –Napoca   

 

MOTTO: “Comics are words and pictures. You can do anything with words and pictures.” (Harvey Pekar) 

Astăzi lectorul copil postmodern vizualizează, el nu mai este doar un simplu receptor, ci 

devine un făuritor şi generator de sensuri. Şi spunem sensuri deoarece lectura copilului este 

multidisciplinară, globalizantă, dar nu neapărat exhaustivă. „Didactica modernă stă pe spatele  

verbului a şti: „ a-şti, a-şti-să-faci, -să-fii şi -să-devii.”19  

Dacă ar fi să dăm o definiție benzilor desenate aceasta ar fi „un mijloc de comunicare pe 

cale grafică, alcătuit cu ajutorul imaginilor și, adeseori, a cuvintelor, în scopul de a ilustra un fir 

narativ. Aceasta este,in special, destinata copiilor de toate vârstele.”20  

În spațiul american, benzile desenate au un rol deosebit de important, datorită, în mare parte, 

producțiilor cinematografice cu supereroi lansate de Marvel. Creatorul celor mai populari eroi, Stan 

Lee, poate fi recunoscut ca cel mai de succes scriitor de benzi desenate al tuturor timpurilor. Benzile 

desenate sunt o combinaţie între literatură şi desen. E o artă secvențială. O poveste ilustrată, împărţită 

în cadre, după anumite reguli, unde personajele vorbesc în bule”  

Astăzi copilul postmodern vizualizează, el nu mai este doar un simplu receptor, ci devine un 

făuritor şi generator de sensuri. Şi spunem sensuri deoarece lectura copilului este multidisciplinară, 

globalizantă, dar nu neapărat exhaustivă. Doar când va deveni un lector pragmatic va realiza nu 

numai importanţa literaturii pentru copii dar va permite şi o regăsire a acestuia şi o individualizare a 

lui. Lectura formativă îşi arată roadele, însă şi cea de plăcere. Mulţi autori, de exemplu, recunosc o 

mai mare plăcere lectorială a basmelor şi poveştilor la o vârstă adultă decât în copilărie. 

Termenul este folosit însă în sensuri mai largi, acoperind şi lucrări de nonficţiune sau proze 

scurte, concepute însă după principiile acestei arte secvenţiale. Se diferențiază de benzile desenate 

prin faptul că cele din urmă apar în foileton. În definiția de dicționar Merriam-Webster romanele 

grafice sunt o „povestire ficțională care este prezentată în format de bandă desenată și publicată în 

formă de carte.” Însă o definiție simplă poate fi animații care spun o poveste și sunt publicate în 

formă de carte.21 

 
19 Alina Pamfil, Limba şi literatura română în şcoala primară: perspective complementare, Editura Paralela 45, Piteşti, 

2009, p. 38.  
20 Apud Dodo Niță, Istoria Benzii Desenate Românești,  Editura Vellant, București, 2010. 
21 Apud Merriam-Webster.com.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mass-media
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grafic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine_(dezambiguizare)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cuv%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nara%C8%9Biune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nara%C8%9Biune
https://en.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dodo_Ni%C8%9B%C4%83
https://en.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster
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Comic Books- urile sunt scrise respectând anumite convenții care mijlocesc descifrarea acestui 

tip de povești ilustrate. Colectivul de autori și ilustratori sunt cei care decid atât forma cât și 

conținutul benzii, urmărind:   

 

➢ utilizarea bulelor de dialog (speech bubles), îndreptate spre personaj. În cazul în care acesta 

este prea distant, indicațiile de loc și de timp vor fi, de obicei, marcate prin casete 

dreptunghiulare situate în partea de sus a ilustrației. 

➢ adăugarea replicilor sau a indicațiilor de loc și timp sub fiecare ilustrație în parte, folosind 

normele limbii scrise (punctuație, linii de dialog); 

  În spațiul american, benzile desenate au un rol deosebit de important, datorită, în mare parte, 

producțiilor cinematografice cu supereroi lansate de Marvel. Creatorul celor mai populari eroi, Stan 

Lee, poate fi recunoscut ca cel mai de succes scriitor de benzi desenate al tuturor 

timpurilor.  

 În secolul al XIX-lea, mai precis pe 11 iunie 1825, în Scoția, își făcea 

apariția primul număr al revistei The Glasgow Looking Glass,  fiind considerată 

prima bandă desenată. Revista va avea 19 numere și vor conține pagini de satiră a 

societății scoțiene. În Statele Unite, primele benzi desenate au început să apară în 

anii ’30, prima revistă de benzi desenate fiind considerată de multe persoane 

publicația Famous Funnies:A Carnival of Comics.  

Deoarece revista a apărut în timpul marii crize economice americane, un factor decisiv care a 

contribuit la succesul acesteia a fost prețul redus, de 10 cenți, care era printat direct pe copertă. 

Revista Famous Funnies este considerată de multe persoane ca fiind prima revistă americană de 

benzi desenate, reprezentând inspirația celor care mai târziu au creat celebrele benzi desenate 

Marvel sau DC Comics. Acestea au cunoscut succesul abia mai târziu, în anii ’40-’50, când au apărut 

pentru prima dată, eroi precum Superman, Batman, Captain America sau XMen. Câștigătorul 

detașat din punct de vedere al popularității și al numărului de reviste vândute este Superman, eroul 

creat de DC Comics, având peste 600 de milioane de numere vândute. 

 Comic books-urile au, în cele din urmă, o importanță deosebită pentru copiii cu dezabilități 

atât fizice cât și mentale. Eroii din aceste cărți ajută la o creștere a stimei de sine, curaj în depășirea 

obstacolelor și limitărilor. Pentru elevii cu o dezabilitate de învățare (learning disabilities) cu 

dislexie, tulburarea de procesare auditivă centrală, ADHD, disgrafie sau  Autism – sindrom  

Asperger, o astfel de carte poate ușura drumul spre lectură: „Comic Books offer an attractive 

alternative to traditional books for struggling readers because of their use of visuals, mature themes, 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bul%C4%83_de_dialog&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Punctua%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Linie_de_dialog
http://supererou.ro/c/alte-bd/
http://supererou.ro/c/alte-bd/
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and more limited text. Comic books hook kids with their adventure stories and superheroes while 

teaching positive messages to kids who struggle with role models, like helping others, doing one’s 

best, working as a team, persevering in tough situations, and that being different is OK. The stories 

provide life lessons and skills of coping with difficulties, problem-solving, and discovering and using 

unique strengths that resonate with kids with learning disabilities. For kids with learning disabilities, 

any genre that gets them reading and helps them embrace their uniqueness should be explored, and 

comic books provide that unique opportunity.”22 
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Integrarea elevilor cu cerințe educative speciale 

 

Prof. Dicu Cosmina Alina 

Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Corabia, județul Olt 

        

          Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare 

a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare 

măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. 

  Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale constă în a-l lăsa pe elevul cu dificultăţi de 

învăţare sau cu nevoi speciale (CES) să evolueze şi să progreseze în clasa de vârstă obişnuită, cu 

sprijin corespunzător, în cazul în care aptitudinile sale îi permit acest lucru în interesul dezvoltării 

sale personale. Orice integrare trebuie să fie în profitul elevilor respectivi şi nu doar din punct de 

vedere al stimulării sociale. Trebuie să existe o reală participare a elevilor cu CES la activităţile de 

clasă şi cel puţin o participare minimă garantată la activităţile cognitive. O integrare reală presupune 

o pedagogie de incluziune în toate activitaţile în măsura posibilului în funcţie de aptitudinile acestor 

elevi. O parte prea mare de învăţământ individual constituie însă o excludere care singularizează şi 

stigmatizează elevii în chestiune. Acesta este motivul pentru care este de dorit în măsura posibilului 

ca profesorii să îi ajute pe elevi în clasa în care aceştia sunt integraţi. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 

exigenţele şcolii.  

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea, ar trebui să beneficieze de consiliere şcolară şi vocaţională personală, dar  şi 

de consiliere  a familiei. 

           Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală 

şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie 

să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

         În unele şcoli, activitatea educativă desfăşurată în sala de clasă cu profesorul este completată cu 

activităţi educative speciale, cu caracter suplimentar, desfăşurate într-un cabinet dotat cu resurse de 

învăţare suplimentare.  Acest program individualizat de studiu de care urmeză să beneficieze un elev, 

în funcţie de dificultăţile întâmpinate, este stabilit, de obicei, de o echipă de profesori, specializată în 

stabilirea serviciilor educative speciale. 

Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar acționându-se atât din 

punct de vedere pedagogic cât și psihocomportamental. 

            Sub aspect pedagogic: 
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➢ copilul trebuie să beneficieze de mai mult timp pentru realizarea sarcinilor; sarcinile lungi se 

fragmentează în sarcini mai scurte, sau se dau elevului sarcini separate, mai uşoare, adaptate 

nivelului său. 

➢ identificarea a ceea ce ştie şi ce poate copilul şi pornirea de la punctul în care încep să apară 

dificultăţile 

➢ copilul să fie lăsat să muncească în ritmul său propriu, prin atribuirea de teme/sarcini care pot 

fi realmente finalizate în timpul disponibil 

➢ indicarea cât mai exactă a ceea ce trebuie să facă şi să reţină; oferirea de exemple concrete şi 

folosirea de scheme atâta timp cât este necesar 

➢ evidenţierea concretului şi a semnificaţiei conţinutului din ceea ce se învaţă 

➢ asigurarea achiziţionării materialului nou prin repetare în moduri cât mai variate 

➢ organizarea, secvenţierea, accesibilizarea cât mai riguroasă a activităţii; de la simplu la 

complex, de la uşor la greu, de la cunoscut la necunoscut; structurarea învăţării în paşi mici 

➢ educarea atenţiei se realizează prin evidenţierea dimensiunilor relevante a ceea ce se prezintă, 

prin reducerea la minim a factorilor perturbatori şi prin dozarea adecvată a sarcinilor de lucru 

➢ încorporarea în secvenţele de învăţare a unor stimuli atractivi şi a unor întăriri pozitive 

(elevul trebuie lăudat pentru fiecare reuşită, astfel încât să capete încredere în sine şi să repete 

comportamentul pozitiv) 

➢ este indicat să i se dea teme mai scurte sau adaptate special pentru el;  

➢ cadrul didactic îl poate ajuta să-şi stabilească scopuri pe termen scurt, pentru a savura mici 

succese ce au darul de a-i îmbunătăţi stima de sine; 

➢ este indicat să se utilizeze material vizual în predarea lecţiei; 

➢ este indicat să i se ofere elevului explicaţiile necesare pentru înţelegerea sarcinii (elevul poate 

primi pe caiet o exemplificare, sau un scurt model al exerciţiului pe care trebuie să îl 

rezolve); 

➢ este indicat să i se dea sarcinile pe rând pentru a se evita confuziile; 

➢ trebuie controlat regulat dacă şi-a făcut temele şi încurajat să îşi ţină lucrurile în ordine; 

➢ este recomandat ca instrucţiunile pentru tema de acasă să fie clare, iar profesorul să se asigure 

că au fost înţelese de elev. Elevul poate fi rugat să repete ceea ce are de făcut ; 

Sub  aspect  psihocomportamental 

➢ dacă elevul manifestă impulsivitate, cel mai indicat este să se ignore comportamentele 

necorespunzătoare de importanţă minoră, (prin intermediul lor copilul încearcă să atragă 

atenţia asupra sa, să fie în centrul atenţiei cadrului didactic) să fie recompensat sau pedepsit  

imediat ce comportamentul s-a produs; 

➢ fiecare comportament pozitiv, indiferent dacă este de importanţă minoră, trebuie imediat 

evidenţiat şi subliniat. 

➢ copilul trebuie în permanenţă încurajat, lăudat pentru rezultate şi comportamente pozitive; în 

acest fel, comportamentele pozitive imediat lăudate, se vor repeta iar stima de sine a elevului 

va creşte. 

➢ poate fi valorificată,în sens pozitiv, tendinţa accentuată de imitare a acestor copii 

 Sub  aspect  relaţional - social 

➢ copilul este încurajat să observe un coleg model; 
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➢ se evită activităţile sociale cu grad competiţional ridicat deoarece pot provoca activare, 

dezorganizare şi frustrare; 

➢ se încurajează învăţarea în colaborare cu alţi colegi; organizaţi activităţi în grup care să 

stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, pauze organizate) 

➢  copilului ise dau responsabilităţi sociale pentru a fi privit   într-o lumină pozitivă de colegi. 

           Ca metodă de predare, cea mai potrivită pentru elevii cu dificultăţi de învăţare pare a fi 

conducerea pas cu pas a acestor elevi de către profesor în realizarea diferitelor tipuri de sarcini. După 

ce au învăţat să execute corect asemenea sarcini, să li se propună diferite exerciţii şi aplicaţii în 

situaţii practice, oferindu-le după fiecare un feedback imediat şi amănunţit. 

În concluzie, profesorii pot folosi mai multe strategii prin care îi pot ajuta pe elevii cu 

dificultăţi de învăţare să obţină succesul şcolar dorit 

În unele şcoli, activitatea educativă desfăşurată în sala de clasă cu profesorul este completată 

cu activităţi educative speciale, cu caracter suplimentar, desfăşurate într-un cabinet dotat cu resurse 

de învăţare suplimentare.  

Acest program individualizat de studiu de care urmeză să beneficieze un elev, în funcţie de 

dificultăţile întâmpinate, este stabilit, de obicei, de o echipă de profesori, specializată în stabilirea 

serviciilor educative speciale. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru 

a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii 

funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se 

confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare 

cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii.  

        Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor. 

        Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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INCLUZIUNEA EDUCAȚIONALĂ A ELEVILOR  

CU DIZABILITĂȚI - PROVOCĂRI 

 

prof. Posedaru Teodora 

Liceul Tehnologic Vernești 

 

Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii moderne, determinată de 

nevoile acute ale timpului prezent. Politicile educaţionale, internaţionale şi naţionale caută răspuns la 

întrebări fireşti legate de viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi să se 

concentreze pe soluţii rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. 

Egalizarea șanselor sprijină toți copii, inclusiv pe cei cu CES, pentru a-și atinge standardele 

propuse de programul de educație, prin asigurarea accesului egal la curriculum, utilizarea adecvată a 

unor strategii de instruire, activități de învățare, materiale educaționale și mediul grupei. 

În perioada comunistă funcţiona comisia pentru ocrotirea minorilor. Această comisie era 

formată din reprezentanţi ai consiliului judeţean, delegaţi din partea direcţiei pentru probleme de 

muncă şi ocrotiri sociale, direcţiei sanitare, inspectoratului şcolar, inspectoratului de miliţie etc. şi lua 

măsuri de ocrotire pentru copiii care, datorită deficienţei, aveau nevoie de îngrijire specială care în 

familie nu le putea fi asigurată. Aceşti copii erau încredinţaţi instituţiilor şcolare pentru deficienţi 

recuperabili, căminelor-şcoală sau atelier pentru deficienţi parţial recuperabili, sau căminelor pentru 

deficienţi nerecuperabili.  

Căderea regimului comunist a adus schimbări importante în domeniul protecţiei copilului şi a 

persoanelor cu dizabilităţi. În primul rând, accentul a început să se pună pe descentralizare, respectiv 

pe responsabilitatea colectivităţii locale de a asigura copiilor în situaţie de risc protecţie şi asistenţă. 

În al doilea rând, s-a început dezinstituţionalizarea şi sprijinirea familiei pentru a avea grijă de copii. 

În plus, criteriul recuperabilităţii a fost eliminat, astfel încât să poată fi respectat dreptul la educaţie al 

oricărui copil (Vrăsmaş, 2010).  

Între anii 1992–1999, încadrarea în grad de handicap a copiilor a revenit comisiilor de 

diagnostic şi triaj care funcţionau pe lângă direcţiile sanitare judeţene. În anul 1999, aceste comisii 

au fost preluate de comisiile de expertiză medicală a copiilor cu handicap, care erau compuse dintr-

un medic specialist pediatru, un medic de psihiatrie infantilă, un psiholog, toţi angajaţi ai direcţiilor 

de sănătate publică. De asemenea, comisiile erau completate şi de un psihopedagog, desemnat de 

inspectoratele şcolare judeţene, de obicei inspectorul pentru învăţământ special. Un punct slab era 

faptul că se lucra mai mult pe dosare şi nu era obligatorie prezenţa copilului la evaluare. Astfel erau 

incluși copii în şcoli speciale, fără ca aceștia să fie văzuți. 

Legea învăţământului din 1995 a adus o serie de schimbări importante, printre care: înfiinţarea 

comisiilor de expertiză în subordinea inspectoratelor şcolare judeţene, cu rol de a stabili tipul şi 

gradul handicapului copilului, precum şi diversificarea formelor de şcolarizare pentru copiii cu 

deficienţe. 

În perioada 1995–2001, comisia de expertiză complexă a inspectoratului şcolar a funcţionat în 

paralel cu cea de diagnostic şi triaj, care a fost apoi transformată în cea de expertiză medicală a 

copiilor cu handicap. Pentru a exista un singur for tutelar care să ia hotărâri privind copiii aflaţi în 

dificultate, atribuţiile acestor comisii au fost preluate de către comisia de protecţia copilului (CPC), 

prin intermediul serviciului de evaluare complexă (SEC). Rolul acestui serviciu este de identificare, 

evaluare şi monitorizare a copiilor sau tinerilor cu deficienţe şi dificultăţi de învăţare şi adaptare 

https://www.dascalidedicati.ro/raportul-de-vizita-la-csei-suceva-februarie-2019/
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socio-şcolară, de orientare şcolară a lor, precum şi de verificare a îndeplinirii condiţiilor privind 

încadrarea copilului într-un grad de handicap.  

În anul 2003, a fost publicat în monitorul oficial Ghidul metodologic pentru evaluarea copilului 

cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap întocmit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, 

instrument care a furnizat principiile directoare şi a pus bazele ştiinţifice ale evaluării copiilor cu 

dizabilităţi. Conform acestui ghid, evaluarea este văzută ca un act de mare responsabilitate, iar 

scopul ei nu este doar de constatare a dizabilităţii, ci şi de identificare a potenţialul de dezvoltare şi 

învăţare, care va sta la baza propunerii de programe de stimulare şi dezvoltare a ariilor afectate, 

precum şi de orientare a copiilor către serviciile adecvate. 

În noua lege a învăţământului nr. 1/2011 a fost prevăzut ca evaluarea, orientarea şcolară şi 

profesională a copiilor şi tinerilor cu CES să revină centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă 

educaţională (CJRAE), aflate în subordinea inspectoratelor şcolare judeţene (ISJ), iar stabilirea 

gradului de deficienţă al elevilor cu CES să se realizeze de către aceste centre, în colaborare cu CPC.  

Cerinţele speciale în educaţie şi asigurarea de şanse egale la educaţie şi formare pentru toţi 

copiii au devenit un domeniu prioritar pentru specialiştii din domeniul educaţiei. În ultima vreme au 

apărut numeroase articole, lucrări, studii şi cercetări bazate pe educaţia şi accesul în şcolile de masă 

ale copiiilor cu cerințe educative speciale. Este necesar ca, la nivelul sistemului de învăţământ 

românesc, să fie adoptate şi aplicate în mod corect acele intervenţii care să faciliteze integrarea 

copiilor cu cerinţe educative speciale (CES). 

Acceptarea şi integrarea copilului cu CES în şcoala de masă, alături de copii cu dezvoltare 

tipică, duce la eliminarea segregării şi a excluderii sociale. 

Conform afirmațiilor lui Alois Gherghuț, copiii cu nevoi educaţionale speciale trebuie să facă 

parte din comunitate, să fie integraţi și sprijiniţi în adaptarea lor la mediul şcolar. Aceştia au nevoie 

să fie valorizaţi, să beneficieze de practici educaţionale deschise şi flexibile astfel încât să le fie 

recunoscute aptitudinile şi capacităţile de învăţare şi de adaptare. 

Cerinţele educaţionale speciale sunt necesităţi educaţionale suplimentare, complementare, care 

solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexa, conform 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, 2011. 

În realitate, orice copil, indiferent de tipul de devoltare, poate întâmpina la un moment dat 

dificultăţi de învăţare, adaptare, relaţionare socială. Acest lucru nu trebuie să ducă la excluderea lui 

socială şi şcolară, ba dimpotrivă, trebuie să se analizeze factorii care au dus la această situaţie şi să se 

caute soluţii. 

În prezent, copiii cu cerinţe educaționale speciale, fie că este o formă de deficienţă 

locomotorie, fie că este vorba de un copil cu tulburare de spectru autist sau Down, au şansa de a fi 

incluşi în cadrul unei şcoli de masă şi spijiniţi pentru a reuşi. 

Pentru ca aceşti copiii să fie cu adevărat integraţi şi incluziunea şcolară să se realizeze la un 

nivel real, A. Gherghuț propune îndeplinirea următoarelor criterii de către învăţământul de masă: 

- să existe motivaţia în rîndul cadrelor didactice de a crea un mediu incluziv în clasa de elevi 

- să existe cunoştinţe din partea cadrelor didactice pentru lucrul cu copii cu CES 

- sa se realizeze un sprijin pentru cadrele didactice 

- să se pună în practică o relație de cooperare strânsă cu părinţii copiilor cu CES 
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- realizarea unui set de politici relevante, care să permită dezvoltarea unui cadru adecvat 

Pe lângă dorinţa de a pune în practică incluziunea școlară, şcolile de masă trebuie să aibă la 

dispoziţie şi noi resurse, atât umane, cât şi materiale, pentru a reuşi să aibă pregătirea necesară 

procesului de incluziune. 

Studiile recente au scos la iveală că multe şcoli, pentru a-şi păstra o anumită autonomie ori a 

anumită imagine, nu apelează la servicii suplimentare de sprijin, iar acest lucru se dovedeşte, în 

multe cazuri, a fi în detrimentul copiiilor cu CES. 

Trebuie luat în calcul şi modul în care este primit copilul  în şcoală de către colegi şi părinţii 

copiiilor cu dezvoltare tipică. Dacă atitudinea acestora nu este una pozitivă, atunci copilul nu se va 

simţi inclus, va dezvolta stimă de sine scăzută şi neîncredere în abilităţile sale. 

Această situație va duce la o sănătate mentală precară a copilului, la sentimente de inferioritate 

și la posibile manifestări de anxietate și despresie (W. Dikel, 2015). 

Principalele provocări pe care le ridică incluziunea educaţională a copiilor cu dizabilităţi sunt 

generate de următoarele situaţii:  

- Caracterul interinstituţional al evaluării: există uneori diferenţe între comportamentul copilului în 

momentul evaluării şi rapoartele specialiştilor; cei responsabili cu identificarea cazurilor de copii cu 

dizabilităţi nu-i informează la timp pe părinţi; procedura de evaluare a copiilor este greoaie, iar ideea 

că trebuie să meargă la multe instituţii îi descurajează pe unii părinţi; cadrele didactice sunt 

nemulţumite de faptul că decizia privind evaluarea şi orientarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi o iau 

practic angajaţii din cadrul serviciului de asistenţă socială  

- Lucrul în echipă: munca în echipă implică un schimb permanent de informaţii, de încredere şi 

respect reciproc între specialişti, dar pot apărea uneori și bariere de comunicare între aceștia, 

rivalitate, lipsă de organizare, sau chiar tendinţă de dominare 

- Colaborarea cu părinţii: rezistenţa părinţilor la ideea că au un copil cu dizabilităţi, fie din teama de 

etichetare, respingere, fie de teama posibilității orientării copilului spre şcoala specială; cea mai mare 

rezistenţă o manifestă părinţii cu studii superioare, care depăşesc cel mai greu dezamăgirea că nu au 

copilul dorit; familiile cu un statul socio-economic mai modest acceptă mai uşor problemele 

copilului, deoarece iau lucrurile ca atare (filozofie de tipul „Asta ne-a dat Dumnezeu, asta ne este 

crucea şi trebuie să o ducem”), solicită mai repede ajutorul, dar uneori nu au resursele necesare 

pentru a susţine recuperarea copilului 

- Eterogenitatea colectivelor de elevi din şcolile incluzive: în lipsa unor soluţii eficiente de a lucra cu 

colective numeroase și diverse de elevi, cadrele didactice trăiesc sentimentul lipsei de eficienţă în 

ceea ce priveşte activitatea lor, pot încerca să niveleze clasele sau să nu le acorde atenția necesară 

copiilor cu CES; neglijarea copiilor cu CES poate să apară şi ca urmare a presiunii părinţilor copiilor 

obişnuiţi care doresc rezultate bune la diferite concursuri şcolare şi extraşcolare. 

În privinţa şcolarizării copiilor cu dizabilităţi, specialiştii se confruntă cu următoarele dileme: - 

care este şcoala cea mai potrivită pentru copil - cea de masă sau cea specială? 

- să păstreze copilul în familie, sau să recomande instituţionalizarea lui pentru a fi şcolarizat? 

Specialiștii sunt prudenți cu privire la înscrierea unui copil într-o școală specială de la început 

deoarece palierele de dezvoltare pot cunoaşte o evoluţie inegală, ceea ce dă impresia că există o 

deficienţă, dar, în timp, acel copil poate recupera stagnarea (sunt copii care se maturizează mai lent, 

deci e bine să fie lăsat într-o şcoală publică, să fie supus astfel unei probe). 
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În plus, o dată intrat într-o şcoală specială, revenirea în învăţământul de masă se va face cu mai 

mare dificultate. În astfel de cazuri, riscul cel mai mare este de a marca negativ traseul şcolar al unui 

copil (Vrăsmaş, 2010). 

Pe de altă parte, majoritatea părinţilor doresc înscrierea copiilor la o şcoală obişnuită, indiferent 

de gravitatea problemelor şi a diagnosticelor. Aceasta se întâmplă deoarece şcoala specială este un 

simbol aducător de stigmat, care discreditează persoana care învaţă acolo.  

Unele familii, pentru care dizabilitatea copilului reprezintă una dintre principalele surse de 

venit, refuză în mod constant şcoala specială, care presupune cazarea copilului în centrul de 

plasament pe durata şcolarizării, deoarece în această perioadă nu mai beneficiază de drepturi băneşti.  

În situaţii precare, specialiştii pot propne scoaterea copilului din familie şi internarea într-un 

centru de plasament, unde copilul să poată beneficia de recuperare şi de condiţii normale de trai 

Cazurile mai aparte sunt cele de copii cu deficienţe senzoriale deoarece în şcolile de masă nu 

există specialişti calificaţi. Doar în şcoala specială aceşti copii pot beneficia de o educaţie adecvată 

problemelor pe care le au, însă există părinţi care refuză internarea lor. 

Deoarece se pune accent atât pe performanţă şi pe educaţie de calitate, cât şi pe 

individualizarea educaţiei pentru elevii cu CES, este nevoie de o pregătire a cadrelor didactice astfel 

încât să fie flexibile, rezistente la stres şi să utilizeze metode moderne de predare–învăţare–evaluare. 

Fiind un fenomen complex, incluziunea copiilor cu dizabilităţi în şcolile de masă constituie o 

provocare pentru instituţiile implicate şi pentru societatea în ansamblu şi are drept consecinţă nevoia 

de schimbare atât a mentalităţilor, cât şi a politicilor educaţionale.  
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 ORGANIZAREA ACTIVITĂȚIILOR MOTRICE ADAPTATE PENTRU  DEFICIENȚI 

MINTALI SAU RETARD MEDIU ȘI UȘOR 

prof. Cristea Manuela 

Colegiul de Științe ale Naturii Emil Racoviță Brașov 

 

 Educaţia fizică şi sportul adaptat încearcă să vină în întâmpinarea unei mari provocări şi 

anume să sprijine subiecţii deficienţi în a căpăta deprinderi care să îi facă independenţi, autonomi. 

Acest lucru se poate realiza dacă respectăm trei aspecte importante:  

 ♦ conturarea unei strategii adecvate;  

 ♦ crearea unor situaţii de învăţare stimulative;  

 ♦ utilizarea unei abordări de instruire specifice şi a unor modele ce facilitează (re)învăţarea.  

 Utilizarea educaţiei fizice şi sportului în stimularea motivaţiei interne care susţine procesul de 

vindecare – recuperare, reprezintă o cale firească de dezvoltare ulterioară a individului.  

 Astfel apare educaţia fizică specială sau adaptată, care este o ramură a educaţiei fizice ce 

urmăreşte recuperarea şi integrarea socială prin promovarea programelor adaptate diferitelor tipuri de 

deficienţe.  

 Se cunosc trei tipuri de asemenea programe:  

 1. Programe adaptate care implică modificare activităţilor fizice tradiţionale, astfel încât să 

ofere posibilităţi de participare pentru toţi deficienţii;  

 2. Programe corective care se adresează în special recuperării funcţiei posturale şi a 

deficienţelor de biomecanică a mişcării;  

 3. Programe de dezvoltare care urmăresc îmbunătăţirea nivelului calităţilor motrice şi a 

posibilităţilor de realizare a deprinderilor şi priceperilor motrice. Care este conţinutul acestei 

discipline? Cei care o plasează în opoziţie cu sportul sau cei care o asimilează cu sportul sau cei care 

o limitează la practici determinate de o “metodă”, fie ea şi laborioasă, fac o eroare simplificând sau 

reducând la şabloane această activitate. În realitate conţinutul educaţiei fizice este legat de conduita 

motrica. 

 Particularităţile subiectului este una dintre variabilele ce presupun din partea profesorului o 

informare atentă asupra tipului de deficienţă, etiologiei acesteia şi nivelul de dezvoltare a capacităţii 

motrice a subiectului. În funcţie de aceste particularităţi, profesorul va decide:  

 - stilul de instruire pe care îl va adopta: structurat, direct sau nondirectiv, euristic;  

 - condiţiile de mediu, respectiv tipul de deprinderi care vor fi însuşite: deschise -închise, în 

funcţie de influenţele care se doresc să se exercite asupra subiecţilor;  

 - materiale didactice, echipamente necesare, adaptate tipului de deficienţă;  

 - mărimea grupului în care se vor desfăşura activităţile de educaţie fizică şi sport;  

 - motivaţia care angrenează persoanele cu deficienţe în practicarea exerciţiilor fizice. 

 Accesibilitatea, ca principiu general de instruire, se va traduce în cazul persoanelor cu 

deficienţe şi prin modificarea regulamentelor de practicare a ramurilor de sport. Aceasta se poate 

realiza în următoarele direcţii:  

 - adaptarea suprafeţelor de joc (dimensiuni, suprafață); 

 - modificarea echipamentelor ( mingi mai uşoare, mingi sonore), modificarea înălţimii 

fileului, a mesei de joc pentru tenis de masă;  
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 - modificarea regulilor de joc, a numărului de jucători din echipă, menţinând însă unele reguli 

de bază. Toate aceste aspecte legate de creşterea accesibilităţii practicării diferitelor ramuri de sport 

de către subiecţi deficienţi solicită din plin creativitatea profesorului şi chiar a practicanţilor. 

 Pentru o bună organizare şi individualizare a pregătirii se recomandă îmbinarea următoarelor 

tehnici:  

 ♦ Lucrul în echipă – activitatea este condusă de mai mulţi specialişti în funcţie de experienţa 

acestora şi de gradul severitatea deficienţei individului;  

 ♦ Lucrul cu însoţitor – presupune ajutor suplimentar asigurat de o persoană, atunci când 

subiectul participă la lecţiile de educaţie fizică adaptată.  

 ♦ Lucrul independent – deschide oportunitatea elevilor de a progresa fără a fi condiţionaţi de 

respectarea unor modalităţi de exersare frontală. 

 Indicaţiile metodice privind organizarea şi conducerea activităţilor motrice adaptate 

(deficienţi mintali cu retard mediu şi uşor): 

 - puneţi accent pe deprinderile fundamentale de stabilitate, locomoţie şi de manipulare;  - 

lucraţi fără rezerve pentru componentele fitness-ului într-o manieră sistematică şi progresivă;  

 - arătaţi - demonstraţi mai mult şi explicaţi mai puţin;  

 - transmiteţi lent şi clar indicaţiile legate de execuţie;  

 - puneţi accent în execuţie doar pe 2-3 elemente;  

 - reduceţi indicaţiile verbale pe cât posibil;  

 - repetaţi demonstraţia şi refuzaţi anumite indicaţii; metoda demonstraţiei se dovedeşte a fi 

mult mai eficientă decât explicaţia;  

 - utilizaţi strategii de învăţare multisenzorială prin utilizarea conducerii manuale prin 

mişcare; - structuraţi atent conţinutul fiecărei lecţii. 

 - schimbaţi frecvent conţinutul instruirii în cadrul aceleiaşi lecţii (de exemplu, 5 minute 

alergare urmate de 5 minute de leapşa, exersare sub forma lucrului pe ateliere, circuit pentru 

dezvoltarea forţei);  

 - impuneţi reguli simple în execuţia subiecţilor;  

 - reduceţi deprinderile care se însuşesc, al mişcări simple;  

 - utilizaţi materialele intuitive: afişe, ilustraţii, în vederea facilitării înţelegerii acţiunilor 

motrice;  

 - numiţi întotdeauna mişcarea care se învaţă pentru ca studenţii să-şi formeze un vocabular 

minimal de specialitate;  

 - includeţi multe structuri ritmice în cadrul lecţiilor; 

  - asiguraţi asistenţă execuţiilor copiilor(dacă ester necesar); 

  - lăsaţi subiecţii să repete de mai multe ori acţiunile reuşite, asigurând astfel dezvoltarea 

încrederii în forţele proprii şi a sentimentului de satisfacţie;  

 - întăriţi şi încurajaţi permanent răspunsurile subiecţilor, stabilind anumite standarde de 

comportament, apreciind aspectele pozitive;  

 - nu utilizaţi activităţi care să implice eliminarea sau izolarea subiecţilor în exersare. 

 Profesorul trebuie să ţină cont în programele de exerciţii de faptul că persoanele cu deficienţă 

mintală pot avea o atitudine diferită faţă de exerciţiile fizice, şi anume:  

 - unele persoane doresc să participe la activităţile cu conţinut variat;  
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 - altele, dimpotrivă, preferă schimbări puţine ale exerciţiilor, preferând reluarea anumitor 

structuri motrice. 
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STUDIU DE CAZ 

Marc Ana-Maria 

 Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu”, Baciu 

 

I)  ISTORICUL CAZULUI: 

A. Date de identificare: 

Pacienta: C.I. sex feminin, vârsta 14 ani, elevă de gimnaziu, clasa a VIII-a, mediu urban. 

B. Acuze  principale: 

Pacienta prezintă o creştere a poftei de mâncare şi a greutăţii, cu episoade repetate de excese 

alimentare care se manifestau de 5 luni încoace. 

C. Istoricul tulburării prezente: 

Preocuparea pentru excesul alimentar a apărut în momentul în care pacienta a conştientizat că 

supraalimentarea îi reduce starea de depresie, anxietate şi nervozitate. La început nu a acordat 

importanţă acestui fapt. Deşi au existat numeroase încercări de autocontrol în sensul evitării 

supraalimentării, pacienta nu a reuşit să revină la regimul alimentar anterior apariţiei exceselor 

alimentare. Ca urmare, starea de iritabilitate şi nervozitate a pacientei revenea după fiecare 

exces alimentar datorită cogniţiilor automate autocritice apărute: ”nu mă pot controla să 

mănânc mai puţin“. Datorită acestui fapt, pacienta a început să-şi provoace vărsături. De 

asemenea, au apărut sentimentele de inferioritate, tendinţa de izolare socială şi insomniile. 

Scăderea capacităţii de concentrare ca urmare a manifestării celorlalte simptome i-a afectat 

negativ procesul de învăţare, rezultatele sale fiind din ce în ce mai slabe. În prezent, pacienta 

lipseşte nemotivat de la şcoală, este lipsită de iniţiativă şi preocupare pentru viitor. 

1) Simptome emoţionale: 

- lipsa sentimentului de control în cursul exceselor alimentare 

- se simte ruşinată de excesele alimentare repetate 

- excesele alimentare sunt determinate de o stare de depresie, stres, foame intensă 

- după excesul alimentar, depresia scade, dar autocritica şi preocuparea că s-ar putea îngrăşa 

determină reapariţia depresiei care conduce din nou la un abuz alimentar (cu alte cuvinte, se 

formează un cerc vicios). 

- scăderea respectului faţă de sine 

- instabilitate afectivă, anxietate 

2) Simptome comportamentale : 

- episoade repetate de excese alimentare 

- consum prea mare de alimente într-o perioadă scurtă de timp (mai puţin de 2 ore) 

- utilizarea de comportamente compensatorii inadecvate pentru a preveni creşterea în 

greutate : autoinducerea  vărsăturilor, perioade de subnutriţie: există zile în care îşi planifică 

un program cu 1 masă/zi 

- în ultimele 5 luni, excesele alimentare se manifestă cu o frecvenţă de 3 – 4 episoade pe 

săptămână 

3) Simptome cognitive: 

- existenţa unei preocupări excesive pentru mâncare  

- preocupare excesivă, permanentă cu privire la forma şi greutatea corpului 
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- după excesul alimentar apar cogniţii autocritice însoţite de manifestarea unor stări 

depresive  

            - lipsa sentimentului de autocontrol în cursul exceselor alimentare 

4) Simptome fiziologice: 

- oboseală permanentă,  transpiraţii înaintea episodului de exces alimentar 

5) Mecanisme coping: 

- repetate încercări de autocontrol cognitiv a preocupărilor permanente pentru mâncare, dar 

fără succes. Aceste încercări au fost făcute fără sprijin de specialitate din partea unui 

psihoterapeut. 

6) Stresori  curenti : 

- atmosfera încordată din mediul familial 

D. Istoric psihiatric: 

- nu există antecedente personale patologice 

E. Istoric  personal  si  social : 

Pacienta provine dintr-o familie organizată, cu un nivel socio-economic ridicat. Părinţii (amândoi 

cu studii superioare) s-au preocupat permanent de situaţia şcolară a pacientei, începând din clasa 

I. Părinţii au avut grijă să-i asigure toate condiţiile materiale necesare pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare, dar şi presiunile au fost foarte mari toată această perioadă. Deoarece 

pacienta era în clasa a VIII-a, părinţii au hotărât că este timpul să stabilească orientarea 

profesională a copilului lor. Ambii părinţi fiind de profesie medici doreau ca şi fiica lor să 

urmeze o carieră în medicină şi au informat-o despre decizia luată, dar au fost surprinşi când fiica 

lor le-a comunicat că nu o interesează acest domeniu. Şi mai mare le-a fost surprinderea când 

pacienta le-a spus că doreşte să fie artist plastic. Părinţii pacientei nu au acceptat nici o justificare 

din pareta acesteia pentru alegerea făcută, interzicându-i categoric să meargă în acea direcţie. În 

urma acestor contradicţii, mediul familial a devenit ostil şi de nesuportat pentru pacientă. Acest 

moment a avut un efect psihotraumatizant puternic pentru  pacientă care s-a concretizat în 

scăderea randamentului general, iritabilitate, insomnii şi o creştere a poftei de mâncare. 

F. Istoric medical:     

Nu există antecedente medicale. 

G. Status mental: 

Inteligenţă de nivel mediu (bună): QI = 105 (Matricile progresive Raven- forma standard). 

H. Diagnostic DSM. IV : 

- Tulburare de comportament alimentar (483): bulimie nervoasă (307.51) - tip de purgare. 

II) FORMULAREA CAZULUI  

A. Factori precipitanţi: 

- atmosfera tensionată din familie 

- terminarea gimnaziului şi intrarea într-o altă instituţie de învăţământ 

- luarea deciziei privind alegerea facultăţii 

B. Examinarea cogniţiilor şi comportamentelor actuale: 

a) Cogniţiile actuale ale pacientului sunt: 

- “aştept cu nerăbdare servitul mesei” 

- “dacă mănânc mult mă voi îngrăşa, voi deveni obeză, iar colegii de clasă şi prietenii mă vor 

ironiza”   
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- “nu este bine că am mâncat aşa de mult”(după un exces alimentar) 

- “când mănânc am senzaţia că nu îmi va ajunge mâncarea” 

- “dacă nu mănânc mult nu pot să fiu liniştită” 

b) Comportamentele actuale: 

- consum exagerat de alimente într-o perioadă  scurtă (în decurs de 2-3 ore) 

- manifestă excese alimentare atunci când este singură acasă 

- după un episod de consum exagerat de alimente îşi provoacă singură vărsături pentru a 

preveni creşterea în greutate. 

C. Examinarea longitudinală (evoluţia în timp) a cogniţiilor şi comportamentelor 

Preocuparea pentru excesul alimentar a apărut în momentul în care pacienta a conştientizat că 

supraalimentaţia îi reduce starea de depresie, anxietatea şi nervozitatea. La început nu a acordat 

importanţă acestui fapt. Apoi a urmat apariţia cogniţiei: ”dacă mănânc aşa de mult sigur mă voi 

îngrăşa, trebuie să mă controlez pentru a evita excesele alimentare”. Deşi a avut numeroase 

încercări de autocontrol în sensul evitării supraalimentaţiei nu a reuşit să revină la regimul 

alimentar anterior apariţiei exceselor alimentare. Starea de iritabilitate şi nervozitate revenea 

după fiecare exces alimentar datorită cogniţiilor autocritice: ”nu mă pot controla ca să mănânc  

mai puţin“. Datorită acestui fapt a început să-şi provoace vărsături. Apoi, au apărut sentimentele 

de inferioritate, tendinţa de izolare socială şi insomniile. Scăderea capacităţii de concentrare i-a 

afectat negativ performanţele şcolare. În prezent lipseşte nemotivat de la şcoală, este lipsită de 

iniţiativă şi orice preocupare pentru viitor. 

D. Aspecte pozitive ale subiectului: 

Pacienta consideră că problema pe care o are se poate rezolva sub îndrumarea unui terapeut. Ea 

este dornică să colaboreze cu acesta, fiind receptivă la indicaţiile şi temele primite în timpul 

sedinţelor de terapie. 

E. Ipoteza de lucru: 

Starea încordată şi tensiunea din mediul familial au determinat apariţia acestei tulburări 

alimentare. Deoarece această situaţie tensionată nu a dispărut, tulburarea alimentară se menţine 

şi în prezent. Detensionarea relaţiei pacientă–părinţi va contribui la dispariţia nevoii pacientei de 

a-şi diminua depresia şi iritabilitatea prin excese alimentare. 

III)  PLANUL  TERAPEUTIC : 

A. Listarea problemelor: 

1) excese alimentare: depresia, iritabilitatea şi anxietatea au determinat preocuparea cognitivă 

excesivă pentru mâncare determinând apariţia comportamentelor de supraalimentare. 

2) preocuparea permanentă de a nu deveni obeză: după excesele alimentare se instalează din 

nou depresia datorită cogniţiilor autocritice şi care determină manifestarea comportamentelor 

eronate de prevenire a îngrăşării, prin provocarea vărsăturilor.  

3) lipsa preocupărilor pentru viitor: depresia şi anxietatea au condus la apariţia sentimentelor 

de inferioritate apărute în urma instalării cercului vicios (depresie – preocupare pentru 

eliminarea depresiei prin excesele alimentare – excese alimentare – cogniţii autocritice – 

depresie) determinând apariţia unor comportamente de indiferenţă pentru viitorul 

pacientului. 

B. Scopuri terapeutice: 
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1) Detensionarea relaţiei pacientă – părinţi, care va contribui la eliminarea stării permanente 

de depresie, anxietate şi iritabilitate a pacientei; învăţarea unor modalităţi de comunicare 

asertivă cu părinţii şi de rezolvare a problemelor.  

2) Modificarea cogniţiilor iraţionale referitoare la conflictul familial. 

3) Chestionarea cogniţiei eronate a pacientei potrivit căreia depresia se poate reduce numai 

prin excese alimentare.  

4) Diminuarea progresivă a exceselor alimentare până  la eliminarea lor prin învăţarea unor 

tehnici de autocontrol şi de relaxare, precum şi a unor deprinderi de a face faţă reapariţiei 

preocupărilor pentru excesele alimentare (mecanisme de coping). 

5) Dezvoltarea unei atitudini noi faţă de mâncare şi de propriul  corp.  

6) Dezvoltarea unui program strict cu 3 mese/zi (controlul mediului pentru a preveni 

supraalimentarea). 

7) Învăţarea unor strategii de distragere a atenţiei în cazul apariţiei stărilor de tensiune şi 

indispoziţie.  

8) Creşterea stimei de sine şi eliminarea tendinţelor de izolare socială. 

9) Manifestarea unui comportament alimentar normal. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES 

 
Butucaru  Mariana   

Școala  Gimnazială  Nr 1  Oituz 

 

             

        Toată lumea afirmă că educaţia este importantă, chiar foarte important, probleme apar însă 

atunci când se uită că educaţia este un domeniu complex şi complicat, cu o infinitate de variabile.  

      Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi 

individuală. Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, eficientă 

şi permanentă. 

      Cerinţele educative speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă 

natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).” 

Deficiență – absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (anatomice, fizice sau 

psihice) a individului rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi impiedică 

participarea normală la activitate în societate. 

Dizabilitate – rezultatul sau efectul unor relații complexe existente/stabilite între starea de sănătate a 

individului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale acestui 

individ. Ca urmare a acestei relații, impactul diverselor medii asupra aceluiași individ, având o 

anumită stare de sănătate, poate fi extrem de diferit. „Dizabilitatea” este termenul generic ce 

desemnează afectări, limitări ale activității și restricții de participare. 

Educatie incluzivă – proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea în 

procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități. 

Școala incluzivă – unitate de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii si reprezintă 

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unități de 

învățământ beneficiază de toate drepturile si serviciile sociale și educaționale conform 

principiului „resursa urmează copilul”. 

Se poate sintetiza că educaţia pentru toţi se defineşte ca: educaţie de calitate; eficenţă; 

responsabilitate; pluridisciplinaritate, proces complex; strategie de respectare a drepturilor; 

evidenţiere a valorilor individuale umane. 

            Educaţia pentru toţi ne îndeamnă să gândim oarecum diferit faţă de modul tradiţional în care 

înţelegeam şi realizam formarea copiilor. Se porneşte de la ceea ce s-a acumulat până acum în 

câmpul teoretic şi practic educaţional,  şi, într-o viziune plurididisciplinară şi complexă, educaţia 

pentru toţi  abordează actul formării tinerei generaţii dintr-o perspectivă nouă, a drepturilor 

individuale şi a valorii ficărui om. 

            Educaţia pentru toţi  copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de 

nevoile acute ale timpului prezent. În filozofia lumii moderne, materializată în politici educaţionale 

internaţionale şi naţionale, se caută răspuns la întrebările fireşti care doresc să exemlpifice 

îngrijorarea faţă de viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor, şi să se 

concentreze pe soluţii rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. 

Argumentul cel mai important în favoarea educaţiei pentru toţi este în chiar componenta diversă şi 

complexă a lumii moderne. Societatea se caracterizează prin diversitate şi unicitate. Educaţia se 
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confruntă cu acest adevăr. Ca fenomen social caracterizat prin proiectare, planificare şi organizare, 

educaţia este firesc să se adreseze tuturor, pentru că societatea este alcătuită din toţi. 

       „… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste 

roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai 

încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ”  

Comenius 

        Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al 

copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul 

unei persoane competente: psiholog, psihopedagog, profesor consilier. Ceea ce revine profesorului 

va fi aplicarea programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare 

(aditive la programa şcolară) în sălile de clasă. Consideram că nu există „reţete” pentru integrarea 

copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora 

vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. 

Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 
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                               STRATEGII  DE  INTEGRARE  A  COPIIOR  CU  CES 
  Osoloș  Bianca 

Școala  Gimnazială  Nr 1  Oituz 

 

 

          Integrarea presupune în sens mai larg plasarea /transferul unei persoane dintr-un mediu mai 

mult sau mai puţin separat într-unul obişnuit, vizând ansamblul de măsuri care se aplică diverselor 

categorii de populaţie şi urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele ei. Ursula Şchiopu 

(1997)defineşte procesul de integrare ca ,,o cuprindere, asimilare într-un tot a unui element care 

devine parte componentă a întregului şi dobândeşte proprietăţi specifice rezultate din interacţiunea şi 

interdependenţa cu celelalte părţi componente”. 

          Integrarea şcolară poate fi înţeleasă  în sens mai larg ca procesul de plasare într-o clasă de 

elevi a oricărui copil, la debutul şcolar, în programul de învăţământ preşcolar sau primar, iar în sens 

restrâns ea se referă la şcolarizarea unor copii cu cerinţe speciale/dizabilităţi în unităţile şcolare 

obişnuite, în structurile şcolare cât mai apropiate de şcolile  obişnuite sau unităţile speciale de 

învăţământ.  

           Domeniile integrării şcolare pentru copiii cu cerinţe educative speciale sunt: 

• domeniul instituţional-şcoli pentru toţi copiii, reglementări legislative, servicii de sprijin; 

• domeniul curriculumului şcolar-delimitări ale curriculumului comun, de bază, diferenţiat, 

adaptat; 

• sistemul unitar de formare a personalului didactic. 

           Integrarea şcolară, ca proces, este dificil de realizat în interiorul unui sistem de evaluare bazat 

pe competiţie, care valorizează doar nivelurile de achiziţii/standarde ridicate. Chiar dacă, în aparenţă, 

copiii parcurg acelaşi curriculum, asta nu înseamnă că ei au aceleaşi experienţe şi competenţe 

educaţionale ca şi colegii lor ori că împart aceleaşi experienţe sociale cu ei. Interacţiunea pozitivă 

între copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi semenii lor nu are loc automat, doar prin plasarea 

copiilor în medii presupuse ,, integrale”/,,incluzive”.  Integrarea lor nu se rezumă nici la locul unde 

sunt plasaţi copiii, nici la furnizarea/facilitarea accesului la seturi de norme de învăţare şi 

comportament, ci presupune ca şcolile să poată răspunde nevoilor tuturor copiilor lor. 

            Integrarea pune accent pe nevoile copiilor cu cerințe educative speciale, recuperarea 

subiecţilor, beneficii pentru copilul cu nevoi speciale, experienţă specializată şi suportul formal, 

intervenţie specială, în timp ce incluziunea serveşte drepturilor tuturor copiilor, schimbarea în 

domeniul şcolilor, beneficii pentru toţi copiii, suport informal şi expertiza cadrelor specializate, 

predare- instruire, pentru toţi. 

Modalităţi de realizare a educaţiei incluzive: 

• valorizarea egală a tuturor elevilor şi a întregului personal didactic; 

• creşterea gradului de participare a elevilor la activităţile şcolare, culturale şi comunitare , 

precum şi reducerea gradului de excludere a elevilor de la acestea; 

• restructurarea culturilor, politicilor şi practicilor din şcoli, astfel încât şcoala să răspundă 

diversităţii elevilor din comunitatea respectivă; 

• reducerea barierelor din calea învăţării şi participarea tuturor elevilor, nu doar a celor cu 

dizabilităţi sau celor care intră în categoria ,,cu cerinţe educative speciale” 

• acumularea de experienţă din încercările de depăşire a barierelor din calea accesului şi 

participării anumitor elevi, cu scopul de a opera schimbări în beneficiul tuturor elevilor; 

• perceperea diferenţelor dintre elevi mai degrabă ca o resursă de sprijin a învăţării decât ca o 

problemă ce tebuie depăşită; 

• recunoaşterea dreptului, pe care îl are fiecare elev, la educaţie în propria comunitate; 
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• schimbarea mentalităţii din mediul şcolar privind acceptarea copiilor cu CES, atât pentru 

personalul didactic cât şi pentru elevi; 

• întărirea rolului pe care îl are şcoala, atât în dezvoltarea comunităţii şi a valorilor, cât şi în 

creşterea performanţelor şcolare; 

• promovarea unor relaţii de ajutor mutual între şcoli şi comunităţi, 

• recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este doar un aspect al incluziunii în 

societate. 

 

      Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care 

sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fiecare 

copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o 

abordare personalizată.  Educaţia necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate 

pentru toţi”. Perceperea socială a acestor copii nu este mereu constantă, variind de la societate la 

societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. 

       „Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, 

copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 

minorităţilor lingvistice şi etnice…” – Declaraţia de la  Salamanca, 1994 

       Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără 

deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această 

categorie fac parte: copii cu deficienţe senzoriale şi fizice; copii cu deficienţe mintale, 

comportamentale; copii cu tulburări afective, emoţionale; copii cu handicap asociat; copii cu 

dificultăţi de cunoaştere şi învăţare; copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune. Indiferent de 

vârsta pe care o au, copiii au sentimentul demnităţii personale; copiii cu CES  sunt interiorizaţi, 

refuzând comunicarea cu oricine; uneori reacţionând violent la frustrare. În timp, personalitatea 

copilului se dezorganizează şi apar stări psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea respectului 

şi încrederii. 
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Conferința Internațională – O Șansă Pentru Copiii Cu Ces 

Plan De Acțiune Pentru Integrarea Copiilor Cu Ces 

 

Prof. Lățea Maria Aura 

Școala Gimnazială Ațel 

  

Copiii cu dizabilitaţi intelectuale, senzoriale (auditive şi vizuale) sau motorii au fost până de 

curând şcolarizaţi doar prin unităţi speciale de învăţământ. Prezenţa lor din ce în ce mai mare în 

şcolile obişnuite deschise tuturor copiilor este o tendinţă tot mai observabilă, mai evidentă a diver-

sificării populaţiei şcolare în toată lumea. Dreptul şi accesul efectiv la educaţie şi pentru aceşti copii 

se realizează însă în modalităţi diferite, adesea foarte complexe, în care esenţiale sunt ideile de 

nondiscriminare şi de egalizare a şanselor, de acceptare în şcoală a tuturor copiilor, de abordare şi de 

valorizare educaţională adecvată pentru fiecare, de aceeaşi calitate a educaţiei la toţi elevii. 

Şcolile trebuie să primească toţi copiii, inclusiv pe cei cu dizabilităţi, talentaţi, sau cei care 

provin din diferite medii sociale ori aparţin minorităţilor lingvistice şi etnice. Această instituţie are 

obligaţia de a oferi servicii educaționale oricărui copil/tânăr, indiferent de originea, natura sau 

particularitățile lui bio–psiho-socioculturale. 

Şcoala trebuie să răspundă cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi 

un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare. 

Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi  au nevoie de aplicarea unui 

program individualizat de învăţare. 

Copiii cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă acces în şcolile obişnuite (şcolile 

publice), iar aceste şcoli trebuie să-şi adapteze procesul didactic conform unei pedagogii centrate 

asupra copilului, capabilă să vină în întâmpinarea nevoilor de cunoaştere ale fiecărui elev.  

Cadrele didactice care lucrează cu elevi cu CES trebuie să aibă în vedere dezvoltarea 

competențelor acestora prin: 

- crearea unui mediu de învățare pentru toți elevii 

- crearea unor situatii de învățare adaptate necesităților individuale ale elevilor 

- formarea atitudinilor pozitive față de elevii cu CES 

- activizarea tuturor elevilor în activitățile de învăţare 

Orice elev cu CES  trebuie să aibă parte de servicii educaționale de sprijin: 

- activități de învățare individualizată; 

- activități de evaluare și adaptare curriculară; 
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- activități de intervenție recuperatorie individualizată; 

- sevicii pentru părinți; 

- servicii pentru personalul didactic; 

Cadrul didactic  trebuie sǎ utilizeze cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a-i 

determina pe toţi participanţii la actul educaţional să se implice conştient în activităţile derulate. 

Acesti copii  NU trebuie marginalizaţi, nu trebuie „uitaţi” în clasă pornind de la ideea că nu vor putea 

ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi. 

Elevii cu CES trebuie integraţi în şcolile de masă, iar cadrele didactice trebuie sǎ lucreze 

diferenţiat cu aceştia. Pentru o integrare optimǎ a copiilor cu cerințe educative speciale, profesorii 

trebuie sǎ adapteze curriculum-ul la nivelul clasei, iar pentru aceasta este nevoie ca formularea 

obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi 

evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea 

demersului didactic la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. 

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, 

evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: 

- adaptarea conţinuturilor, planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de 

învăţare al elevului; 

- adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, 

metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ-participative, jocul didactic), 

materialul didactic (intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre 

didactice de sprijin); 

- adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

- adaptarea procesului de evaluare, modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de 

potenţialul individual. 

Tratarea individualizată a elevilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele 

procesului instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile 

copiilor. 

Cadrul didactic trebuie să pună accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, 

ameliorarea practicilor educaţionale: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, 

evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea încrederii 

în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive 

(povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se 

folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, 

precisă, concisă, ideile să fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se 
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antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către 

aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes  contribuind la 

formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât 

mai directă în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea activă, emoţională a 

elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui 

fenomen sau proces. Exerciţiul poate fi folosit in activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de 

formare a deprinderilor. 

Activitǎţile didactice bazate pe munca în echipǎ permit evaluarea frecventă a performanţei 

fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută 

unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă 

unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. 

Integrarea  copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi 

prin activităţi extracurriculare. Activităţile extracurriculare, precum vizitele, excursiile şi drumeţiile, 

permit  dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, 

sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu,  formarea şi dezvoltarea 

unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic 

adecvat. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să se integreze în mediul social şi sǎ facǎ faţǎ 

cerinţelor societǎţii. În vederea integrării în școala de masă a copiilor cu CES sunt necesare relații 

pozitive de colaborare între profesori-elevi-părinți. Modalitățile prin care pot colabora eficient cu 

părintele unui copil cu CES sunt: participarea părinților la ore, realizarea unor activități comune, 

consiliere pentru părinți. 

De-a lungul activității mele, am întâlnit elevi cu tulburări cognitive și de învățare care au 

dificultăți în citire, scriere, calcul, vorbire, precum și dificultăți de ordin comportamental. Am 

încercat să țin cont de toate aspectele prezentate mai sus și pot spune că evaluarea punctelor tari ale 

acestor elevi, cunoașterea modului lor de învățare și acționarea în consecință, aprecierea fiecărui 

rezultat bun obținut de acești elevi, dar și colaborarea permanentă cu ceilalți factori educaționali au 

dus la realizarea unui progres remarcabil în procesul de predare – învățare – evaluare. 
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PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE 

– EXEMPLE DE BUNE PRACTICI –  

 

Ilie Nuța 

Școala Gimnazială ,,Dan Berindei” 

Roșiori de Vede, Județul Teleorman 

 

Statul român se ocupă prin diferite programe de protecția socială a celor defavorizați, însă nu se 

ocupă atât cât ar fi necesar de costruirea unui mediu dotat în unitățile de învățământ în care învață 

copii din medii defavorizate, mai ales în mediul rural și nici de cei alături de care vor învăța copiii 

pasibili a fi discriminați, adeseori cauză a abandonului școlar.  

Pentru a oferi șanse egale tuturor, pentru a evita discriminarea sau abandonul școlar, sunt 

necesare resurse umane și materiale care să permită un învățământ cât mai diversificat și adaptat 

diferitelor cerințe speciale: profesori itineranți, logopezi, mobilier, material didactice variate și 

attractive pentru copii, tehnici speciale de predare. 

Noul curriculum pentru învăţământul primar are în vedere nu numai competenţe academice, ci, în 

aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională: a trăi şi a 

lucra împreună sau alături de ceilalţi, a accepta diversitatea, toleranţa. Pentru cadrele didactice este o 

adevărată provocare stimularea toleranței copiilor și acceptarea necondiționată a diversității într-un 

grup. Ei trebuie să încurajeze cooperarea, lucrul în perechi sau pe grupe, cunoașterea și discutarea 

diverselor obiceiuri, tradiții, valori etc. Rezultatele apar după intervale mari de timp, sunt efectul 

unui exercițiu asiduu, susținut și au ca puncte tari automatisme întreținute de activități educative cu 

teme bine conturate, având la bază obiective clare și accesibile elevilor din ciclul primar.  

În calitate de cadru didactic, am identificat ,,problemele” specifice ale unor copii din clasa mea. 

Unele acțiuni sau atitudini ale copiilor m-au făcut să caut modalități de schimbare a mentalității 

referitoare la acei colegi ai lor care sunt diferiți și care au nevoi speciale. Am acționat totodată și 

asupra atitudinii părinților, vorbindu-le despre necesitatea conviețuirii, indiferent de unele aspecte 

care li se par deosebite sau pe care le consideră neplăcute pentru copiii lor.  

Intervenția asupra concepției părinților a vizat acceptarea diversității elevilor din clasă, 

eliminarea prejudecăților de orice fel, îmbunătățirea comunicării și cooperării între părinți, 

stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale adulților față de toți copiii din clasă, indiferent de 

etnie, religie, dizabilități. Pentru aceasta, am realizat panouri informative pe teme ca: drepturile 

copiilor, responsabilitățile părinților, norme de comportare. Am organizat in clasă o mini-bibliotecă 

cu cărți despre educația copiilor într-o societate democratică, am purtat discuții în cadrul orelor de 

consiliere cu părinții ori de câte ori au apărut probleme.  

La început, am analizat apartenența copiilor la diferite grupuri: de etnie rommă, proveniți din 

familii monoparentale, proveniți din familii cu venituri materiale mici, din familii de intelectuali, din 

familii ai căror părinți au studii medii. Observând manifestările copiilor, am descoperit ce știu copiii 

de la părinții lor: 

- că nu toți copiii au aceeași culoare a pielii ca și ei; 

- că trebuie să se joace numai cu copiii pe care îi indică părinții lor; 

- că unii copii au probleme de sănătate și nu ar trebui să se joace cu ei; 

- că numai românii sunt buni; 

- că sunt copii care nu au jucării, haine noi, rechizite, nu au la pachet fructe, dulciuri, etc.  
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De asemenea, am observat cum se poartă unii copii, din cauza a ceea ce știu din familie: 

- nu se joacă , uneori nu vor să țină de mână un copil ,,altfel decât ei”; 

- nu-i ajută pe cei care nu se descurcă prea bine cu activitățile școlare; 

- nu oferă unui coleg ceva de mâncare din pachețelul lor, preferă să arunce la coșul de gunoi. 

Știind deja cu ce mă confrunt, în cadrul orelor de dezvoltare personală și educație civică i-am 

familiarizat cu diversitatea oamenilor, în general. Le-am citit povestiri și articole din revite sau ziare, 

le-am prezentat filmulețe despre întâmplări, comportamente, preocupări ale copiilor sau adulților din 

țara noastră sau din alte țări ale lumii. Le-am relatat exemple de situații concrete în care copiii au 

acționat în situații dificile.  

Copiii au ales imagini cu copii ,,diferiți”, dar pe care și i-ar dori ca prieteni. Fiecare a motivat 

alegerea făcută și a alcătuit o compunere cu titlul ,,Așa vreau să fie prietenul meu”. Ceilalți copiii au 

ascultat compunerile colegilor și au trebuit să-și închipuie un alt sfârșit.  

Am aplicat tehnica hărții conceptuale pentru a afla cum gândesc copiii despre drepturile copiilor 

și dacă necesitățile pe care le au ei le consideră ca fiind aceleași pentru toți.  

Am desenat în mijlocul unei coli de hârtie câte un copil de culoare și am dat fiecărui copil câte o 

coală, cerându-le să deseneze tot ce cred ei despre copilul desenat, ce ar trebui să aibă acel copil și ce 

îi doresc ei. După expirarea timpului, copiii s-au grupat câte trei, au comparat desenele și un 

reprezentant al fiecărui grup a prezentat ideile comune rezultate din desene. De asemenea, s-au căutat 

elementele diferite din desene. Desenele au fost afișate pe un panou și fiecare s-a așezat acolo unde 

era lucrarea sa.  

Copiii care nu le-au oferit prea multe lucruri copiilor de culoare au fost ușor stingheriți, de aceea 

am continuat cu întrebări în jurul cărora copiii au emis idei:  

• Doar unii copii au drepturi ? (Toți copiii au drepturi.)  

• Culoarea pielii influențează în vreun fel un copil? (Nu.) 

• În clasa noastră există copii care nu au aceleași drepturi cu ceilalți? (Nu.)  

Din acestă activitate elevii au învățat că toți copiii ,indiferent de culoare, au aceleași drepturi: 

dreptul la viață, la o familie, la educație, la sănătate, la joc și jucării, la o casă, la prieteni, etc.  

Am aplicat de multe ori brainstorming-ul, metodă care invită la elaborarea unor soluții personale 

pentru problemele identificate în diverse situații. Atunci când în clasă s-a petrecut un incident prin 

care s-a încercat excluderea unui copil dintr-un grup, le-am amintit copiilor drepturile fiecăruia și 

modul în care trebuie să ne comportăm unii cu alții. Le-am cerut să-și spună părerea despre 

incidentul produs și să ofere soluții pentru aplanarea conflictului.  

În cazul unor controverse solicit copiilor exprimarea unor opinii ferme care permit adoptarea de 

poziții extreme. De exemplu: Nu mă joc cu țiganii! Așa mi-a spus mama! Le cer copiilor să se 

împartă în două grupe: pro și contra acestei afirmații. Fiecare grupă își va expune punctul de vedere 

încercând să atragă în grupul lor pe cei cu păreri diferite. Cei care nu sunt convinși să-și schimbe 

părerea (deși foarte mulți își schimbă opinia negativă de la început) sunt invitați să-și motiveze 

punctul de vedere.  

Prin lectura unor povestiri despre copii neajutorați, am căutat să dezvolt compasiunea și spiritul 

de solidaritate. Le-am cerut elevilor să găsească un final fericit al respectivelor povești.  

În ora de consiliere, am realizat un Jurnal Al Emoțiilor în care elevii au notat sentimente, opinii, 

gânduri legate de conviețuirea pe parcursul unui an școlar.  
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Incluziunea este o provocare necesară într-o clasă de elevi, pentru formarea lor ca adevărați 

cetățeni într-o școală a democrației. Diversitatea din cadrul clasei poate crea probleme care pot duce 

la segregare. Provocările pentru cadrul didactic sunt de a menține elevii într-un grup/ clasă și de a 

lupta împotriva nevoii de excludere care ar putea să apară. Acest lucru trebuie făcut din primii ani de 

școală, prin modificarea modalităților de lucru și prin schimbarea normelor, a regulilor, printr-o nouă 

strategie, prin lipsă de prejudecăți sau stereotipuri, pentru a facilita participarea deplină la activități, 

indiferent de natura lor, a tuturor copiilor.  

În acest sens, munca cu elevii trebuie să continue până nu vor mai face diferențieri în cadrul 

clasei, iar părinții, la rândul lor, vor accepta pe toți copiii colegi ai copiilor lor. 
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STUDIU DE CAZ – ELEV CU CES 

Băbuși Mariana Mădălina 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești 

 

 

SUBIECTUL:  C.T., 11 ani, clasa a IV-a , Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești 

 

2.1. PREZENTAREA CAZULUI  

Copilul C.T.. provine dintr-o familie modestă din punct de vedere material, fiind al doilea copil 

şi având doar o soră cu 2 ani mai mare.   

Este bine dezvoltat din punct de vedere fizic, este energic şi rezistent la îmbolnăviri, neavând 

probleme în privinţa bolilor contagioase care se contactează cu uşurinţă şi creează probleme altor 

copii. 

        

2.2. ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI 

Copilul analizat aparţine unei  familii cu 2 copii (11, 13 ani) - în cadrul căreia predomină un 

climat ostil, o stare permanentă de dezordine şi nesiguranţă, iar relaţiile comunicative sunt minime. 

În urma celor constatate, am încercat să identific cauzele care au generat acest comportament şi să 

stabilesc un plan de intervenţie pentru corectarea acestuia. 

 

2.3. DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE 

Constatând că C.T. este un copil care manifestă hiperactivitate, dar are şi probleme de 

concentrare a atenţiei, am încercat să descopăr cauzele care au condus la acest mod de comportare în 

colectiv. 

L-am observat şi am notat datele în caietul de observaţii, pentru a putea stabili obiective 

educaţionale şi strategii de intervenţie în funcţie de acestea. Am ajuns la concluzia că părinţii nu se 

ocupă deloc de el.  

 Comunicarea scăzută dintre membrii familiei, mai ales dintre părinţi şi copil se pare că a dus la 

o necesitate din partea acestuia de a fi în atenţia celor din jur.  

În acest fel se pot explica agresiunile asupra unor colegi din clasă, izbucnirile în plâns fără 

motiv, cu scopul de a atrage atenţia persoanelor din jurul său.  

Aceste manifestări pot fi consecinţa unei nevoi de afecţiune, în condiţiile în care acasă nu o 

primeşte din partea mamei sau altor membri ai familiei.  

Atunci când a simţit că nu i se acordă atenţie, nimeni nu este interesat de ceea ce-şi doreşte, 

copilul a început să se manifeste prin  acte de violenţă faţă de alţii, pentru a atrage  atenţia asupra sa. 

 

Comportamentul: 

- Are unele ieşiri în colectivitate greu de explicat, pentru început: are momente în care loveşte 

pe alţii, se bate cu ceilalţi şi apoi plânge din senin, acuzând că alţii sunt vinovaţi de aceste lucruri.  

- Nu stabileşte relaţii durabile cu alţi copii din clasă, oscilând între o prietenie sau alta, în 

funcţie de interesul pentru ceva anume. 

- Caută motive să atragă atenţia prin agresiune, plâns nemotivat, pâră. 

- Când trebuie să lucreze individual în clasă, nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne 

liniştit şi îşi deranjează colegii.  
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- Dacă e solicitat, se ascunde, evită sarcinile de lucru care îl vizează, lăsând pe alţii să le 

rezolve.  

- Are un ritm lent de lucru şi rezolvă temele superficial, fără să se implice cu responsabilitate în 

activitatea desfăşurată cu clasa. 

- De la  părinţi am aflat că şi acasă are uneori momente de izbucniri violente sau plâns fără 

motiv.  

- O altă observaţie ar fi faptul că nu-şi poate concentra atenţia pe timp îndelungat în cadrul 

activităţilor, este  neliniştit  nu poate sta prea mult timp într-un loc, îşi schimbă des activitatea fără un 

motiv anume. 

- Răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în 

ochi învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor. 

 

Dialog cu elevul: 

C.T. pare la prima vedere un băiat liniştit care evită să vorbească. 

El declară că acasă face numai ceea ce vrea el. Dacă mamei lui nu-i place ce face el la un 

moment dat, el se supără, iar ea îl lasă în pace. 

- “Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de 

mine dacâ voi greşi.” Dacă cineva îi zice ceva, imediat, în pauză, sare la bătaie, devine violent. 

 

Dialog cu mama: 

- Copiii sunt îngrijiţi mai mult de mama, deoarece tatăl este plecat în Italia, revenind o 

dată pe an pentru două săptămâni. Mama ne spune că îi este greu de când a plecat tatăl în Italia, 

că lui C.T. îi este dor de tatăl lui, că băiatul îi simte lipsa. De la plecarea tatălui  are din ce în ce 

mai multe probleme cu ceilalţi şi de multe ori refuză să meargă la şcoală, dacă nu vorbeşte cu 

tatăl său la telefon, dimineaţa, înainte de a pleca. 

- Are un comportament ostil şi agresiv faţă de sora lui. Vorbeşte urât, de multe ori sare 

la bătaie dacă sora lui îi atrage atenţia că nu vorbeşte frumos. 

- Mama nu-l pedepseşte, pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul când C.T. 

işi va da seama că greşeşte şi nu va mai fi violent, iar când tata se va întoarce, totul va intra în 

normal. 

- Explicaţiile mamei au fost că ea personal nu are  timp să se ocupe de cei doi copii, 

fiind tot timpul ocupată cu alte treburi.  

- În acelaşi timp, ea consideră că are activităţi suficiente la şcoală şi este suficient ca 

învăţătoarea să-i acorde atenţie. 

 

2.4. ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

» Lipsa afecţiunii din partea părinţilor poate determina modificări ale comportamentului, ale 

evoluţiei intelectuale şi a personalităţii copilului. 

» Comunicarea scăzută în cadrul familiei determină copilul să se considere neglijat, fapt care 

a condus la devieri de comportament. Problemele copilului în legătură cu terminarea activităţilor la 

şcoală pun în lumină problema de motricitate fină şi de motivaţie. 

» Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în timp util, 

el constată că va reuşi în ciuda problemelor sale motorii. 
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» Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul  băiatului de acasă (închis în 

sine şi ostil) şi de la şcoală (agresiv şi ostil). Aceste comportamente îi permit să stăpânească ambele 

situaţii. 

          

2.5. CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE 

Fixarea obiectivelor 

Obiective pe termen lung 

1. C.T.  va frecventa regulat toate orele.  

2. La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii. 

3. Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

 

Obiective pe termen scurt 

1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi. 

2. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi resposabilizat. 

 

Metode şi strategii 

- O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie cât mai aproape de 

100%; 

- Să i se acorde mai mult timp din partea părinţilor; 

- Să se comunice cu el cât mai mult posibil; 

- Să i se explice că este important tot ce face şi să fie apreciat pozitiv de câte ori realizează o 

lucrare; 

- Să se explice clar cerinţele pe care le impun activităţile în cadrul grupului, regulile care 

trebuie respectate; 

- Să fie sprijinit copilul în corectarea comportamentelor nedorite; 

- Se va cere ajutorul consilierului şcolar, dată fiind natura cronică a problemelor lui C.T.  

 

2.6. APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

În timpul unei întâlniri la care au participat mama, învăţătoarea, directorul şcolii, C.T. a 

acceptat să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt. 

 

Responsabilităţi 

I se cere lui C.T. să răspundă zilnic de creta şi buretele pentru tablă, de curăţenia clasei, 

explicându-i cât de importantă este sarcina sa. 

Va lucra o dată pe săptămână cu consilierul şcolii. 

 

Participarea în clasă 

Învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi pusă în ziua 

următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, micşorându-i teama de a răspunde 

în faţa colegilor. 

Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt să-i 

permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă.  
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Participarea lui C.T. la discuţiile din clasă nu va lăsa loc unei intensificări speciale. Băiatul va 

fi conştient că răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensă. “ Ceilalţi vor 

vedea că nu sunt aşa de rău.” 

 

Teme scrise: 

Se va reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă. 

Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învăţare, înaintea unei evaluări 

sumative.  

 

Aptitudini sociale 

În timpul activităţilor de grup, C.T. va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze planul de 

acţiune după o consultare cu învăţătoarea, care trebuie să spună ce să zică şi ce să facă în rolul 

respectiv. 

 

Şedinte de consiliere 

• O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. 

• O dată pe lună va participa  mama lui C.T. 

 

 

2.7. EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE 

Evaluarea 

La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu C.T., 

mama şi consilierul şcolar. 

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane 

şi convenabile lui C.T. cu alte persoane. 

Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această temă.  

Numărul mărit de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băitului. Spre 

exemplu, după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să 

participe în clasă din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ.  

Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea merge 

(întârzia, dădea răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în timpul orei cu alţi colegi, 

deranjând ora şi se purta la fel ca înainte). Dialogul lui C.T. cu consilierul şcolar şi cu doamna 

învăţătoare au arătat că acest comportament reflectă siguranţa crescută a copilului şi încrederea sa în 

relaţiile cu ceilalţi. 

 

2.8. REZOLVAREA PROBLEMEI 

» Învăţătoarea a hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv şi să aibă o 

atitudine cât mai flexibilă. 

» La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite în clasă. 

» Randamentul lui C.T. la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul 

doamnei învăţătoare, prin program de lucru suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe săptamână 

în afara orelor de clasă.  
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» Mama continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi 

recunoaşte că C.T. depune mai mult efort pentru a colabora. 

 

3. CONCLUZII 

Teama pe care o manifestă C.T de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de a epata 

prin comportamentul agresiv, atât verbal, cât şi fizic, se datorează lipsei de comunicare, atât cu 

mama, cât şi cu tatăl. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă persoană şi, 

de aici, dificultatea lui de a relaţiona cu colegii. 

Comportamentul său agresiv faţă de sora lui, faţă de mama este datorat lipsei unei persoane de 

sex masculin din casă, respectiv tatăl, în care copilul are mare încredere. Momentan, el se simte 

abandonat de tată. 

În continuare, consilierul şcolar şi doamna învăţătoare vor aplica tehnici experimentale pentru a 

ameliora starea de teamă şi de inadaptare şcolară  pentru C.T. 
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De ce este importantă expunerea la învăţarea unei limbi străine 

a unui copil cu Tulburare de Spectru Autist (TSA)? 

 

Prof. Tarr Delia Monica 

specializarea- Limba engleză,  

Şcoala Gimnazială „Dacia” Oradea 

 

          Copilul cu autism nu știe încă să se îmbrace, să se joace sau să vorbească cu prietenii săi în 

limba română sau poate dezvolta aceste abilități cu mult mai târziu decât un copil care nu suferă de o 

tulburare din spectrul autist. La ce l-ar ajuta atunci flexibilitatea mentală, un concept atât de abstract?  

         Flexibilitatea mentală este capacitatea de a trece cu ușurință de la o sarcină la alta, de la o 

categorie la alta, de la o activitate la alta. Iar în provocările de zi cu zi în preajma autismului, 

inflexibilitatea joacă cel mai mare rol. Cele mai multe crize apar în situații în care ceva din mediu 

său inconjurător se schimbă, iar copilul nu are capacitatea necesară de a face față schimbării. Ceea ce 

vedem la suprafață sunt comportamente inadaptate, în spatele lor emoții, iar în spatele emoțiilor sunt 

rețele neurale “inflexibile”. Le putem oare ajuta să se flexibilizeze prin expunerea la o a doua limbă? 

  

       Cei mai norocoși se nasc în societăți sau în familii bilingve și atunci procesul este unul natural 

sau sunt expuși frecvent la o a două limbă  prin desene animate, povești, conversații, cântece. Atunci 

când se naște afinitatea pentru acea limbă, sunt încurajați să o folosească. În multe situații copiii cu 

TSA preferă limba engleză datorită desenelor animate și a filmelor de pe YouTube. Alți copii trec 

prin procesul anevoios al învățării limbii străine în cadrul unui curs. Anevoios, deoarece educația 

formală nu este deloc ușoară pentru ei datorită altor abilități pe care au nevoie să și le dezvolte.   

      Învățarea unei limbi străine la un nivel elementar este structurată și orientată către detalii, lucru 

pe care copilul cu TSA îl adoră. El va surprinde diferențe subtile între sunetele limbilor, cuvinte 

însoțite de imagini, dar și forma scrisă datorită memoriei vizuale uneori superioare memorând astfel 

mai repede un vocabular extins. 

       Dacă nivelul său cognitiv abstract este dezvoltat, regulile gramaticale pot avea mai mult sens 

pentru copilul cu TSA și va prefera cu siguranță exercițiile standard de gramatică. La nivelul de 

începători, învățarea unei limbi străine se bazează mult pe imagini sau obiecte concrete, ceea ce va 

elimina confuzia creată de situații interpretative. Pe de altă parte, învățarea unei limbi străine nu 

poate fi separată de comunicare și interacțiune umană. 

          Aici copilul cu TSA va întâlni dificultăți în conversații, în a-și folosi cunoștințele în mod 

spontan și adaptat contextului. Extragerea ideii generale dintr-un mesaj și eliminarea termenilor 

neclari îl pot bloca și astfel poate pierde fluxul comunicării. Folosirea unei limbi străine necesită și 

abilități ca: eliminarea informațiilor nerelevante, filtrarea sunetelor din mediu și concentrarea pe 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1223 
 

conversație sau raportarea la context și nu la fiecare detaliu al limbii. Aceste lucruri le vor da multe 

bătăi de cap copiilor cu TSA.                                                           

          Deoarece orice persoană care cunoaște și utilizează două limbi este nevoită permanent să facă 

trecerea de la un vocabular la altul, de la unele structuri gramaticale la altele, mintea sa devine tot 

mai flexibilă. Iar acest lucru nu se va întâmpla doar pe parcursul unui anumit curs, ci în fiecare zi în 

care copilul este provocat de mediul său înconjurător să răspundă într-o limbă sau alta. Este 

asemenea unui exercițiu permanent pe care creierul este nevoit să îl facă, dezvoltându-și 

flexibilitatea. Antrenându-se astfel cu limbajul, poate face față mai bine altor aspecte schimbătoare 

din viața sa.   

       Dacă luăm în considerare complexitatea acestei tulburări, nu putem vorbi despre efecte pozitive 

garantate asupra oricărui copil, datorită unicității sale. Învățarea unei limbi străine nu ne garantează 

nici schimbări extraordinare la nivel educațional sau psihologic într-un termen scurt. Însă mulți copii 

cu TSA se pot bucura de beneficii pe termen lung, la nivel social, academic, psihologic și personal, 

dacă o limbă străină va face parte din viața lor încă de timpuriu.    
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ȘI COPIII CU CERINȚE SPECIALE EDUCAȚIONALE 

 

Prof. Rațiu Lavinia Carmen 

      Școala Gimnazială ,,Dacia”Oradea 

 

 

Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare 

a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare 

măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea şcolară pe 

baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală este 

nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. Având în vedere că existența copiilor cu CES 

este o realitate permanentă, școala trebuie să se adapteze și să ofere un mediu de învățare incluziv în 

care toți copiii să aibă posibilitatea să se dezvolte. Pentru aceasta este necesar ca școala să creeze 

parteneriate educaționale cu personal specializat, cu centrele de resurse și asistență educațională, ca 

profesorii din școli să devină ei înșiși agenți ai educației incluzive și nu în ultimul rând o colaborare 

mai strânsă cu părinții.   

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea elevii cu dizabilități trebuie să beneficieze de consiliere şcolară şi vocaţională 

personală şi a familiei 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul. 

Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

 De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie 

să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

 Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de 

predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului,  şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor educaţionali 

(familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor,el oferind consilierea elevului 

şi a familiei. În procesul de predare-învăţare, evaluare profesorul poate utiliza: 

Strategii şi intervenţii utile: 

✓ Crearea unui climat afectiv-pozitiv, confortabil;  

✓ Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

✓ Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a 

colegilor; 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1225 
 

✓ Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

✓ Încurajarea eforturilor;  

✓ Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

✓ Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

✓ Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

✓ Folosirea învăţării afective; 

✓ Metode şi mijloace de învăţare, evaluare adaptate nivelului lor de cunoștințe; 

✓ Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

✓ Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea 

interpersonală (jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

✓ Sprijin emoţional; 

✓ Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

✓ Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

✓ Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii iluminării, 

adecvarea materialelor didactice; 

✓ Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev 

profesorul să vorbească stând numai cu faţa spre elevi; 

✓ Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor 

constantă; 

✓ Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le 

distragă atenţia restul colectivului şi să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de 

colectiv ca modele pozitive; 

✓ Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

✓ Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de 

stingere a manifestării agresive a elevului; 

✓ Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

✓ Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

✓ Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze 

braţele şi să nu încrunte privirea); 

✓ Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

✓ Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare; 
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Modele de bune practici în educaţia incluzivă 

la nivelul de învăţământ preprimar 

 

Prof. înv.preșcolar Lăzăroiu Simona Niculina 

Școala Gimnazială ”Ciprian Porumbescu” Comănești 

 

Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copii, se pot mai bine realiza în toate treptele 

învăţămantului, începand cu cel preprimar, pană la cel universitar, prin introducerea, alături de 

modelul clasic, tradiţional şi  orientările moderne, ale educaţilor contemporane. 

Se promovează, prin politicile aplicării noilor educaţii, includerea tuturor copiilor în sistemul 

educaţional, de la cei cu nevoi speciale, la cei cu dezvoltare normală, cuprinderea incluzivă a copiilor 

supradotaţi, diferenţierea capacităţilor de lucru şi asimilarea  cunoştinţelor după nevoi şi capacităţi, 

difernţiat dar nediscriminatoriu, flexibilizarea conţinuturilor curriculare, personalizat şi adaptat 

fiecărei categorii de copil educat. 

Educaţia pentru toţi a fost considerată ca o provocare a pedagogiei moderne. 

Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi 

individuală. Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, eficientă 

şi peranentă. Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială 

şi individuală. Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, 

eficientă şi peranentă. În Declaraţia Conferinţei UNESCO de la Salamanca din 1994 se spune 

că:,,Şcolile obişnuite cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a 

atitudinilor de discriminare, care crează condiţii primitoare, construiesc o societate incluzivă şi oferă 

forme de educaţie pentru toţi; mai mult, ele asigură o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi 

îmbunătăţesc eficienţa şi rentabilitatea întregului sistem de învăţămant. 

Altfel spus, şcolile incluzive sunt acele şcoli deschise, prietenoase în care se urmăreşte 

flexibilizarea curriculumului, ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare, evaluare 

permanentă şi formativă a elevilor, precum şi parteneriatul educaţional, iar educaţia incluzivă se 

referă în esenţă la înlăturarea tuturor barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor 

aflaţi în situaţii de risc sau vulnerabilitate la excludere şi marginalizare. A apărut ideea de integrare 

educativă,ca reflex al curentului integrativ global din societate şi educaţie integrată, ca practică 

efectivă şi concretă, reprezentand, în mod indubitabil, ceva nou şi original, surprinzător şi 

controversă, pe fondul tradiţionalismului de secole al educaţiei. Pentru a delimita mai bine cele două 

perspective privind şcolarizarea copiilor educabili, cu cerinţe speciale/dizabilităţi, putem recurge la 

următoarea sinteză: 

• Perspectiva integrativă, comprehensivă-care urmăreşte identificarea unor strategii , 

modele, metode şi tehnici în şcolile obişnuite în vederea adaptării şi capabilităţii de a 

acorda asistenţă educativă eficientă copiilor  cu cerinţe speciale; 

• Perspectiva  segregaţionistă, delimitativă-respectiv aceea de a tria, delimita şi integra 

separat copiii cu dizabilităţi, în şcoli speciale, nu alături de cei din sistemul normal de 

învăţare. 

Perspectiva segregaţionistă, apărută la începutul secolului al XX-lea , la început ca tendinţă 

de emancipare  a epocii, ulterior, după cateva decenii s-a constatat că nu aducea mari schimbări 

benefice niciuneia din categoriile şcoarizate, a fost abandonată treptat. 
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Integrarea presupune în sens mai larg plasarea /transferul unei persoane dintr-un mediu mai 

mult sau mai puţin separat într-unul obişnuit, vizand ansamblul de măsuri care se aplică diverselor 

categorii de populaţie şi urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele ei. Integrarea şcolară, ca 

proces, este dificil de realizat în interiorul unui sistem de evaluare bazat pe competiţie, care 

valorizează doar nivelurile de achiziţii academice ridicate. Chiar dacă, în aparenţă, copiii parcurg 

acelaşi curriculum, asta nu înseamnă că ei au aceleaşi experienţe şi competenţe educaţionale ca şi 

colegii lor ori că împart aceleaşi experienţe sociale cu ei. Interacţiunea pozitivă între copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale şi semenii lor nu are loc automat, doar prin plasarea copiilor în medii 

presupuse ,, integrale”/,,incluzive”.  Integrarea lor nu se rezumă nici la locul unde sunt plasaţi copiii, 

nici la furnizarea/facilitarea accesului la seturi de norme de învăţare si comportament, ci presupune 

ca şcolile să poată răspunde nevoilor tuturor copiilor lor. 

Diferenţa dintre incluziune  şi integrare presupune cateva coordonate: 

Incluziunea este esenţa unui sistem educaţional comprehensiv real, opusă excluderii, 

orientarea şcolii ca instituţie deschisă pentru toţi; integrarea este modalitate de atingere a 

normalizării. 

Integrarea presupune focalizarea pe elev, examinarea de către specialist, diagnosticarea 

rezultatelor, programe adecvate pentru aceştia; incluziunea este focalizată pe clasă, examinarea 

elevului de către factorii implicaţi în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, colaborarea în 

rezolvarea problemelor, crearea unui mediu adaptativ şi a condiţiilor de sprijinire a elevilor în clasă. 

Integrarea pune accent pe nevoile copiilor speciali, recuperarea subiecţilor, beneficii pentru 

copilul cu nevoi speciale, experienţă specializată şi suportul formal, intervenţie specială, în timp ce 

incluziunea serveşte drepturilor tuturor copiilor, schimbarea în domeniul şcolilor, beneficii pentru 

toţi copiii, suport informal şi expertiza cadrelor specializate, predare- instruire, pentru toţi. 

Activitatea didactică pe care am desfăşurat-o la clasă în anii care au presupus procesul de 

includere şi integrare au avut un parcurs şi o evoluţie corespunzătoare nivelului de cunoştinţe şi de 

practică educaţională corespunzător fiecărei etape. 

În toate grupele de copii am inclus, sperand că prin procedeele aplicate i-am şi integrat, copii 

cu cerinţe educaţionale speciale. Fără să beneficiem, în prima perioadă, de sprijin specializat în 

unitate, am cuprins totuşi, an de an, din spirit umanitar, obligaţie profesională şi, pană la urmă din 

solidaritate cu părinţii şi copiii cu aceste probleme, copii cu diferite tipuri de dizabilităţi fizice sau 

intelectuale, ori chiar din ambele categorii. De asemenea,  am avut la grupă copii din categorii 

sociale defavorizate (foarte săraci), copii din familii ce sunt tolerate selectiv (minoritari-rromi sau din 

culte şi secte altele decat cea majoritară), copii aflaţi în plasament familial. Dintre copiii CES s-au 

numărat cei cu deficienţe fizice, cu sindrom hiperkinetic, autism, copii cu deficienţă majoră de 

vorbire şi întarziere intelectuală. La alte grupe din grădiniţă au fost incluşi, sau încă se lucrează cu 

copii ce prezintă unele deficienţe similare cu ale celor din grupa mea, ori cu manifestări diferite. 

În etapa de început am lucrat,  aş putea spune, cu copiii  CES fără să particip la cursuri în 

specialitate şi adesea aveam temeri cu privire la modul corect sau greşit de abordare a cazurilor din 

grupă. Ulterior, pe parcursul anilor, prin studiu individual, practica de specialitate (în cadrul 

facultăţii), cursuri de iniţiere şi pătrunderea progresivă a specialiştilor în sprijinul educativ , 

psihologic sau de consiliere, ne-au determinat să credem că suntem pe drumul corect, dar nu şi final 

al includerii copiilor din toate categoriile în clasele cu componenţă predominant normală.  
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În primii ani din această experienţă, am avut un subiect,  copil cu comportament autist,  fiind 

înscris  alături de sora mai mică, normal din punct de vedere fizic şi intelectual, timp de doi sau trei 

ani. Am încercat să-i deprindem acomodarea în colective de copii mai numeroase decat cel din 

centrul de recuperare. Copiii din grupă au fost îngăduitori, la sugestia mea, prin respectarea spaţiului 

personal de lucru, evitarea zgomotelor, acest lucru perturband starea lui de confort emoţional. În 

cazul acestui subiect progresul educativ a constat în recunoaşterea şi reproducerea a diferitelor 

structuri verbale, de comunicarea cu educatoarea şi cu un grup restrans de copii, acoperirea 

suprafeţelor cu coloare , respectand spaţiile. Nu am reuşit să depăşim mari bariere, dar nici 

aşteptările noastre nu au fost mai complexe. Sprijinul acordat l-a ajutat să meargă la şcoală, evident 

acolo a beneficiat de program de lucru personalizat şi de învăţător de sprijin, acest caz l-am preluat 

evident în momentul în care  nu beneficiam de specialist  în unitate. 

O altă situaţie de copil inclus şi integrat în grupa cu care am lucrat a fost o fetiţă cu deficienţă 

severă de limbaj, am monitorizat-o pe durata unui singur an şcolar, cu regretul că, dacă ar fi venit şi 

în ceilalţi doi ani, anteriori, aş fi recuperat cu ea mult mai multe lucruri. De ce spun asta,  este pentru 

că evoluţia sa în anul comun cu grupa mea a dovedit că poate lucra şi socializa, că se integrează uşor, 

chiar dacă nu se recupera total, progresele erau mult mai mari . Cauza întarzierilor pot să cred este 

reţinerea părinţilor, din starea de jenă de a se adresa sau recunoaşte, situaţia dificilă a copilului lor. 

Subiectul avea dezvoltare fizică peste media de varstă şi a fost, din păcate, tratată necorespunzător în 

prima instituţie unde s-a prezentat. Acolo a fost marginalizată, s-a renunţat uşor la stimularea 

cooperării cu familia, iar aceasta a avut coportament defensiv şi fetiţa a fost ţinută acasă pană la 

grupa pregătitoare, cand părinţii ştiau că trebuie să dovedească parcurgerea unui an în sistem, 

înaintea debutului şcolar. 

În anul frecventat la grupa mea feţiţa a reuşit să evolueze din punct de vedere al pronunţiei, 

mama recunoştea că nu lega nici sunetele în cuvinte. Acum urmează un tratament particular de 

logopedie, destul de costisitor pentru familie, pronunţă corect toate sunetele, rosteşte corect, dar cu 

dificultate, toate cuvintele şi le integrează mai dificil în structuri verbale orale. Deşi a dovedit 

progrese în exprimare, copilul are mari întarzieri din puct de vedere intelectual, toate fiind legate de 

insuficienta relaţionare cu lumea din jur prin limbaj, sau fiind vorba şi de alţi factori nedientificaţi 

încă de specialişti. Am avut şi alte cazuri ( nu pot să cuprind în acest material toți subiecții), însă pot 

spune că,  în urmă cu caţiva ani, cand am început să cuprindem astfel de copii, odată cu desfiinţarea 

sau reducerea amplorii centrelor speciale, mi-am manifestat temerea că nu voi putea răspunde corect, 

profesionist la astfel de situaţii. 

Educaţia incluzivă, educaţia integratoare, educaţia pentru toţi reprezintă o nevoie a epocii 

noastre. 

Depinde de fiecare dintre noi, de responsabilităţile pe care ni le asumăm, de modul de 

implicare personală, a tuturor dascălilor, familiilor, persoanelor cu responsabilităţi sociale şi nu 

numai ca aceasta să devină o realitate din care fiecare să înveţe să se dezvolte. 
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STUDIU DE CAZ –ADHD 

 

Prof. Înv. Primar Muntean Simona Adriana 

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Cetatea de Baltă 

 

 

 

1. Prezentarea cazului  

Nume: PM 

Gen:feminin 

Vârsta: 9 ani 

Problema: ADHD 

➢ Lipsa atenției: 

❖ deseori nu reușește să fie atentă la detalii sau face greșeli din neglijență la teme, lucru sau în 

alte activități; 

❖ are deseori dificultăți în concentrarea atenției în sarcinile de lucru sau de joacă; 

❖ deseori nu ascultă, nu este atentă când i se vorbește; 

❖ deseori nu urmează instrucțiunile și nu reușește să termine temele școlare; 

❖ are deseori dificultăți în organizarea sarcinilor și activităților; 

❖ de multe ori, refuză, ezită sau manifestă neplăcere în angajarea unor sarcini de lucru care 

presupun un efort mental susținut (cum ar fi realizarea temelor în clasă sau temele pentru 

acasă); 

❖ pierde deseori lucruri necesare îndeplinirii sarcinilor ( ex:caiete, instrumente de scris, temele 

pentru acasă, manualele); 

❖ este deseori distrasă de stimuli externi marginali; 

❖ uită des în activitățile cotidiene (pentru anumite anunțuri pentru părinți scrie pe carnețel). 

 

➢ Hiperactivitatea  

❖ se joacă deseori cu mâinile sau se mișcă permanent în bancă; 

❖ deseori părăsește banca în sala de clasă (sau în alte situații – la teatru, în autocar în excursie) 

chiar atunci când regulile impun să rămână așezată la locul ei; 

❖ deseori se cațără sau aleragă atunci când acest lucru nu este permis (la ora de educație fizică 

aleargă când copiii se aliniază, urcă pe spaliere când colegii lucrează la saltea); 

❖ are deseori probleme în a se angaja în liniște în petrecerea timpului liber (în pauză aleargă 

singură prin clasă făcând mult zgomot, acasă alergă pe stradă făcând mult zgomot); 

❖ pare a fi permanent ”pe picior de plecare” sau se comportă deseori ca și cum ar fi ”Propulsată 

de un motor”; 

❖ vorbește deseori excesiv; 

❖ se repede cu răspunsurile înainte ca întrebările să fie complet formulate; 

❖ are deseori dificultăți în a-și aștepta rândul; 

❖ deseori întrerupe sau se bagă între alții (ex: se bagă brusc în conversațiile colegilor sau 

jocurile altora).  
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2. Obiectivele programului  

O1: elaborarea unui proiect de intervenţie de rezolvare a problemei 

O2: aplicarea măsurilor din cadrul proiectului şi urmărirea evoluţiei în plan comportamental 

O3:diminuarea intensității comportamentelor fizice și verbale neadecvate 

O4:menținerea atenției n timpul orelor de curs 

3.Durata programului și frecventa activităților 

Programul se va desfășura pe parcursul unui an școlar și va conține: 

✓ Activități la clasa 

✓ Activități de consiliere –săptămânal, cu o  durata de 30 minute în afara orelor de curs,in două 

zile diferite 

✓ Activități de modelare comportamentală –săptămânal, cu o  durata de 30 minute în afara 

orelor de curs,in două zile diferite 

Activități la clasă 

➢ organizarea clară a structurii, a pașilor și a ideilor principale ale sarcinii sau 

ale subiectului, 

➢ oferirea de materiale (grafice, planșe, diagrame pentru evidențierea 

structurii, pașilor și a ideilor principale), 

➢ oferirea listelor de control a sarcinii, mai ales pentru munca independentă, 

➢ utilizarea cardurilor de sprijin sau postere pentru a evidenția comportamentele 

așteptate și dezirabile, mai ales când e vorba de sarcini mai puțin familiare, sau 

în perioadele de tranziție, 

➢ utilizarea elementelor vizuale cu rol de aducere aminte cum ar fi poze sau benzi 

desenate, 

➢ utilizarea cuvintelor cheie scrise pe tablă sau la retroproiector, 

➢ utilizarea markerelor colorate pentru tablă sau carioci si bandă colorată 

pentru retroproiector pentru a evidenția informațiile importante, 

➢ scrierea cu culori pe tablă a ceea ce se dorește evidențiat, 

➢ solicitarea elevilor să scrie cu culori ceea ce se dorește a fi evidențiat, 

➢ oferirea de hârtie colorată pentru teste, având grijă să se aleagă culorile 

preferate de elevi, 

➢ utilizarea unei lanterne sau a unui indicator cu laser pentru a indica 

informațiile, 

➢ utilizarea semnalelor vizuale pentru a indica scurgerea timpului de lucru, 

➢ utilizarea într-o oarecare măsură a artei dramatice și a înclinațiilor ludice pentru a 

le capta atenția, 

➢ îndepărtarea sau acoperirea distractorilor vizuali (de ex Informația 

inutilă de pe tablă.) 

 

 

Activități de consiliere: 
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✓ solicitarea elevilor să repete oral instrucțiunile, 

✓ eliminarea amănuntelor și a descrierilor inutile din instrucțiuni, 

✓ utilizarea semnalelor auditive pentru a indica modificări intervenite pe parcursul 

activității (agitarea unui clopoțel, baterea din palme a numitor ritmuri, interpretarea 

unei mici partituri la orice instrument muzical), 

✓ folosirea semnalelor verbale clar și hotîrâte 

✓ utilizarea vocii pentru a atrege atenția, făcând pauze sau modificând tonul, poate 

apelând la șoptit, 

✓ povestirea, mai ales a unor întâmplări personale, 

✓ utilizarea expresiilor emoționale în timpul prezentării informațiilor (ton dramatic, 

palpitant sau plin de curiozitate), 

✓ folosirea elementelor de umor pentru a atrage atenția asupra unui subiect, 

✓ exerciţii pentru creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii; 

✓ exerciţii pentru managementul emoţiilor negative; 

✓ explicarea comportamentelor inadecvate în cadrul clasei, a şcolii şi în societate; 

✓ dezvoltarea capacităţii de empatie; 

✓ menţinerea unei relaţii constante de comunicare cu părinţii, profesorii şi conducerea 

şcolii; 

✓ încurajarea atitudinii adecvate prin diverse tipuri de recompense; 

✓ dezvoltarea abilităţilor sociale în diverse situaţii de viaţă; 

 

 Activități specifice 

✓ Permiterea copiilor de a se juca cu diferite obiecte pe parcursul sarcinilor mai lungi 

sau atunci când ascultă instrucțiunile; 

✓ Includerea în stilul de predare a demonstrațiilor, materialelor interesante și 

prezentărilor ce implică atingerea unor obiecte de studiu ori de câte ori este posibil; 

✓ Utilizarea ghidurilor de studiu și prezentărilor lacunare. În timp ce prezentăm o 

lecție, elevii completează cuvintele care lipsesc bazându-se pe ceea ce spune cadrul 

didactic sau scrie pe tablă. Folosirea instrumentelor grafice în acest scop. 

✓ Utilizarea strategiilor de chestionare susceptibile de a-l conduce pe elev spre succes 

(tehnici de sondare, oferirea unor indicii, acordarea unui timp suplimentar dacă 

elevii doresc. 

✓ Organizarea lecțiilor astfel încât să se includă o varietate de întrebări ce presupun 

răspunsuri din partea întregii clase, din partea unui grup, a unei perechi sau a unui 

singur elev. 

 

 Modalități de evaluare 

✓  diminuarea frecvenței comportamentelor nedorite; 

✓   creșterea duratei capacității de concentrare; 
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Terapie prin dans 

     

  

Prof. Kovács Anca Maria 

 Palatul Copiilor și Elevilor Oradea 

 

Prof. Kovács Zoltan 

Liceul cu programul sportive “Bihorul” 

 

#Dansul este limbajul sufletului. (Martha Graham) 

Dansul terapeutic este diferit de dansul cunoscut de noi. Este o metodă expresivă de 

manifestare corporală, care utilizează mișcarea în scop psihoterapeutic. Terapia prin dans mai 

poartă numele de terapia mișcării. Are la bază ideea că există o unitate între corp – mișcare și 

psihic – și emoții, iar problemele sufletești ale oamenilor provin tocmai din această scindare 

minte-corp. Nu mai suntem în contact direct cu ceea ce simțim, nu mai știm să iubim și să ne 

lăsăm iubiți. Terapia prin dans ajută la redescoperirea de sine, iar problemele afective vor trece 

din planul inconștient în cel conștient. Acesta este primul pas spre vindecare.  

Au fost făcute mai multe studii științifice pentru evaluarea efectelor terapiei prin dans 

(numită şi terapia prin mișcare) asupra stării fizice și mentale a unei persoane, urmărindu -se în 

mod special contribuția acestei forme de terapie în prevenția, vindecarea și recuperarea după 

boală. Ca formă de terapie expresivă, terapia prin dans are la bază rezultatele la care au ajuns 

oamenii de știință, și anume că mișcările corpului produc transformări la nivelul stării 

emoționale, psihice și fizice. 

Terapia prin mișcare poate aduce o schimbare în starea psihică şi emoţională a 

pacientului prin folosirea mişcării expresive în contextul unei relaţii terapeutice. Ţinuta şi 

mişcarea corpului reprezintă indicatori sensibili şi unici în determinarea stilului personal. 

Modul în care noi ne mişcăm le spune celor din jurul nostru, cel puţin la nivel subconştient, ce 

fel de persoane suntem şi câte ceva despre starea noastră emoţională. În întâlnirile noastre cu 

cei din jur observăm şi simţim aspecte precum gradul de concentrare în propriile noastre 

mişcări, punctele forte, punctele slabe, impunerea propriilor opinii sau toleranţa, tensiunea sau 

relaxarea. 

Prin intermediul dansului se pot modela laturi noi de persona litate, abilități care țin de 

relaționarea cu cei din jur și, mai ales, se poate lucra asupra respectului și iubirii de sine. 

Terapia prin dans este adesea considerată o formă de meditație, datorită implicațiilor sale 

benefice asupra stării de conștiință și a organismului. Ea include patru etape. Fiecare dintre 

acestea conține un set de obiective corelate cu scopul principal.  

1. Pregătirea – etapa încălzirii și a stabilirii unui mediu în care pacientul se simte în siguranță.  

2. Incubația – aduce relaxare și renunțarea la controlul conștient. Mișcările corpului încep să 

devină simbolice. 

3. Iluminarea – înțelesuri profunde ies la suprafață, această etapă poate avea efecte plăcute 

sau mai puțin plăcute. 

4. Evaluarea – discutarea semnificațiilor și încheierea terapiei. 
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Emoțiile negative, stresul, neîncrederea în sine, conflictele nerezolvate fie cu propria 

persoană, fie cu ceilalți vor putea fi conștientizate și exteriorizate prin intermediul dansului. În 

cadrul terapiei prin dans, pacienții sunt încurajați să își manifeste, pe ritmurile diverse ale 

muzicii, frustrarea, teama, furia. Totul sub observația atentă a terapeutului. Intervenția subtilă a 

acestuia are rolul de a facilita autocunoașterea și exprimarea cât mai amplă a anumitor 

sentimente. Acordurile muzicale aduc o valoare în plus acestei forme de terapie, fiind bine 

cunoscute efectele minunate ale muzicii asupra psihicului nostru.  

Beneficii surprinzătoare pentru sănătate 

• Este un foarte bun „medicament” împotriva stresului, prevenind diverse afecțiuni care îl 

au la bază. 

• Este un antidepresiv natural. 

• Crește stima de sine și sentimentul de a te simți bine în propriul corp.  

• Încetinește procesul de îmbătrânire. 

• Îmbunătățește comunicarea interpersonală. 

• Slăbește și ajută la menținerea unui corp suplu și armonios. 

• Ameliorează afecțiunile articulare și musculare.  

• Întărește oasele și previne osteoporoza la femei. 

Dansul, pe lângă toate aceste minunate beneficii asupra sănătății fizice și psihice, rămâne 

una dintre cele mai placute metode de relaxare, de revigorare și de dobândire a unei atitudini 

pozitive față de viață. 
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CONSIDERENTE TEORETICE DIN PERSPECTIVA GRĂDINIȚEI  ÎN  INTEGRAREA   

COPIILOR CU C.E.S 

 

Prof.Tőrők Adriana Corina 

Grădinița cu P.P.”Arlechino”Dej,Cluj 

 

“Fără a respinge deosebirile dintre oameni,să ne preocupe asemănările dintre ei”(autor anonim) 

      

               Pornind de la acest deziderat și luând în considerare dreptul la  egalitatea de șanse, 

abordarea fundamentală pentru succesul şcolar şi recuperarea deficienţelor de învăţare ale copiilor cu 

CES pune accentul pe solidaritatea şi activitatea în echipă (atât în grădiniță sau școală  cât şi în afara 

ei, atât din partea celorlalţi beneficiari ai educaţiei cât şi a cadrelor didactice) şi mai puţin pe 

competiţie.Prioritatea este stabilirea unei viziuni clare asupra fenomenului și procesului de integrare 

a copiilor cu C.E.S în învățământul de masă. 

              Potrivit literaturii de specialitate, din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) 

fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă 

manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii/grădiniței. Tipurile  de deficiențe sunt 

numeroase( de la deficienţe intelectuale uşoare sau moderate, intelect liminar, retard general de 

dezvoltare, boli şi sindroame  genetice -Down, Bardet_Biedl, sindrom Turner etc,malformaţii 

congenitale ,autism,ADD, ADHD,deficienţe senzoriale(hipoacuzii, tulburări de vedere),boli 

neurologice, disfuncţii de sistem nervos central, infecţii severe care duc la deficienţe 

locomotorii ,tulburări de învăţare,tulburări de comportament sau ale conduitei socioafective,tulburări 

metabolice şi boli autoimmune) .Uneori  tulburarea de limbaj este o consecinţă a uneia dintre aceste 

deficient. 

             Aria tulburărilor de limbaj la copii cu C.E.S este vastă ca şi la copilul normal doar că 

depinde în  mare măsură de specificul deficienţei acestora:tulburări de dezvoltare generală a 

limbajului: nedezvoltare / întârziere a vorbirii, mutism psihogen;  tulburări de pronunţie/articulare: 

dislalii simple sau polimorfe, centrale sau periferice, uşoare sau severe, obişnuite sau 

audiogene;tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii: bâlbâiala, logonevroza etc;tulburări ale vocii: afonie, 

disfonie, fonastenie, mutaţia fiziologică sau patologică a vocii etc.;tulburări ale limbajului scris-

citit:dislexie, disgrafie sau sindrom dislexico-disgrafic 

 Copiii cu CES integraţi necesită un efort mai mare din partea factorilor implicaţi în 

recuperarea lui pluridisciplinară,asigurarea unui suport, sprijin în învăţare-recuperare prin 

convergenţa eforturilor factorilor implicaţi intr-o echipă interdisciplinară, programe terapeutice 

adaptate particularităţilor lor de dezvoltare şi diagnostic  instrumente de lucru şi materiale 

specifice ,uneori şi ambianţa de lucru diferită, adaptată posibilităţilor lor de acces şi învăţare-

recuperare. 

Cadrele didactice implicate în această echipă sunt profesorul /educatorul şi celelalte persoane 

cu statut de cadru didactic implicate în instruirea-recuperarea copilului: profesor de sprijin, logoped, 

kinetoterapeut, etc  .Constituirea unui parteneriat între cadrul didactic şi cel specializat se poate 

realiza în forme variate, în funcţie de circumstanţe şi de preferinţele consensuale. Indiferent de 

maniera adoptată fiecare are o experienţă şi o importanţă crucială pentru succesul şcolar al copilului 
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cu CES integrat.  Angajarea şi responsabilizarea familiei în demersul terapeutic este fundamentală 

pentru reuşita recuperării. La orice copil, în mod particular la cel cu CES, gradul de interes şi de 

colaborarea a părinţilor cu grădiniţa sau şcoala este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele 

obţinute de copii. Formele de colaborare şi sprijin reciproc sunt diverse, deoarece, ca şi în cazul 

copiilor, familiile sunt diferite, necesităţile lor de a fi sprijinite sau posibilităţile e a oferi sprijin pot fi 

extreme de diverse.O colaborare eficientă trebuie să se bazeze pe respect reciproc, atitudine 

imparţială, empatie faţă de părintele copilului cu C.E.S.  

În teorie, de implicarea și conlucrarea tuturor factorilor depinde succesul acestor acțiuni.În 

realitate,lipsa cadrelor specializate și a materialelor didactice specific ,numărul mare  de copii din 

grădiniță face acest lucru aproape imposibil. Educatorul este un profesionist şi un părinte totodată 

pentru „puii” lui de la grădiniţă şi nu are cum să refuze lucrul cu copiii, toţi fiind speciali pentru 

el,însătotala  disponibilitate a educatorului nu este suficientă.Totuși,grădinița are marele avantaj de  a 

avea ca principal mijloc de realizare a activitățiilor. 

Orice cadru didactic care are în clasă/grupă un copil cu cerințe educaționale speciale 

(CES) are nevoie de cât mai multe idei de activități pentru integrarea elevilor cu CES. Printre 

marile provocări ale unui dascăl, integrarea unui elev cu cerințe educaționale speciale într-o 

clasă obișnuită, cu peste 30 de elevi, este, de departe cea mai mare dintre toate. Legislația este 

generoasă, însă nimeni nu s-a gândit până la capăt cum poate fi aplicată concret. Cea mai bună 

cale rămâne, ca de fiecare dată, jocul. 

Primul joc este jocul de-a normalitatea , care trebuie să fie atitudinea constantă a 

profesorului)Este „jocul” pe care un cadru didactic trebuie să-l practice zi de zi. De la modul în care 

este prezentat în prima clipă copilul  cu CES, la obiectivitatea cu care predă și evaluează membrii 

colectivului , la includerea în activități a tuturor, depinde și atitudinea copiilor față de colegul lor 

special. „Doamna” este pentru copii modelul de conduită pe care îl urmează în primii ani de școală, 

ea este cheia pentru incluziune. 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurator şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp.Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în 

grup, jocul asigură socializarea.Jocurile  de socializare (“Poștașul”,”Deschide urechea bine”)sunt 

necesare întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două 

persoane pentru a se desfăşura. Jocurile de stimulare  sensorială,jocurile de autonomie 

personală(jocurile de rol),  jocurile de dezvoltare cognitive sunt câteva din jocurile incluse în 

programul copiilor.Acestea  trebuie  să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului.Copiii cu 

tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile 

trebuie să fie cât mai variate. 

Din experienţa personală putem afirma că educatorul poate folosi în procesul de predare-

învăţare, evaluare diverse strategii şi intervenţii utile:crearea unui climat afectiv-pozitiv;stimularea 

încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare;încurajarea sprijinului şi cooperării din partea 

colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor;încurajarea independenţei, creşterea autonomiei 

personale;încurajarea eforturilor;sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor , fără 

a crea dependenţă;folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, 

întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres;crearea unui climat 

afectiv, confortabil;centrarea învăţarii pe activitatea practică;sarcini împărţite în etape mai 

https://totuldespremame.ro/lifestyle/stiri-parteneri/cum-alegi-jocul-educativ-potrivit-pentru-fiecare-copil
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mici, realizabile;folosirea învăţării afective;adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, 

evaluare;sprijinirea elevului să devină membru al unui grup;organizarea unor activităţi de grup care 

să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, 

activităţi sportive, de echipă);sprijin emoţional;folosirea unui limbaj simplu, accesibil copilului şi 

nivelului lui de înţelegere;instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale 

de lucru,etc. 
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Profilul psihopedagogic al unui copil cu deficiență 

 deficiență de intelect și limbaj „elemente de autism” 

 

Prof. Haiden Elena Roxana 

Grădinița nr.178, București 

 

1.Date de identitate 

Numele si prenumele:  

Vârstă: 4 ani si 3 luni 

Sex: feminin 

2.Definirea problemei 

Gradul de manifestare al subiectului in activitatea cotidiană: este veșnic agitată, in timpul 

activităților desfășurate, la grădiniță (se ridică in picioare atunci când nu-i convine ceva, 

deranjează copiii in timpul lucrului, nu termină nici o lucrare incepută). Vorbește neintrebată mai 

tot timpul (dar f ără a fi ințeleasă, limbajul ei fiind neinteligibil și sărac), manifestă nerăbdare 

intrerupându-și colegii sau terapeutul. La toate acțiunile desfășurate de ea țipă, chiar dacă apoi 

lucrează. 

3.Date familiale: 

Numele si prenumele parintilor 

tata- mama 

Ocupatia parintilor 

tata-agent comercial 

mama-agent de asigurari 

Bugetul familiei: mediu 

Structura familiei : o familie care se ocupa de copil 

Componenta familiei: tata, mama,și fetița. 

Relatii familiale: bune, dar părinții sunt uneori depresivi din cauza manifestărilor fetiței 

4.Date despre starea sanatății 

Nastere : normală 

Sarcina : fara probleme deosebite 

Dezvoltare fizica : bună 

5.Date privind dezvoltarea personalității 

Perceptie : lacunară 

Atentie : instabilă, se concentrează greu in activitate 

Memorie:  predominant mecanică și de scurtă  durată; viteza de memorare variată, in funcție de 

tipul textului invățat (memorează ușor melodiile și versurile cântecelor, dar nu le poate reda corect 

din cauza limbajului); intipărirea slabă, durata pastrarii, scurtă. 

Gândirea: concret- intuitivă, nu face abstractizări. 

Limbaj si comunicare 

-Volum vocabular: sărac, concret- situativ. 

-Tip de comunicare: neinteligibilă, mimico-gesticulară, înțelege informația verbală   in ritm lent 

după  multe repetări 

Imaginație: săracă, indreptată spre lumea desenelor animate,  pentru că  urmărește aceste programe 

la televizor 
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Afectivitate: emotivitate-instabil, imatură emoțional, dependență de adult, reacții emotive cu 

caracter exploziv (țipete, plâns, aruncarea jucariilor, agitație) 

Psihomotricitate: coordonare motrică  generală - relativ bună 

 Rezistență la dificultăți: obosește ușor, se plictisește repede 

Trăsături de caracter in devenire: neincredere in sine, timiditate, nehotarâre, nesiguranță, egoism 

Aptitudini: aptitudini pentru activitățile practice, educație muzicală 

6.Stil de invățare: greoi, datorită  faptului că nu se poate concentra mult timp și se plictisește repede. 

Preferă activitățile practice și educația muzicală (imită cu ușurință  mișcările sugerate de textul 

jocurilor muzicale sau cântă cântece invățate, dar fără a fi prea bine ințeleasă). Este dezinteresată  

de celelalte activități din grădiniță, are un stil de muncă incet, se plictișeste ușor, nu rezistă la efort 

intelectual susținut și nici la efort fizic. 

7.Stil de muncă sub supravegherea terapeutului, părinților sau a educatoarei 

Analiza SWOT 

Deficiență  de intelect și limbaj „elemente de autism” 

Analiza SWOT (Strengths-Weaknessee-Opportunities-Threats) 

(Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități si Amenințări) 

 

S Puncte tari sunt aspecte pozitive interioare 

care pot fi controlate si folosite in avantaj: 

W Puncte slabe sunt defecte, aspecte negative care, 

prin control, pot fi minimizate si imbunatățite. 

Interacționează cu adulții cunoscuți 

manipulează obiecte dacă sunt lucioase, produc 

zgomote, se lipesc/dezlipesc, 

răsfoiește cărți cu coperți groase pentru puțin 

timp (specifice1-2 ani) 

-psihomotricitate: coordonare motrică generală - 

relativ bună 

-rezistență la dificultăți: obosește usor, se 

plictisește repede 

-aptitudini pentru activitățile practice, educație 

muzicală 

-memorie predominant mecanică și de scurtă 

durată;  

-viteza de memorare: variată, in funcție de tipul 

textului invățat (memorează ușor melodiile dar 

nu le poate reda corect din cauza versurilor 

cântecelor și a limbajului fetiței); intiparirea 

slabă, durata păstrarii scurtă 

-gândirea este concret- intuitivă, nu face 

abstractizări. 

-volumul vocabularului este sărac, concret- 

situativ. 

-comunicarea este neinteligibilă, mimico-

gesticulară, ințelege informația verbală  in ritm 

1. Dificultate in comunicare 

- limbajul vorbit este de obicei greu sau deloc, 

cuvintele fiind adesea folosite necorespunzator 

-folosește mai mult gesturi decât cuvinte (sau alte 

moduri de comunicare non-verbală) 

-există  tendința de a repeta cuvinte și fraze (uneori 

poate repeta fără greseală cuvinte scurte din 

desenele auzite la televizor) 

-imposibilitatea de a-și concentra atenția specific 

4,5 ani și de a fi coerentă; 

2.Nesociabilitate 

- nu e de obicei prea interesată in a avea relații cu 

alții: 

- uneori, nu răspunde cu plăcere altora si nu iși 

privește in ochi interlocutorul. 

- petrece mult timp singură și nu depune prea mult 

efort in a-si face prieteni. 

3.Simțuri diminuate sau prea dezvoltate 

- nu plânge dacă se lovește 

- aude un zgomot după care își  acoperă urechile 

pentru mult timp 

-dezinteresată de celelalte activități din gradiniță, 

are un stil de muncă incet, se plictisește usor; 

- nu rezistă la efort intelectual susținut si nici la 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1240 
 

lent după multe repetări 

-imaginație este săraca, indreptatăspre lumea 

desenelor animate pentru ca urmareste aceste 

programe la televizor 

-afectivitate: emotivitate-instabilă, imatură 

emoțional, dependentă de adult 

efort fizic; 

 - nu este interesată in a intra in joc cu alți copii 

(evita copiii si chiar animalele) sau nu este capabilă  

să intre intr-un joc bazat pe imaginație; 

4.Excese in comportament 

- neîncredere in sine, timiditate, nehotarâre, 

nesiguranță, egoism 

- are reacții exagerate sau poate fi extrem de pasivă, 

putând trece de la o extremă la alta 

-arată un interes obsesiv pentru un ursuleț de pluș 

cu fundiță roșie strălucitoare, sau o activitate- 

răsfoitul unei cărți pe care lipește autocolante. 

-face mișcări repetate ale corpului, cum ar fi bătăile 

din palme, dans –mișcari ale picioarelor uneori pe 

ritmul unor melodii, 

- este agresivă cu ea insăși si / sau cu alți copii sau 

adulți necunoscuți, dependentă de adult; 

-are reacții emotive cu caracter exploziv (țipete, 

plâns, aruncarea jucăriilor, agitație) crize și 

depresii. 

O  -  Oportunitățile sunt condiții pozitive, 

necontrolabile, dar care pot fi folosite in 

propriul avantaj. 

T    Temerile (amenințările) sunt condiții 

necontrolabile, dar al căror efect poate fi prevăzut 

și evitat: 

-dacă fetița ar fi integrată intr-un colectiv la o 

grădiniță cu copii fara probleme, atunci s-ar 

inregistra un progres in ceea ce privește 

socializarea, achiziționarea unor deprinderi de 

interacțiune in grup si limbajul; 

-cu cât ar sta mai mult intr-un colectiv 

sănătos, cu atât integrarea va fi mai ușoară; 

-dacă va incepe ședințele de 

logopedie, atunci limbajul ei ar deveni mai 

inteligibil, iar ea se va putea exprima mai ușor, 

ceea ce i-ar inlătura si frustrarea datorată 

faptului că nu este ințeleasă (decât de puține 

persoane:părinții, psiholog, logoped, 

educatoare). 

- limbajul vorbit este de obicei greoi sau deloc 

- imposibilitatea de a-si concentra atenția și de a fi 

coerentă 

- nu e de obicei prea interesată in a avea relații cu 

alții. 

- uneori, nu răspunde cu plăcere altora și nu își 

privește in ochi interlocutorul. 

- petrece mult timp singură si nu depune prea mult 

efort in a-și face prieteni. 

- nu plânge dacă se lovește 

- după un zgomot puternic ăși acoperă urechile 

pentru mult timp 

- nu este capabilă să intre intr-un joc bazat pe 

imaginație; 

- are reacții exagerate sau poate fi extrem de pasivă, 

putând trece de la o extremă la alta 

-arată un interes obsesiv pentru un ursuleț de pluș  

cu fundiță roșie strălucitoare și pentru rasfoitul unei 

cărți pe care lipește autocolante. 

-face mișcări repetate ale corpului 
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- este agresivă cu ea insăși si / sau cu alți copii sau 

adulți necunoscuți  

- este dependentă de adult 

-are reacții emotive cu caracter exploziv (țipete, 

plâns, aruncă jucarii) crize si depresii 

Strategii SO (max-max)Punctele tari sunt 

utilizate pentru a dezvolta oportunitățile: 

Strategii WO (min. – max.) Punctele slabe sunt 

diminuate prin prisma oportunităților: 

- dezvoltarea in continuare a aptitudinilor 

pentru activitățile practice sau muzicale 

- antrenarea in orice tip de activitate din 

grădiniță. 

-conștientizarea de către părinti a 

responsabilităților care le revin in educarea 

copilului; 

- dezvoltarea increderii in forțele proprii 

- mobilizarea atenției si a voinței pentru a 

termina activitatea incepută 

- realizarea unui program adecvat posibilităților 

ei, fără solicitări sau eforturi in salt, cu sarcini 

precise si bine definite; 

- favorizarea integrării in grădiniță; 

-orientarea către ședințe de psihoterapie si 

logopedie. 

Strategii ST (max. –min.) Punctele tari sunt 

folosite pentru ocolirea pericolelor: 

Strategii WT (min. – min.) Punctele slabe sunt 

minimalizate pentru a evita amenințările: 

- integrarea fetiței intr-un colectiv de la o 

grădiniță, in vederea formării unor deprinderi 

specifice lucrului in colectiv, respectării unor 

reguli de grup si imbunătățirii limbajului; 

- urmarea ședințelor logopedice; 

- aprecieri din partea educatoarei in cadrul 

colectivului atunci când realizează anumite 

sarcini simple; 

- acordarea de roluri in jocurile și activitățile 

alese prin care să capete incredere in forțele 

proprii, precum și increderea colegilor; 

- vizite la domiciliul copilului; 

- participarea părinților la activitățile din 

grădiniță cu scopul de a observa copilul in 

mediul educațional; 

- consilierea părinților in urma observării 

comportamentului copilului; 

- Terapie comportamentală - pentru a  o ajuta să 

se adapteze condițiilor sale de viață (să se 

imbrace singură, sa mănânce singură, să 

folosească toaleta corect, să se spele):psiholog, 

educatoare, părinți 

-Programe de integrare - care să o ajute să se 

adapteze lumii inconjurătoare pe cât posibil 

(socializarea), practicarea inotului, dansului: 

psiholog, educatoare, părinți, instructor de inot 

si dans 

-Asigurarea unui mediu organizat de viață - 

este foarte important să urmeze o rutină a 

activităților zilnice:părinți, educatoare, psiholog 

-Terapie audio-vizuală - pentru a o ajuta in 

comunicare (se vor căuta metode alternative de 

comunicare, cum ar fi comunicarea non-

verbală: gesturi, imagini, etc):psiholog, 

educatoare, părinți 

-Controlarea regimului alimentar (mănâncă 

foarte multă pâine): părinți, educatoare 

-Medicamente - recomandate de medicul 

psihiatru:părinți 

-Terapie fizică - pentru a o ajuta in a-și controla 

stereotipiile. Ii place foarte mult să danseze, să 

lipească, să imbine și apa (inot): psiholog, 

educatoare, părinti, instructor de inot și dans 
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-Terapia limbajului – logopedie:logoped, 

părinti, educatoare 
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INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ – 

CERINŢĂ FUNDAMENTALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CONTEMPORAN 

 
profesor învăţământ primar Covaci Loredana 

                                           Şcoala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale”Baia Mare 

 

      În jurul nostru observăm în fiecare zi oameni diferiţi. Aceste diferenţe nu se referă doar la 

înălţime, forma fizică, conturul feţei, culoarea pielii, ci, mai ales la felul de manifestare al fiecăruia, 

la ritmul activităţii, la calitatea muncii sale. De asemenea, aceste diferenţe sunt constatate şi la nivel 

intelectual, nivel de care depind în cea mai mare măsură reuşita sau nereuşita unei activităţi. 

   Succesul sau reuşita şcolară sunt cel mai adesea privite ca o compensare a unei conduite 

constante de efort şcolar fiind exprimat cel mai adesea prin rezultate foarte bune la examene, 

concursuri, olimpiade şcolare. În 1994, Nicola definea succesul - insuccesul şcolar : gradul de 

adecvare – inadecvare dintre nivelul dezvoltării psihofizice a elevului la solicitările externe ale şcolii 

( Nicola, 1994, p. 86). 

    Una dintre problemele  solicitante pentru cadrele didactice este legată de felul în care 

trebuie organizată predarea - învăţarea pentru elevi diferiţi din punctul de vedere al abilităţilor, al 

ritmurilor şi stilurilor de învăţare. Sunt manifeste de asemenea  diferenţe care ţin de mediul social şi 

cultural din care provin elevii precum şi diferenţa în plan psihologic , mai ales  cu referire la 

diferitele componente ale personalităţii şi structurile de personalitate  (aptitudini, temperament, 

caracter, motivaţie). 

 

Dificultăţile de învăţare 

            Cele mai multe studii au evidenţiat necesitatea adaptării şcolii la cerinţele elevului. 

Transformările continue ale mediului ecologic şi socio – cultural au condus la dezvoltarea accelerată 

a tinerilor atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic. Se remarcă transformări rapide în mentalităţi, 

atitudini şi comportamente, transformări care de multe ori generează conflicte sau neînţelegeri între 

părinţi şi copii, între părinţi şi cadre didactice. Transformările profunde sociale au dus şi la o 

explozie a volumului de cunoştinţe care uneori depăşesc puterea de asimilare a elevului, astfel încât 

se produc dereglări ale procesului de învăţare. Aceste dereglări nu afectează doar activitatea de 

învăţare, ele afecteză întregul sistem psihic al elevului. În esenţă, aceste tulburări evidenţiază o 

discrepanţă semnificativă între potenţialul intelectual al copilului şi performanţele sale. 

În jurul anilor `60 aceste dereglări au fost denumite “learning disabilities” (Gherghuţ, Alois, 

2005, p.189), sintagmă înlocuită mai târziu cu “dificultăţi de învăţare”, concept care se foloseşte şi 

astăzi. 

Prima definiţie sintetică a dificultăţilor de învăţare a fost dată de S. Kirk: “o dificultate de 

învăţare se referă la o întârziere, o tulburare, o dezvoltare încetinită în plan emoţional sau 

comportamental. Ea nu este rezultatul întârzierilor mentale, deficienţelor senzoriale sau factorilor 

culturali şi instrucţionali”. (Kirk S., 1962, p.262). 

Din definiţia lui S. Kirk ar rezulta neimplicarea unor deficienţe senzoriale sau mintale în 

apariţia dificultăţilor de învăţare şi excluderea concomitentă a factorilor culturali şi instrucţionali. 

O definiţie exhaustivă oferă Comitetul Naţional Unit pentru Dificultăţi de Învăţare (NYCLD) 

din SUA care în 1987 a propus următoarea definiţie (Gherghuţ, 2005, p.188): 

“Dificultăţile de învăţare reprezintă un termen generic ce se referă la un grup eterogen de 

tulburări datorate unor disfuncţii minimale ale sistemului nervos central, exprimate prin dificultăţi 

majore în achiziţionarea, utilizarea şi înţelegerea limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii, dificultăţi în 

utilizarea abilităţilor matematice şi a altor abilităţi sociale; dificultăţile de învăţare nu trebuie înţelese 

ca fiind o consecinţă directă a unor deficienţe mintale, senzoriale, emoţionale, comportamentale sau 

a unor tulburări de atenţie, a unor influenţe sociale sau de mediu nefavorabile, chiar dacă şi aceste 

condiţii şi influenţe generează la rândul lor probleme în învăţare”. 
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Din definiţia expusă se poate concluziona că dificultăţile de învăţare conţin în esenţă două 

sensuri: 

• un sens larg – cuprinzând o varietate de obstacole în învăţare, care se manifestă într-o 

multitudine de cazuri particulare influenţând personalitatea copilului; 

• un sens restrâns (pedagogic) – exemplificând un mod deficitar de organizare a  activităţii 

de învăţare de către elev şi care poate afecta achiziţia, respectiv înţelegerea, retenţia, 

redarea, exprimarea, comunicarea acesteia. 

În vederea derulării investigaţiilor pentru depistarea dificultăţilor de învăţare, a inventarierii 

acestor dificultăţi în clasele  experimentale şi de control, optez pentru următoarea definiţie de lucru: 

Dificultăţile de învăţare reprezintă disfuncţii care conduc la o discrepanţă între potenţialul 

intelectual estimat şi nivelul de performanţă atins de elev pe următoarele domenii: 

• achiziţionare, înţelegere şi utilizare a limbajului: scris şi oral; 

• abilităţi matematice; 

• abilităţi sociale. 

M. Perraudeau (Perraudeau, 2005, p.64) consideră necesară delimitarea dintre dificultăţile 

şcolare comune care sunt fireşti şi alte simptomatologii ale învăţării din zona deficienţelor 

(handicapuri, deficienţe şi tulburări de învăţare). 

În rezolvarea de probleme sau sarcini sunt implicate în opinia lui Perraudeau cinci 

componente: didactică, logică, cognitivă, lingvistică, semantică şi socială. Atunci când elevul 

întâmpină dificultăţi de învăţare înseamnă că una sau mai multe dintre cele cinci componente 

implicate în actul rezolutiv nu funcţionează la parametrii optimi. 

 

STRATEGII DIDACTICE DE INSTRUIRE DIFERENŢIATĂ 

          Pentru o utilizare corectă şi operaţională a conceptelor la începutul cursului propun o 

delimitare a conceptelor de instruire, strategie şi instruire diferenţiată.  

    

Instruirea semnifică sistemul de comunicare si organizare a învăţării pentru achiziţia de 

cunoştinţe esenţiale şi mai ales pentru formarea de capacităţi, abilităţi, deprinderi, competenţe. 

Etimologia cuvântului (lat. instructio = aranjare, amenajare, construire) sugerează dimensiunea 

operaţională a conceptului ce defineşte o activitate complexă ce constă, cum spunea V. Okon, în “a 

trimite pe cineva – copil, tânăr, adult – la şcoală pentru a-l învăţa şi a-i asigura, în principal, o 

cultură, sub îndrumarea cuiva” (apud. Cristea, S., 2000, p. 196).  

R.B.Iucu este de părere că instruirea reprezintă  “o construcţie în spirit” (2001, p. 31) sau 

după  B.F.Skinner, “construcţia unor structuri cognitive, operaţionale”. Instruirea presupune un 

educator  şi un educat, primul asigurându-şi responsabilitatea pregătirii şi formării celuilalt, în sens 

de asimilare de cunoştinţe şi formarea capacităţilor teoretice şi practice. 

Conţinutul conceptului de instruire are o sferă mai restrânsă în raport cu educaţia – care 

vizează formarea completă şi permanentă a personalităţii. 

 Instruirea este centrată mai mult pe dezvoltarea intelectuală cognitiv-operaţională a 

personalităţii. Raportul instruire– educaţie reprezintă o problemă analizată pe larg mai ales în 

literatura de specialitate a ultimelor decenii. Cele două concepte fundamentale (instruirea şi educaţia) 

care reflectă o realitate complexă nu sunt sinonime, dar nici opuse. A reduce educaţia la instruire 

înseamnă a limita omul doar la aspectele cognitive ale realităţii sale. Instruirea este, nucleul educaţiei 

sau, mai corect spus, instruirea susţine fundamentele educaţiei, prin cunoştinţele, capacităţile şi 

atitudinile ştiinţifice transmise, conform programelor pedagogice. Formarea-dezvoltarea intelectuală 

a elevului, ca rezultat principal al instruirii, va sta la baza formării-dezvoltării moral-civice, estetice, 

psiho - fizice, tehnologice, permanente a personalităţii acestuia. 

Calităţile unei teorii a instruirii, aşa cum preciza Gilbert De Landsheere, evidente la nivelul 

practicii procesului de instruire, reflectă capacitatea acesteia de (1992, p. 315): 
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▪ a aborda corect realitatea specifică educaţilor; 

▪ a proiecta inteligibil ceea ce trebuie învăţat; 

▪ a dispune de o autentică forţă de predicţie; 

▪  a propune soluţii strategice de rezolvare a problemelor; 

▪  a susţine coerenţa internă a programelor; 

▪  a eficientiza efortul de învăţare; 

▪  a realiza experimente; 

▪  a crea tehnici de cercetare adecvate; 

Instruirea este de fapt un dialog, o formă de comunicare ce vizează anumite ţinte, o formare pusă în 

slujba unor valori ştiinţifice. 

Exigenţele educaţiei permanente impun tot mai mult convertirea instruirii în autoinstruire, 

învăţării în autoînvăţare, care şi ele trebuie desfăşurate într-o fundamentare ştiinţifică, la anumite 

standarde de calitate, valoare şi eficienţă. 

      Stând la baza educaţiei şi, într-un fel, condiţionând calitatea educaţiei, instruirea  nu trebuie 

să se rezume la asimilarea ştiinţei şi formarea capacităţilor de operare cu datele acesteia, ci şi la 

formarea capacităţilor de a judeca ştiinţa şi la atitudinile faţă de ştiinţă şi produsele acesteia.  

Succesul activităţii de instruire este condiţionat de prefigurarea unui traseu procedural bine 

conturat şi articulat. Strategia este o schemă procedurală constituită din specificări acţionale şi 

operaţionale flexibile coordonate şi racordate la obiective şi situaţii prin care se creează condiţiile 

predării şi generării învăţării, ale schimbărilor de atitudini şi de conduite în contexte didactice 

diverse, particulare. 

         Strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să acceadă la 

cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, 

sentimentele, şi emoţiile, constituindu-se dintru-un ansamblu complex şi circular de metode , 

tehnici, mijloace de învăţământ şi forme de organizare a activităţii, complementare , pe baza 

cărora profesorul  elaborează un plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă a învăţării.  

 

                Instruirea diferenţiata vizează  adaptarea activităţii de învăţare - îndeosebi sub raportul 

conţinutului, al formelor de organizare şi al metodologiei didactice - la posibilităţile diferite ale 

elevilor, la capacitatea de înţelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui 

elev în parte.  Întrucât natura şi societatea umană progresează prin diferenţiere si nu prin 

uniformizare, interesul educatorilor nu trebuie să fie ştergerea particularităţilor individuale până la 

dispariţie, ci respectarea lor, deoarece prin educaţie şi instrucţie  fiecare individualitate să poată fi 

transformată într-o personalitate umană, capabilă sa creeze noi valori materiale si spirituale. Premisa 

oricărei acţiuni de tratare diferenţiată o constituie depistarea trăsăturilor care-i diferenţiază pe 

indivizi, stabilirea rolului fiecăreia în definirea comportamentului. 

        În lucrarea "Învăţământul diferenţiat - concepţii si strategii", I.T. Radu menţionează câteva 

trăsături generale caracteristice strategiei învăţământului diferenţiat: 

  Activitatea şcolară, prin conţinutul ei şi prin programul de lucru, este adaptată intereselor 

si aptitudinilor elevilor; 

  Posibilitatea de a alege dintr-un grup larg de discipline pe acelea care îi interesează mai 

mult; 
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  Preponderenţa modalităţilor de tratare diferenţiată a elevilor în cadrul unor colectivităţi în 

componenta eterogenă din punct de vedere al capacităţilor lor de învăţare şi al rezultatelor 

obţinute. 

  Alternarea activităţii în grup cu munca individuală; diferenţierea acestor strategii didactice 

în funcţie de particularităţile unor grupe de elevi dintr-o clasă; 

  Variabilitatea, mai ales din punct de vedere al gradului de dificultate a lucrărilor de munca 

independentă efectuată în clasa sau acasă. 

        O privire comparativă asupra concepţiei tradiţionale a activităţii instructiv-educative si asupra 

activităţii diferenţiate, în scopul reliefării marelui câştig în planul dezvoltării armonioase a 

personalităţii copilului, în raport cu propriul potenţial, este următoarea: 

Activitatea în stil tradiţional  Activitatea diferenţiată 

  Diferenţele între elevi sunt mascate; se 

acţionează asupra lor doar când devin problematice;  

  Interesele copilului sunt rar apelate ;  

  Domină activitatea cu întreaga clasă; 

  Diferenţele între elevi sunt studiate şi 

acceptate ca bază de pornire în demersul 

instructiv-educativ;  

  Elevii sunt ghidaţi în sensul propriilor 

interese şi a alegerilor ghidate de acestea;  

  Se folosesc forme de organizare a activităţii 

diferite: pe grupe, în echipe, frontal sau 

individual;  

  Timpul este inflexibil;    Timpul este flexibil, în funcţie de nevoile 

elevilor;  

  Se admit interpretările unice ale ideilor şi 

evenimentelor ;  

  Se admit, chiar se caută perspective 

multiple asupra evenimentelor si ideilor;  

  Cadrul didactic direcţionează comportamentul 

elevilor ;  

  Cadrul didactic facilitează activitatea 

independenta a elevilor;  

  Cadrul didactic rezolva problemele clasei sale;    Elevii se ajuta între ei, asistaţi în rezolvarea 

problemelor;  

  Cadrul didactic planifică secvenţele, obiectivele 

instruirii;furnizează standardele de evaluare a 

activităţii;  

  Elevii, împreuna cu profesorii acţionează în 

vederea stabilirii obiectivelor, criteriilor de 

evaluare;  

  Se respectă CE trebuie învăţat.    Respect pentru CINE învaţă.  

Tehnicile de diferenţiere a instruirii vizează o gradare a sarcinilor şcolare, potrivit 

posibilităţilor individuale si a ritmului propriu de dezvoltare a fiecărui individ, astfel încât 

randamentul sa fie asigurat pentru toţi. Putem sublinia în acest sens rolul deosebit de important al 

cadrului didactic în generarea unui climat de încredere în posibilităţile individului încât să combată 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1247 
 

complexul de inferioritate pe care îl trăiesc mulţi dintre cei care nu pot atinge performante ridicate si, 

de asemenea, sa combată atitudinea de uniformizare a condiţiilor de învăţare si dezvoltare pentru 

indivizii capabili de performante.  

Individualizarea activităţii cu elevii, respectiv tratarea diferenţiată în funcţie de 

particularităţile individuale ale acestora, se realizează foarte diferit. Nevoile de sprijin pot apărea ca 

urmare a oricărui factor care dă naştere unei bariere de învăţare , factor legat de tulburări sociale, 

emoţionale, cognitive, lingvistice, fizice sau senzoriale, de situaţia familială sau a asistenţei meicale 

de care beneficiază. 

Modalităţile de lucru  pot fi următoarele: 

• sarcini diferenţiate pe parcursul tuturor activităţilor (este modalitatea de individualizare cea 

mai frecventa);  

•  adaptarea formelor  de învăţare;  

• adaptarea / spaţiului , mobilierului în funcţie de nevoile elevilor; 

• metode si procedee suplimentare pentru a răspunde nevoilor unor anumiţi elevi;  

• explicaţii suplimentare sau întrebări ajutătoare;  

•  acordarea  sprijinului  individual  în funcţie de situaţiile care intervin, interesele, 

preocupările elevilor; 

• ritmul instituit de cadrul didactic. 

           Şcoala modernă este aceea în care elevii trebuie să-şi asume într-o mai mare măsură 

responsabilitatea dobândirii cunoştinţelor, cadrul didactic devenind organizator al activităţii de 

învăţare. Cerinţele formarii individului în şcoala modernă - în si perspectiva educaţiei 

permanente impun formarea si dezvoltarea capacităţilor acestuia de a-l învăţa sa înveţe, să se 

instruiască independent. 
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CONSILIEREA PĂRINȚILOR COPIILOR CU C.E.S. 

 
Diana Negreanu, Prof. consilier școlar  

Școala Gimnazială Băiculești, Argeș 

 

 

" Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". ( Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

Cine sunt copiii cu C.E.S.? 

Sunt acei copii ale căror nevoi/cerințe speciale sunt de natură educațională și rezultă din 

deficiențe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective și de comportament ori asociate, 

idiferent de severitatea acestora. Pot fi cuprinsi și unii copii instituționalizați dar și copii ce prezintă 

tulburări de învățare și/sau adaptare școlară. 

În multe ţări dezvoltate ale lumii părinţii au drepturi sporite  în ceea ce priveşte participarea la 

educaţie a copilului cu C.E.S.: a controla toate datele despre educaţia copilului lor; a face o evaluare 

independentă, o caracterizare a copilului lor ca elev; a primi înştiinţări scrise despre orice schimbare 

în identificarea, evaluarea şi orientarea copilului lor sau despre orice schimbare în P.E.I. (Planul 

Educaţional Individualizat) al copilului; a participa în mod egal cu personalul şcolii în dezvoltarea şi 

revizuirea P.E.I. a copilului. 

Consilierea familiei presupune acţiuni preventive şi directe de sprijinire a familiei pentru 

creşterea şi educarea adecvată a copiilor; temele  abordate sunt legate de relaţii intra şi extrafamiliale, 

conflicte, adaptarea şcolară a copiilor. 

Educaţia familiei are in vedere acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei educative a familiei 

şi spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi interacţionare în cadrul ei, dezvoltarea 

aptitudinilor şi practicilor parentale, responsabilitate parentală, comunicare eficientă, negocierea 

soluţiilor, luarea deciziilor, rezolvarea creativă a conflictelor. 

Informaţiile sunt legate in special  de educaţie în general, sănătatea copiilor, activităţile şi 

rezultatele şcolare ale copiilor, pedagogia şcolară şi a timpului liber, cunoaşterea copiilor, tehnici de 

autocunoaştere, C.E.S.: caracteristici, obstacole, dificultăţi, strategii de intervenţie utile. 

Consilierea este în beneficiul copiilor cu C.E.S.. Se înscriu în această sferǎ 

urmǎtoarele categorii de copii: 

• cu dizabilitǎți (afecțiuni de vedere, de auz, motorii, neuromotorii, psihice etc.); 

• cu tulburǎri de învǎțare/ comportament/ socioafective ( ADHD/deficit de atenție, 

hiperchinezie, disgrafie, dislexie, discalculie, comportament deviant, delincvența 

juvenilǎ, tulburare de comportament opoziționist etc); 

• supradotați/ cu aptitudini înalte; 

• din grupurile dezavantajate pe criterii etnice și lingvistice (aparțin unor minorități 

naționale, emigranți), socio-materiale (din familii monoparentale, cu venit sub cel minim pe 

economie, cu părinți care lucrează în străinătate, sau care provin din sistemul de protecție 

socială), medicale (cu afecțiuni cronice, cu încadrare în grad de handicap/dizabilitate sau 

infestați HIV-SIDA).(Acces la educatie a grupurilor dezavantajate, PHARE 2003, Buletin 

Informativ, Nr. 4) 
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Copiii supradotați, conform definițiilor tradiționale, au aptitudini academice superioare sau 

realizari înalte, măsurate prin IQ. După studii recente, copiii supradotați sunt acei copii care se 

încadrează unor tipologii cum ar fi: performanțe în abilitatea de a-i conduce pe alții, creativitate și 

aptitudini psiho-motorii(Raportul Marland 1972), performanțe în rezolvarea de probleme ca rezultat 

al complementarității tipurilor de inteligență (Gardner, 1983), la care, elementele analitice, sintetice 

și practice sunt implicate într-un model sintetic. (Sternberg, 1991). O alternativă pentru orientarea 

spre succes este definirea supradotării ca fiind o dezvoltare avansată în orice domeniu. Tannenbaum 

introduce conceptul de „șansă“,drept întâlnirea optimă dintre copilul supradotat cu persoana care să-l 

descopere  și să-l orienteze. 

Organizarea oricarei forme de sprijinire, educare și acordare de servicii pentru acești copii, se 

fundamentează pe principiile menționate în următoarele documente: 

Incluziunea presupune a oferi tuturor persoanelor posibilitatea de a participa la viața și munca 

institutiilor obișnuite, cât de bine pot, indiferent de nevoile lor, și a accepta, la nivelul societății, 

contribuția pe care fiecare o poate oferi prin rolul său. O viață „integrată“ începe de timpuriu, în 

grupuri de joacă și în grădinițe, ca apoi să fie urmată de educația în școli și colegii normale, destinate  

majorității. 

 Beneficiile incluziunii sunt reciproce: fiecare persoana cu C.E.S. evoluează conform 

particularităților sale, iar majoritatea își învinge teama de separare și de respingere, depășește 

obstacolele din calea accesului și participării la viața comunitară, își dezvoltă toleranța și 

creativitatea în relaționarea interpersonală. 

Caracteristici ale incluziunii sunt: 

• numărul (procentul) copiilor cu C.E.S. care frecventează grădinița; 

• existența în grădiniță a facilităților destinate copiilor cu dizabilități fizice (platforme de acces, 

grupuri sanitare, mobilier care să permită organizarea modulară a spațiului, echipamente IT și 

audio-video, echipamente speciale etc.); 

• prezența personalului de sprijin pentru copiii cu C.E.S:. consilier, psiholog, tutore, asistent 

social, mediator; 

• interesul managementului grădiniței și a cadrelor didactice/ nedidactice pentru formarea și 

dezvoltarea profesională continuă pe tema grădiniței incluzive; 

•  motivarea personalului de către manager pentru a încuraja și promova integrarea copiilor cu 

C.E.S.; 

• funcționalitatea parteneriatelor educaționale în beneficiul copiilor cu C.E.S; 

•  implicarea părinților în activități specifice educației incluzive; 

•  facilitarea exprimării și afirmării copiilor cu C.E.S și a părinților acestora; 

• participarea părinților copiilor cu C.E.S. în luarea deciziilor; 

•  existența resurselor de informare în domeniul CES; 

• derularea unor programe și proiecte educaționale focalizate pe C.E.S.. 

Consilierul care practică un învățământ incluziv se focalizează pe următoarele aspecte: 
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• intervenția directă (consilierea copiilor cu C.E.S., a părinților acestora, precum și a 

celorlalți părinți din grădiniță, a personalului didactic și nedidactic, a managerului 

grădiniței); 

•  intervenția indirectă (consilierea adulților din anturajul copiilor astfel ca aceștia să 

devină capabili să acorde sprijin copilului cu C.E.S.). 

Implicarea consilierului presupune două roluri importante: acela de  membru al echipei care 

acționează în demersul integrativ al copilului cu C.E.S. și acela de specialist cu responsabilități și 

activități specifice. Elaborarea și punerea în aplicare a planului educațional de intervenție este 

responsabilitatea consilierului, ca manager de caz.  

Cerințele pentru familie în perspectiva școlii incluzive sunt următoarele: 

• Participare activă la activităţile din gradință/ şcoală 

• Promovarea practicilor de includere şcolară a copiilor cu C.E.S. la toate nivelurile vieţii 

sociale 

• Modele de comportament în acceptarea şi integrarea persoanelor cu C.E.S. din 

comunităţile lor 

• Sprijinirea profesorilor în alegerea unor strategii realiste cu privire la formarea copiilor 

• Parteneri sinceri de dialog cu echipa care se ocupă de copil 

• Colaborarea cu alţi părinţi 

• Creșterea stimei  de sine a copiilor 

Beneficiile implicării părinților pot fi : 

• Se îmbunătățește relația părinte-copil; 

• Părinții înțeleg mai bine ce se întâmplă la grădiniță; 

• Preșcolarul  învață mai mult, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul 

de educație al părinților; 

• Copiii și părinţii  dezvoltă  atitudini pozitive; 

• Cadrele didactice au așteptări mai mari de la elevii ai căror părinţi colaborează; 

• Scade riscul violenței; 

• Câștigurile nu sunt evidente numai în primii ani de scolă, ci sunt semnificative 

indiferent de vârstă sau anul de studiu; 

• Copiii  se vor adapta mai ușor la schimbări; 

Ce pot face părinţii acasă: 

• Fiți un bun ascultător. 

•  Modelați comportamentul pe care îl căutați.  

• Învăţaţi  copilul să se accepte ca persoană, încurajați-l.  

• Respectați diferențele: încurajați reușitele copilului. Fiecare copil are propriile sale abilități 

unice. 

• Asigurați-i un loc în care să poată învăța. 

• Stabiliți rutine: reguli, program zilnic. 

• Stabilți și explicați-i copilului programul zilnic: să aibă suficient timp pentru teme și pentru 

alte activități de timp liber. 

• Monitorizați accesul copilului la televizor.  
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• Încurajați-vă copilul să citească. 

• Atunci când citiți dumneavoastră împreună cu el, încurajați-l să pună întrebări, să 

povestească ce a înțeles el sau ce crede că urmează să se întâmple. 

• Când învață să citească, lăsați-l să răsfoiască poveștile sau revistele lui preferate. 

• Încurajați copilul să-și asume responsabilități și să lucreze independent. 

• Creați împreună cu copilul un moment de discuții zilnice. 

• Apelați la serviciile de sprijin (consilierul școlar, logopedul, psihologul, asistentul social 

etc.) 

Relația dintre părinți, cadre didactice și copii cu C.E.S. trebuie privită pozitiv iar pentru acest 

lucru e nevoie de respectarea anumitor reguli: 

• Părinții și copii să fie realiști în așteptări. Trebuie luate în considerare vârsta copilului 

precum și alte circumstanțe.  

• Să fie recunoscute atât sentimentele copiilor cât și ale părinților sau ale cadrelor didactice.  

• Copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și  să fie alese situațiile la care poate să 

participe. Uneori este important ca părinții să insiste asupra propriei lor agende. Alteori 

este bine să fie lăsat copilul să decidă. Trebuie oferită copilului o alegere din 2 opțiuni, pe 

care cei mari le acceptă.  

• Să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor cu C.E.S. și cadrele didactice 

bine pregatite și informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru consilierea 

acestora. Acest lucru ajută la reducerea stresului pe care-l resimt familiile și diminuează 

riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor.  

• Să se evite izolarea părinților punându-i în legătură cu alți părinți aflați în situații similare, 

promovând o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor. 

Să fii părinte este experiența cea mai dificilă, soliciantă dar și generatoare de satisfacții pe 

care o oferă viața. A lucra pentru copil, a duce până la capăt munca abositoare de a-l salva, înseamnă 

a cuceri taina umanității 
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Și eu am dreptul la educație! 

Studiu de caz 

 Androne Simona- Maria 

Școala Gimnazială ,,Sfânta Maria”, Mizil 

 

În urma vizionării filmului Gifted, am realizat un studiu de caz referitor la comportamentele 

disruptive ale personajului principal, precum și modalități prin care acestea au putut fi ameliorate.  

 Scurtă prezentare a filmului: Mary Adler, personajul principal al filmului ,,Gifted’’, o fetiță 

în vârstă de șapte ani este crescută de către unchiul său Frank, fratele mamei sale, din momentul în 

care aceasta și-a pus capăt zilelor. Fetița avea un talent remarcabil la matematică, este tipul de copil 

supradotat.  

 Mary merge la școală, în clasa I, împotriva voinței sale, însă unchiul său își dorește ca această 

să se integreze într-un colectiv și să-și facă prieteni de vârsta ei. (,,Vei întâlni astăzi copii de la care 

poți împrumuta bani pentru tot restul vieții tale’’- replica lui Frank). 

  În prima zi de școală, Mary plictisită de calculele simple pe care le propunea Doamna 

Bonnie, a vorbit neîntrebată, fără să ridice mâna. Este remarcabil faptul că învățătoarea reușeste să-i 

descopere potențialul, încă din prima zi de școală. Aceasta dovedește empatie și suport față de Mary, 

făcându-i fișe de lucru în plus. (,,Mă așteptam să termini imediat’’- replica doamnei învățătoare).  

 Mary țipă la directoare și nu răspunde la saluturile învățătoarei. Îl lovește pe un băiețel pentru 

că acesta îi pune piedică colegului ei, cade și i se distruge macheta, care în ochii fetiței era cea mai 

frumoasă. Directoarea în urma acestui lucru îi propune unchiului Frank, să o înscrie pe Mary la o 

școală privată care să răspundă nivelului ei intelectual. Replica lui Frank, cel care nu acceptă 

înscrierea la această școală este: ,,Faceți ceva să o aduceți la o ființă umană decentă’’. 

Mary își cere scuze în fața clasei pentru comportamentul agresiv, chiar își felicită colegul a cărui 

machetă fusese distrusă, spunând că era cea mai frumos realizată. 

 Frank va duce o luptă cu bunica fetiței, luptă pentru custodia acesteia. Bunica îi oferă cadou 

un laptop, iar fetița impresionată de problemele pe care le găsește în acesta, nu-i mulțumește decât 

atunci când unchiul său îi atrage atenția. 

 Mary ajunge în custodia unei familii, lucru care o face să simtă profund dezamagită de către 

unchiul său cel care îi promisese că va fi mereu alături de ea. În acest moment, fetița prezintă 

tulburări emotionale. Devine agresivă cu unchiul său, în momentul revederii, însă acesta din urmă îi 

acordă suport emoțional, îmbrățisând-o. 

 Comportamentele distructive pe care le-am identificat în film sunt: 

 Refuzul fetiței de a merge la școală; 

 Vorbește neîntrebată, fără să ridice mână; 

 Are un comportament inadecvat față de directoarea școlii în momentul în care țipă la aceasta; 

 Este agresivă fizic (lovește un băiat, considerând ca în felul acesta face dreptate); 

 Se plictisește la orele de curs deoarece considera prea banal ceea ce se discuta sau termina 

mai repede sarcinile de lucru decât ceilalți colegi ai săi; 

 Nu deține abilități sociale, deoarece nu are prieteni de vârsta sa; 

 Fetița devine furioasă, bâtând cu pumnul în fereastră, în momentul în care unchiul său o duce 

la familia adoptivă; 
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 Modalitățile prin care aceste comportamente disruptive pot fi ameliorate, identificate în film 

sunt: 

 Comunicarea eficientă dintre Frank și Mary (acesta îi explică de ce trebuie să meargă la 

școală); 

 Empatia de care dă dovadă învățătoarea față de Mary; 

 Tratarea diferențiată de către Doamna Bonnie, conform nivelului ridicat de inteligență pe 

care-l deținea Mary, prin: întrebări mai dificile și sarcini de lucru cu un grad de dificultate 

mai mare decât al nivelului clasei; 

 Îmbunătățirea relațiilor sociale cu proprii colegi, în momentul în care vorbește în fața clasei 

felicitându-și colegul cu cea mai frumoasă machetă; 

 Sentimentele de iubire, atașament, grijă, încredere de care dă dovadă unchiul Frank 

contribuie la eliminarea comportamentului disruptiv al fetei; 
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                     Școala incluzivă-Integrarea copiilor cu CES 

 
Prof. înv. Primar Popa Daniela Crina 

Șc. Gimn. Nr. 1 Finiș 

 

Fiecare copil este unic iar datoria noastră ca profesori e să găsim un mod unic de predare –

învățare-evaluare pentru ca fiecare copil să reușească să asimileze minimul de cunoștințe și de 

abilități necesare ca să se descurce în viață. 

Conceptul central al educației incluzive este ideea de dizabilitate, ideea de cerințe 

educaționale speciale, situația în care un individ prezintă afectiuni ale unora sau a mai multor funcții 

esențiale pentru funcționarea normală, educația integrală având ca scop integrarea tuturor în sistemul 

clasic de învățământ . 

Fiecare elev are dreptul la educație, dreptul de a frecventa o școală obișnuită, de a primi 

sprijin special și personalizat, dreptul la integrare. 

Educația specială și specială integrată îi ajută pe elevii cu CES să atingă nivelul posibil de 

dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală prin acumularea experienței necesare 

învățării școlare și sociale, formarea abilităților necesare învățării în școală, însușirea 

cunoștințelor,formarea priceperilor și a deprinderilor funcționale utileintegrării sociale, profesionale 

șia vieții culuraleîn comunitate și prin asigurarea șanselor și a condițiilor pentru continuarea 

pregătirii școlare pe diferite trepte de învățământ.  

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să 

se creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în 

comunitatea normală.  

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie 

parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De 

fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, 

părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă 

a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu 
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părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult 

activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri 

diferite față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se 

introduc activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de 

deficiență. De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul 

de învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, 

însă cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență 

mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la 

procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile 

optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare.  

În clasele cu elevi cu CES efectivele se diminuează cu 2 elevi, cadrele didactice beneficiază de 

formare în domeniul educației inclusive, cadrelor didactice care lucrează cu acești elevi li se acordă 

între 5 și 10 puncte în fișa de evaluare, putând beneficia de punctaj și pentru gradația de merit. 

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor.  

 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o 

școală care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o 

școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al 

incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu 

și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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STUDIU DE CAZ, PLAN DE INTERVENŢIE, REZULTATE AŞTEPTATE ŞI CONCLUZII 

 

Prof. înv. preșc. Sahlean Georgeta Irina 

Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus/G.P.N. Pîrteștii de Sus 

 

 G. N.  şi G. C. –  doi fraţi în vârstă de 3 şi respectiv 5 ani, locuiesc cu părinţii şi cei doi fraţi 

mai mari într-o casă nouă, mare, dar care este în stadiu de construcţie. În urmă cu cinci ani, tatăl, 

reîntors din Italia, din banii pe care-i avea adunaţi din munca prestată în construcţii, a ridicat o casă, 

destul de mare, modernă, dar care a rămas la stadiul de zidărie şi acoperiş. Reîntors în Italia, nu a mai 

găsit un loc de muncă şi din această cauză nu şi-a mai putut termina casa. În tot acest timp, familia, 

care  la vremea respectivă avea doi copii, a locuit cu chirie în mai multe locaţii, dar din cauza lipsei 

banilor au locuit o perioadă şi la bunicii din partea mamei. Întrucât ginerele nu s-a înţeles cu soacra, 

şi au apărut multe conflicte între ei, bunica copiilor l-a dat afară pe ginere din casă. Mama copiilor nu 

a vrut să rămână la părinţii ei singură cu copiii, şi pentru că soţul acesteia nu avea pe nimeni, 

deoarece el provenea de la o casă de copii,au plecat împreună cu cei doi copiii în luna martie, când 

afară era destul de frig, în casa lor, care nu avea nici geamuri, nici sobă, nici uşi. Au amenajat o 

cameră, aşezând în loc de uşă şi geam folii de plastic şi au zidit o sobă din câteva cărămizi de 

şamotă. Au stat în condiţiile acestea până în primăvară, iar când s-a încălzit, tatăl copiilor a tencuit 

acea cameră, fără a o vărui. Între timp, s-a născut cel de-al treilea copil, iar condiţiile de trai au rămas 

la fel, tatăl refuzând orice fel de ajutor din partea celor care se oferă să-l ajute. După alte unsprezece 

luni s-a născut al patrulea copil, toţi cei şase membrii locuind în aceeaşi cameră, cu aceeaşi folie în 

geam şi singura mobilă constând într-un pat mare, comun, un pătuţ de copil, o masă şi o băncuţă.  

Locul de joacă pentru copii nu le oferă siguranţă, deoarece curtea nu are  gard, iar copiii au tendinţa 

de a ieşi mereu în stradă. Apa o aduc de la o fântână situată la aproximativ 300 de metri. Toate 

acestea au fost constatate de educatoare atunci când au efectuat vizite la domiciliul copiilor.  

 Din discuţiile avute cu tatăl copiilor, am observat că modul de gândire şi comportamentul 

acestuia au fost influenţate de anii petrecuţi la o casă de copii unde el a fost crescut după ce a fost 

abandonat de părinţi. Comportamentul tatălui îl regăsim şi la copilul de cinci ani. Un comportament 

agresiv, intolerant, bazat pe pedepse şi insulte, oricând copiii  greşesc faţă de el. Insulte aduce tatăl 

copiilor şi soacrei sale, pe care o acuză că şi-ar fi însuşit din banii lui, trimişi din Italia, atunci când 

îşi construia casa. Acesta este motivul conflictului dintre cele două familii, în urma căruia copiii nu 

sunt lăsaţi să îşi viziteze bunicii, soţia nu este lăsată să îşi viziteze părinţii şi aceştia nu sunt primiţi în 

casa lor de către ginere, până ce aceştia nu-i vor returna banii pretinşi de el că i-ar fi luat, deşi soacra 

sa spune că nu i-ar datora nici un leu. 

 Această familie aparţine cultului penticostal, dar nu ia parte la acţiunile religioase ale acestei 

comunităţi. Membrii acestei confesiuni, au hotărât deseori să-l ajute: să-i pună geamuri la casă, sau 

să-i ofere alimente şi hrană pentru copii., însă el refuză orice ajutor şi a hotărât să întrerupă orice 

legătură cu aceştia. Atitudinea manifestată faţă de cei din jurul lui am simţit-o şi faţă de unele 

activităţi pe care noi le desfăşurăm în grădiniţă. El nu vrea ca educatoarea să desfăşoare cu 

preşcolarii anumite activităţi legate de tradiţiile şi obiceiurile specifice unor evenimente, cum ar fi: 

Moş Crăciun, Ziua mamei, sau Paştele, cu toate că acestea se regăsesc în curriculum pentru 

învăţământul preşcolar. Nu doreşte participarea copiilor lui la aceste activităţi, dar nici nu ar dori să 

le ofere celorlalţi impresia că ai lui nu vor să participe. A încercat printr-o atitudine autoritară să le 
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impună educatoarelor să nu desfăşoare astfel de activităţi. Educatoarele l-au invitat să participe la 

activităţi cu părinţii, în urma cărora el şi-a dat seama de importanţa tuturor activităţilor ce se 

desfăşoară în grădiniţă şi de rolul acestora în pregătirea şi formarea atitudinilor pozitive faţă de viaţă.   

 Educatoarele au desfăşurat activităţi de consiliere cu toţi părinţii copiilor de la grupă, iar 

temele propuse, au vizat şi acest caz, fără ca tatăl să fie nominalizat, el înţelegând că poate a fost şi el 

vizat. În urma acestor activităţi tatăl a lăsat copii să participe la serbări şi la alte activităţi extra 

curriculare (vizite, drumeţii, teatru de păpuşi, etc.). 

 

 

PLAN DE INTERVENŢIE 

Argument: În grădiniţă, încă din grupa mică, copiii manifestă tendinţe agresive orientate spre colegi 

şi reflectate prin agresiuni fizice (loviri corporale) şi verbale (porecle, vorbe urâte). Considerăm 

necesară intervenţia preventivă pentru ca aceste tendinţe agresive să nu se transforme în acte de 

violenţă gravă. Ne-am orientat atenţia la nivelul grupelor de preşcolari pentru a-i ajuta pe copii să se 

cunoască mai bine, să dobândească mijloace adecvate de exprimare a emoţiilor şi de rezolvare a 

conflictelor 

Am încercat să atragem toţi părinţii şi copiii în acest plan de intervenţie, pentru a nu se simţi 

prost copiii vizaţi. Prin  activităţile pe care le-am desfăşurat am încercat să intervenim asupra 

mentalităţii părinţilor, pe care le-o formează şi copiilor.  

Grup ţintă: copii cu vârste cuprinse între 3 – 6 ani/grădiniţa 

Perioada : 1 an şcolar,  

Scop:  I. Dezvoltarea emoţională 

  II. Dezvoltarea abilităţilor sociale 

  III. Rezolvarea problemelor 

Obiective:  

I.  O1 – recunoaşterea emoţiilor proprii şi ale celorlalţi; 

 O2 – înţelegerea propriilor emoţii şi ale celorlalţi; 

 O3 – managementul emoţiilor – managementul furiei; 

II. O1 – iniţierea şi menţinerea unei conversaţii; 

 O2 – oferirea/primirea de complimente; 

 O3 – formularea unei cereri (de ajutor); 

III. O1 – managementul conflictului. 

Ob./ data Activităţi/ Detalieri de conţinut Evaluare 

I. O1 

Octombrie 

- prezentarea unui film de desene animate în care se cere copiilor să 

recunoască emoţiile personajelor 

- exerciţii de completare de fraze : Cum te simţi când......(se dau 

diferite contexte: te cearta mama, ai rezolvatcorect o fişă, te joci cu 

prietenii tai, echipa ta a obţinut un loc bun într-o competiţie, etc) 

- exerciţiu de mimare a diferitelor expresii emoţionale (se poate 

realiza cu oglinda în faţă sau cu un partener, în diadă, care joacă 

rolul oglinzii) 

- exerciţiu realizat în diade: un elev  mimează o emoţie pozitivă, iar 

partenerul mimează emoţia de la polul opus 

- desen 

- fişa de lucru 

tehnica acvariului  

- fişe de evaluare 

- implicarea în 

exerciţii şi jocuri 
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- exerciţii de creativitate (copiii să imagineze diferite scenarii 

pentru a ilustra diferite emoţii: furie, teamă, surpriză, bucurie) 

- organizarea de jocuri, urmate de exerciţii de reflecţie 

 I . O2 

Noiembrie 

- prezentarea de poveşti, desene în care personajele exprimă diferite 

stări emoţionale şi pe care copiii trebuie să le recunoască şi să le 

justifice (să găsească cauzele care au determinat respectivele 

emoţii) 

- teatru de păpuşi realizat de copii, în care aceştia trebuie să 

exprime stările emoţionale ale personajelor 

- realizarea de desene în care emoţiile să fie exprimate prin culori 

distincte 

realizarea unei piese de teatru în care personajele să fie emoţii, iar 

copiii să creeze costume specifice pentru fiecare emoţie 

 - fişe de evaluare 

- implicarea în 

exerciţii şi jocuri 

 

- gradul de 

implicare în 

activităţile 

artistice 

 I . O3 

Decembrie 

- jurnalul emoţiilor 

- scrisoare către Bucurie/Tristeţe (Scrisă de educatoare) 

- tehnica Broscuţei 

- învăţarea de tehnici de control a furiei: Ce poţi face când eşti 

furios? 

(Poţi număra până la 10. Poţi ieşi afară să loveşti o minge sau să 

alergi. Poţi desena. Poţi asculta un cântec preferat. Poţi vorbi cu un 

adult despre ceea ce simţi) 

- fişe de 

evaluare 

- desene 

- un catalog 

 II. O1 

Ianuarie 

 

- joc de rol în care să se exerseze modalităţile de comunicare 

asertivă, eficientă 

- implicarea în 

joc 

 II. O2 

Februarie 

- joc de rol în care să exerseze modalităţi adecvate de transmitere a 

unui feedback pozitiv şi de a primi un feedback pozitiv 

- formule de 

adresare/ 

laude,  

 II. O3 

Martie 

- joc de rol în care să exerseze cum se realizează o cerere adecvată - folosirea unor 

„cuvinte 

magice” 

III. O1 

Aprilie 

- prezentarea de studii de caz care reflectă situaţii conflictuale şi se 

cere copiilor să găsească modalităţi adecvate de soluţionare a 

conflictelor 

- joc de rol în care se exersează rezolvarea problemelor conflictuale 

- povestiri terapeutice Personaje din basme care au învins frica” –  

carnaval 

Poveşti -  „ Scufiţa – Roşie”, „ Capra cu trei iezi”, „Fetiţa cu 

chibriturile”, „Hansel şi Gretel”, etc. 

- fişe de 

evaluare 

- prezentarea 

unor situaţii; 

- povestiri 

create de 

copii. 
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I. O1, O2 

 

Mai 

„EU printre ceilalţi”- acceptarea de sine Joc - ”Vânătoare de 

oameni”: - află câte ceva despre colegii lor recunoscându-i după o 

serie de caracteristici date; - se discută despre lucrurile noi 

descoperite la unii din colegi, despre faptul că sunt diferiţi, dar 

fiecare este unic, însă avem şi lucruri în comun.  

Fişe: „Poster cu oameni” (conţin 4 cadrane: ce îţi place să faci, ce 

nu îţi place să faci, ceva special pentru tine, ceva la care te pricepi) 

din care va reieşi ideea că oamenii însumează calităţi diferite şi 

schimbătoare şi că nu ne putem identifica doar printr-o singură 

calitate. 

Planşa cu abilităţi: „pot să fac/nu pot să fac”-puncte tari şi puncte 

slabe. 

„Careul” – copii îşi schimbă foile  între ei, fiecare scriind numele 

(desenând o steluţă cu o culoare diferită) în celula care conţine 

activitatea ce - îl reprezintă 

-implicarea în 

exerciţii şi jocuri 

III. O1 

Iunie 

Evaluare: 

   - concurs – ghicitori, proverbe, zicători despre frică/curaj, 

cunoştinţe generale cu diplome şi premii pentru toţi copiii. 

  -  realizarea unui panou, pe tema proiectului, cu poze din 

desfăşurarea acestuia. 

  -  evaluarea portofoliilor; 

-fişe de evaluare 

cu ghicitori, 

proverbe şi 

zicători;-panou cu 

fotografii; 

-portofoliile. 

Prin acest plan am încercat să le formăm şi dezvoltăm copiilor o anumită mentalitate, o 

conştiinţă emoţională, să-i ajutăm să-şi regleze emoţiile, să-şi formeze o autonomia personală, să-şi 

dezvolte inteligenţa interpersonală şi abilităţi sociale, prin formarea şi dezvoltarea unor abilităţi de 

viaţă şi crearea unei stări de bine cu tot ceea ce credem noi că presupun acestea: 

1. Conştiinţă emoţională: 

 a. starea de conştienţă asupra propriilor emoţii: capacitatea de a percepe cu precizie propriile 

emoţii şi sentimente; identificarea şi etichetarea lor. 

 b. denumirea propriilor emoţii: abilitatea de a utiliza vocabularul emoţional şi termenii 

disponibili într-o cultură pentru a numi/eticheta propriile emoţii. 

 c. înţelegerea emoţiilor celorlalţi: capacitatea de a percepe cu precizie emoţiile şi 

perspectivele celorlalţi. 

2. Reglarea emoţiilor: 

 a. a fi conştient de interacţiunea între emoţii, cogniţii şi comportamente; 

 b. exprimare emoţională: capacitatea de a exprima emoţia într-o formă adecvată; 

 c. capacitatea de reglare emoţională: propriile emoţii şi sentimente necesită mecanisme de 

reglare (aceasta include autocontrolul impulsivităţii, toleranţa la frustrare pentru a preveni stările 

emoţionale negative); 

 d. abilităţi de confruntare: abilităţi de confruntare a emoţiilor negative prin utilizarea de 

strategii de auto-reglare a intensităţii şi duratei respectivelor stări emoţionale; 

 e. competenţa pentru autogenerarea emoţiilor pozitive: capacitatea de experimentare a 

formelor voluntare şi conştiente a emoţiilor pozitive (bucurie, iubire, umor). 

3. Autonomia personală: 
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 a. Stima de sine pozitivă, înaltă; 

 b. Atitudine pozitivă faţă de viaţă; 

 c. Responsabilitate 

 d. Analiză critică a normelor sociale; 

 e. Căutarea ajutorului şi sprijinului : capacitatea de a recunoaşte necesitatea ajutorului şi 

asistenţei; 

 f. Autoeficacitate emoţională: capacitatea de avea experienţe emoţionale dezirabile; 

4. Inteligenţa interpersonală şi abilităţi sociale: 

 a. abilităţi sociale de bază: a asculta, a saluta, a mulţumi, a cere scuze, a dialoga; 

 b. respect pentru ceilalţi: acceptarea şi aprecierea diferenţelor; 

 c. receptivitatea comunicării; 

 d. expresivitatea comunicării; 

 e. împărtăşirea emoţiilor: 

 f. comportamentul prosocial şi cooperarea; 

 g. asertivitate: menţinerea unui comportament echilibrat între agresivitate şi pasivitate; 

5. Abilităţi de viaţă şi stare de bine: 

 a. abilităţi de viaţă: capacitatea de a adopta comportamente adecvate şi responsabile pentru 

soluţionarea problemelor personale, familiale, profesionale şi sociale; 

 b. identificarea problemelor: capacitatea de a identifica situaţiile care necesită soluţii sau 

decizii şi evaluarea riscurilor; 

 c. stabilirea de obiective adaptative: stabilirea de obiective pozitive şi realiste; 

 d. negocierea: capacitatea de a rezolva conflicte; 

 e. stare de bine subiectivă: capacitatea de a-şi menţine o stare de bine subiectivă conştientă şi 

de a o transmite şi celorlalţi. 

Întocmit: prof. înv. preșc. Sahlean Georgeta Irina                                                                                    
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Promovarea Egalității de Șanse în Educație 

Dora Cristina Veronica 

Liceul Teoretic” Andrei Bârseanu ”,Târnăveni 

 

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi 

dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Şcoala este leagănul 

copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de 

învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică 

fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu. 

Egalitatea șanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar 

realizarea practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanță 

majoră ale reformelor atât la noi în țară cât și la nivel European. 

De la crearea zonelor de educație prioritare, măsurile și mecanismele care vizează 

promovarea egalității de șanse în domeniul educației s-au dezvoltat considerabil. Astfel, acestea 

mărturisesc afirmarea unei politici proactive, judecând după legile și decretele produse în ultimii ani. 

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi 

aptitudini diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate 

persoanele, indiferent de vârstă şi condiţii socio-economice. 

Educația este un drept fundamental care reprezintă speranțe , vise și aspirații a milioane de 

copii și familii. Este mijlocul cel mai viabil pentru a permite copiilor să-și dezvolte întregul lor 

potențial, să iasă din sărăcie și să-și construiască cele mai bune șanse pentru viitorul lor. În baza 

egalității șanselor, învățământul este și trebuie să fie obligatoriu și gratuit respectând în același timp 

demnitatea fiecărui copil. 

Egalitatea șanselor înseamnă că originea socială a copilului nu trebuie să influențeze sau să 

definească viitorul copilului în societate. Putem spune însă că, de cele mai multe ori calitatea 

învățământului și a sistemului școlar este motorul principal care permite stabilirea egalității șanselor. 

Egalitatea șanselor însemnă și cere ca toți copii să fie școlarizați în același loc și să facă față 

acelorași competiții. În plus copii trebuie să stăpânească în aceași măsură competențele și trebuie să 

aibă aceleași posibilități de exploatare a competențelor dobândite. 

Pentru a beneficia de același bun, trebuie ca fiecare membru al societății să aibă posibilitatea 

de a avea o cultură comună. De aceea cred că trebuie redefinit ceea ce școala garantează fiecăruia. Și 

de aici se naște întrebarea: Ce trebuie să știe fiecare cetățean? Cum putem defini aceasta cultura 

comună, capacitățile de bază, cunoștințele generale? Pentru că eu cred că acest principiu de cultură 

comună are rolul de a atenua efectele inegalității competițiilor școlare fară însă a-i împiedica pe cei 

mai buni să continue. 

O școală bună este o școală care furnizează cunoștințe utile integrării sociale a individului și 

care formează cetățeanul într-o societate democratică și solidară. AȘA se realizează egalitatea 

individuală a șanselor presupunând că putem distinge sfera elevului de cea a individului cu scopul de 

a privilegia valoarea persoanei. 

Datorită acestor constatări s-a ajuns azi la concluzia că,  sistemul școlar integrat oferă o mai 

mare egalitate de șanse la școală decât sistemul școlar diferențiat ținând cont binenînteles de un 

curriculum diferențiat. 
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DREPTUL COPIILOR CU DIZABILITĂȚI LA  O 

EDUCAȚIE POTRIVITĂ NEVOILOR SI CERINȚELOR  LOR 

 Prohasca Andreea 

 Prohasca  Ionuț 

                                                                         Şcoala Gimnaziala Țuglui 

 

           Toți copiii au nevoie de dragoste, încurajare și sprijin, iar pentru copiii cu dizabilități de 

învățare, o atitudine pozitivă din partea educatorului, persoanei îndreptățite și formate să îl formeze, 

poate contribui la asigurarea efectelor învățării pe termen lung, la întărirea respectului de sine , de 

autoapreciere, generand  încredere și întărind hotărârea de a continua, chiar și atunci când lucrurile 

nu sunt foarte ușoare, ci dimpotrivă extrem de grele.  

          Căutând modalități adecvate de a ajuta copiii cu dizabilități de învățare, căutăm de fapt, 

modalități de a-i ajuta să se ajute singuri, sa se autodepăsească. Misiunea de educator/profesor 

presupune deci ceva mai mult decat slujba de a  „vindeca” dizabilitatea învățării, ci presupune 

capacitatea și dorinta să îi oferi copilului , indiferent de vârstă, instrumentele sociale și emoționale de 

care au nevoie pentru a rezolva provocările pe care le pot intampina atat pe termen scurt cat și pe 

termen lung, pe parcursul anilor de școala,  ajutand  copilul să devină mai puternic și mai optimist. 

             Trebuie deci sa ne amintim întotdeauna că modul în care noi, adulții, factorii educaționali, de 

formare ne comportăm și răspundem la provocări are un impact mare asupra copilului, 

adolescentului, educabilului. O atitudine bună, pozitivă insă, nu va rezolva problemele asociate cu un 

handicap de învățare, dar îi poate oferi copilului speranță și încredere că lucrurile se pot îmbunătăți și 

că vor reuși în cele din urmă. 

        Priviți lucrurile în perspectivă. Un handicap de învățare nu este insurmontabil,de nedepasit. 

Amintiți-vă că toată lumea se confruntă cu obstacole. Depinde de tine ca profesor , cu sprijinul 

familiei, al părintelui să-l înveți pe elevul tău cum să facă față acestor obstacole fără a fi descurajat 

sau copleșit. Nu lăsați ca testele, birocrația școlară și documentele nesfârșite să vă distragă atenția de 

la ceea ce este cu adevărat important ,  oferindu-i copilului șansa pe care o așteapta, dar și sprijin 

emoțional și moral. Faceți propriile cercetări și țineți-vă la curent cu noile evoluții în programele ce 

au in dezbatere elevii cu dizabilități de învățare, fiti deschiși și consultați  terapii și tehnici 

educaționale alternative. S-ar putea să fiți tentați să căutați soluții, altele decat cele formale, 

recunoscute de  terapeuți, medici etc. mai ales la început, dar asumarea importanței rolului tău de 

dascăl  in formarea elevului , a copilului iți va ghida cu siguranța pașii in a fi responsabil atunci când 

vine vorba de găsirea instrumentelor de care elevii au nevoie pentru a învăța. 

        Poate fi frustrant uneori, dar rămânând calm și rezonabil, deschis la nou, la provocari, acceptand 

la randul tău rolul de invățăcel pe care îl ai in confruntarea directă și responsabilă cu astfel de 

probleme .dar totodata ferm, poți fi factorul care face diferența dintre eșec și succes.  Aminteste-ți 

deci că influența ta ca dascăl este mai mare decât toate celelalte, egală cu cea a familiei pentru că 

elevul îți va urma exemplul.  

Dacă abordați provocările de învățare cu optimism și simțul umorului, este posibil ca acesta  să vă 

îmbrățișeze perspectiva ,sau cel puțin să vadă provocările ca pe o oportunitate mai degrabă decât ca 

pe un obstacol.  
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       Pașii care pot fi urmati pot fi mici, dar rămânând constant in abordare, ferm pe poziții lucrurile 

pot evolua. Un prim pas ar fi de exemplu identificarea corectă si rapidă a  modului în care copilul 

învață cel mai bine, identificarea stilului de invatare prin procedee simple: observație, aplicarea de 

chestionare , discuții libere cu acesta sau familia, legătura directă cu medicul psiholog curant. 

      Astfel, toti elevii - cu dizabilități de învățare sau nu - au propriul stil de învățare,lucru care îi face 

pe fiecare unic in felul sau. Unii  învață cel mai bine văzând sau citind, alții ascultând, iar alții, 

făcând. Puteți ajuta un copil cu dizabilități de învățare identificându-și stilul principal de învățare. 

După ce ați aflat cum învață cel mai bine, puteți lua măsuri pentru a vă asigura că tipul de învățare 

este consolidat în clasă și în timpul studiului la domiciliu. 

        Elevul dumneavoastră este un elev cu un stil de învățare vizual, auditiv sau kinestezic?  

 Elevii cu un stil de invațare eminamente vizual prezintă câteva caracteristici: 

      - Învață cel mai bine văzând sau citind. 

       -Reacționează mai bine atunci când materialul este prezentat vizual, mai degrabă decât verbal și 

este însoțit de note scrise, direcții, diagrame, hărți și imagini. 

       -Le place să deseneze, să citească și să scrie; sunt deseori buni la ortografie. 

Se impune deci să: 

       - Folosiți cărți viu colorate, videoclipuri, suporturi vizuale diverse și flashcards. 

        -Intocmiți note detaliate, codate prin culori. 

        - Faceți schițe, diagrame și liste. 

         -Folosiți desene și ilustrații (de preferință color). 

Elevii cu un stil de învățare eminamente auditiv prezintă câteva caracteristici: 

           -Învață cel mai bine ascultând. 

           -Dau rezultate mult mai bune în mediile de învățare bazate pe prelegeri,teste orale, discuții la 

clasă, discurii libere  și grupuri de studiu, lucru mai dificil de realizat in această perioadă. 

          - Iubesc muzica, limbile straine și să fie pe scenă. 

Se impune să: 

     - Citiți materialele de studiu cu voce tare. 

                   - Folosiți asocierile de cuvinte și repetarea verbală pentru a memora. 

                   - Ascultați cărți pe bandă sau alte înregistrări audio. 

Caracteristicile elevilor cu stil de studiu kinestezic: 

     -    Învață cel mai bine făcând și mutându-se, mișcandu-se constant. 

      - Alegeți activitati in care se pot mișca, atinge, explora și crea pentru a învăța, activități       

practice, cursuri de laborator, recuzită, scenete și excursii. 

        - Iubesc sportul, drama, dansul, artele marțiale, artele: desenul și muzica. 

Puteți: 

         - Faceți experimente, excursii tematice. 

         - Utilizați activități comunicative, cu precădere jocul de rol. 

          -Studiați în grupuri mici și faceți pauze frecvente. 

         -Folosiți jocuri de memorie și cartonase. 

          -Utilizați muzică pe fundal. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE SPECIALE ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

Prof. Enescu Elena 

Școala Gimnaziala Țuglui 

 

 Conceptul de cerințe educative speciale aspiră la depășirea tradițională a separării copiilor pe 

diferite categorii de deficiente, printr-o abordare pozitivă a tuturor copiilor. 

 Fiecare copil prezintă particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesita 

o evaluare și o abordare personalizată. Copii cu deficiente au și ei aceleași trebuințe în creștere și 

dezvoltare. Acești copii au în aceleași timp și anumite necesități, particulare, specifice, 

individualizate. 

 Ei sunt diferiți din punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității chiar dacă 

prezintă același tip de deficientă. 

 Educația sau școala inclusivă implică cu necesitate pregătirea de ansamblu a școlii și 

societății, pentru a primi și satisface participarea persoanelor cu handicap la medii școlare și sociale 

obișnuite, ca elemente componente naturale ale diversității umane, cu diferențele ei specifice. 

 Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile 

educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. 

 Educația specială se referă la adoptarea, completarea și flexibilitatea educației pentru anumiți 

copii în vederea egalizării șanselor de participare la educație în medii de învățare obișnuite. 

 Cerințele educative speciale sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului, stilul unic de 

adoptare, de învățare, de integrare, în nivelul individual de dezvoltare fizică și psihică cu 

caracteristici biologice, fizice, psihice si sociale.   

 Educația integrată se referă la integrarea în structurile învățământului general cu CES pentru 

a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase si cat mai echilibrate acestor categorii de copii. 

 Educația integrată a copiilor cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice si psihice a 

acestora care sa-i apropie cat mai mult de copii normali, a implementării unor programe cu caracter 

corectiv-recuperator; stimularea potențialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor 

funcții menite sa le suplinească pe cele deficitare; crearea climatului afectiv în vederea formarii 

motivației pentru activitate, în general și pentru învățare, în special asigurarea unui progres continuu 

în achiziția comunicării; formarea unor abilități de socializare și relaționare cu cei din jur; formarea 

de deprinderi cu caracter profesional și de exercitare a unor activități cotidiene; dezvoltarea 
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comportamentelor adaptative și a însușirilor pozitive ale personalității, care sa faciliteze normalizarea 

deplină. Fiecare copil cu CES trebuie sa beneficieze de un program adecvat si adaptat de recuperare, 

care sa dezvolte maximal potențialul fizic și psihic pe care îl are. Integrarea urmărește valorificarea 

la maximum a disponibilitatilor subiectului deficient si antrenarea in mod compensatoriu a palierelor 

psiho- fizice care nu sunt afectate în așa fel încît să preia activitatea funcțiilor deficitare și să permită 

însușirea de abilități care să înlesnească integrarea eficienta în comunitatea normală. Prin integrare, 

se realizează și o pregătire psihologica a copilului, care sa contribuie la crearea unor stări efectiv 

emoționale corespunzătoare, în care confortul psihic este menținut de satisfacțiile în raport cu 

activitățile desfășurate.  

 Exista diferite forme de integrare a copiilor cu CES si anume: 

-Forme de integrare partială - elevii cu CES petrec doar o parte din timpul sau în școala obișnuită sau 

la anumite discipline, școlare unde pot face fata; 

-Forme de integrare totală- elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită cu excepția 

programelor terapeutice care se pot desfășura în spații speciale, destinate acestui scop; 

- Forme de integrare ocazională – participare în comun la diferite excursii, serbări, întreceri sportive, 

spectacole, etc. 

 Fiecare cadru didactic pus in ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES 

actionează în urma unei reflecții îndelungate. Un lucru important pentru cadrele care lucrează cu 

acești copii îl reprezintă colaborarea cu părinții și consilierea acestora, implicarea lor directa în lucrul 

efectiv cu copii, nu în calitate de observator ci și de participanți activi. Părinții copiilor cu CES 

trebuie să înțeleagă ca au multe idei în a relaționa cu copii lor în mod pozitiv și ca pot să-i aprecieze 

mai mult. Ei sunt modele pentru copii lor și prin ei învață să traiască în armonie cu lumea. Sarcina 

părinților și a cadrelor didactice este sa-i ajute pe copii să învețe despre sentimentele lor si sa le arate 

relația dintre sentimentele si comportamentul lor. 

Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine 

pregătite și informate în legătura cu felul în care pot interveni pentru consilierea acestora. Trebuie 

redusa izolarea parinților punându-i în legătura cu alți părinți aflați în situații similare, promovând o 

abordare pozitivă a creșterii si disciplinarii copiilor. 

 Trebuie susținut ca nu există un singur model de părinte și numai prin unirea forțelor 

părinților, cadrelor didactice și a școlii se poate face o mai buna integrare a copiilor cu CES. 

 Principiul normalizării presupune luarea în seamă nu doar a modului în care persoana cu 

deficiențe se adapteză la cerințele vieții sociale, dar în același timp, la felul în care comunitatea 

întelege să se conformeze nevoilor și posibilităților persoanei în dificultate. Normalizarea implică 
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includerea într-un mediu școlar si de viață cotidiană nediscriminatoriu și asigurarea unei multitudini 

de servicii care să reducă pe cat posibil starea de handicap, chiar daca deficiențele sau afecțiunile 

propriu-zise nu pot fi încă depășite. 
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A DIFERITELOR CATEGORII 

DE COPII CU C.E.S. 

 
                                                                                              Prof. Enescu Andreea  

                                                                                  Colegiul Național „Carol I” 

 

 

         Educaţia specială reprezintă un concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-

educativ al copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învăţământului 

special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie să înveţe împreună indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină 

aceştia sau de diferenţele dintre ei; 

• Societatea şi şcoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie 

pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publică; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural 

prin asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egală se realizează prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil 

cu deficienţe în funcţie de cerinţa individuală. 

     Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficiențe  în şcoala publică trebuie făcută 

cu mult simt de răspundere de către specialiştii care acţionează la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfăşurată de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţă 

dacă, pe parcursul şcolarizării în şcoala de masă, elevii participă la acţiunile clasei din care fac parte 

şi astfel devin independenți de serviciile educaţionale de sprijin. 

Integrarea şcolară a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individuală în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 

copii cu deficienţe în clase obişnuite. 

        Practica psihopedagogică a relevat principiul conform căruia este mai bine să greșești prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învăţătorul obişnuit, decât să subapreciezi calităţile 

reale, orientându-l cu uşurinţă spre învăţământul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu 

deficienţă mintală în structurile învăţământului de masă şi ulterior în comunităţile din care fac parte, 

are nevoie de aplicarea unor măsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specială apare în cazul integrării copiilor cu deficienţe mintala în clasele 

mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitările depăşesc cu mult capacitatea 

lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificări şi al integrării sociale, prin 

participare la activităţile productive, depășește limitele ergoterapiei, prioritară în etapele anterioare. 
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Actuala formă de pregătire profesională pentru această categorie de deficienţe este total inferioară. O 

posibilă soluţie ar fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învăţa o meserie 

cu cerere pe piaţa muncii, urmată de angajarea şi integrarea în unităţi productive. În aceste situaţii, 

absolvenţii respectivi, fără experienţă şi fără abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de 

supraveghere şi îndrumare din partea părinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fără a exagera  

cu gesturi de atenţie şi fără a fi favorizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. 

Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajaţi să se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învăţa să 

evite obstacolele şi să identifice cu mai multa ușurință locurile unde trebuie  să acorde o atenţie 

deosebită, să fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, să realizeze 

în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de clasă, iar acolo unde este posibil, să se adapteze 

mijloacele de învăţământ şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilităţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activităţilor de predare-învăţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabă 

trebuie să se acorde o atenţie deosebită unor elemente care să asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolară. 

         În cazul elevilor nevăzători, intervin o serie de particularităţi care afectează procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai 

bogat şi mai nuanţat pentru înțelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptări speciale pentru 

prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învăţării, este necesară intervenţia unui interpret şi alocarea 

unui timp suplimentar de lucru. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

 Reprezintă o problemă controversată în mai multe țări din lume, deoarece pierderea auzului la vârste 

mici  determină imposibilitatea dezvoltării normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu 

consecinţe serioase în planul dezvoltării sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al 

pierderii de auz, urmat de protejarea auditivă timpurie, este cea mai eficientă cale de compensare a 

auzului şi garanţia reuşitei integrării şcolare a copilului cu tulburări de auz. Odată cu integrarea 

şcolară a copilului deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare al clasei, 

metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 
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         Manifestările din sfera motricității trebuie privite în relaţie strânsă cu dezvoltarea intelectuală, 

expresia verbală şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţională şi calitatea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a interindividuale ca expresie a maturizării sociale. 
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STUDIU DE CAZ 

 
                                            Prof. Niță Lidia-Letiția 

                                            Școala Gimnazială Țuglui, Dolj 

 

 

Informaţii generale 

Numele subiectului: C.S. 

Data naşterii: 29.X.2011 

Starea de sănătate: bună 

 Echipa de caz: profesor itinerant , consilierul şcolar, învăţătoarea, logopedul şcolar, familie 

 Etape: 

    1. Încheierea unui parteneriat cu familia, profesor itinerant şi învăţătorul clasei; 

    2. Demers de cunoaştere a cazului pentru care necesită consiliere educaţională; 

    3. Fixarea obiectivelor de intervenţie de lungă şi de scurtă durată; 

    4. Stabilirea strategiilor şi a tehnicilor de intervenţie. 

Caracterizarea subiectului 

Date despre mediul familial : 

➢ locuieşte împreună cu părinţii şi fratele său în vârstă de 1 an; 

➢ starea materială a familiei este bună; 

➢ are camera ei pentru pregătirea lecţiilor; 

➢ alimentaţia este diversificată, cu accent pe fructe şi legume; 

➢ părinţii, cu studii medii, manifestă interes faţă de nivelul de pregătire al copilului, dorind 

performanţe superioare la clasă; 

➢ la numeroasele sesizări referitoare la deficienţele de citire şi vorbire ale copilului au dus-o la un 

control oftamologic, dar şi la logoped; 

➢ mama o ajută la efectuarea temelor. 

Caracteristici ale dezvoltării fizice: 

➢ născută la termen, fără complicaţii la naştere; 

➢ nu a suferit până la această dată boli sau traumatisme care să influenţeze dezvoltarea sa 

normală; 

➢ este foarte dezvoltată pentru vârsta ei, fiind cea mai înaltă din clasă, deşi este ca vârstă printre 

cei mai mici; 

➢ starea sănătăţii -  foarte bună; 

 

Caracteristici ale dezvoltării psihice: 

o Senzaţii: * foloseşte activ auzul şi simţul tactil; 

                            * are dificultăţi în vederea la distanţă; 

o Percepţii:          

 * percepţiile auditive bine dezvoltate; 

                       * spiritul de observaţie bine dezvoltat; 

o Reprezentări:  

  * se orientează destul de bine în spaţii largi, întâmpină dificultăţi în a se orienta în 

pagina caietului sau a foii de desen, ori într-un text scris;                                                                          
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* în redarea literelor de tipar unele sunt scrise „în oglindă”; 

*manifestă nesiguranţă în recunoaşterea literelor, face confuzii între 

acestea; 

o Gândirea:        

* tempoul activităţii intelectuale destul de scăzut ( influenţează negativ  

randamentul  şcolar); 

* stabileşte relaţii logice şi cauzale între fenomene; 

* identifică soluţii ingenioase de rezolvare a unor probleme, cu precădere 

practice; 

o Memoria:        

* memorează mecanic;   

* memorează cu dificultate informaţii prezentate în scris; 

* fidelitate scăzută, informaţia este reactualizată lent; 

o Imaginaţia:      

* are o intuiţie vie, manifestată mai ales în situaţii concrete practice; 

* imaginaţia creatoare dezvoltată (realizează cu uşurinţă un desen pe o 

temă liber aleasă); 

o Limbajul:       

* vocabular sărac, exprimare lacunară; 

* construieşte enunţuri simple; 

* potenţial asociativ limitat, întâmpină greutăţi în stabilirea relaţiilor de  sinonimie- 

antonimie;    

     * lipsă de claritate şi coerenţă în exprimarea ideilor; 

       * ritmul citirii foarte lent, se opreşte asupra fiecărei litere, are reveniri frecvente 

asupra lor; 

          * omite cu precădere litere şi silabe de la sfârşitul cuvintelor; 

        * scris neîngrijit, uneori ilizibil; 

          * în scris face omisiuni de litere sau silabe; 

         * povesteşte, repovesteşte cu dificultate; 

o Afectivitatea:  

* este mai ataşată de tată care îi satisface toate dorinţele şi nu o ceartă;           

            * manifestă reactivitate faţă de bunic cu care îşi face temele; 

          * manifestă bucurie atunci când este lăudată, când are o reuşită; 

o Motivaţia:       

* doreşte atenţia şi simpatia celor din jur; 

  * motivaţia dominant extrinsecă, are nevoie de întăriri şi aprecieri frecvente; 

o Voinţa:           

* nehotărâtă, instabilă, ia greu decizii; 

   *abandonează cu uşurinţă o sarcină dată, fără a se strădui să o finalizeze; 

o Temperamentul: 

* introvertit, predominant flegmatic ( puternic, echilibrat-inert);   

*slabă reactivitate afectivă, calmă, lentă, caracterizat prin răbdare 

naturală, înclinaţie spre rutină, refractar la schimbare, rezistenţă la efort, dar lipsit de tenacitate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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o Aptitudinile:      

* predomină aptitudinile fizice, predispoziţie spre activităţi sportive;              

o Caracterul:         

* îi face plăcere să îngrijească de animalele din gospodărie, 

  * este dezordonată;  

       * nu este perseverentă; 

     * foloseşte rareori formule de salut, nu răspunde la salut;  

     * indiferenţă faţă de propria persoană evidentă în aspectul neîngrijit al ţinutei; 

    * atitudinea faţă de muncă (spirit de iniţiativă, creativitate, simţ de răspundere 

limitate). 

Relaţiile în grupul de elevi: 

* preferă compania unei singure colege pe care o cunoaște de la grădiniță; 

*colaborează timid cu membrii subgrupului în cadrul jocurilor sau activităţilor recreative, 

manifestă deschidere faţă de sarcinile de învăţare în grup. 

Date pedagogice: 

* disciplinele şcolare preferate: educaţie fizică, educaţie plastică, ştiinţe; 

* participă cu plăcere la activităţi extraşcolare; 

Nevoi specifice ale copilului în cadrul şcolii: 

➢ integrarea copilului într-o serie de programe cu scop ameliorativ sau de recuperare a 

deficienţelor la învăţătură; 

➢ creşterea interesului copilului faţă de şcoală şi învăţătură, prin tratarea sa diferenţiată, 

aprecierea progreselor făcute şi nu neapărat a rezultatelor obţinute, 

➢ adoptarea unor strategii de evaluare care să-i permită să-şi valorifice cunoştinţele şi 

deprinderile; 

➢ creşterea respectului faţă de sine, dar şi faţă de cei din jur; 

 

Program de intervenţie personalizat 

 

Problematica investigată :  Dificultăţi de învăţare 

Comportament: 

• Performanţa la citire, comprehensiune, măsurată prin teste standardizate este semnificativ 

inferioară nivelului aşteptat, comparativ cu vârsta cronologică, nivelul şi măsura inteligenţei 

persoanei; 

• Abilităţile de scris, măsurate prin teste standardizate, sunt sub nivelul aşteptat, comparativ cu 

vârsta cronologică, nivelul şi măsura inteligenţei persoanei; 

• Tulburarea de învăţare interferează semnificativ cu performanţa academică a clientului sau 

activităţile zilnice care cer una sau mai multe dintre abilităţile: citit,  exprimare în scris; 

• Sentimentele de inferioritate, depresia, anxietatea care provin din dificultăţile de învăţare tind 

să amplifice problemele de învăţare; 

 

Obiective pe termen lung: 

• Să atingă scopurile de învăţare formulate în planul educaţional personalizat; 
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• Performanţa la nivelul capacităţii în domeniul unde înregistrează cele mai slabe rezultate; 

• Dezvoltarea respectului de sine, astfel încât clientul să fie în stare să facă fată frustrărilor 

asociate cu dificultăţile de învăţare şi să-şi facă temele de casă în mod constant, fără a renunţa 

la ele; 

• Părinţii să stabilească aşteptări realiste şi să implementeză acasă strategii eficiente prin care 

să ajute copilul să facă facă temelor de casă şi şcolii şi să-şi atingă obiectivele şcolare; 

• Îndepărtarea obstacolelor emoţionale sau rezolvarea conflictelor familiale care vor permite 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare;  

 

Obiective pe termen scurt: 

• Completarea unei evaluări psiho-educaţionale; 

• Completarea de teste psihologice; 

• Îndrumare spre examinare medicală (văz, auz); 

• Participarea la meditaţii particulare pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniile în care 

este cel mai slab pregătit; 

• Cooperarea cu recomandările meditatorului; 

• Implementarea unor abilităţi de studiu eficiente, care să îmbunătăţească îndeplinirea 

sarcinilor de la şi pentru şcoală; 

• Dezvoltarea unor strategii eficiente de a face faţă testărilor şcolare, care să scadă anxietatea şi 

să îmbunătăţească performanţa la teste; 

• Părinţii să menţină o comunicare regulată (zilnic-săptămânal) cu profesorii; 

• Stabilirea unui program echilibrat în care copilul să aibe timp de joacă, să petreacă un timp de 

calitate cu familia şi să-şi poate efectua temele; 

• Sporirea laudelor şi recompenselor pozitive de către părinţi în ceea ce priveşte rezultatele 

şcolare; 

• Identificarea şi îndepărtarea dificultăţilor emoţionale sau inhibiţiilor în învăţare care aparţin 

elevului sau familiei. 

Crearea strategiei de intervenţie include acţiunile prof. itinerant şi tehnicile folosite pentru 

atingerea rezultatelor dorite: 

 

Strategia de intervenţie: 

➢ Stabilirea unui plan de educaţie personalizat sub îndrumarea prof.itinerant  şi în colaborare cu 

învăţătorul clasei ,  logopedul şi familie; 

 

Tehnici de intervenţie: 

o Crearea unui ambient plăcut în cabinetul de sprijin în vederea eliminării atitudinilor de blocaj şi a 

dificultăţilor de comunicare; 

o Aplicarea unor tehnici proiective pentru a facilita comunicarea şi exprimarea propriilor percepţii 

şi emoţii; 
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o Stabilirea unui program zilnic al şcolarului care să asigure un echilibru sănătos între programul 

de şcoală, efectuarea temelor, timpul de joacă, odihnă, şedinţe la logoped, pregătire suplimentară 

cu prof.itinerant ; 

o Utilizarea unei game largi de întăriri pozitive (simbolice, verbale, nonverbale etc.) pentru a 

recompensa reuşitele la citit-scris; 

o Antrenarea subiectului la rezolvarea exerciţiilor de citire treptat: a silabelor, a cuvintelor 

monosilabice, bisilabice, plurisilabice, a propoziţiilor simple în vederea reducerii în intensitate a 

emoţiilor negative provenite din frustrare sau inhibare; 

o Completarea de fişe de lucru şi sarcini de evaluare, completarea unor teste şi imagini, a unor 

texte lacunare, benzi desenate, jocuri experimentale; 

o Terapia prin joc pentru dezvoltarea limbajului, învăţarea citit-scrisului (Trenul silabelor, Jocul 

silabelor duble, Traista fermecată) utilizând alfabetarul; 

o Stimularea şi dezvoltarea învăţării prin cooperare ce asigură elevului condiţii optime de a se 

afirma individual şi în echipă;  

o Facilitarea comunicării, relaţionării şi sprijinirii subiectului în vederea depăşirii momentelor 

dificile; 

o Corelarea activităţilor de învăţare individualizată utilizate la clasă de învăţător cu cele ale 

consilierului, sub îndrumarea logopedului; 

o Şedinţe de consiliere de familie în care să se identifice dificultăţile de natură emoţională care 

contribuie la dificultăţile de învăţare ale copilului; 

o Jurnalul – desenarea unei feţe care să exprime starea sufletească din ziua respectivă şi trecerea 

treptată la notarea în paginile acestuia, zilnic, a unui lucru pozitiv cu privire la şcoală; 

o Dramatizare : citirea pe roluri a unor scurte dialoguri şi folosirea păpuşilor mânuite manual; 

o Terapia prin desen: desenarea apoi scrierea cuvintelor, grupurilor de cuvinte sau a propoziţiilor 

sugerate de imagini având la dispoziţie coli de desen şi creioane colorate; 

o Cunoaşterea şi identificarea capacităţilor/abilităţilor elevei care îi permit acesteia să depăşească 

dificultăţile de învăţare şi care aparţin unui tip de inteligenţă dominant prin:  

- Realizarea de către învăţător a unui portofoliu de observaţie a subiectului în 

timpul orelor; 

- Stimularea elevei pentru a-şi exprima interesele; 

- Chestionarul de stabilire a tipului de inteligenţă predominant; 

- Oferirea unor oportunităţi în care subiectul să-şi poată manifesta şi dezvolta tipul 

de inteligenţă predominant;  

o Menţinerea schimbărilor sau ameliorărilor atinse de la o întâlnire la alta; 

o Dirijarea elevei spre acte şi comportamente constructive; 

o Realizarea unei hărţi de evaluare progresivă în vederea cuprinderii vizuale a progresului – 

diagrama înregistrând abilităţi şi comportamente, performanţe şi deficiente .    
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VALORIFICAREA ELEMENTELOR  ORIZONTULUI LOCAL   

LA ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE  

 

Predescu Simona Georgeta 

Școala Gimnazială Țuglui 

 

 Societatea contemporană a impus o schimbare în atitudinea comunităţii faţă de persoanele cu 

nevoi speciale, care necesită o abordare didactică aparte.  

  Noţiunea de cerinţe educative speciale este foarte bogată în sensuri. Cerinţele speciale 

determină măsuri educative speciale, antrenate şi structurate la nivelul procesului de învăţare şi 

predare. Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de ordin 

socio-cultural. 

 Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) corespunde, deci, unei abordări care: 

•  formulează concepția  că fiecare copil cu cerințe educative speciale este unic; 

•  are ca premisă faptul că orice copil poate învăţa; 

•  afirmă și valorizează unicitatea tipului de învăţare determinate de particularităţile 

individuale; 

•  dezvoltă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare care sprijină şi întăreşte 

învăţarea (prin curriculum). 

  Noţiunea de CES desemnează astfel “… necesităţile educaţionale complemantare 

obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată 

particularităţilor individuale şi/sau caracteristicile unei deficienţe (ori tulburari de invăţare), precum 

şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/recuperare şi compensare corespunzătoare.(Vrăşmaş E., 

Vrăşmaş T., Copii cu cerinţe educative speciale, Revista de educaţie specială, nr.1, 1993) 

  Componentele esenţiale implicate în învăţarea elementelor orizontului local sunt:  

✓ Cunoaşterea noţiunilor spaţiale 

✓ Orientarea spaţială (aprecierea direcţiilor şi poziţiilor, memorie spaţială, localizarea 

obiectelor în spaţiu şi în mişcare); 

✓  Organizare spaţială (în raport cu propria persoană, cu repere din mediu);  

✓ Structurare spaţială (perceperea simetriilor şi reproducerea motrică a poziţiilor simetrice); 

✓  Orientarea în spaţiu, în funcţie de schema proprie - orientarea pe propriul corp, diferenţierea 

părţii stângi de partea dreaptă a corpului, respectiv, capacitatea de diferenţiere a direcţiilor 

care provin din acestea  

Componente legate de procesele cognitive:  

✓ Operarea cu noţiuni opuse/antagonice; - Capacitatea de a se angaja în comparaţii spontane 

(similitudini şi diferenţe între noţiuni/reprezentări.  

Instrumente de receptare verbală precise şi clare:  

✓ Înţelegerea conceptelor şi a cuvintelor asociate lor, pentru a interpreta informaţiile din mediu;  

✓ Utilizarea limbajului, ca mijloc de recepţie a informaţiei şi ca sistem de raţionament şi 

comunicare.  

Caracteristici ale psihomotricităţii copiilor cu CES: 

•  Pot percepe spaţiul, dar să nu se orienteze corect. 

• Pot, la fel de bine, să se orienteze în spaţiu, dar să manifeste disfuncţii în memoria spaţială şi 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
                      

1278 
 

în  cea spaţio-temporală.  

• Dificultăţi în înţelegerea poziţiilor şi relaţiilor spaţiale, precum şi cele în diferenţierea 

dreapta/stânga, în spatele/ în fața  

 Exemple de secvenţe didactice  

 Obiectivele vor fi stabilite numai după o evaluare complexă a copilului. Obiectivele 

operaţionale vor fi adaptate atunci când există copil/copii cu cerinţe educative speciale integraţi într-

o clasă.  În funcţie de nivelul copilului cu cerinţe educative speciale, sarcinile didactice vor fi, fie 

adaptate înţelegerii acestuia, fie profesorul va porni de la un nivel inferior, accesibil tuturor elevilor, 

inclusiv ale elevilor cu cerinţe educative speciale în paralel cu colegii de la clasă, facilitând achiziţia 

de cunoştinţe mult simplificate sau unor cunoştinţe de bază. În stabilirea obiectivelor, se va porni de 

la simplu, mai uşor de înţeles şi integrat, spre mai dificil și noţiuni abstracte, care să aibă legătură cu 

noţiunile simple, înţelese anterior.   

Orientarea cu ajutorul punctelor cardinale- parcurge câteva etape de parcurs de la orientarea în 

imediata apropiere a copilului până la orientarea la scară mai largă- la orizontul apropiat: 

• Exerciții de indicare a poziției-  partea dreaptă/partea stângă; să indice, în spaţiu  (plan 

orizontal şi vertical) partea dreaptă, stângă, sus şi jos, în faţă, în spate (înainte/înapoi); 

• exerciții de enumerare a celor patru puncte cardinale – se va încerca asocierea fiecărui punct 

cardinal cu  poziţia soarelui și cu formularea unor sintagme: „Soarele se trezeşte/ răsare-

răsărit –  Est” - „Soarele se culcă/apune-Vest” - „Soarele a plecat/ este frig și întuneric- Nord” 

- „Soarele este sus, cât mai sus/este cald- Sud”  

• exerciții de s poziţionare față de un element luat ca reper: față de un alt coleg, față de catedră, 

în mediul natural față de un copac, față de axul drumului, față de malul unui pârâu/râu:  cu 

faţa, cu spatele spre un punct cardinal (N, S, E, V), în stânga, în fața...etc.  

•  fiecare copil va identifica, în funcţie de poziţia proprie faţă de un punct cardinal, poziţia 

celorlate puncte faţă de propria persoană;  

  Activităţile se vor desfăşura prima dată în spaţiul clasei sau într-un spaţiu mai mic, apoi 

treptat ele se vor desfăşura  pe coridor, în sala de sport, în curtea şcolii, în oricare alte spaţii (ieşiri în 

parc, în magazine, în excursii în natură), pentru a reuşi să transfere cunoştinţele şi în alte situaţii, în 

alte spaţii, dar cu păstrarea  poziţiei relative a celor patru puncte cardinale (unul faţă de celelalte), 

indiferent de poziţia noastră în spaţiu.  

 Orientarea în orizontul apropiat înseamnă  stabilirea poziției locului în care copilul se află, 

a locului în care dorește să ajungă. Prin aplicaţiile practice se are în vedere cunoaşterea obiectelor, 

fenomenelor și faptelor geografice, caracteristicile acestora, deslușirea legăturilor între aceste 

componente. Deoarece geografia cuprinde în arealul ei de cercetare obiecte şi fenomene care se află 

pe un spaţiu mai extins, drumețiile în orizontul local dau elevilor posibilitatea de a observa, cerceta şi 

cunoaște în mod direct diverse aspecte geografice din natură, precum și să colecţioneze material 

didactic util pentru lecțiile viitoare. În lecțiile desfășurate în ”natură” sau în curtea școlii,  

cunoașterea componentelor vizibile ale orizontului apropiat este ușurată de analiza directă: 

• exerciții de localizare a unor clădiri importante din orizontul apropiat- școală, biserică, spital, 

magazin, etc. 

• exerciții de recunoaștere în diferite surse/ foto ale unor clădiri reprezentative care aparțin 

cadrului orizontului apropiat; exerciții de reproducere a acestora prin semne 

convenționale/desene sugestive; 
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• exerciții de aproximare a distanțelor folosind sintagmele ,, mai aproape/ mai departe” , ,,mai 

înalt/ mai jos”, ,,mai adânc”. 

• exerciții de explorare a orizontului apropiat, a elementelor cadrului natural- forme de relief, 

rețea hidrografică, elemente ale vegetației și faunei, vremea orizontului local, etc. 

Construirea unor schițe cartografice simple  

-   realizarea unor machete ale cadrului natural fizic; 

- exerciții de reproducere a orizontului apropiat  prin desene sugestive utilizînd senme 

convenționale; 

 Transferul cunoștințelor despre orizontul local se va extinde treptat la un cadru mai larg, 

permițând sintetizarea cunoștințelor și aplicarea lor la un cadru din mediul familiar. 

 La casele cu elevi cu nevoi speciale, profesorii ar trebui să urmărească : 

- includerea tuturor copiilor în activitățile didactice obişnuite, fără a lucra doar cu elevii cei mai 

capabili; 

- să organizeze clasa în aşa fel încât să ofere ocazii, oportunităţi de învăţare tuturor; 

-  fiecare copil are particularităţile sale în învăţare de aceea este nevoie de planuri individuale prin 

care fiecare să pornească de la nivelul său și apoi să se poată dezvolta conform potențialului 

propriu; 

- să acorde sprijin individual  elevilor cu dificultăţi 

- munca în echipă este eficientă, atât pentru elevi cât şipentru profesori. 

 Dacă sintetizăm toate aceste idei putem afirma că orice profesor, pentru a aborda 

dificultăţile de învăţare în clasa cu elevi cu cerințe educative speciale trebuie să aibă anumite 

cunoştinţe, valori, atitudini, credinţe şi comportamente, adică...să înveţe şi el continuu. 
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Evaluarea elevilor cu cerințe educaționale speciale 

Prof.Anton Traian – Școala Gimnazială nr.1 Răucești, Neamț 

Prof. Anton Marinela – Școala Gimnazială Domnească Tg.Neamț, Neamț 

 Elevii cu cerințe educative speciale beneficiază de programe adaptate, conform legislației în 

vigoare, după care învață un număr de ani, însă, la testările naționale sunt obligați să rezolve aceleași 

subiecte ca elevii care au învățat după programe standard. 

 Evaluarea trebuie să fie realizată într-un cadru empatic și de pe poziții de compatibilitate 

culturală cu beneficiarii ei. Aceasta presupune facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități și 

participarea acestora și a reprezentanților legali la toate nivelurile evaluării, să cunoască planurile și 

programele de intervenție și progresele pe care le realizează copilul. Evaluarea este un act de mare 

responsabilitate pentru toți factorii implicați (copii, părinți, specialiști, evaluatori). 

 Din perspectiva evaluării finale și a certificării elevilor cu CES este important a cunoaște 

condițiile și procedurile specifice organizării evaluării pentru elevii cu CES, aprobate prin ordin de 

către Ministerul Educație și Cercetării. Încadrarea reușită și conformă prevederilor legale în sesiunea 

de examen, asigură excluderea discriminării și segregării elevilor cu CES, dar și oportunități și șanse 

reale de continuare a studiilor la o altă treaptă/nivel de învățământ sau de inserție socio-profesională. 

 Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcție de criteriile alese, mai multe 

strategii/tipuri de evaluare: 

1. Din punct de vedere al situațiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 

- evaluare realizată în circumstanțe obișnuite, bazată pe observarea activității elevilor; 

- evaluarea specifică, realizată în condiții special create ce presupune elaborarea și 

practicarea unor probe, partenerii angajați în proces fiind conștienți de importanța 

demersurilor de verificare și apreciere întreprinse; 

2. După funcția dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 

- evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea 

lacunelor și erorilor în cunoștințe și abilități dar și a ”punctelor forte”și o diagnoză 

etiologică care relevă cauzele care au generat neajunsurile întreprinse); 

- evaluare predictivă, prin care se urmărește prognozarea gradului în care elevii vor putea 

să răspundă pe viitor unui program de instruire; 

3. După modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic, putem identifica trei 

strategii: 

- evaluare inițială, realizată la începuturile demersurilor instructiv-educativ, pentru a stabili 

nivelul la care se situează elevii; 

- evaluare formativă, care însoțește întregul proces didactic, organizând verificări 

sistematice în rândul tuturor elevilor din toată materia; 

- evaluare sumativă, care se realizează de obicei, la sfârșitul unei perioade mai lungi de 

instruire. 

În consecință, evaluarea este un proces continuu de planificare și programare care orientează 

elaborarea planului de servicii personalizate și programele de intervenții personalizate. Evaluarea 
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trebuie să fie complexă și să evite formalismul. Aceasta presupune o abordare multidisciplinară – 

medicală, psihologică, pedagogică și socială – complementară, uneori inter-instituțională, iar din 

analiza și sinteza tuturor datelor rezultate reies și trebuie să se propună soluții de integrare a copiilor 

cu CES. 

La cerința specială de educație se ajunge pornind de la deficiență, trecând prin handicap și 

ajungând la nominalizarea căilor educative de răspuns la nevoi generale și speciale, individuale și 

categoriale. 

Inadaptarea este individuală, dar poate fi raportată la categorii de limitări, dificultăți, 

tulburări, nu cu scop de etichetare, ci pentru găsirea unor căi de ajutor educativ. Elevul evaluat din 

perspectiva educațională este raportat la categoriile de handicap, de deficiență sau de tulburare, cu 

nume păstrat din vocabularul medical sau defectologic, numai prin desemnarea caracteristicilor 

specifice și pentru apelul la intervențiile corectiv-recuperatorii cunoscute și verificate. 

Pentru clasele în care sunt elevi cu CES, trebuie eleborat și implementat un sistem 

independent de evaluare a performanțelor școlare ce cuprinde evaluări pe eșantioane reprezentative 

de elevi din diferite clase și de la diferite discipline, cu scopul determinării stării reale de realizare a 

obiectivelor educaționale. 
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

Petcuț Raul Pavel 

Școala Gimnazială Șimand 

 

Fiind în primii ani de activitate didactică, am interacționat cu elevii mei legând conexiuni 

puternice. Am trăit fiecare sentiment la cote înalte, fiecare bucurie a lor atunci când obțineau 

rezultate deosebite precum și fiecare dezamăgire simțită în urma unei note mici. În urma acestei 

experiențe am învățat cum să abordez situațiile ce îi privește pe elevi și cum să gestionez unele sitații 

mai puțin plăcute.           

Atunci când am interacționat cu eșecurile elevilor mei încercat să îi încurajez sau să le găsesc 

exemple prin care să îi motivez și să le scot la lumină părțile pozitive, să le valorific abilitățile astfel 

încât să realizeze că fiecare este special în felul său.     

Aceste soluții la care am apelat nu au venit spontan, ci după o perioadă critică din partea mea, 

deoarece inițial, neavând experiență suficientă a trebuit să mobilizez întâi de toate propria persoană. 

La început am recurs involuntar la o implicare afectivă, astfel încât, atunci când elevii erau 

dezamăgiți sentimentul acesta mi se transmitea instantaneu.      

  

Pe parcus, am sesizat că cea mai eficientă metodă de a remedia un eșec este „jocul”, îmbinat 

de asemenea cu o vorbă bună și o încurajare. În clasa a VII-a la care predau limba și literatura 

română, am întâlnit o persoană specială, de la care am învățat că fiecare persoană are ceva special.

  

Elevul din prima bancă, era mereu agitat, supărat și pe chipul să nu puteam să cunosc 

zâmbetul. Era mereu într-un conflict cu un coleg de clasă și mereu nemulțumit de propria persoană, 

manifestări ce le scotea la iveală prin excese de furie. Era furios deseori deoarece fiecare profesor îi 

spunea că „nu e ca ceilalți”. Chiar și la sport, materia pe care o iubea atât de tare nu îi era permis să 

participe la competiții drept pedeapsă pentru comportamentul său neadecvat.    Sesizând 

acestă dorință am încercat să îl motivez cu visul său. Am început întâi cu o povestioară pe care le-am 

relatat-o la ora de română tuturor, poveste ce avea o morală clară ce a fost sesizată de toți cu ușurință 

– „noi dominăm furia, nu ea pe noi”. Astfel că, i-am propus elevului ca de fiecare dată când ceva îl 

supără să rupă în bucățele mici de foaie, pe care să le depoziteze într-un borcănel. De fiecare dată 

când se enervea, borcănelul devenea tot mai plin, până când a sesizat cât de multă furie a acumulat 

am venit cu explicația că el a disturs „monstrul furiei” și este foarte puternic iar de acum îl va 

domina. Știa că nu mai are unde să depoziteze toată hârtia așa că se enerva mai puțin, reușind chiar 

să participe la o competiție de tenis, pe care a câștigat-o, fapt ce i-a dat multă încerdere în el.  

          

Neîncrederea în forțele proprii este o cauză ce conduce spre eșecul școlar, de aceea trebuie 

valorificat potențialul fiecărui elev în parte. Eliminarea eșecului este o necesitate socială și morală, o 

dorință a fiecărui dascăl care își împletește destinul vieții cu el al elevilor, iar pentru aceasta sugestii 

ar putea fi acceptarea copilului așa cum este el, cu defecte și calități, asigurarea unor condiții de 
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dezvoltare portivit particularităților individuale, activitatea didactică trebuie adaptată și privită 

deseori de către cadrul didactic de pe poziția elevului din bancă.      

 Atunci când dascălul reușește să se transpună în rolul elevului cu siguranță va înțelege cum să 

perceapă trăirile acestuia și cum să remedieze eventualele eșecuri. Părinții sunt profesorii particulari 

ai copilului, de aceea prima educație pornește de la celebra sintagmă „cei șapte ani de acasă”. Fiecare 

părinte trebuie să sesizeze atât calitățile cât și defectele copilului său.   

Sfaturile pentru un părinte în vederea reacției părinților în ceea ce privește eșecul copiilor ar 

fi: 

- Crearea unei comunicări eficiente cu copilul și stabilirea unei relații apropiate care să se 

bazeze pe sprijin și înțelegere 

- Atunci când copilul nu excelează la o anumită materie sau într-un anumit domeniu 

părintele ar trebui să cerceteze care este cauza eșecului, poate copilul nu are o atracție 

pentru situația respectivă sau poate o problemă ce trebuie rezolvată prin muncă și răbdare 

- Petrecerea a cât mai mult timp în compania copilului, pentru a-l înțelege și pentru ai putea 

dezvolta potențialul, oferind sprijin pe care copilul îl sesizează și îl ajută în activitățile 

sale 

- Încurajarea este foarte importantă mai ales atunci când vine din partea părinților 

- Păstarea calmului atunci când copilul înfruntă un eșec este principala modalitate de a 

instala calmul și liniștea întru cât măsurile luate în remedierea eșecului să fie eficiente. 

Deoarece pierderea auzului la vârste mici determină imposibilitatea dezvoltării normale a 

limbajului şi, implicit, a gândirii copilului, cu consecinţe serioase în planul dezvoltării sale psihice se 

impune diagnosticul precoce al pierderii de auz, urmat de protezarea auditivă timpurie, şi chiar 

demutizare. Gândim şi ne exprimăm prin limbaj, ideile ni le expunem prin cuvinte, propoziţii, fiecare 

individ se naşte cu nevoia de a comnuica, de aceea scopul educativ principal în activitatea cu copii 

hipoacuzici şi surzi este formarea unei modalităţi de comunicare eficiente, care să-i permită o foarte 

bună adaptare la viaţa comunităţii şi oferirea unei independenţe acţionale şi sociale. 

 Integrarea copiilor cu deficienţe de auz reprezintă o problemă destul de controversata în 

multe ţări din lume, deoarece pierderea auzului la vârste mici determina imposibilitatea dezvoltării 

normale a limbajului şi, implicit, a gândirii copilului, cu consecinţe serioase în planul dezvoltării sale 

psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce al pierderii de auz, urmat de protezarea auditivă 

timpurie, demutizare acolo unde este cazul, este cea mai eficientă cale de compensare a auzului şi 

garanţia reuşitei integrării şcolare a copilului cu deficienţe de auz. Odată cu integrarea şcolară a 

copilului surd se impun anumite cerinţe privind modul de organizare al clasei, metodele de 

prezentare a conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasă.      

 Surditatea este o disfuncţie auditivă care are efect defavorabil asupra dezvoltării psihofizice 

generale a copilului, prin mutitate, adică prin neînsuşirea limbajului ca mijloc de comunicare şi 

instrument operaţional pe plan conceptual. În primul rând, depistarea şi diagnosticarea precoce a 

surdităţii, este primă măsură care trebuie realizată pentru a se putea vorbi de integrare. Cu cât 

identificarea este mai timpurie cu atât mai repede i se poate oferi copilului ajutor specializat. Un 

copil cu deficienta auditivă trebuie să aibă acces la limbaj, indiferent dacă alege varianta demutizării 

orale sau prin LMG (limbaj mimico-gestual). Cu cât identificarea este mai tardiva cu atât este mai 
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dificil de realizat demutizarea pe cale orală şi mai facil de realizat comunicarea prin LMG. Scopul 

educativ principal în activitatea cu copii surzi este formarea unei modalităţi de comunicare eficiente, 

care să-i permită o foarte bună adaptare la viaţa comunităţii şi oferirea unei independente acţionale şi 

sociale.              

 De aceea că a doua măsură principală pentru a se realiza integrarea unui copil surd în şcoala 

de masă este protezarea şi demutizarea. În absenţa comunicării verbale se remarcă instaurarea unui 

ritm lent şi specific, pentru adaptarea la condiţiile mediului, nu numai pentru dezvoltarea psihică. În 

acelaşi timp, amânarea preocupărilor faţă de deficientul de auz şi începerea demutizării la vârsta 

mare, fac să crească tot mai mult decalajul dintre copilul surd şi copilul care aude. Prin protezare, 

deficientul de auz este ajutat să elimine sau să evite posibilităţile instaurării unui decalaj major între 

dezvoltarea lui şi cea a auzitorului.         

  

Copilul lipsit de auz va învăţa vorbirea în mod organizat, atât în perioada preşcolară, cât şi în 

perioada şcolară mică. Pentru aceasta au fost recomandate mai multe strategii de abordare a 

demutizării: unii au sugerat folosirea iniţială a cuvintelor cu conţinut concret şi uşor de pronunţat, 

alţii recomanda respectarea principiului accesibilităţii articularii. Principala problemă se referă la 

metodologia prezentării acestor cuvinte, astfel încât ele să devină noţiuni integratoare şi utile în 

perspectiva sistematizării şi continuităţii în dezvoltarea vocabularului copilului demutizat. Decizia cu 

privire la modul de abordare a procesului educativ recuperator de demutizare aparţine specialistului 

care va încerca să identifice cel mai eficient program de intervenţie, prin analiza particularităţilor 

psiho-intelectuale şi a dominanţelor personalităţii copilului, stilului propriu de activitate şi a 

resurselor existente, inclusiv la nivelul familiei, care pot susţine constant activitatea de învăţare. 

Dacă demersul integrării se realizează în clasa a V-a, atunci înseamnă că acesta decizie a fost luată 

de către specialişti, în urma unei evaluări complexe şi copilul este pregătit oarecum de a face faţă 

cerinţelor şcolii unde urmează a fi integrat.        

Modalitatea de comunicare predominantă instrumentată copilului surd era comunicarea orală, 

considerată mijlocul cel mai adaptat de realizare a interrelaţionarei umane. Astfel deficienţii de auz 

erau supuşi procesului demutizării, prin care deficitul dat de mutitate, ca şi stare consecutivă 

surdităţii, se dorea a fi înlăturat prin însuşirea comunicării orale şi perceperea limbajului prin 

labiolectura. În literatura de specialitate sunt menţionate trei metode generale prin care se măreşte 

educarea comunicării deficientului de auz: orală, bilingvistic/biculturala şi comunicarea totală. 

Trebuie luaţi în considerare numeroşi factori în alegerea celei mai potrivite metode de comunicare: 

gradul şi tipul hipoacuziei, abilităţile copilului de achiziţionare a limbajului oral, suportul 

comunităţii, oferta educaţionala a societăţii.        

  

Integrarea elevilor cu CES, în şcolile de masă este o încercare de a se realiza o educaţie unică 

pentru toţi copii, pentru că astfel adepţii integrării susţin că aceşti copii cu dizabilităţi vor fi integraţi 

mai uşor în educaţie. Această formă de educaţie urmăreşte dezvoltarea la aceştia a unor capacităţi 

fizice şi psihice care să-i apropie cât mai mult de copiii normali. De aceea, procesul integrării 

educaţionale a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de 

intervenţie individualizat, realizat de către cadrele didactice în colaborare cu familia şi ţinând cont de 
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nevoile educaţionale ale copilului. El va fi centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a 

curriculumului şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. În acest scop, principalele 

strategii care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculum din învăţământul integrat se 

referă la: selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor normali, care pot fi 

înţelese şi însuşite de copii cu deficienţe şi renunţarea la alte conţinuturi cu un grad ridicat de 

complexitate; accesibilizarea întregului conţinut printr-un proces de simplificare, diversificarea 

componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o 

varietate de activităţi individuale. Dizabilitatea face parte din existenţa umană, fiind o latură a 

dimensiunii universale a umanităţii. Ea este cea mai puternică provocare în acceptarea diversităţii, 

pentru că limitele sale sunt foarte fluide.     

În concluzie, ca o importanţă majoră pentru integrarea elevului cu deficienţă (de auz, de 

vedere, mintală) în şcoala de masă, o are depistarea precoce, intervenţia timpurie şi urmarea unor 

trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficentei. Integrarea reprezintă o încercare de a 

se realiza o educaţie unică pentru toţi copii, pentru că astfel adepţii integrării susţin că aceşti copii cu 

dizabilităţi vor fi integraţi mai uşor în educaţie. Această formă de educaţie urmăreşte dezvoltarea la 

aceştia a unor capacităţi fizice şi psihice care să-i apropie cât mai mult de copiii normali. Dacă în 

viitor nu se iau măsuri pentru a favoriza condiţiile de dezvoltare al elevilor cu CES, educaţia 

integrată nu va avea progrese, şi nu va satisface nevoile persoanelor aflate în dificultate. În orice 

domeniu se încerca perfecţionare, progres şi în domeniul educaţiei integrate există nevoie de 

reformă. 
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JOCUL-MODALITATE DE INTEGRARE ȘI  EVALUARE LA COPIII CU CES 

                                                                                                Prof.înv.primar Bogză Daniela 

                                                                                               Școala Gimnazială nr.46, București 

 

Jocul ajunge să fie foarte important încă din primii ani de viață a celui mic. El  este cheia 

învățării și a dezvoltării celui mic. 

Jocul influențează dezvoltarea socială și emoțională în general, fiind o activitate ce poate fi 

ușor folosită în procesul educației. Așa că ne putem întreba “Se poate face educație prin joc?” 

Răspunsul este categoric da. Educația prin joc este o metodă valoroasă prin care copilul 

explorează lumea prin simțurile lor, îl ajută să-și dezvolte anumite capacități și abilități și totodată 

înțelege lumea înconjurătoare. 

Cercetătorii și educatorii din întreaga lume au descoperit că educația prin joc este cea mai 

bună metodă prin care copilul poate dobândi abilități precum, cercetarea, exprimarea, 

experimentarea și lucrul în echipă, dar și calități precum creativitate și curiozitate. De 

asemenea, experiența și cunoștințele pe care cel mic le dobândește jucându-se se reflectă asupra 

dezvoltării intelectuale și emoționale. 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii 

psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de 

cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei. Ştim că jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care 

predomină acţiunea didactică stimulată. Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei finalităţile 

adaptive de tip recreativ proprii activităţii umane, în general, în anumite momente ale evoluţiei sale 

ontogenice, în mod special. 

În timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un 

caracter social. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu cerințe educative speciale, întrucât le 

oferă şansa de a se juca cu alţi copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se 

joacă şi comentează situaţiile de joc ( loto, domino, cuburi, cărţi de joc etc. ) 

În perioada preșcolară și primară, acţiunile se desfăşoară mai ales în grup, asigurându-se 

astfel socializarea. Copiii sunt curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficientă 

fizică. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu cerințe educaționale 

speciale. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării acestor copii. 

Această activitate dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care 

sunt subordonate scopului activităţii de predare- învăţare, dar şi de evaluare. 

Modalităţile de realizare angajează următoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor 

didactice : 

- după obiective prioritare : jocuri senzoriale( auditive, vizuale, tactile ), jocuri de observare, de 

dezvoltare a limbajului, de stimulare a cunoaşterii interactive ; 

- după forma de exprimare : jocuri simbolice, de orientare, de sensibilizare, conceptuale, jocuri-
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ghicitori, jocuri de cuvinte încrucişate 

- după conţinutul instruirii : jocuri matematice, muzicale, sportive, literare/lingvistice ; 

- după resursele folosite : jocuri materiale, orale, pe bază de întrebări, pe bază de fise individuale, pe 

calculator ; 

- după regulile instituite : jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, cu reguli inventate, spontane şi 

protocolare ; 

- după competentele psihologice stimulate : jocuri de mişcare, de observaţie, de imaginaţie, de 

atenţie, de memorie, de gândire, de limbaj şi de creaţie. 

Elemente de joc : ghicirea, mişcarea, întrecerea, surpriza etc. creează stări emoţionale care 

întreţin interesul şi dau colorit viu lecţiei. 

Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor 

de a acţiona creativ, pentru ca strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 

Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă o organizare şi se 

succed în ordinea implicate de logica cunoaşterii şi învăţăturii. 

În acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea 

puterilor, ci învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Pentru a atinge aceste scopuri, 

jocurile trebuie să fie instructive, să le evalueze cunoştinţele. 

Evaluarea prin joc condiţionează în aşa manieră dinamica clasei, încât putem spune că nu 

exista învăţare eficientă fără evaluare. Ea nu poate şi nu trebuie să fie redusă la simplul act al notarii. 

Principala funcţie a evaluării este aceea de a determina măsura în care diferitele obiective pedagogice 

au fost atinse. În acelaşi timp încearcă să explice randamentul nesatisfăcător. 

Datele furnizate în urma evaluării sunt utile pentru luarea unor decizii administrative, cum ar 

fi repartizarea materiei de studiu pe clase şi secvenţierea optimă a acesteia. 

Orice program de evaluare judicios se întemeiază pe o evaluare periodică destul de frecventă 

( înainte, în timpul şi la sfârşitul anului şcolar) aducând la cunoştinţa elevilor rezultatele diferenţiat şi 

nu global. 

Aprecierea şcolară este o formă clasică de întărire de către învăţător a achiziţiilor dobândite 

în procesul învăţării. Prin întărire se înţelege,, sistemul de recompense şi de penalizare menit să 

asigure selecţia şi fixarea răspunsului sau reacţiei adecvate’’(Radu 1974 ). 

Scopul educaţiei este acela de a forma anumite deprinderi, strategii cognitive, atitudini şi 

comportamente ; acestea se învăţă numai dacă îl punem pe elev să acţioneze efectiv, atât în plan 

verbal, cât şi în plan motric. Formele de joc au menirea să intercepteze tulburările de comportament 

ce pot fi declanşate de inhibarea instinctelor, cerută de societate. Cu alte cuvinte, cine îşi descarcă, pe 

terenul de fotbal mişcările instinctuale asupra duşmanului său, nu o va transfera asupra unui membru 

al familiei sale şi este probabil că va avea un comportament acceptabil în acest mediu social. 

Terapia prin joc are la bază efectul armonizator. Din această cauză, jocul terapeutic a fost 

numit o ,,pace încheiată cu sine şi cu ceilalţi’’. Armonizarea realizată cu ajutorul jocului se manifestă 

sub forma unei concordanţe subiective între dorinţă şi putinţă. Datorită acesteia, copilul găseşte în 

joc un răspuns pozitiv la încercările sale mascate de a fi înţeles şi o confirmare a sentimentului 

propriei valori. 
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Jocul constituie un sprijin necesar în organizarea evaluării, având în vedere faptul că 

monotonia produsă de formele stereotipe ale exerciţiilor produce rapid plictiseala. Aceasta are ca 

efect secundar scăderea dorinţei de a învăţa, a interesului şi atenţiei elevilor. 

Jocul în procesul de evaluare este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi 

interpretate informaţii despre starea, funcţionarea sau evoluţia viitoare a copilului cu CES. 

Jocul ca modalitate de evaluarea nu urmăreşte în principal evidenţierea deficienţei şi a 

blocajelor copilului. O asemenea abordare exclude definitiv teza caracterului irecuperabil al copilului 

cu CES. Elementele de joc încorporate în procesul de evaluare pot motiva şi stimula puternic acest 

proces în toate formele lui. 
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EGALITATEA DE ȘANSE ÎN ROMÂNIA 

 

Prof. Conea Oana-Cristina 

Școala Gimnazială Nr.7, Reșița 

 

Egalitatea reprezintă principiul fundamental în baza căruia toate persoanele se pot bucura de 

aceleași drepturi și au, în egală măsură, aceleași obligații, fără deosebire de rasă, naționalitate, 

origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socialǎ.  

Egalitatea reprezintă: 

❖ respectarea tuturor membrilor societății din punct de vedere al diversității culturale, lingvistice și 

etnice;  

❖ respectarea genului,etniei, religiei, culturii, dizabilităților și stilului de viață al fiecărei persoane;  

❖ promovarea și oferirea concretă a egalității de șanse tuturor membrilor societății;  

❖ promovarea dreptului fundamental al oricărei persoane de a nu fidiscriminat.  

Egalitatea de sanse presupune absența oricărei forme de discriminare. Măsurile luate de 

autoritățile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de 

persoane sau a unei comunități, vizând asigurarea dezvoltării lor firești și realizarea efectivă a 

egalității de șanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunități, 

precum și măsurile pozitive ce vizează protecția grupurilor defavorizate nu constituie discriminare.  

Egalitatea de șanse presupune: 

❖ eliminarea tuturor formelor de discriminare bazată pe origine etnică sau socială, gen, dizabilitate, 

vârstă;  

❖ sprijinirea integrării sociale a anumitor categorii de persoane cu nevoi speciale discriminate pe 

bază de origine etnică sau socială, gen, dizabilitate,vârstǎ;  

❖ înlăturarea stereotipurilor bazate pe origine etnică sau socială, gen, dizabilitate, vârstă;  

❖ garantarea dreptului oricărei persoane la integrare socială și formare profesională indiferent de 

originea etnică sau socială, gen,dizabilitate,vârstǎ. 

Principiul egalității și dreptul la nediscriminare constituie baza democrației funcționale a 

oricărei societăti. 

În România, s-a constatat că lipsa de interes pentru aplicarea normelor europene în domeniu, 

precum și transpunerea acquis-ului european într-un timp relativ scurt au condus la neimplementarea 

imediată și efectivă a standardelor europene cu privire la garantarea principiului egalitǎtii, si 

implicita dreptului la nediscriminare, la nivel național. 

În sistemul de drept românesc, analiza cadrului legal în domeniul egalității presupune, înainte 

de toate, studierea legii ca izvor principal de drept. Constituția României garantează egalitatea 

cetățenilor săi și dreptul la nediscriminare.  

Astfel, la art. 4(2) din Constituție se prevede că ,,România este patria comună și indivizibilă a 

tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, 

sex,opinie,apartenență politică, avere sau origine socială”. 

Promovarea egalității de șanse, precum și asigurarea respectării depline a tuturor drepturilor 

omului reprezintă priorități ale României democratice, egalitatea de sanse fiind un drept 

fundamental, o valoare comună ,atâta României, cât și a UE.  
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Legislația română în domeniul promovării egalitătii și a combateri discriminării a fost, în 

mod constant, modernizatǎ, transpunând cele mai avansate norme europene și standarde 

internaționale de protecție a principiului egalității.  

Deși tratamentul inegal nu a putut fi înlăturat în totalitate, România a făcut progrese 

semnificative în ultimele decenii pentru implementarea principiului egalității depline între cetățenii 

săi.  

În vederea implementării standardelor minime privind egalitatea de șanse, orice persoană și 

orice instituție publică sau privată este obligată să respecte:  

❖ Constituția României și practica juridicăa Curții Constituționale a României în domeniu;  

❖ orice reglementare internă, europeană sau internațională la care România este parte; 

❖ hotărârile sau comentariile de interpretare a acestor norme.  

Constituția României garantează egalitatea românilor și dreptul la nediscriminare. 

Astfel,la art.4(2)din Constitutie se prevede cǎ: 

 ,,România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, farǎ deosebire de rasă, 

naționalitate,origine etnicǎ,limbǎ,religie,sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine 

socială”.  

Aceste dispoziții sunt completate de art. 16(1) care garantează: ,,Egalitatea tuturor 

cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”.  

Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de 

discriminare reprezintǎ actul normativ național de bază pentru prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de tratament inegal și discriminare.  

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, definește 

egalitatea de sanse ca fiind ,luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale 

persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora.  

Ordonanta de Urgentǎ a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității 

de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de 

bunuri și servicii, statuează că nu va exista ,,nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, 

inclusivaplicarea unui tratament mai puțin favorabil femeilor pe motive de sarcină și maternitate și 

că nu va exista nicio discriminare indirectǎ bazatǎ pe criteriul de sex”.  

Carta Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene interzice ,,orice discriminare bazată pe 

orice criteriu precum sex, rasă, culoare, etnie sau origine socială, trăsături genetice, limbă, religie 

sau credință, opinie politică sau de altă natură, apartenență la o minoritate națională, proprietate, 

naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexualǎ”.  

La nivelul Parlamentului României, a fost constituită, în anul 2000 în cadrul Consiliului 

Economic și Social, o Comisie pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați. Aceasta sprijină, în 

conformitate cu prerogativele sale, punerea în aplicare a principiului egalității de șanse, precum și 

integrarea acestui principiu în politicile și programele naționale, în inițiativele legislative ale 

Parlamentului.  

Biroul Avocatului Poporului a fost înființat în 1997 și reprezintă o autoritate sub control 

parlamentar, având responsabilitatea de a apăra drepturile și libertățile persoanelor în relațiile lor cu 

autoritățile publice române. Avocatul Poporului are atribuții privind:  
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❖ primirea și distribuirea petițiilor depuse de persoane care au fost vătămate de către autoritătile 

administratiei publice ca urmare a încălcării drepturilor și libertățile civile, inclusiv a egalitǎtii de 

șanse;  

❖ monitorizarea soluționării legale a petițiilor și reclamațiilor primite;  

❖ solicitarea autorităților administrației publice să înceteze încălcarea drepturilor și libertăților 

civile;  

❖ restabilirea drepturile petitionarului și repararea prejudiciului.  

Ministerul Muncii, Familiei și Protectiei Sociale reprezintǎ mecanismul guvernamental 

responsabil pentru dezvoltarea strategiilor şi politicilor naționale în domeniul promovării egalității de 

sanse, precum și autoritatea publică responsabilă pentru aplicarea și respectarea reglementărilor 

legale cu privire la: 

❖ eliminarea acelor dispozitii din acte normative și administrative care contravin principiului  

egalității de șanse;  

❖ modificarea dispozițiilor contrare principiului egalității în cazul în care acestea se găsesc în 

contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă, regulamentele interne ale 

unităților economice și, de asemenea, statutul profesiilor independente.  
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Integrarea elevilor cu cerințe educative speciale 

Prof. Dicu Cosmina Alina 

Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Corabia, județul Olt 

        

          Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare 

a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare 

măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. 

  Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale constă în a-l lăsa pe elevul cu dificultăţi de 

învăţare sau cu nevoi speciale (CES) să evolueze şi să progreseze în clasa de vârstă obişnuită, cu 

sprijin corespunzător, în cazul în care aptitudinile sale îi permit acest lucru în interesul dezvoltării 

sale personale. Orice integrare trebuie să fie în profitul elevilor respectivi şi nu doar din punct de 

vedere al stimulării sociale. Trebuie să existe o reală participare a elevilor cu CES la activităţile de 

clasă şi cel puţin o participare minimă garantată la activităţile cognitive. O integrare reală presupune 

o pedagogie de incluziune în toate activitaţile în măsura posibilului în funcţie de aptitudinile acestor 

elevi. O parte prea mare de învăţământ individual constituie însă o excludere care singularizează şi 

stigmatizează elevii în chestiune. Acesta este motivul pentru care este de dorit în măsura posibilului 

ca profesorii să îi ajute pe elevi în clasa în care aceştia sunt integraţi. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 

exigenţele şcolii.  

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea, ar trebui să beneficieze de consiliere şcolară şi vocaţională personală, dar  şi 

de consiliere  a familiei. 

           Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală 

şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie 

să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

         În unele şcoli, activitatea educativă desfăşurată în sala de clasă cu profesorul este completată cu 

activităţi educative speciale, cu caracter suplimentar, desfăşurate într-un cabinet dotat cu resurse de 

învăţare suplimentare.  Acest program individualizat de studiu de care urmeză să beneficieze un elev, 

în funcţie de dificultăţile întâmpinate, este stabilit, de obicei, de o echipă de profesori, specializată în 

stabilirea serviciilor educative speciale. 

Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar acționându-se atât din 

punct de vedere pedagogic cât și psihocomportamental. 

            Sub aspect pedagogic: 
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➢ copilul trebuie să beneficieze de mai mult timp pentru realizarea sarcinilor; sarcinile lungi se 

fragmentează în sarcini mai scurte, sau se dau elevului sarcini separate, mai uşoare, adaptate 

nivelului său. 

➢ identificarea a ceea ce ştie şi ce poate copilul şi pornirea de la punctul în care încep să apară 

dificultăţile 

➢ copilul să fie lăsat să muncească în ritmul său propriu, prin atribuirea de teme/sarcini care pot 

fi realmente finalizate în timpul disponibil 

➢ indicarea cât mai exactă a ceea ce trebuie să facă şi să reţină; oferirea de exemple concrete şi 

folosirea de scheme atâta timp cât este necesar 

➢ evidenţierea concretului şi a semnificaţiei conţinutului din ceea ce se învaţă 

➢ asigurarea achiziţionării materialului nou prin repetare în moduri cât mai variate 

➢ organizarea, secvenţierea, accesibilizarea cât mai riguroasă a activităţii; de la simplu la 

complex, de la uşor la greu, de la cunoscut la necunoscut; structurarea învăţării în paşi mici 

➢ educarea atenţiei se realizează prin evidenţierea dimensiunilor relevante a ceea ce se prezintă, 

prin reducerea la minim a factorilor perturbatori şi prin dozarea adecvată a sarcinilor de lucru 

➢ încorporarea în secvenţele de învăţare a unor stimuli atractivi şi a unor întăriri pozitive 

(elevul trebuie lăudat pentru fiecare reuşită, astfel încât să capete încredere în sine şi să repete 

comportamentul pozitiv) 

➢ este indicat să i se dea teme mai scurte sau adaptate special pentru el;  

➢ cadrul didactic îl poate ajuta să-şi stabilească scopuri pe termen scurt, pentru a savura mici 

succese ce au darul de a-i îmbunătăţi stima de sine; 

➢ este indicat să se utilizeze material vizual în predarea lecţiei; 

➢ este indicat să i se ofere elevului explicaţiile necesare pentru înţelegerea sarcinii (elevul poate 

primi pe caiet o exemplificare, sau un scurt model al exerciţiului pe care trebuie să îl 

rezolve); 

➢ este indicat să i se dea sarcinile pe rând pentru a se evita confuziile; 

➢ trebuie controlat regulat dacă şi-a făcut temele şi încurajat să îşi ţină lucrurile în ordine; 

➢ este recomandat ca instrucţiunile pentru tema de acasă să fie clare, iar profesorul să se asigure 

că au fost înţelese de elev. Elevul poate fi rugat să repete ceea ce are de făcut ; 

Sub  aspect  psihocomportamental 

➢ dacă elevul manifestă impulsivitate, cel mai indicat este să se ignore comportamentele 

necorespunzătoare de importanţă minoră, (prin intermediul lor copilul încearcă să atragă 

atenţia asupra sa, să fie în centrul atenţiei cadrului didactic) să fie recompensat sau pedepsit  

imediat ce comportamentul s-a produs; 

➢ fiecare comportament pozitiv, indiferent dacă este de importanţă minoră, trebuie imediat 

evidenţiat şi subliniat. 

➢ copilul trebuie în permanenţă încurajat, lăudat pentru rezultate şi comportamente pozitive; în 

acest fel, comportamentele pozitive imediat lăudate, se vor repeta iar stima de sine a elevului 

va creşte. 

➢ poate fi valorificată,în sens pozitiv, tendinţa accentuată de imitare a acestor copii 

 Sub  aspect  relaţional - social 

➢ copilul este încurajat să observe un coleg model; 
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➢ se evită activităţile sociale cu grad competiţional ridicat deoarece pot provoca activare, 

dezorganizare şi frustrare; 

➢ se încurajează învăţarea în colaborare cu alţi colegi; organizaţi activităţi în grup care să 

stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, pauze organizate) 

➢  copilului ise dau responsabilităţi sociale pentru a fi privit   într-o lumină pozitivă de colegi. 

           Ca metodă de predare, cea mai potrivită pentru elevii cu dificultăţi de învăţare pare a fi 

conducerea pas cu pas a acestor elevi de către profesor în realizarea diferitelor tipuri de sarcini. După 

ce au învăţat să execute corect asemenea sarcini, să li se propună diferite exerciţii şi aplicaţii în 

situaţii practice, oferindu-le după fiecare un feedback imediat şi amănunţit. 

În concluzie, profesorii pot folosi mai multe strategii prin care îi pot ajuta pe elevii cu 

dificultăţi de învăţare să obţină succesul şcolar dorit 

În unele şcoli, activitatea educativă desfăşurată în sala de clasă cu profesorul este completată 

cu activităţi educative speciale, cu caracter suplimentar, desfăşurate într-un cabinet dotat cu resurse 

de învăţare suplimentare.  

Acest program individualizat de studiu de care urmeză să beneficieze un elev, în funcţie de 

dificultăţile întâmpinate, este stabilit, de obicei, de o echipă de profesori, specializată în stabilirea 

serviciilor educative speciale. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru 

a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii 

funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se 

confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare 

cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii.  

        Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor. 

        Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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PROMOVAREA INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – PERCEPŢII ŞI 

PERSPECTIVE ALE CADRELOR DIDACTICE 

                                                     
                                  Profesor învățământ primar, Spatariu  Cristiana  

                            ,Șc. Gim.,,Teodor Ștefanelli,,  Câmpulung Moldovenesc 

                          

                      Obiectivul principal al acestui demers  este cel de investigare a problematicii 

interdisciplinarităţii aşa cum apare aceasta în percepţia cadrelor didactice care găsesc (sau ar trebui) 

modalităţi specifice de aplicare a  interdisciplinarităţii în educaţie. Pentru aceasta am încercat să 

realizăm o radiografie a caracteristicilor teoretice şi investigative aşa cum apar în documentele şi 

cercetările din literatura de specialitate consultată. Reperele care fundamentează demersul 

investigativ demonstrează că interdisciplinaritatea nu este numai un concept teoretic, ci este un 

domeniu căruia practicienii din domeniul educaţional i-au găsit aplicaţii viabile. 

  

1. Rolul interdisciplinarităţii în educaţie - consideraţii generale 

                         Tendinţa spre unitate în cunoaştere nu este nouă, rădăcinile ei pot fi căutate în chiar 

totalităţile nediferenţiate ale cunoaşterii prin intermediul miturilor. Pe măsura ce procesul de 

reflectare a lumii câştigă tot mai mult sub aspectul problematicii, al metodologiei, al gradelor de 

adevăr, eforturile de subliniere a unităţii s-au păstrat. Interdisciplinaritatea a devenit un principiu 

pentru selecţionarea şi organizarea conţinuturilor învăţământului. Ea conduce la economie de timp 

întrucât diminuează supraîncărcarea elevilor. Elevii descoperă şi percep unitatea lumii în diversitate 

prin preluare, precizare, aplicarea conceptelor şi, prin repetiţii, ei descoperă că lumea este populată 

de sisteme şi subsisteme. Problema interdisciplinarităţii a redevenit actuală prin explozia 

informaţională a diferitelor ramuri ale ştiinţelor ce oferă oportunităţi semnificative pentru conexiuni, 

concepte comune, aplicaţii complementare, dezvoltarea gândirii critice a elevilor şi a curiozităţilor 

epistemologice. Percepând unitatea lumii şi ceea ce numim „problematica lumii contemporane“, 

elevii vor identifica mai bine specificitatea domeniilor şi a disciplinelor, pragmatismul achiziţiilor 

pentru propria lor devenire şi pentru educaţia ştiinţifică. 

            În opinia lui G. Văideanu, interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între 

diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun 

permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic”. 

 Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se 

realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii 

didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire 

integratoare. In pofida rezervelor sau disputelor epistemologice, în ştiinţa contemporană s-a 

declanşat un proces real de căutare a unităţii, a unei paradigme unificatoare. 

            În investigaţiile realizate am încercat să măsurăm cum este perceput procesul de integrare al 

conţinuturilor din perspectiva cadrelor didactice din învăţământul primar. 

  

2. Scopul cercetării 

          Cercetarea de faţă încearcă să investigheze care sunt percepţiile cadrelor didactice privind 

câteva aspecte ale aplicării principiilor interdisciplinarităţii . Obiectivul fundamental al prezentei 

cercetări a constat în sondarea procesului de aplicare al interdisciplinarităţii pe o serie de componente 

precum: cunoaşterea conceptului, motivaţia căutării datelor despre acest concept, proiectarea 
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activităţilor interdisciplinare, eficienţa interdisciplinarităţii în învăţământul primar, percepţia asupra 

utilizării interdisciplinarităţii pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor şi percepţia conexiunilor cu 

finalităţile educaţiei. De asemenea, ne-am propus să aflăm dacă aceste percepţii sunt influenţate de 

vârsta respondenţilor, de gradul didactic si de mediul de rezidenţă al acestora.  

 

3. Obiective 

          Principalele obiective ale demersului experimental au fost: 

 Identificarea percepţiei cadrelor didactice asupra cunoaşterii conceptului de 

interdisciplinaritate;  

 Analiza datelor legate de motivaţia de a căuta informaţii despre interdisciplinaritate;  

 Identificarea percepţiei asupra interdisciplinarităţii aplicate în lecţiile la care au asistat cadrele 

didactice;  

 Analiza datelor referitoare la posibilităţile de proiectare bazate pe demersuri interdisciplinare;  

 Interpretarea datelor privind rolul şi eficienţa interdisciplinarităţii. 

 

4. Ipoteze de cercetare 

         Ipoteza 1.Există diferenţe între percepţia celor cu definitivat în ceea ce priveşte cunoaşterea 

conceptului de interdisciplinaritate şi cei cu gradul I. 

          Ipoteza 2.Există diferenţe în ceea ce priveşte percepţia asupra frecvenţei de proiectare a 

demersurilor in manieră interdisciplinară între cei care au un grad didactic şi cei care au definitivatul.  

         Ipoteza 3.Există diferenţe în ceea ce priveşte căutarea informaţiilor despre interdisciplinaritate 

în funcţie de mediul de rezidenţă.  

Ipoteza 4.Există diferenţe în ceea ce priveşte folosirea interdisciplinarităţii şi mediul în care lucrează 

cadrele didactice.  

 

5. Metodologie  

             Metoda care a fundamentat demersurile investigative a fost ancheta pe bază de chestionar. 

 

 5.1. Prezentarea lotului de subiecţi 

         Cercetarea s-a desfăşurat pe un lot de 56 de cadre didactice. Diferenţiat după variabila gen, 

lotul de subiecţi conţine 4 de subiecţi de gen masculin şi 52 de subiecţi de gen feminin.  

 Diferenţiat după variabila vârstă, lotul de subiecţi conţine:6 cadre didactice care au vârsta între 20-

30 ani, 42 cadre didactice cu vârsta între 30-40 ani,  4 cadre didactice cu vârsta între 40-50 ani, 4 

cadre didactice cu vârsta peste 50 de ani. După variabila grad didactic, lotul de subiecţi are în 

componenţă 14 cadre didactice care au definitivat, 24 care au gradul II şi 18 cadre didactice cu 

gradul didactic I.  

 

  5.2. Variabilele cercetării 

 

        Variabile dependente: 

▪ Percepţia asupra cunoaşterii conceptului de interdisciplinaritate; 

▪ Motivaţia de a căuta informaţii despre interdisciplinaritate;  

▪ Percepţia asupra interdisciplinarităţii aplicate în lecţiile la care au asistat cadrele didactice;  
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▪ Reprezentarea asupra posibilităţile de proiectare bazate pe demersuri interdisciplinare;  

▪ Rolul şi eficienţa interdisciplinarităţii. 

        Variabile independente: 

▪ Vârsta: 4 categorii: între 20 şi 30 ani, 30 şi 40 ani, între 40 şi 50 ani şi peste 50 ani; 

▪ Gradul didactic: trei categorii: definitivat, gradul II şi gradul I; 

▪ Gen, două categorii: masculin, feminin; 

 

5.3. Descrierea instrumentului  

              Cercetarea privind modalităţile de integrare ale conţinuturilor în practica educativă s-a 

realizat pe baza administrării unui chestionar lotului de subiecţi descris mai sus. Chestionarul a fost 

construit din 10 itemi. Itemii au 3 variante de răspuns: foarte mult, mult, puţin sau de multe ori, de 

puţine ori sau deloc. Itemii din acest chestionar fac referire la obţinerea de date privind: 

• Percepţia cadrelor didactice asupra cunoaşterii conceptului de interdisciplinaritate;   

• Date legate de motivaţia de a căuta informaţii despre interdisciplinaritate;  

•  Percepţiei asupra interdisciplinarităţii aplicate în lecţiile la care au asistat cadrele didactice;  

• Date referitoare la posibilităţile de proiectare bazate pe demersuri interdisciplinare;  

• Date referitoare la eficienţa interdisciplinarităţii;  

• Informaţii despre rolul interdisciplinarităţii în cunoaşterea realităţii;  

• Informaţii privind utilizarea interdisciplinarităţii cu scopul de a creşte gradul de atenţie al 

copiilor. 

 

5.4. Procedura de lucru  

            Chestionarele au fost aplicate cu ocazia unor întâlniri ale cadrelor didactice din mediul 

preuniversitar. Au fost aplicate mai multe chestionare dintre acestea 56 fiind valide. Subiecţii au fost 

informaţi în legătură cu utilitatea şi finalitatea cercetării şi au fost rugaţi să participe la experiment. 

Subiecţilor li s-a asigurat confidenţialitatea răspunsurilor. 

 

6. Rezultate şi interpretări 

      Ipoteza 1. Există diferenţe între percepţia celor cu definitivat în ceea ce priveşte cunoaşterea 

conceptului de interdisciplinaritate şi cei cu gradul I.  Se constată că, între cadrele didactice care au 

definitivat şi cei care au gradul I, există o diferenţă semnificativă între percepţiile acestora (t 

(56)=1,936, p=0,047) asupra cunoaşterii conceptului de interdisciplinaritate. Putem observa că 

diferenţa dintre medii (media definitivat = 2,00, iar media gradul I = 1,77) indică faptul că cei care au 

mai multă experienţă didactică şi sunt preocupaţi de dezvoltarea lor profesională cunosc mai multe 

informaţii legate de acest concept.  

          Aceasta ne conduce la ideea că ar trebui să fie prezentate mai multe informaţii atât în formarea 

iniţială cât şi în cea continuă elemente teoretice şi aplicative din domeniul interdisciplinarităţii.   

 

        Ipoteza 2.Există diferenţe în ceea ce priveşte percepţia asupra frecvenţei de proiectare a 

demersurilor in manieră interdisciplinară între cei care au un grad didactic şi cei care au definitivatul. 

Această ipoteză a fost infirmată pragul de semnificaţie fiind peste 0,05. Aceasta înseamnă că la 

nivelul proiectării din perspectivă interdisciplinară nu există diferenţe între cei care au mai multă 

experienţă şi au gradul didactic I şi cei care au mai puţină experienţă şi au definitivatul. Probabil că 
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la nivel teoretic percepţia cadrelor didactice este aceea că proiectează conţinuturile în mod 

interdisciplinar. Cadrele didactice care au făcut parte din lotul de subiecţi au răspuns, într-o mare 

măsură că utilizează proiectarea interdisciplinară.  

 

    Ipoteza 3 Există diferenţe în ceea ce priveşte căutarea informaţiilor despre interdisciplinaritate în 

funcţie de mediul de rezidenţă. Am putut constata că diferenţa mediilor obţinute în urma prelucrării 

răspunsurilor este semnificativă (p=0,001 şi diferenţa dintre medii =0,41) Aceasta înseamnă că 

educatorii care lucrează în mediul urban au tendinţa de a căuta mai mult informaţii despre 

interdisciplinaritate. Probabil că acest fapt ar putea fi explicat prin numărul mare de cursuri de 

formare continuă la care participă cei din şcolile din mediul urban, dar şi eforturilor de a cerceta 

felurite subiecte cu scopul de a scrie publicaţii (mult mai mare pentru cei din mediul urban). De 

asemenea, am putut constata în urma analizelor statistice (Corelaţia Pearson) că există o legătură 

puternică pozitivă ( r(54)= 0,342 şi p=0,01) între cei care caută informaţii despre interdisciplinaritate 

şi cei care proiectează în acest fel. Cadrele didactice care sunt motivate să caute informaţii despre 

acest subiect sunt şi cele care ţin cont de acestea atunci când proiectează demersurile didactice.  

 

    Ipoteza 4. Există diferenţe în ceea ce priveşte folosirea interdisciplinarităţii şi mediul în care 

lucrează cadrele didactice. Această ipoteză este şi ea confirmată. Putem afirma că, pentru lotul de 

subiecţi investigat, utilizarea interdisciplinarităţii depinde semnificativ de mediul de rezidenţă al 

respondenţilor ( t(2,06) şi p =0,043). Cadrele didactice din mediul urban consideră că 

interdisciplinaritatea este mult mai eficientă decât cei din mediul rural.  

 

7.Concluziile demersurilor investigative  

         Cercetarea de faţă a urmărit să analizeze în ce măsură este cunoscută şi percepută ca fiind 

eficientă utilizarea demersurilor interdisciplinare. Rezultatele obţinute confirmă trei din cele patru 

ipoteze lansate.  

           Astfel, putem afirma că interdisciplinaritatea este un fenomen cunoscut mai ales de către cei 

care au o vechime mai mare la catedră, dar şi care locuiesc în mediul urban. Totodată, cadrele 

didactice din mediul urban caută mai mult informaţii despre noile abordări interdisciplinare decât cei 

care sunt în mediul rural.  În schimb, cei care au definitivatul faţă de cei care au gradul I nu au 

abordări semnificativ diferite pentru proiectarea didactică interdisciplinară.  

 

8.Limitele cercetării, direcţii posibile de dezvoltare  

         O primă limită ar fi dată de construirea chestionarului prin care am cules datele.  Am avut 

numai itemi obiectivi care au adus un plus de informaţii asupra reprezentărilor legate se subiectul 

cercetat, dar au şi dezavantajul de a îngrădi posibilităţile de a răspunde ale celor intervievaţi. De 

asemenea, numărul de răspunsuri posibile a fost relativ limitat, au avut un număr de trei posibilităţi 

de ales.  

          O a doua limită posibilă este dată de faptul că lotul investigat ar fi fost necesar să fie mai 

cuprinzător şi mai divers (de la mai multe tipuri de cadre didactice şi din mai multe judeţe sau tipuri 

de şcoli din  zona sau din ţară). 

         Ca viitoare direcţii de analiză am dori să sondăm alte aspecte ale eficienţei şi aplicării 

proiectării interdisciplinare, precum:  
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 Posibilitatea ca această „cultură a transferurilor interdisciplinare” să fie realizată în timpul 

formării iniţiale ale cadrelor didactice sau în formarea continuă; 

 Corelarea datelor cu informaţiile obţinute la chestionare cu alte cercetări şi instrumente care 

să valideze rezultatele. 

 Ne exprimăm speranţa ca în următoarele noastre demersuri investigative să subliniem 

eficacitatea şi aplicabilitatea multiplelor posibilităţi ale acestui domeniu. 
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Să-i cunoaştem mai bine pe copiii cu  

CES, pot fi și copiii noştri 

Prof. Iordache Camelia Elena  

Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu” Municipiul Câmpina  

 

Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de ȋnvãţare care să dezvolte 

potenţialul fizic şi psihic pe care acesta îl are. 

În scopul eficientizării activităţilor de învăţare în cazul elevilor cu CES specialiştii recomandă utilizarea 

unor strategii didactice interactive bazate pe cooperare, colaborare şi comunicarea între elevi cât şi pe 

interacţiunea dintre cadrele didactice şi aceştia.  

Prin utilizarea unor metode interactiv-participative cum ar fi cele conversative şi de învăţare prin acţiune 

reală sau fictivă se preconizează obţinerea unor efecte sporite în plan formativ şi informativ, comparativ cu 

utilizarea unor metode tradiţionale, în care rolul elevului este unul mai puţin activ dacă nu chiar pasiv. 

Ȋn activităţile didactice destinate elevilor cu CES, pot fi utilizate şi metode  expozitive de tipul povestirii, 

expunerii sau descrierii dacă sunt respectate anumite cerinţe : 

• folosirea unui limbaj adecvat, corespunzător posibilităţilor lor de înţelegere;  

• antrenarea elevilor prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de 

către aceştia ; 

• acordarea de explicaţii suplimentare atunci când se impun; 

• realizarea unei comunicări orale  clare, precise, concise, sistematizate; 

• dublarea  prezentării  orale cu materiale didactice intuitive adecvate; 

În organizarea activităţilor pe grupe în care sunt incluşi unul sau doi elevi cu CES, trebuie să se evite : 

• dominarea activităţii întregului grup de către elevii fără dizabilităţi, 

• marginalizarea elevilor cu CES,  

• subestimerea contribuţiei acestora, 

• acordarea excesivă de spijin elevilor cu CES de către cei normali, concurenţa între membrii 

aceluiaşi grup 

Educaţia integrată – are următoarele obiective: 

• a educa acei copii cu cerinţe speciale ȋn scoli obişnuite;  

• a asigura programe de sprijin individalizate pentru copiii cu cerinţe speciale ; 

• a asigura servicii de specialitate în şcoala respectivă. 
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Educaţia integratã - pornind de la intervenţia timpurie, urmăreşte, deci, să ajute familia şi copilul cu nevoi 

speciale în vedere valorizării tuturor potenţialităţilor latente şi manifeste, pentru a trăi din plin, cu 

posibilităţile pe care le are şi le dezvoltă, într-o ambianţă constructivă, echilibrată. Educaţia integrată îi va 

permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii valizi, să desfăşoare activităţi comune, 

dobândind abilităţi indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată 

inserţie socială. 

Categoriile de copii/elevi care beneficiază de  serviciile cadrului didactic de sprijin sau itinerant 

• copiii/elevii cu certificat de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberat de Comisia de 

protecţie a copilului; 

• copiii/elevii cu dificultăţi de învăţare sau de dezvoltare care au recomandarea comisiei interne de 

evaluare continuă din şcoala/centrul de resurse; 

• copiii/elevii cu cerinţe educative speciale pentru care există o solicitare scrisă din partea familiei. 

Adaptarea curriculară depinde de: 

• Tipul şi gradul de deficienţă în care este încadrat elevul cu CES; 

• Resursele umane şi materiale de care dispune instituţia de învăţământ; 

• Cadrul legislativ privitor la integrarea elevilor cu CES în şcoala de masă. 

Etapele adaptării curriculumului presupune: 

a. studiul programei şcolare de către cadrele didactice de sprijin,  profesori de diferite discipline 

b. cunoaşterea copilului prin: 

•  convorbirea cu părinţii, cu dirigintele, cu copilul; 

•  observări sistematice sau ocazionale asupra comportamentului elevului; 

•  interpretarea rezultatelor obţinute de copil, la teste, fişe de lucru;  

•  analiza produselor  activităţii acestuia. 

Există următoarele strategii de  integrare: 

Strategii individuale 

• Aceastã categorie priveşte mai mult posibilitãţile pe care individul, luat ca entitate, le utilizeazã sã 

se integreze. Orice sistem educaţional trebuie sã aibã ȋn vedere sã ȋnzestreze individul cu o gamã de 

strategii individuale pe care acesta sã le poatã folosi ȋn ȋmprejurãrile diferite ale vieţii sale. 

Strategii colective 

• Aceastã strategie ȋncepe de la microgrupul familial, microgrupul de stradã, strategiile 

socioprofesionale, deci şcolare şi culturale. 

Strategii totale  
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• Societatea ca atare cunoaşte si ea o gamã variatã de strategii prin care faciliteazã integrarea 

individulu ȋn societate şi a valorilor ȋn conştiinţa individului. Gândirea social-culturalã, modelul 

personalitãţii, sistemul de circulaţie a valorilor, instituţiile sociale etc. sunt tot atâtea strategii care 

deservesc procesul de integrare. 

La nivelul clasei profesorul trebuie să aibă în vedere: 

• schimbarea mentalității copiilor în legătură cu elevii cu nevoi speciale; 

• cultivarea toleranței, a respectului, a rsponsabilității, a altruismului în rândul copiilor; 

• crearea unui climat afectiv pozitiv, stimulativ pentru învățare; 

• folosirea întăririi pozitive, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

•  adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

• oganizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea ; 

•   folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

Profesorul din şcoala integrativã va avea o serie de obiective de perfecţionare si autoperfecţionare 

profesionalã, cum ar fi: 

• Să fie capabil sã remarce punctele forte si interesele fiecărui copil şi să le utilizeze pentru motivarea 

interioară ȋn procesul de educaţie. 

• Să ştie să stabilească obiective ambiţioase dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, ceea ce 

impune evaluare diferenţiată. 

• Să formuleze aşteptări adecvate pentru fiecare elev, oricare ar fi capacităţile acestuia. Această 

abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai şcolii. 

• Să ştie sã utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi decât pe intervenţia de la catedră. 

• Să ştie sã ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev sa aibã  succes. 

Ȋn acelaşi timp cadrul didactic itinerant sau de sprijin are un rol ce reprezintă o combinaţie între un profesor 

consultant şi un tutore pentru copiii cu cerinţe speciale integraţi. Un asemenea profesor acţionează în mai 

multe şcoli dintr-o zonă geografică delimitată. El asigură consilierea necesară pentru cadrele didactice de la 

clasa obişnuită, evaluarea unor copii, precum şi participarea directă la instruirea unor copii cu CES. 
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A    DIFERITELOR CATEGORII 

DE COPII CU C.E.S. 

 
                                                                               Inv. Deaconescu Simona 

                                                                                  Scoala Gimnaziala Novaci 

 

 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã 

aceştia sau diferenţele dintre ele; 

• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie 

pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publicã; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural 

prin asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil 

cu deficienţe în funcţie de cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie 

fãcutã cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã 

dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile 

clasei din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 

copii cu deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile 

reale, orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu 

deficienţã mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, 

are nevoie de aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele 

mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea 

lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin 

participare la activitãţile productive , depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. 

Actuala formã de pregãtire profesionalã pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O 

posibilã soluţie ar fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie 

cu cerere pe piaţa muncii, urmatã de angajarea şi integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, 

absolvenţii respectivi, fãrã experienţã şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de 

supraveghere şi îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate. 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  

cu gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. 

Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã 

evite obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie 
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deosebitã, sã fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze 

în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze 

mijloacele de învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã 

trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai 

bogat şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru 

prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea 

unui timp suplimentar de lucru. 

         Integrarea copiilor cu deficienţe de auz  reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri 

din lume, deoarece pierderea auzului la vârste mici  determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a 

limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. 

Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este 

cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu 

tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului deficient de auz se impun anumite cerinţe 

privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile de 

comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, 

expresia verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 
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EDUCAȚIA INCLUSIVĂ ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

                                 Buturugă Raluca 

Liceul Tehnologic IA  Rădulescu- Pogoneanu 

 

               Educaţia inclusivă şi integrată s-au impus nu doar ca alternative educaţionale moderne, ci au 

devenit, în ultimii 20 de ani, o realitate a sistemului educaţional românesc. 

Acest proces de integrare se regăseşte în primul rând în acceptarea diversităţii. Încurajarea condiţiilor de 

acceptare a „Celuilalt” înseamnă o intervenţie din start în reducerea posibilelor greşeli cu caracter 

educativ, didactic, psihologic sau medical. Educaţia este recunoscută ca fiind unul din drepturile 

fundamentale ale omului şi a fost inclusă în Convenţia Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Persoanelor cu 

Dizabilităţi. Mişcările organizaţiilor şi persoanelor cu dizabilităţi de la sfârşitul anilor `60 au declanşat 

modificarea atitudinii societăţii (inclusiv la nivel legislativ ) faţă de persoanele cu nevoi educative speciale 

(C.E.S.) în direcţia depăşirii statutului de „Celălalt”  inferior şi încadrarea acestora într-o categorie a 

diversităţii umane. 

              Studiile care abordează problematica persoanelor cu cerinţe (educative) speciale au impus 

vehicularea unor concepte şi sintagme precum: normalizare, egalizarea şanselor, integrare, educaţia 

integrată şi/sau incluzivă, recuperare funcţională, reabilitare funcţională şi integrare socio-profesională. 

Normalizarea presupune „asigurarea unor condiţii de viaţă corespunzătoare pentru persoanele cu cerinţe 

speciale, acceptarea acestora în cadrul societăţii sau comunităţii din care fac parte, fiindu-le asigurate 

aceleaşi drepturi, responsabilităţi şi posibilităţi de acces la serviciile comunitare (medicale, publice, 

educaţionale, profesionale, de timp liber, etc.) ca şi celorlalţi membri ai societăţii, în scopul dezvoltării şi 

valorificării optime a potenţialului de care dispun aceste persoane.” Egalizarea şanselor include ansamblul 

de măsuri legislative, servicii sociale, instituţii care asigură pregătirea şcolară sau reconversia profesională 

puse la dispoziţia tuturor membrilor unei societăţi/ comunităţi, în mod particular avându-se în vedere 

persoanele cu dizabilităţi, astfel încât să se asigure o autentică valorificare a potenţialului psiho-fizic 

funcţional al acestora. 

              În domeniul educaţiei, egalizarea şanselor susţine şcolarizarea copiilor cu deficienţe/ disabilităţi 

în sistemul general de învăţământ (în măsura posibilităţilor materiale şi a asigurării unui personal calificat 

în cadrul comunităţii în care îşi derulează activitatea instituţia de învăţământ, dar şi în funcţie de 

particularităţile psiho-individuale ale copilului cu C.E.S.), precum şi cuprinderea în sistemul obligatoriu 

de învăţământ (grădiniţe şi învăţământul obligatoriu de 10 clase) a tuturor copiilor cu C.E.S., indiferent 

de tipurile de deficienţe/dizabilităţi, incluzând aici şi deficienţele grave, inclusiv cele multiple, asociate. 

În plan socio-cultural şi economic integrarea se referă la „acceptarea necondiţionată, includerea organică 

a tuturor persoanelor, luate împreună dar şi a fiecărui individ luat separat, în condiţiile unei enorme 

diversităţi a acestora, în limitele condiţiei umane”. 

             Educația integrată se defineşte ca „ansamblu de măsuri aplicate categoriilor de populaţie ce 

urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele  şi constituie o tendinţă dominantă în abordarea 

persoanelor cu dizabilităţi, la nivelul politicilor sociale şi educative, reflectând un proces de trecere de la 

studiere, constatare şi  explicare spre instituţionalizare şi normativizare (prin legi, declaraţii şi 
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reglementări), devenind o practică obişnuită atât în lume, cât şi în ţara noastră. Educaţia integrată 

reprezintă o „modalitate instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu dizabilităţi (ca şi a altor copii cu 

cerinţe speciale) în şcoli şi clase obişnuite sau în structuri şcolare cât mai apropiate de cele obişnuite. 

Adoptarea, de către şcoala de masă, a ideologiilor educaţiei integrate impune adaptări la nivelul procesului 

de predare-învăţare-evaluare – prin întocmirea unor documente speciale concretizate în programele de 

intervenţie personalizată (PIP) şi programele educative personalizate (PEP). 

Acestea implică: 

a) activităţi de învăţare individualizată, desfăşurată sub îndrumarea unui cadru didactic specializat 

(profesorul de sprijin sau profesorul itinerant) care îl completează pe cadrul didactic de specialitate; 

b) adaptarea curriculumului, realizată de către cadrul didactic specializat (profesorul de sprijin sau 

profesorul itinerant), împreună cu cadrul didactic de specialitate; 

c) alegerea unor conţinuturi ale învăţării care să respecte atât cerinţele curriculumului şcolii de masă, cât 

şi posibilităţile reale de comprehensiune şi operare cu aceste conţinuturi ale copilului cu C.E.S., toate 

acestea în aşa fel încât să nu fie deteriorată calitatea învăţării pentru ceilalţi copii; 

d) aplicarea unor strategii de predare-învăţare care să faciliteze operarea cu conţinuturile învăţării, atât 

pentru elevul cu C.E.S. cât şi pentru ceilalţi elevi; 

e) gestionarea diferenţiată a timpului – se ştie că fiecare individ are nevoie de timp pentru procesarea 

noilor informaţii; această perioadă de timp diferă de la copil la copil; una dintre caracteristicile de 

dezvoltare psihică a copilului cu C.E.S. (mai ales acolo unde există deficienţă mintală) constă în nevoia 

unei perioade de timp mai îndelungate pentru procesarea informaţiei noi; 

f) organizarea spaţiului clasei – trebuie să ţină cont de copilul cu C.E.S. şi de tipul deficienţei acestuia; 

g) utilizarea resurselor (atât a celor materiale, cât mai ales a celor umane) – facilitează integrarea copilului 

cu C.E.S. prin „ajutorul” pe care îl acordă în procesul instructiv educativ. 

h) managementul clasei – trebuie să aibă în vedere organizarea activităţilor instructiv educative în forme 

flexibile de instruire; munca în echipe permite adaptări mai obiective ale procesului instructiv-educativ la 

particularităţile psiho-fizice ale copilului cu C.E.S., prin fixarea unor obiective operaţionale diferenţiate, 

alegerea unor conţinuturi accesibile copilului cu C.E.S., aplicarea de strategii diferenţiate de predare, etc. 

i) adaptări ale instrumentelor de evaluare, cu accent pe formele de evaluare continuă care monitorizează 

progresul individual şi facilitează planificarea activităţilor instructiv-educative pentru toţi elevii. 

             Educația incluzivă se bazează pe modificări, transformări ale şcolii (din punctul de vedere al 

organizării, al scopurilor trasate, al îmbunătăţirii instrucţiei şcolare, etc.) pentru a putea susţine 

participarea la procesul de învăţământ al tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. Ea presupune un 

proces de adaptare continuă a instituţiei de învăţământ, astfel încât să se asigure permanent valorificarea 

resurselor materiale şi umane existente, în vederea susţinerii şi asigurării suportului necesar tuturor 

participanţilor la educaţie. Reabilitarea funcţională şi inserţia socio-profesională reprezintă un sistem de 

acţiuni complexe care vizează înlăturarea barierelor de natură fizică, medicală, psihopedagogică, 

psihologică şi socială care pot să apară în calea inserţiei socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi. 

              Ca orice activitate umană, şi educaţia integrată este orientată spre nişte finalităţi specifice. 

Caracteristic educaţiei integrate, sub acest aspect, este faptul că, deşi finalităţile cu un grad mai mare de 

generalitate (ideal, scopuri) îi aparţin, obiectivele cu un grad mai mic de generalitate (obiective 
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cadru/competențe generale, obiective de referinţă/competențe specifice, uneori şi o parte a obiectivelor 

operaţionale) aparţin curentului principal al educaţiei. 

              Educaţia integrată își construieşte finalităţile cu un grad mare de generalitate pornind de la 

curentele ideologice venite din orientările umaniste ale ştiinţelor socioumane şi care promovează ideile de 

diversitate umană, normalizare, egalizare a şanselor şi de integrare. În ciuda faptului că are propriile 

finalităţi (până la un punct), educaţia integrată se vede obligată să-şi alinieze aceste finalităţi la cele ale 

curentului şi politicii generale a educaţiei. 

Astfel, educaţia integrată îşi operaţionalizează finalităţile educaţionale prin adaptări şi modificări de 

diferite grade de complexitate ale finalităţilor curentului principal al educaţiei. Obiectivul principal al 

educaţiei integrate (echivalentul idealului educativ) îl reprezintă asigurarea accesului egal la educaţia de 

bază pentru toţi membri unei societăţi/ comunităţi. 

Scopurile educaţiei integrate prezintă particularitatea de a avea ca obiect principal copilul cu C.E.S., dar 

vizează modificări atitudinale şi comportamentale ale copilului valid faţă de copilul cu C.E.S., părând 

adesea mai degrabă consecinţe implicite ale aplicării politicilor de educaţie integrată.  
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Copiii  cu CES-o realitate a unei societăți în continuă metamorfozare 

                                                                 Prof.dr.Raluca Narcisa Covaci 

                                                                                  Școala Gimnazială Anghel Saligny Banloc 

                                                            Școala Gimnazială Livezile 

 

În societatea actuală și în cadrul învățământului românesc ne confruntăm din ce în ce mai des cu 

o varietate de personalități ale elevilor, precum și cu o serie de probleme care se bazează, nu atât pe acest 

fapt, cât pe faptul că nu suntem întotdeauna pregătiți pentru a le face față. 

Și poate că nu este vorba doar despre personalități, cât despre așa numitele nevoi mai speciale ale 

unei categorii de copii, categorie tot mai vastă și, adesea, tot mai dificil de înțeles. 

Este vorba despre copiii cu CES, sau cu cerințe educaționale speciale.  

Indiferent dacă au un certificat în acest sens sau nu, existența copiilor cu CES, în fiecare școală, și 

poate chiar, în fiecare clasă, a devenit o realitate pentru fiecare dintre noi. 

Atunci când spunem copiii cu CES ne gândim adesea, la copiii care nu reușesc să facă față 

cerințelor școlii sau, fac față într-un ritm foarte lent, mult prea lent pentru clasa în care se află. 

       Și totuși, această categorie de copii reprezintă o provocare pentru fiecare dascăl. Atunci când știm că 

avem în clasă unul sau mai mulți copii cu CES este imposibil să nu ne întrebăm ce trebuie să pregătim 

pentru ei, în așa fel încât să răspundem nevoilor acestora. Este imposibil să nu ne gândim la răbdarea pe 

care trebuie să o avem, având în vedere faptul că lucrăm cu nevoi puțin mai diferite decât suntem obișnuiți 

să avem în cea mai mare parte a timpului nostru. 

 Eu predau limba franceză și, în cariera mea am avut de-a face de mai  multe ori cu copii care 

necesitau o mai mare atenție și pentru care am conceput adesea materiale de un alt nivel față de restul 

clasei. 

  Și totuși ce e de făcut? Având în vedere faptul că este necesar ca fiecare copil să plece acasă cel 

puțin cu o parte din lecție învățată. 

 Eu consider că o soluție ar fi realizarea unor fișe de lucru diferențiate, cât mai atrative, dar care să 

cuprindă esențialul fiecărei lecții predate. În acest fel, nu va mai exista o așa numită discrepanță între 

copiii cu CES și ceilalați.  Fișa de lucru fiind bazată pe exerciții atractive, dar realizate într-o manieră 

simplistă va stârni curiozitatea copilului pentru a o rezolva și pentru a înțelege tema lecției. 

Și poate că acest lucru nu este suficient. Pe lângă realizarea acelor fișe de lucru, consider că și modul în 

care se comunică cu copiii cu CES, nu doar la oră, ci și în afara acesteia, deține un rol foarte important. 

Poate că ar trebui să stăm de vorbă cu ei mai mult și să încercăm să înțelegem nevoile pe care le au. Cu 

siguranță am descoperi copii sensibili cu o capacitate de înțelegere, poate diferită, însă, nu mai puțin 

profundă. Am descoperi copii care și-ar dori să cunoască, să învețe și, la rândul lor, să poată dărui. 

 Desigur, că toate astea necesită timp, răbdare și poate, o înclinație spre diferit și special. Și, nu în 

ultimul rând, este necesară și o capacitate de a înțelege că orice copil, indiferent cât de slab ar fi considerat 

la materia noastră, sau poate la materiile care se predau în școală, poate avea înclinații spre alte lucruri, 
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înclinații cre s-ar putea materializa în realizări deosebite, dacă ar fi descoperit și dacă i s-ar oferi șansa 

pentru a le pune în valoare. 

 Atunci când spunem copii cu CES, consider că nu ne referim doar la copiii care nu reușesc să facă 

față cerințelor medii ale școlii, ci și la acei copii considerați supradotați, care, de cele mai multe ori ajung 

să se plictisească, pentru ei materia și lecția predată fiind mult prea ușoară.  

 Ce este de făcut în acest caz? Să oferim acestor copii sarcini identice cu cele ale celorlalți ar 

însemna să-i ținem în loc și să le diminuăm posibilitatea de a progresa în ritmul propriu. În general, aceștia 

sunt copiii cu care se face pregătire pentru olimpiadă sau pentru alte concursuri naționale și internaționale.  

Aceștia sunt copiii care muncesc suplimentar, iar sarcinile de lucru sunt pe măsura capacității lor mult 

peste medie. 

 În ambele cazuri, copiii cu CES reprezintă o provocare pentru fiecare dascăl și poate, pentru 

întreaga societate, ei reprezentând așa numitele extreme de care fiecare dintre noi ar trebui să țină cont. 

Eu cred că numărul acestor copii este mult mai mare decât se spune și poate, dacă am oferi acestor copii 

atenția cuvenită, decalajul nu ar mai fi atât de mare, iar situația nu ar mai părea una fără ieșire. 

 Sigur că pentru asta este nevoie de timp, răbdare, dăruire și dorință de a aduce o schimbare într-o 

societate care, parcă acum mai mult decât oricând, suferă o continuă și tot mai bruscă metamorfozare. 
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JOCUL DIDACTIC ȘI TERAPIA EDUCAȚIONALĂ  

Prof. Haiduc Mihaela Carmen 

C.Ș.E.I. Șimleu Silvaniei 

 

Copilul râde:,,Înțelepciunea și iubirea mea e jocul! “ (Lucian Blaga) 

Jocul este prietenul nedespărțit al copilăriei. Fiind o importantă formă de manifestare a copilului, 

a-l opri pe acesta de la joacă înseamnă a-i frâna dezvoltarea fizică și psihică. Pentru copii, jocul înseamnă 

aproape totul. Jean Chateu spunea ,, A ne întreba  de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este 

copil”. Jocul este esența și rațiunea de a fi a copilăriei. Copilul este o ființă a cărui principală trebuință 

este jocul. Trebuința de a se juca ne permite să împăcăm școala cu viața. Așadar, jocul este puntea ce poate 

uni școala cu viața, activitatea ce-i permite copilului să se manifeste conform naturii sale, să treacă pe 

nesimțite la munca serioasă.   

În mod obișnuit, jocul este izvorât din nevoia de acțiune, de mișcare a copilului, este o modalitate 

de a-și consuma energia, de a se distra, de a-și utiliza în mod plăcut timpul. Jocul reprezintă un ansamblu 

de acțiuni și de operațiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, fizică, tehnică, morală a 

copilului. Elementul de joc imprimă întregii activități didactice un caracter mai viu, mai atrăgător și aduce 

varietate, o stare de bună dispoziție funcțională, de bucurie, de destindere, prevenind apariția plictiselii și 

monotoniei. Învățarea care implică jocul devine plăcută și atrăgătoare. 

Utilizat în procesul de învățământ el dobândește funcții psihopedagogice semnificative, asigurând 

participarea mai activă a elevului la lecție.  Jocul didactic reprezintă o metodă de învățământ în care 

predomină acțiunea didactică stimulată. Această acțiune valorifică la nivelul instrucției finalitățile 

adaptative de tip recreativ proprii activității umane, în general, în anumite momente ale evoluției sale 

ontogenetice, în mod special.  

La clasele primare, în structura metodelor active, își găsesc cu maximă eficiență locul jocurile 

didactice, constituind o punte de legătură între joc, ca tip de activitate dominantă în care este integrat 

copilul în perioada preșcolară și activitatea specifică școlii, învățarea. La copiii cu cerințe educative 

speciale, jocul didactic se poate organiza la toate disciplinele școlare, în orice moment al lecției, într-o 

anumită etapă a ei sau întreaga activitate se poate desfășura pe baza lui. 

 În acest context, jocul învăţare şi terapie, începe să ocupe un loc bine definit în categoria metodelor 

şi tehnicilor care dezvoltă capacitatea de învăţare şi dezvoltare. Complexitatea jocului constă în faptul că 

acesta poate fi conceput ca metode de: 

 a) – învăţare 

 b) - terapie  

c) - investigaţie psihosocială, având repercusiuni benefice în toate programele de recuperare pe 

baza jocului. 

În timpul jocului copilul vine de cele mai multe ori în contact cu alți copii sau cu adulți, jocul 

căpătând astfel un caracter social. Jocurile sociale sunt esențiale poentru copiii cu CES oferindu-le șansa 
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de a se juca cu alți copii. În cadrul jocurilor sociale ( domino, loto, cărți de joc, etc.) fiind mai mulți 

participanți există șansa de dialog. 

Preșcolarul se joacă de cele mai multe ori în grup, nu este atât de pretențios și îi acceptă cu mai 

mare ușurință pe ceilalți. Din acest motiv copiii cu deficiențe diverse pot fi înscriși în gradinițe din 

învățământul de masă, alături de copiii normali. Mulți specialiști consideră perioada de preșcolar ca cea 

mai indicată pentru începerea socializării. La această vârstă socializarea se realizeazaă prin intermediul 

jucăriilor și al jocului, o mare parte din activități presupun exclusiv jocul. 

  În cadrul activităților terapeutice sau didactice,  cadrul didactic trebuie să țină cont de cele cinci 

direcții de dezvoltare a dinamicii jocului : 

-  de la grupurile mici spre cele tot mai numeroase; 

- de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile; 

- de la jocurile fară subiect spre cele cu subiect; 

- de la șirul de episoade nelegate între ele spre jocul cu subiect și cu desfășurare sistemică; 

- de la reflectarea vieții personale și a ambianței apropiate , la reflectarea evenimentelor vieții 

școlare. 

 După criteriile pedagogice jocurile se clasifică în: 

- după obiective prioritare: jocuri senzoriale, jocuri de observare, de dezvoltare a limbajului, de 

stimulare a cunoașterii interactive; 

- după forma de exprimare: jocuri simbolice, de orientare, de sensibilizare, conceptual, jocuri –

ghicitori, jocuri de cuvinte încrucișate; 

- după conținutul instruirii: jocuri matematice, muzicale, sportive, literare/lingvistice; 

- după resursele folosite: jocuri materiale, orale, pe bază de întrebări, pe bază de fișe individuale, pe 

calculator; 

- după regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiție, cu reguli inventate, spontane și 

protocolare; 

- după competențele psihologice stimulate: jocuri de mișcare, de observație, de imaginație, de 

atenție, de memorie, de gândire, de limbaj și de creație. 

În activitățile instructiv-educative la care participă elevii cu CES sau și elevii cu CES, o serie de jocuri 

ușor de aplicat copiilor fără cerințe speciale, trebuie adaptate nivelului intelectual și aptitudinal. Elevul cu 

CES poate înțelege mai greu cerințele jocului,din cauza particularităților sale comportamentale, are 

tendința de a nu respecta regulile impuse de joc. Copilul cu CES poate necesita ajutor pe parcursul 

desfășurării jocului ( acesta îi poate fi oferit de multe ori de un coleg), are nevoie de simplificarea sau 

adaptarea prin material concret a unor jocuri didactice. Odată ce sunt îndeplinite aceste condiții , valențele 

formative ale jocului vor fi constatate cu mai mare ușurință, jocul devenind metodă de instruire până la 

vârste destul de mari ( având în vedere că o caracteristică importantă a multor elevi cu CES este 

infantilismul prelungit). 

 În cadrul activităților didactice , jocul trebuie să ducă atât la asimilarea unor noi cunoștințe, la 

fundamentarea altora, dar el poate fi folosit cu succes și în activitățile de evaluare. Prin joc, elevii pot 

ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena capacitățile lor de a acționa creativ, pentru că strategiile 
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jocului sunt strategii euristice, în care se manifestă istețimea, spontaneitatea, inventivitatea, inițiativa, 

răbdarea, îndrăzneala etc. 

Un aspect important în ceea ce privește utilizarea jocului în activitățile instructiv- educative cu copilul 

cu cerințe speciale este reprezentat de stimularea cognitivă a acestuia în scopul obținerii unui randament 

maxim al potențialului său de dezvoltare. Fiecare joc didactic trebuie să instruiască pe copii, să le 

consolideze cunoștințele despre lumea înconjurătoare, să îmbine armonios elementul instructiv cu cel 

distractiv. Îmbinarea armonioasă a celor două elemente duce la apariția unor stări emoționale complexe. 

Jocul didactic rămâne joc numai dacă conține elemente de așteptare, de surprize, de întrecere, elemente 

de comunicare reciprocă între copii. În procesul desfășurării jocului, copilul are posibilitatea să-și aplice 

cunoștințele, să-și exerseze priceperile și deprinderile ce și le-a format în cadrul diferitelor activități. Deci, 

jocul capătă o valoare practică. El are un conținut și o structură bine organizată, subordonate 

particularităților de vârstă, sarcini didactice, se desfășoară după anumite reguli și la momentul ales de 

învățător, sub directa lui supraveghere. 

Jocul didactic este o activitate cu adânci semnificații, un important mijloc de formare a calității 

intelectuale.                
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Semne (indicii) primare ale autismului gestionarea incluziunii în cadrul învățământului de masă 

 

Chira Alexandrina Victoria  

Ṣcoala Gimnazială Specială Baia Mare 

 

 

       Termenul „autism” este împrumutat din psihiatria adultului, fiind introdus de psihiatrul elveţian Ernst 

Bleuler (1911) şi iniţial s-a referit la unul dintre semnele fundamentale  ale schizofreniei: „ Numim autism 

detașarea de realitate, asociată cu o predominare relativă sau absolută a vieții interioare”. Majoritatea 

cercetătorilor sunt în prezent de acord asupra faptului că autismul este o tulburare de dezvoltare 

caracterizată prin deficite de comunicare și interacțiune socială, precum și paternuri comportamentale 

stereotipe și repetitive. 

Pentru un diagnostic cert, trebuie să fie prezenți cel puțin șase dintre următorii itemi, iar aceștia să includă 

cel puțin doi itemi de la 1), unul de la 2) și unul de la 3).De asemenea, se consideră că un criteriu este 

satisfăcut numai în cazul în care comportamentul este anormal pentru nivelul de dezvoltare al persoanei. 

Criteriile DSM-IV  

1.Alterarea calitativă a interacțiunilor sociale, manifestată prin cel puțin două dintre următoarele: 

- deficient marcată în folosirea comportamentelor nonverbal multiple de tipul privirii ochi-în-ochi, 

expresiei faciale, posturilor corporale și gesturilor pentru reglarea interacțiunilor sociale; 

eşecul dezvoltării relaţiilor cu copii de aceaşi vârstă, adecvate nivelului de dezvoltare; alterarea masivă a 

aptitudinii de a-şi face prieteni; 

- lipsa empatiei faţă de sentimentele altora; 

- absenţa reciprocităţii sociale sau emoţionale; 

Alterarea calitativă a comunicării manifestată cel puţin prin următoarele: 

- întârzierea sau absenţa dezvoltării limbajului verbal ( neînsoţită de încercarea de compensare prin 

modalităţi alternative de comunicare-gesturi, mimică); 

alterarea marcată a aptitudinii de a angaja sau a menţine o conversaţie chiar în cazul unui limbaj adaptat; 

- anomalii marcate ale formei şi coţinutului limbajului, incluzând utilizarea stereotipă şi repetitive a 

expresiilor, utilizarea idiosincratică a cuvintelor şi frazelor; 

- absenţa jocurlor sociale imitative şi a celor simbolice, adecvate nivelului de dezvoltare; 

Modele comportamentale repetitive şi stereotipe, restrângerea marcată a câmpului de activitate şi de 

interese, vizibilă în: 

-  preocuparea persistentă pentru/faţă de unul sau mai multe modele stereotipe de interese anormale fie ca 

intensitate, fie ca orientare; 

- insistenţa în a efectua unele activităţii de rutină în exact aceeaşi manieră; 

manierisme motorii stereotipe şi repetitive ( incluzând părţi ale corpului sau implicând mişcări ale 

întregului corp); 

- preocuparea persistentă pentru anumite părţi ale unui obiect sau ataşamentul faţă de obiecte neobişnuite; 

- întârzieri sau funcţionare anormală în cel puţin unul dintre următoarele domenii, cu debut înainte de 3 

ani; 
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- interacţiune socială; 

- limbaj folosit în comunicare socială; 

- jocul simbolic sau imaginativ; 

Comportamentul caracteristic al copiilor autistic este unul atipic, bazat pe următoarele caracteristici 

principale: 

- lipsa de comunicare foarte grea şi rară; 

- absenţa vocalelor în pronunţie; 

- limbajul dezvoltat foarte târziu; 

- fenomenul de ecolalie; 

- lipsa contactului vizual; 

- lipsa atenţiei şi a receptivităţii; 

- tendinţa de a-i considera pe cei din jur ca fiind simple obiecte; 

- reacţii violente la anumite sunete care le displac; 

- preocuparea în special pentru membrele superioare şi preferinţa de a se deplasa mai mult pe   vârfuri; 

- refuzul de a fi atinşi;  

- comportament agresiv cu cei din jur; 

- dorinţa de a imita modele de comportament pe care le-au mai văzut; 

- comportament repetitiv şi tendinţe de autoflagelare; 

- dorinţa de a păstra lucrurile într-un anumit tipar; 

Astăzi se estimează că 1 din 110 copii este diagnosticat cu autism în Statele Unite, ceea ce face ca această 

tulburare să fie mai frecventă decât cancerul infantil, diabetul și infecția cu HIV la copii luate la un loc. 

Aproximativ 1,5 milioane de personae din Statele Unite și zeci de milioane din întreaga lume sunt afectate 

de Autism. Statisticile guvernamentale indică faptul că rata de apariție a autismului crește cu 10-17% pe 

an. 

Nu există o explicație clar stabilită pentru această creștere, deși metodele îmbunătățite de diagnostic și 

influnțele mediului înconjurător sunt două dintre cauzele cel mai adesea luate în considerare. Studiile arată 

că băieții sunt mai predispuși să dezvolte autism decât fetele, diagnosticații de trei sau patru ori mai des. 

Estimările actuale indică faptul că doar în Statele Unite, 1 din 70 de băieți este diagnosticat cu autism. 

Integrarea în școală a elevilor cu autism, participarea, încă de la vârste fragede, la activității alături de 

elevii tipici, îi ajută pe copii cu autism să deprindă abilității pentru o viață firescă și să-și fructifice cât mai 

bine potențialul de dezvoltare. Succesul incluziunii școlare eficiente a elevilor cu autism depinde, în 

primul rând de atitudinea pozitivă a cadrelor didactice față de 

incluziunea școlară. 

Ȋn trecut unii copiii cu autism nu aveau nici o șansă la educație dar în timp au apărut preocupări care să 

răspundă nevoii lor de educație și instruire în școi de profil, ajungându-se astăzi să se specific clar în 

diverse documente internationale respectarea demnității și individualității copilului,care indiferent de 

cerințele sale educaționale, trebuie să beneficieze de intervenție calificată în medii școlare normale unde 

trebuie să fie evitate segregarea și discriminarea copilului în raport cu semenii din comunitățile în care 

trăiește. Cu alte cuvinte școala este chemată să se adapteze cerințelor copiilor și nu copiii sunt obligați să 

se adapteze unui anumit model sau mediu școlar, în care unii se regăsesc, iar alții se simt marginalizați 
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sau chiar excluși! Fiecare elev este unic și are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în 

procesul de învățare școlară. Ȋnvățarea este și ea unică pentru fiecare elev în parte, în funcție de stilul, 

ritmul, nivelul său de învățare și dezvoltare, caracteristicile și particularitățile sale, aptitudinile, așteptările, 

experința sa anterioară. 

Instituţia de învăţământ trebuie: 

- să amenajeze un centru de resurse ( o clasă specială unde copilul cu autism ar putea să se refugieze în 

timpul crizelor sau când devine prea agitat ca să continue instruirea). 

- trebuie să angajeze cadre didactice de sprijin, care să se ocupe de copii cu autism, să îi asiste într-o 

măsură mai mare sau mai mică. Profesorii de sprijin sunt special instruiţi, ştiu cum să se comporte cu 

aceşti copii şi sunt chemaţi ori de câte ori este nevoie. 

În funcţie de gradul de severitate, copilul poate fi însoţit şi de un asistent personal, care este mereu în 

preajma acestuia. 

Pentru ca incluziunea copilului cu autism să aibă succes este nevoie, în primul rând, ca 

atitudinea cadrului didactic să fie una pozitivă şi tolerantă. Apoi atitudinea părinţilor copiilor neurotipici 

la fel este foarte importantă. Copii neurotipici trebuie să fie informaţi despre ce este autismul, motivaţi să 

înveţe în clase cu asemenea copii. Pe de altă parte, copiii cu autism nu trebuie incluşi într-o clasă sau grupă 

de grădiniţă dacă nu au deprins în prealabil nişte abilităţi sociale, de autodeservire, capacitatea de a fi 

atenţi într-o situaţie de grup. 

Deci pedagogii, cadrele didactice de sprijin, asistenţii personali, copii neurotipici şi părinţii lor dar şi 

părinţii copiilor cu autism ar trebui să lucreze ca o echipă, coordonat pentru a nu permite să scadă calitatea 

procesului de învăţământ. 

Educaţia incluzivă susţine că toţi copii pot învăţa. Mai mult chiar, fiecare copil este special şi are nevoi 

speciale de învăţare. Inclusiv copiii cu abilităţi înalte de învăţare sunt cu Cerinţe 

Educative Speciale pentru că lor trebuie să le oferi un program deosebit decât celorlaţi, 

trebuie să le acorzi şi timp mai mult, şi front de lucru mai mare, trebuie să îi implicit mai mult. 

Desigur, copiii cu autism pot să lege relaţii şi între ei, şi chiar destul de interesante şi trainice dar acestea 

au fost şi vor rămâne destul de specifice. Copiii cu TSA trebuie învăţaţi să 

trăiască în lumea reală,printre oameni neurotipici. 

Atunci când copiii neurotipici învaţă alături de cei cu nevoi speciale, ei ajung să se cunoască reciproc, 

ceea ce elimină discriminarea şi duce la formarea şi dezvoltarea conştiinţei tuturor copiilor pentru 

acceptare şi diversitate, iar aceasta este o condiţie normală a convieţuirii umane. 

Practica internatională demonstrează că orice clasă cu copii neurotipici este capabilă să suporte 10 % de 

copii cu TSA, adică într-o clasă cu 30 copii, 3 pot fi cu autism. Dacă aceştia au profesori de sprijin şi un 

centru de resurse pentru recreere nu este o problemă. 
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Activităţi online cu copiii cu CES – o provocare pentru profesori 

 

Profesor psihopedagog  Radu Ofelia Amalia 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca 

 

 

 Lumea din jurul nostru se schimbă printr-un proces dinamic şi, fie că ne place sau nu, oamenii din 

toate categoriile sociale trebuie să ţină pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei, cu schimbarea 

instrumentelor și a modului de predare. Pandemia din ultimul an, a afectat sistemele de educație și formare 

din întreaga lume, punând o presiune fără precedent asupra lor, aducând schimbări majore în felul în care 

învățăm, predăm, comunicăm.  

 Un bun profesor trebuie să aibă câteva calități esențiale: răbdare, dedicație și adaptabilitate. Dacă 

tot am ajuns într-o situație pandemică atunci trebuie  să speculăm tot ce putem din atracția copiilor către 

orice înseamnă tehnologie, maximizând beneficiile utilizării resurselor electronice şi tehnologiilor 

informatice şi minimizând pierderile. Nici cadrele didactice şi nici elevii nu au fost pregătiţi pentru 

trecerea bruscă de la învăţământul tradiţional la învăţământul online, dar nu înseamnă că nu ne putem 

adapta noilor condiţii. Învăţământul online prezintă atât avantaje de care trebuie să profităm, cât şi 

dezavantaje pe care trebuie să să încercăm să le compensăm în măsura în care este posibil. 

 Avantajele educaţiei online: 

• Învăţământul online permite folosirea metodelor interactive de predare implicând elevul, care 

devine partener al cadrului didactic în actul de învăţare 

• Învăţământul online cultivă independenţa elevilor, stimulează conexiunile logice  

• Educaţia online îi ajută pe elevi să fie mai implicați și mai interesați să-și dezvolte  

cunoștințe, poate fără să-și dea seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat 

• Activităţile online stimulează imaginaţia şi interesul faţă de nou 

• Facilitează accesul la studiu de oriunde din ţară 

• Educaţia online te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite 

• Școala online oferă posibilitatea explorării unor noi metode de învățare 

• Activitatea online poate constitui un avantaj pentru elevii cu CES, deoarece se elimină agitația 

zilnică din clasă, ceea ce oferă acestor elevi posibilitatea de a lucra în liniște, în ritm propriu 

• Elevii pot relua o activitate în caz de eșec 

• Părinţii au posibilitatea monitorizării activității copilului, au posibilitatea 

de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale copilului, de a detecta eventualele 

probleme, de a comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic 

 

 Dezavantajele educaţiei online 

• Educaţia online necesită un grad ridicat de motivare și autodisciplină, mare parte din elevii cu 

care lucrăm au nevoie de sprijinul unui adult pentru a putea participa la activitate şi părinţii au 

mereu timp disponibil 

• Nu toți copiii sunt dispuși să participe la lecții online chiar dacă au posibilitatea să o facă 
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• Activităţile online necesită un dispozitiv electronic (PC, laptop, tabletă sau telefon smart), o 

conexiune la internet și uneori software actualizat. Există şi cazuri de copiii din mediile 

defavorizate care nu au acces la internet și mijloace tehnologice adecvate 

• În cazul educaţiei online interacţiunea socială poate fi afectată, prieteniile şi jocul din pauze, 

freamătul din curtea școlii, glumele, poznele nu vor fi niciodată la fel în mediul online 

• Activităţile practice, activităţile de terapie logopedică sau kinetoterapie sunt mult mai greu de 

realizat online 

• Din păcate, întrucât educația la distanță a fost destul de rar utilizată în sistemul nostru educațional, 

platformele nu sunt incluzive. În cazul copiilor cu CES, materialele și modul de lucru trebuie 

mereu adaptate  

• Elevii pot petrece mai mult timp în faţa calculatorului decât ar fi indicat deoarece  după ce asistă 

la ore şi a rezolvă sarcinile primite ca temă tot online, sunt elevi care îşi petrec timpul liber jucându-

se diferite jocuri pe calculator 

• Educaţia online poate crea nemulțumiri în cazul elevilor cu CES care percep mediul de acasă ca 

fiind unul de relaxare, de joacă şi nu înţeleg de ce trebuie să  participe la activități de învăţare, pe 

care le asociază cu şcoala 

  Şcoala online a început ca o necesitate la un moment dat, dar ar trebui să reprezinte pentru noi toți 

cei implicați în procesul educativ o oportunitate de învățare şi de perfecționare.  Pentru a obţine 

rezultate, trebuie să ne implicăm în conceperea unor strategii de instruire și demersuri didactice bine 

conturate atractive în mediul online și în  motivarea elevilor pentru a folosi corect resursele educaționale, 

puse la dispoziția lor.  

 Pentru realizarea unor activități eficiente online în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, 

trebuie respectate câteva criterii:  

• realizarea unei intervenții educațional-terapeutice, adaptate particularităților de vârstă și 

diagnosticului fiecărui copil  

• folosirea tehnologiilor asistive în activitatea educaţională  

• adoptarea acelor strategii educaționale și terapeutic - recuperatorii, specifice tipului de dizabilitate 

a copiilor, adaptate atât transmiterii online a conținutului, cât și receptării optime a acestuia 

• planificarea și realizarea unor activități de învățare flexibile, centrate pe copil, pentru a permite 

accesul la materiale, activităţi şi sarcini de lucru adaptate fiecăruia;  

• selectarea resurselor educaționale care pot fi utilizate în intervenția educațională în sistem online 

pentru elevii din învățământul special 

• realizarea unor materiale didactice atractive, specifice activității cu preșcolarii/elevii din 

învățământul special şi special integrat, care să cuprindă toate informaţiile necesare învăţării: 

conţinut, explicaţii, aplicaţii, exerciţii de evaluare/autoevaluare  

• durata a activităților online să fie corelată cu particularitățile psihoindividuale ale copiilor cu 

dizabilități (pentru cei cu dizabilități grave, severe, profunde și asociate – un interval de 15-20 

min./activitate, iar pentru cei cu dizabilități moderate sau ușoare alocare a unui interval de 20-30 

min/activitate)  
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• evitarea supraîncărcării preşcolarilor sau elevilor cu sarcini de învățare, fie de către părinți, fie de 

către cadrele didactice în condiţiile activităților online  

• oferirea unui feedback constructiv permanent copiilor și, după caz, părinților acestora, în urma 

participării la activitățile desfășurate online  

• implementarea unui proces eficient de evaluare a preșcolarilor și elevilor  

• utilizarea unor canale/mijloace de comunicare accesibile, atât în vederea participării preșcolarilor 

și elevilor, la activitățile de învățare online, cât şi pentru menținerea permanentă a legăturii cu 

părinţii acestora și consilierea lor cu privire la desfășurarea activităților şi la utilizarea resurselor 

TIC. 

 Resurse de predare și învățare digitale sunt foarte multe, importantă este selectarea celor care sunt 

adecvate din punct de vedere educativ, dar și interesante pentru elevi, adaptate atât capacităților 

intelectuale cât și obiectivelor educaționale. 

 În concluzie, atât educaţia tradiţională cât şi educaţia online au atât avantaje cât şi dezavantaje, 

educația digitală privită ca o completare a educației tradiționale, în sensul eficientizării acesteia din urmă, 

este viitorul. 
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EGALITATEA DE ȘANSE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ  

Profesor Apîntei Maria-Cristina 

Colegiul Tehnologic Spiru Haret, Piatra Neamț 

 

 Sintagma „Egalitatea de șanse” definește libertatea pe care o au toate ființele umane de a-și 

dezvolta și exercita capacitățile lor personale și asigură participarea oamenilor la viața economică și 

socială, indiferent de rasă, cultură, religie, dizabilități, sex, profesie, habitat rural sau urban, hobby-uri, 

etc. Instituția  școlară este cea care face ca aceste lucruri să devină realitate dacă atât elevii cât și profesorii 

sunt conștienți de diferențele umanității și diversitatea ei, valorificând latura creativă și talentul ei. 

Una din provocările școlii românești este școlarizarea copiilor cu cerințe educaționale speciale și 

a copiilor ce provin din medii defavorizate. Teoretic, egalitatea  este garantată în toată lumea, însă punerea 

în practică continuă să fie principala cauză a reformelor în educație. Copiii defavorizați sunt cei proveniți 

din familii monoparentale sau copii orfani de un părinte sau de ambii, din familii în care există cel puțin 

un părinte șomer, au probleme grave de sănătate, copii de etnie rromă sau copii care locuiesc în zone 

izolate ce depind de mijloace de transport . Principalele categorii de deficiențe întâlnite la persoane cu 

cerințe speciale sunt: deficiențe mintale, deficiențe senzoriale ( vizual, auditiv), deficiențe fizice și/sau 

neuromotorii și tulburări psihomotorii,  tulburări de limbaj, tulburări de comunicare și relaționare – 

autismul, tulburări de atenție și hiperactivitate.  

În cadrul procesului instructiv-educativ, profesorul trebuie să folosească strategii diferite pentru 

situații de învățare diferite, să știe foarte bine de ce selectează o anumită strategie didactică  și să o adapteze 

la caracteristicile copiilor cu CES și a celor defavorizați. Prin aceste strategii, profesorul își propune să 

stimuleze originalitatea si creativitatea copiilor, să respecte ritmul fiecărui elev în parte, să stimuleze 

spiritul de echipă, să utilizeze criteriile de evaluare specifice fiecărui program instructiv-educativ, 

permițându-i elevului să participe la evaluarea propriei sale munci și acordându-i în același timp încredere 

în forțele proprii.  

 Adaptarea conținuturilor, a planurilor și a programelor școlare, a proceselor didactice si de 

evaluare trebuie să țină seama de particularitățile elevului cu CES, precum și a elevilor proveniți din medii 

defavorizate. Astfel, trebuie avut în vedere alocarea unui număr cât mai mic de ore la anumite discipline 

școlare și timpul de lucru alocat, mărimea sarcinilor de lucru, gradul de dificultate a sarcinilor de lucru , 

metodele de predare selectate ( pe grupe, prin muncă independentă diferențiată ) și nivelul de sprijin. 

Evaluarea acestora se face prin proiecte, portofolii și prin probă orală, aceasta din urmă înlocuind proba 

scrisă.  

 În cadrul activității diferențiate, rolul profesorului este unul foarte important: el cunoaște și 

apreciază diferențele dintre elevi, adaptează conținutul, procesul și produsul în funcție de interesele și 

cerințele educaționale speciale ale elevului cu CES și a celorlați elevi ce provin din medii defavorizate. 

Pe tot parcursul activității diferențiate, toți elevii participă activ la învățare în colaborare cu profesorii, 
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flexibilitatea având un rol extrem de important în clasa diferențiată.  Beneficiile activităților sunt 

numeroase: toți copiii vor fi implicați în activități, vor primi ajutor când vor avea nevoie de el, vor fi în 

permanență motivați, vor reuși să rezolve sarcina propusă și vor lucra împreună, sprijinându-se unul pe 

celălalt. 
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Studiu de caz 

Nicorut Adela Teodora 

G.P.P. Nr. 25 Oradea 

I. DATE PERSONALE 

1. Numele şi prenumele copilului/elevului: M.V. (nu dorește să fie specificat) 

2. Data şi locul naşterii născut la data de 12. X. 2013 , domiciliat în Oradea 

3. Domiciliul- Nu dorește să fie specificat 

4. Clasa Pregătitoare A 

5. Traseu educaţional: Şcoala Gimnazială nr.6 de la data de 15 septembrie 2019,  

din clasa pregătitoare; 

Beneficiază de servicii de sprijin din anul şcolar: 2019/2020 

Programe educaţionale la vârsta preşcolară: a frecventat Grădiniţa nr 25 timp de 4 ani 

Pregătirea şcolară: este şcolarizat din clasa pregătitoare, la Şcoala Gimnazială nr. 6 Oradea, unde are 

rezultate satisfăcătoare. 

Activităţi (inclusiv extraşcolare) de sprijin anterioare şi prezente: terapie ABA; logopedie; beneficiază 

de servicii de sprijin  

 

Situaţia familială: 

Tatăl: M 

Mama: G 

Familia este: organizată, dar trăiesc separaţi 

Capacitatea părintelui de a înţelege dificultăţile cu care se confruntă copilul; părinţii înţeleg nevoile 

copilului, mama îl însoţeşte permanent - inclusiv la orele de curs, constituind un sprijin real în integrarea 

şcolară a elevului. 

 

II. DIAGNOSTICUL/INFORMAŢII :  

Tulburare pervazivă de dezvoltare - autism, ADHD. Palatocshizis. Întârziere în dezvoltare psihică şi a 

limbajului. 

 

III. PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVUL:  

Sindrom autist.ADHD. Palatoschizis. Întârziere în dezvoltare psihică şi a limbajului. 

1. Lipsă de interes faţă de alte persoane sau ca răspuns la interacţiunea cu alte persoane; 

2. Eşec în dezvoltarea relaţiilor sociale adecvate nivelului de dezvoltare; 

3. Lipsa spontaneităţii şi reciprocităţii în plan afectiv; 

4. întârzieri semnificative în dezvoltarea limbajului şi dificultatea de a susţine şi de a iniţia 

conversaţii; 

5. Aderenţă inflexibilă la repetiţii şi stereotipii motorii; 

6. Arii de interes restrânse şi preocupări persistente pentru anumite obiecte sau părţi ale acestora; 
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7. Deficit la nivel intelectual şi cognitiv; 

8. Rezistenţă la schimbarea mediului înconjurător; 

Dezvoltare senzorial-perceptivă: - starea auzului şi văzului - bune; 

Nivelul dezvoltării psiho-motricităţii: - rezistenţă mică la efort, nivel slab al deprinderilor motrice, nu 

prezintă forţă şi viteză de reacţie în mişcări fine; coordonarea oculo- motorie deficitară, se integrează şi 

respectă cu greutate un ritm dat; 

Obiective pe termen lung 

1. Realizarea scopurilor la nivel educaţional, comportamental şi social, identificate în planul 

educaţional individualizat; 

2. Dezvoltarea deprinderilor de bază de comunicare şi a capacităţii de a comunica la nivel primar 

cu ceilalţi; 

3. Stabilirea unei relaţii de ataşament primar între copil şi persoanele semnificative din jur; 

4. Educarea membrilor familiei în sensul acceptării deficienţei copilului şi stabilirii unor expectanţe 

realiste faţă de comportamentele acestuia; 

5. Angajarea în jocuri imitative, cu reguli simple; 

7. Eliminarea tuturor comportamentelor de autoagresiune. 

Obiective pe termen scurt (la nivel individual) 

1. Realizarea unei evaluări la nivel intelectual şi cognitiv; 

2. Realizarea unei evaluări a limbajului; 

3. Asigurarea cooperării din partea părinţilor la planul de intervenţie, individualizat în funcţie de 

rezultatul testării; 

4. Creşterea comportamentelor deficitare (limbaj, abilităţi sociale, abilităţi de joacă, abstractizări şi 

autoservire) 

5. Dezvoltarea unor deprinderi de bază, de autonomie personală şi independenţă; 

6. Reducerea frecvenţei comportamentelor dezadaptative (hiperkinetism, comportamente obsesive) 

7. Antrenament asertiv pentru dezvoltarea imaginii de sine 

  

8. învăţarea unor modalităţi eficiente de comunicare, dezvoltarea abilităţilor sociale de relaţionare. 

Structura programului de intervenţie 
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1. Realizarea unei evaluări intelectuale şi cognitive pentru a obţine un profil psihologic al copilului 

autist, evidenţiind capacitatea şi deficienţele sale; 

2. Evaluarea limbajului; 

3. Colaborarea cu părinţii, profesorii şi alte persoane apropiate copilului, în ceea ce priveşte 

realizarea programului de intervenţie construit pe baza capacităţilor de care dispune copilul şi 

compensând deficienţele sale; 

4. Construirea relaţiilor deschise între copil şi profesor, constând în stabilirea contactului vizual, 

acordarea atenţiei, interesului, stimei, simpatiei şi a acceptării necondiţionate a acestuia; 

5. Orientarea copilului autist spre un logoped, pentru a-şi îmbunătăţi vorbirea şi deprinderile de 

comunicare; 

6. Proiectarea şi aplicarea unor programe de răspuns utilizând întăririle pozitive, pentru a facilita 

dezvoltarea limbajului copilului autist; 

7. Oferirea suportului părinţilor, precum şi a unor metode utile pentru creşterea deprinderilor de 

comunicare ale copilului autist; 

8. Utilizarea frecventă a frazelor şi recompensei pozitive, pentru a creşte nivelul cunoştinţelor 

copilului autist; 

9. învăţarea părinţilor să practice unele tehnici de management comportamental (cum ar fi pauza, 

costul răspunsului, îndepărtarea privilegiilor) pentru a scădea stereotipiile ciudate ale vorbirii tipice 

autiste, excesul auto-stimulării şi pentru a tempera izbucnirile şi comportamentele autoagresive ale 

copiilor; 

10. Proiectarea unui sistem de semne pentru clasă sau pentru programul pe care îl urmează copilul, 

pentru a îmbunătăţi deprinderile sociale ale acestuia, autocontrolul şi deprinderile de comunicare; 

11. Dezvoltarea unui sistem de compensare sau a unui contract contingent, pentru îmbunătăţirea 

deprinderilor sociale şi controlul furiei; 

12. Îndrumarea părinţilor să-1 înveţe pe copil deprinderi esenţiale de autonomie personală (de 

exemplu, periajul dinţilor, pieptănatul părului etc); Monitorizarea şi asigurarea frecventă a feed-back-

ului vizând progresele copilului autist în această direcţie; 

IV. MONITORIZARE realizată în perioada ... 

  

Până la sfârşitul sem. I, s-au putut realiza următoarele obiective din cele propuse iniţial: 

• s-a constatat progres în achiziţii şcolare, cum ar fi: scris-citit (recunoaşterea literelor), 

comunicare verbală şi non-verbală; matematică - numără, realizează calcule simple cu sprijin; 

organizare în pagina de lucru - scrie mai mic, se încadrează uneori în liniatura caietului; 

• şi-a dezvoltat abilităţile sociale de relaţionare. 
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Înregistrarea progreselor/regreselor 

Gradul de însuşire a cunoştinţelor şcolare: conform adaptării curriculare, la nivel minim 

Descrierea metodelor de intervenţie şi a mijloacelor folosite: întărirea pozitivă, analiza sarcinilor, 

modelarea; tehnici care promovează dezvoltarea atenţiei distributive, interacţiunea socială şi 

comunicarea intenţionată, folosindu-se modalităţi de comunicare expresivă (ex.: schimbarea de imagini, 

desene, cuvinte, gesturi, etc.) şi încurajându-se o varietate de funcţii de comunicare pentru a fi 

dezvoltate (ex.: a cere, a iniţia, a protesta, a comenta, etc.); 

Tipuri de activităţi: 

• Emoţia poate fi analizată cu ajutorul unor portrete, expresii, prin jocuri de rol; 

• Activităţi pentru dezvoltarea motricităţii (scrisul, legatul şireturilor, înotat, mersul pe bicicletă, 

căţăratul); 

• Jocuri pentru dezvoltarea comunicării sau jocul cu alţi copii de aceeaşi vârstă; 

• Jocuri pentru dezvoltarea reciprocităţii emoţionale sau sociale (nu participă activ la jocurile 

colective, preferând activităţile solitare, servindu-se de alţii în scop instrumental); 

• Observarea. 

1. FUNCŢIONAREA COGNITIVĂ/ PROCESELE COGNITIVE SI STILUL DE MUNCĂ 

INTELECTUALĂ IN PERIOADA an şcolar ... 

Operaţiile gândiri 

- concretă, situativă, poate imita acţiuni şi conduite, dificultăţi de analiză şi sinteză, poate clasifica 

după criterii de formă, culoare, mărime; nu poate opera cu sensuri şi simboluri; 

- scrie cu cifre după dictare, numerele din concentrul 0-10 şi transcrie numere mai mici de 10 

scrise cu cifre; 

- efectuează calcule uşoare cu sprijin concret; 

- identifică pătratul, cercul dintr-o listă de desene; exprimă compararea măsurilor a două obiecte 

folosind termenii mai mare - mai mic; enumeră zilele săptămânii şi dar nu şi lunile anului în succesiune; 

Memoria: preponderent mecanică, memorarea cunoştinţelor este dificilă, reactualizarea informaţiilor 

este situativă şi lacunară; modalitatea de însuşire a cunoştinţelor se face preponderent pe cale vizuală; 

Atenţia: Deficit mare de atenţie, prezintă instabilitate în sarcină, cu fluctuaţii în funcţie de interes; 

Limbajul: comprehensiune/exprimare: vocabular puţin dezvoltat, are un limbaj stereotip; înţelege 

mesajele verbale scurte şi răspunde la acestea cu sprijin; uşoare probleme la pronunţie comunică verbal 

greu; pronunţă corect vocalele; cuvintele scurte se pot înţelege, mai ales daca sunt despărţite în silabe; 

înţelege mesajele verbale şi răspunde la acestea, ajutându - se şi de limbajul gestual; vocabularul este 

sărac; nivelul scris - cititului este mediu dezvoltat - recunoaşte unele litere, transcrie relativ corect 

cuvinte din două-trei sunete; 
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Stilul de muncă: inegal, cu fluctuaţii în salturi; dacă este bolnav, recuperează greu lecţiile pierdute. 

2. CONDUITA ELEVULUI LA LECŢIE SI ÎN CLASĂ 

- Conduita în timpul lecţiilor: prezintă instabilitate în sarcină, cu fluctuaţii în funcţie de interes; 

prezintă probleme de adaptare la activitatea de tip şcolar; tulburări de atenţie; manifestă atenţie voluntară 

şi stabilitate în sarcina de lucru (cca. 8 minute); renunţă uşor atunci când oboseşte şi nu finalizează 

sarcina decât cu suport; atenţia este distrată de orice zgomot sau factor perturbator; 

- Motivaţia pentru învăţare: externă: prin imitarea modelelor, ca răspuns la obligaţia de a urma 

şcoala; se bucură de mici recompense (laudative/ materiale); 

- Receptivitatea la învăţare: prezintă dificultăţi în asimilarea informaţiilor, care devin stabile şi pot 

fi actualizate (în contexte situative adecvate) doar prin exersare repetată, cu metodologie specifică; 

- Participare şi implicare (pentru diferite tipuri de şcolarizare): aparent indiferent faţă de activitatea 

de tip şcolar; se implică iniţial în sarcină, dar nu poate lucra singur şi finaliza, ceea ce îl demotivează; 

- Nivelul de adaptare la cerinţele activităţilor şcolare: îşi subordonează conduita unor 

I 5 5 5 5 

reguli/ cerinţe de tip şcolar; 

- Comportamentul în general: adecvat, politicos; comportament adecvat normelor de conduită 

civilizată; 

  

3.CONDUITA ÎN GRUP, INTEGRAREA SOCIALĂ A ELEVULUI 

- Participarea la viaţa de grup: relaţii sociale reciproce: cooperant uneori, sociabil, manifestă 

infantilism comportamental (depinde foarte mult de mamă, care este şi însoţitor permanent); are relaţii 

bune cu anumiţi colegi care îl ajută şi îl sprijină; nu iniţiază conversaţii cu ceilalţi elevi, dar nu îl 

deranjează prezenţa acestora şi răspunde uneori pozitiv solicitărilor de participare la joc. 

- Cum este văzut de colegi: are o atitudine rezervată faţă de colegii din clasă; este receptiv la 

sarcini uşoare şi plăcute; 

4.TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE MANIFESTATE ÎN PERIOADA ... 

- Emotivitate: imaturitate socio-afectivă; exprimarea emoţiilor este adesea inadecvată; dificultăţi 

în identificarea emoţiilor proprii sau ale celorlalţi; toleranţă scăzută faţă de situaţiile stresante, ce 

reprezintă adesea motivul comportamentelor negative. 

- Dispoziţie afectivă predominantă: dispoziţie afectivă fluctuantă; 

- însuşiri aptitudinale: are nevoie de indicaţii clare de lucru; lucrează cu sprijin 

permanent şi necesită supraveghere. 
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Diversitatea  în educația incluzivă 

Prof.înv.prim. Mirea Ioana 

 Școala Gimnazială Răscăieți, Dâmbovița 

Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, 

oricând acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile pe care le au sau de diferenţele dintre aceştia. 

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, 

armonizând, pe de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte,să asigure o educaţie 

de calitate pentru toţi, prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de predare, 

folosirea optimă a resurselor şi parteneriatul cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care funcţionează. 

Trebuie să se asigure un continuum al sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în fiecare 

şcoală. 

Abordarea incluzivă se regăseşte nu numai la nivelul sistemului de educaţie, ci şi la nivelul 

procesului didactic. Principalele trăsături ale procesului didactic de tip incluziv sunt cele care ţin de 

adaptarea lui la diferenţele dintre copii. Profesorii care au o experienţă bogată în viaţa personală şi socială 

folosesc relaţia cu părinţii şi cu alţi membri ai comunităţii pentru a-şi îmbunătăţi metodele folosite în 

predarea-învăţarea la clasă. Relaţiile dintre profesori sunt o sursă de învăţare şi un schimb de experienţă 

continuu. Practicile curente duc prin reflexivitate la acumulare de experienţă care trebuie împărtăşită cu 

colegii pentru a deveni o altă sursă de îmbunătăţire a învăţării. Profesorul este cel care organizează 

situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul fiecăruia, într-o manieră 

pozitivă şi flexibilă. 

Cum poate fi organizat procesul educaţional într-o clasă incluzivă? 

Este bine ca elevul cu CES să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. De aceea cadrul didactic 

trebuie să stabilească foarte clar cum şi cît timp va antrena copiii cu CES în activitate, ce sarcini didactice 

le va propune pentru ca aceştia să participe alături de ceilalţi în procesul de învăţare. Elevul cu CES trebuie 

să fie inclus pe parcursul orei în activităţile frontale, precum şi în activităţile de grup. La anumite etape 

ale lecţiei poate primi sarcini individualizate, inclusiv de evaluare. În cazul în care copilul cu CES este 

“supraîncărcat” doar cu sarcini pe care trebuie să le rezolve de sinestătător sau cu susţinerea unui profsor 

itinerant sau de sprijin şi nu ia parte la activităţile frontale sau de grup desfăşurate în clasă, incluziunea 

educaţională şi socială a copilului nu are loc. 
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Învățătorul/profesorul trebuie să pună în valoare ceea ce realizează copilul cu CES la lecţie,să 

găsească momentele potrivite în desfăşurarea orei pentru a intercala activitatea copilului cu CES în cea a 

colegilor de clasă. Se recomandă ca sarcinile individualizate pentru copilul cu CES să nu se formuleze 

permanent în voce. Astfel se pune în evidenţă că elevul cu CES realizează altceva decît restul elevilor şi 

aceasta este în detrimentul incluziunii copilului. 

Este important ca învăţătorul/profesorul să evalueze produsul activităţii copilului cu CES nu prin 

comparare cu rezultatele altor elevi din clasă, ci prin raportare la efortul depus de acesta. Evaluarea 

progresului elevului cu CES trebuie să fie un proces continuu, iar rezultatele evaluării să demonstreze 

nivelul de atingere a finalităţilor de învăţare, proiectate în curriculumul individualizat, şi astfel vor 

constitui un argument pentru eventualele modificări. 

O modalitate apreciabilă de a pune în valoare rezultatele obţinute de copilul cu CES în învăţare 

este încurajarea acestuia de a participa la diverse concursuri şcolare şi extraşcolare. 

În condiţiile şcolii incluzive, formula cea mai eficientă de proiectare şi realizare a procesului de 

evaluare a copiilor cu CES o constituie evaluarea diferenţiată, participativă şi consensuală, în cadrul căreia 

are loc negocierea produselor şcolare necesare de realizat de către elev, anunţarea şi discutarea criteriilor 

de apreciere a acestor produse. 

Un instrument util pentru desfăşurarea unei astfel de evaluări este grila de evaluare în care sunt 

indicate nivelele de performanţă și sunt enumerate criteriile care servesc drept repere calitative pentru 

aprecierea produsului. Pentru fiecare criteriu se elaborează descriptori de performanţă – o descifrare a 

criteriilor pentru fiecare nivel.Acest instrument poate fi aplicat pentru evaluarea unei game variate de 

produse realizate de elevul cu CES (poster, portofoliu, proiect, colaj, agendă a faptelor bune, machetă, 

comunicare, desen, fişa de personaj etc.). Învăţătorul/profesorul va propune elevilor cu CES elaborarea 

anumitor produse, în funcţie de finalităţile specificate în curriculumul individualizat/ modificat. 

Deasemenea profesorul itinerant sau de sprijin are un rol major în organizarea şi desfăşurarea 

procesuluieducaţional în clasele unde învaţă copiii cu CES. 

Sunt mai multe modalităţi de implicare a profesorului itinerant/de sprijin în cadrul lecţiei, acestea 

fiind schitaţe în proiectul didactic. Astfel: 

• Poate sta, o anumită perioadă de timp, lîngă copilul cu CES, acordîndu-i asistenţa necesară, 

pentru ca acesta să reuşească să participe la activităţile realizate de toţi copiii din clasă. 

• În cazul în care se organizează lucrul în cooperare, poate sta în grupul unde este copilul cu CES, 

acordînd asistenţă nu doar acestuia, dar şi celorlalţi membri ai grupului. 
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• În anumite situaţii educaţionale, poate participa alături de profesor în procesul de predare-

învăţare-evaluare, acordînd atenţie specială copilului cu CES. 

• În cazul în care copilul cu CES nu este în stare să stea la lecţie întreaga oră academică, poate să 

plece cu elevul, după o anumită perioadă de timp, pentru a continua activitatea individuală cu copilul. 

Este important ca, după încheierea orei, să aibe loc o discuție cu profesorul de la despre faptul 

cum s-a implicat copilul cu CES în activităţile din cadrul lecţiei, ce a fost reuşit şi ce a fost mai puţin 

reuşit, ce soluţii de îmbunătăţire a procesului didactic propune etc. 

De asemenea, ar fi util ca după ore profesorul itinerant/de sprijin să completeze jurnalul de 

reflecţii, specificînd anumite aspecte din cadrul orei referitoare la activitatea copilului cu CES, iar 

informaţia din jurnal poate fi utilizată ulterior în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, a consiliilor 

profesorale, în lucrul cu familia copiilor cu CES etc. 

Din perspectiva de facilitator,consilier, mediator, roluri ale profesorul de sprijin, acesta contribuie 

la promovarea educatiei incluzive. 

În sistemul de educaţie românesc, integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de 

masă se poate realiza în mai multe forme: clase compacte, grupuri de 3-4 copii cu CES integrate în şcolile 

de masă. Cea mai des uzitată formă de integrare este integrarea individuală în clase obişnuite în şcolile de 

masă cele mai apropiate de domiciliul elevilor. De fapt, vorbim mai mult de o integrare fizică decât de 

una reală. Serviciile de sprijin sunt insuficiente şi ineficiente atât pentru copiii cu CES şi familiile lor, cât 

şi pentru cadrele didactice, copiii şi familiile copiilor din şcolile de masă. 

Nu avem încă în România şcoli incluzive în adevăratul sens al cuvântului, serviciile educaţionale 

de sprijin sunt ineficiente şi prea puţin dezvoltate iar mentalitatea comunităţii nu s-a îmbunătăţit prea mult 

în ceea ce priveşte incluziunea tuturor copiilor în orice şcoală. Cu toate acestea, în cursul ultimilor ani, au 

fost derulate o serie de proiecte, coordonate de organisme neguvernamentale, care au avut drept scop 

creare şcolilor incluzive în România. În ciuda acestor eforturi, societatea românească are încă o abordare 

segregaţionistă în ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi, iar aceste experienţe nu au putut fi 

generalizate la nivel naţional. 

Importanta educaţiei este deosebita, intregul sistem educaţional trebuind sa se bazeze pe premisa 

ca fiecare individ poate fi educat, poate fi ajutat sa treaca de la o etapa la alta, atata timp cat influentele 

educative se adreseaza “ zonei proximei dezvoltari “ ( L. S. Vigotski ). Izvorul dezvoltarii psihice il 

constituie, dupa cum se ştie, contradicţiile interne care apar ca urmare a solicitarilor externe. Crearea 

mijloacelor necesare pentru depasirea si rezolvarea acestor contradictii revine, in primul rând, educaţiei. 
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Pe de o parte, educaţia ofera conţinuturile ce urmează sa fie asimilate, pe de alta parte ea se preocupă de 

modul in care sa fie asimilate, de formarea capacităţilor omului. Rolul conducător al educaţiei apare in 

intervenţia acesteia in crearea unui climat educational favorabil, cu valente educative puternice asupra 

formarii personalitatii umane. De aceea, nu este deloc gresita sau inoportuna afirmatia ca “ educaţia este 

o artă “. 

In acest sens, in cadrul procesului instructiv-educativ, misiunea cea mai importanta revine 

educatorului, care trebuie sa realizeze accesibilizarea cunostintelor inainte de a fi transmise subiectilor 

educatiei ( elevii ). 

Dreptul fiecarui individ la educatie trebuie constientizat de societate, iar daca sistemul scolar 

general nu vine in intampinarea necesitatilor tuturor persoanelor, trebuie avuta in vedere educatia speciala, 

care se refera la toti acei copii ale caror cerinţe sunt generate de incapacităţi sau dificultăţi in a se adapta 

cerintelor educationale si societale ca si cei considerati “ normali “ de catre societate. Totuşi, trebuie sa se 

tinda la o pregatire a tuturor copiilor in sistemul scolar obisnuit. Insa daca acest lucru nu este posibil, 

calitatea educatiei speciale trebuie sa reflecte aceleasi standarde si ambitii de calitate ca si educatia 

obisnuita si sa fie strans legata de aceasta. 

Diversitatea interindividuala este imensa, iar necesitatea luarii in considerare a acestui lucru si 

accesibilizarii continuturilor apare in didactica, ca teorie a procesului de predare-invatare, sub forma 

principiului accesibilitatii si individualizarii invatamantului. 

Scoala este astfel, oarecum “ obligata “ sa creeze conditii adecvate pentru a da posibilitate fiecarui 

elev “ sa-si realizeze propria lui dezvoltare optima “ ( J. Bruner ). Aceasta viziune optimista asupra 

accesibilitatii presupune incredere si respect fata de individualitatea elevului. 

Intreaga activitate din scoala este orientata spre formarea personalitatii elevului in conformitate 

cu cerintele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea sociala. Daca continutul si formele acestei 

activitati nu ar lua in considerare realitatea psihologica a copilului, ar pune in primejdie realizarea scopului 

propus, afirmarea fiecarui copil ca individualitate. 

Fiecare copil are un potential educativ innascut care trebuie doar descoperit si activizat. Aceasta 

este misiunea sfanta a scolii, a educatorilor, deoarece, dupa cum spunea Comenius : “E indoielnic sa existe 

o oglinda atat de murdarita, incat sa nu reflecte totusi imagini intr-un fel oarecare; e indoielnic sa existe 

o tabla atat de zgrunturoasa incat sa nu putem scrie totusi ceva pe ea. Daca se intampla insa ca oglinda 

sa fie plina de praf sau pete, inainte de a ne folosi de ea trebuie sa o stergem, iar o tabla prea zgrunturoasa 

trebuie s-o dam la rindea. “ 
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METODE  DE EVALUARE ȘI DIAGNOSTICARE A  COPIILOR 

CU CERINȚE  SPECIALE 

                                   Prof. Gafița Roxana 

 Grăd. P.P. Nr.1 Lugoj 

 

        Una din formele de manifestare a copilului este jocul. În mod obișnuit o asemenea activitate este 

izvorâtă din nevoia de acțiune, de mișcare a copilului- o modalitate de a-și consuma energia- sau de a se 

distra, un mod plăcut de a utilizat timpul și nu numai. 

       Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și de operațiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu si 

mai atrăgător, aduce varietate și o stare de bună dispoziție funcțională, de veselie și bucurie, de destindere, 

ceea ce previne apariția monotoniei și a plictiselii, a oboselii. 

        Atunci când jocul este utilizat în procesul de învățământ, el dobândește funcții psihopedagogice 

semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecții, sporind interesul de cunoaștere față de 

conținutul lecției. Știm ca jocul didactic reprezintă o metodă de învățământ în care predomină acțiunea 

didactică stimulată. Această acțiune valorifică la nivelul instrucției finalitățile adaptive de tip recreativ 

proprii activității umane, în general, în anumite momente ale evoluției sale ontogenice, în mod special. 

         Copiii, majoritatea timpului liber și nu numai, și-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru copii o 

modalitate de a-și exprima propriile capacități. Prin joc, copilul capată informații despre lumea în care 

traiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și învață să se orienteze în 

spațiu și timp. Putem spune că jocul este ,, munca copilului’’. 

          În timpul jocului, copilul vine în contact cu alți copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter 

social. 

          Jocurile sociale sunt esențiale pentru copii cu handicap, întrucât le oferă șansa de a se juca cu alți 

copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă și comentează situațiile de joc ( 

loto, domino, cuburi, cărți de joc etc. ) 

          In perioada de preșcolar se desfășoară mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. Din acest 

motiv, copiii cu handicap trebuie să fie înscriși la grădinița din vecinatate, alături de copii sănătoși. Copiii 

sunt curioași, dar practici, astfel că ei vor accepta ușor un copil cu deficiență  fizică, care se deplasează în 

fotoliu rulant sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli și deschisi pentru a accepta ușor un coleg cu probleme 

de sănătate.     Perioada de preșcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu 

handicap.  La această vârstă, socializarea se realizează ușor prin intermediul jucăriilor și al echipamentelor 

de joc. Totuși, trebuie să fim atenți la unele probleme deosebite. Unii copii cu deficiențe au avut experienta 

neplăcută a spitalizarii și a separării de părinți. De aceea, pot aparea reacții intense, mai ales in primele 

zile de grădiniță. În alte cazuri, copilul are probleme legate de utilizarea toaletei și de deplasare. În aceste 

situații, este de preferat să se solicite prezența mamei până la acomodarea copilului în colectivitate și 

acomodarea personalului cu problemele copilului. 

         Psihologia jocului evidențiază importanța activării acestei metode mai ales în învatamantul preșcolar 
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și primar. Analiza  permite cadrului didactic valorificarea principalelor cinci direcții de dezvoltare, 

orientare astfel : 

- de la grupurile mici spre grupurile tot mai numeroase 

- de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile 

- de la jocurile fară subiect spre cele cu subiect 

- de la sirul de episoade nelegate intre ele spre jocul cu subiect si cu desfasurare sistematica 

- de la reflectarea vieții personale și a ambiantei apropiate, la reflectarea evenimentelor vieții sociale " ( 

Elkonin ) 

       Această activitate dinamizează  acțiunea didactică prin intermediul motivațiilor ludice care sunt 

subordonate scopului activității de predare- învatare, dar și de evaluare. Modalitățile de realizare angajează 

urmatoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor didactice : 

- după obiective prioritare : jocuri senzoriale( auditive, vizuale, tactile ), jocuri de observare, de dezvoltare 

a limbajului, de stimulare a cunoașterii interactive ; 

- după forma de exprimare : jocuri simbolice, de orientare, de sensibilizare, conceptuale, jocuri, ghicitori, 

jocuri de cuvinte încrucișate 

- după conținutul instruirii : jocuri matematice, muzicale, sportive, literare/lingvistice ; 

- după resursele folosite : jocuri materiale, orale, pe baza de întrebări, pe baza de fișe individuale, pe 

calculator ; 

- după regulile instituite : jocuri cu reguli transmise prin tradiție, cu reguli inventate, spontane și 

protocolare ; 

- după competentele psihologice stimulate : jocuri de mișcare, de observație, de imaginație, de atenție, de 

memorie, de gândire, de limbaj și de creație. 

 

      Folosirea  jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce varietate  în procesul de 

instruire a copiilor cu CES, făcându-l mai atractiv. 

      Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive : conținuturi, sarcină didactică, regulile 

jocului, acțiune de joc. 

      Prima latură-conținuturi- este constituita din cunoștințele anterioare ale copiilor însușite  în cadrul 

lecțiilor anterioare cu întreaga clasă. 

      Cea de-a două componenetă  a jocului-sarcina didactică- poate să apară sub forma unei probleme de 

gândire, de recunoaștere, denumire, ghicire, comparație. 

      A treia latură-regulile jocului- decurge din însăși denumire ei. Regulile sunt menite să arate copiilor 

cum să joace, cum să rezolve problema respectivă. 

      Ultima latură-acțiunea de joc- cuprinde momente de așteptare, surprindere, ghicire, întrecere și fac ca 

rezolvarea sarcinii didactice să fie placută și atractivă pentru elevi. 

 

       Elemente de joc : ghicirea, mișcarea, întrecerea, surpriza etc. creează stări emoționale care întrețin 

interesul și dau colorit viu lecției. 

        Relevând legatura dintre joc și munca copilului, Jean Piagette a pus în evidență aportul jocului la 

dezvoltrea intelectuală  a școlarului. De aceea, el susține că ,, toate metodele active de edcare a copiilor 
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mici să furnizeze acestora un material corespunzător pentru că jucându-se, ei să reușească să asimileze 

realitățile intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare inteligenței copilului’’. 

        Prin joc, copiii  cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena capacitatea lor de a 

acționa creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă  istețimea, 

spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 

        Jocurile copiilor devin metoda de instruire în cazul în care ele capătă o organizare și se succed în 

ordinea implicate de logica cunoașterii și învățăturii. 

        În acest caz, intenția principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea puterilor, ci 

învățătura care pregatește copilul pentru muncă și viață. Pentru a atinge aceste scopuri, jocurile trebuie să 

fie instructive, să le evalueze cunoștințele 

       Evaluarea prin joc condiționează în așa maniera dinamică clasa, încât putem spune că nu există 

învățare eficientă fară evaluare. Ea nu poate și nu trebuie să fie redusă la simplul act al notării. Principala 

funcție a evaluării este aceea de a determina/ măsura dacă obiective pedagogice au fost atinse, dar în  

același timp încearcă să explice randamentul nesatisfăcător. 

          În cadrul procesului de învațare, evaluarea  îsi exercită : 

- funcția de diagnosticare( realizată prin teste de cunoștințe tip diagnostic ) 

- funcția de  prognosticare( realizata prin teste de aptitudini, teste pedagogice de tip criterial sau de tip 

normative ) 

- functia de selecițe care intervine atunci când intervine ierarhizarea elevilor in clasa. 

 

           Experienta pedagogică a permis conturarea a trei forme de evaluare, din modul de integrare a lor 

în procesul didactic 

- evaluarea inițială care se realizeaza la începutul unui program de instruire  și este menită să stabilească 

nivelul de pregatire a elevilor în acest moment ) 

- evaluare continuă ( formativă) constituie un proces ce se intrepătrunde multiform si functional cu 

actiunile de instruire si cu activitatea de învățare 

- evaluare cumulativă( sumativă) este realizată prin verificări parțiale pe parcursul programului și o 

estimare globală de bilanț, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzatoare semestrelor școlare, 

anului școlar sau a ciclului de învățământ. 

         Datele furnizate în urma evaluării sunt utile pentru luarea unor decizii administrative, cum ar fi 

repartizarea materiei de studiu  și secvențierea optimă  a acesteia. 

         Orice program de avaluare judicios se intemeiază pe o evaluare periodică destul de frecventă( 

înainte, în timpul și la sfârșitul anului școlar) aducând la cunoștință  elevilor rezultatele diferențiat și nu 

global. 

        Aprecierea școlară este o forma clasică de întărire de către învățător a achizițiilor dobândite în 

procesul învățării. Prin întărire se înțelege,, sistemul de recompense și de penalizare menit să asigure 

selecția și fixarea răspunsului sau reacției adecvate’’.( Rdu 1974 ). Recompensa constituie ,, întarirea 

pozitivă’’, în timp ce pedeapsa este o ,, întărire negativă’’.       Este de așteptat ca elevii sistematic 

recompensați să-și formeze cu timpul o atitudine pozitivă fata de invatator si de scoala, in timp ce elevii 

care sunt in mod frecvent dezaprobati, ironizati și sancționați să devină nemulțumiți de viața școlară, 
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deoarece reușita școlară și satisafacția în munca merg mână în mână. Succesul dă naștere unor trăiri 

afective pozitive ce dinamizează, susțin și direcționează conduita elevului spre obținerea unor performanțe 

mai înalte.      

         Aprecierea învățătorului devine pentru elev un reper de autoapreciere. Ea influențează asupra 

dezvoltării intelectuale, contribuind la constientizarea nivelului pe care îl are elevul, iar pe de altă  parte 

influentează sfera volitiv-afectivă, prin intermediul trăirii nemijlocite a succesului și a eșecului. 

         Dezvoltarea capacității de autoapreciere și a spiritului critic în estimarea rezultatelor școlare proprii 

se poate realiza cu succes prin organizarea unor acțiuni de autoapreciere si interapreciere care duc la 

maturizarea și obiectivizarea atitudinii elevului față  de aprecierea școlară. 

        Aprecierea pedagogică se răsfrânge în sfera relațiilor interpersonale. Elevul ca personalitate se 

definește prin raportarea lui la membrii grupului școlar din care face parte, grupul constituind ,, spațiul de 

comparație’’ în care se conturează imaginea de sine. Sentimentele de respect și stima de sine sunt în funcție 

de atitudinea colegilor și mai ales de cea a învățătorului, care îi definesc locul social în grup. 

        Scopul educației este acela de a forma anumite deprinderi, strategii cognitive, atitudini si 

comportamente ; acestea se învață numai dacă îl punem pe preșcolar să acționeze efectiv, atât în plan 

verbal, cât și în plan motric. In acest sens, Skinner(1971) notează :,, Nu întărim pronunția corecta a 

elevului pedepsindu-l pentru că a greșit, nici mișcările abile pedepsindu-l pentru neîndemanare. Nu-l 

facem pe elev harnic pedepsindu-l pentru lene, curajos pedepsindu-l pentru indiferență. Nu-l învațăm să 

studieze repede pedespindu-l pentru încetineală, nici să țină minte pedepsindu-l pentru că uită, nici să 

judece corect pedepsindu-l pentru lipsa de logică. În aceste condiții i se va înatâmpla poate uneori să 

decopere singur cum e sa fii atent, muncitor, curajos, cum să țină minte și să judece. Instruirea nu va avea 

nici o contributie aici, fiind inexistentă.,, 

          Indiferent de vârstă , elevul are sentimentul demnitatii personale ; orice incercare de a-l umili, mai 

ales in prezenta colegilor sai, va avea un rezultat nedorit : copilul cu CES fie ca se retrage in sine, refuzand 

sa mai comunice, fie ca reactioneaza violent la frustrare. Jena, rusinea, umilirea, repetate tind să 

dezorganizeze personalitatea copilului, duc la apariția unor stări psihice negative ca nesiguranța, ezitarea, 

apoi pierderea respectului și încrederii față de invatator. In cazuri extreme, elevul poate deveni chiar 

agresiv. Se întamplă  adesea ca elevul frustrat să fie și izolat în grupul de elevi, deoarece reactivitatea lui 

exagerată din cauza frustrărilor repetare se manifestă printr-un comportament inadaptat, elevul fiind văzut 

de colegi ca un tip dificil. De aceea, jocul poate fi folosit pentru a diagnostica conflicte psihologice, fiind 

binecunoascută capacitatea jocului de a deveni simbol al tendințelor, dorințelor sau conflictelor copilului. 
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STUDIU DE CAZ 

Profilul psihopedagogic al unui copil cu deficienţă 

deficienţă de intelect şi limbaj ( „elemente de autism”) 

                                                                                                
                                                                       Prof. Lelescu Monica 

 Gradinița P.P.Nr.1 Lugoj 

 

1.Date de identitate 

Numele şi prenumele: A. S. 

Vârsta: 4 ani şi 5 luni 

Sex: feminin 

2.Definirea problemei 

Gradul de manifestare al subiectului în activitatea cotidiană: 

A.S. este veşnic agitată, în timpul activităţilor desfăşurate, la grădiniţa (se ridică în picioare atunci când nu-i convine ceva, 

deranjează copiii în timpul lucrului, nu termină nici o lucrare începută). Vorbeşte neîntrebată mai tot timpul (dar fără a fi înţeleasă, 

limbajul ei fiind neinteligibil şi sărac), manifestă nerăbdare întrerupându-şi colegii sau terapeutul. La toate acţiunile desfăşurate de ea 

ţipă, chiar dacă apoi lucrează.  

3.Date familiale: 

Numele şi prenumele părinţilor 

tata-N 

mama-M 

Ocupaţia părinţilor 

tata-agent comercial 

mama-agent de asigurări 

Bugetul familiei: mediu 

Structura familiei : o familie care se ocupă de copil 

Componenţa familiei: tata, mama, A.S 

Relaţii familiale: bune, dar parinţii sunt uneori depresivi din cauza bolii copilei 
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4.Date despre starea sănătăţii 

Naştere : normală 

Sarcina : fără probleme deosebite 

Dezvoltare fizică : bună  

5.Date privind dezvoltarea personalităţii 

Percepţie : lacunară 

Atenţie : instabilă, se concentrează greu în activitate 

Memorie: predominant mecanică şi de scurtă durată; viteza de memorare variată, în funcţie de tipul textului învăţat (memorează uşor 

melodiile şi versurile cântecelor, dar nu le poate reda corect din cauza limbajului);  întipărirea slabă, durata păstrării scurtă. 

Gândirea : concret- intuitivă, nu face abstractizări. 

Limbaj şi comunicare :  

-Volum vocabular: sărac, concret- situativ. 

-Tip de comunicare: neinteligibilă, mimico-gesticulară, înţelege informaţia verbală în ritm lent după multe repetări 

Imaginaţie: săracă, îndreptată spre lumea desenelor animate pentru că urmăreşte aceste programe la televizor 

Afectivitate: emotivitate-instabil, imatura emoţional, dependenţă de adult, reacţii emotive cu caracter exploziv (ţipete, plâns, aruncarea 

jucăriilor, agitaţie) 

Psihomotricitate: coordonare motrică generală -  relativ bună. Rezistenţă la dificultăţi: oboseşte uşor, se plictiseşte repede 

Trăsături de caracter în devenire: neîncredere în sine, timiditate, nehotărâre, nesiguranţă, egoism 

Aptitudini: aptitudini pentru activităţile practice, educaţie muzicală 

6.Stil de învăţare: 

Greoi, datorită faptului că nu se poate concentra mult timp şi se plictiseşte repede. Preferă activităţile practice şi educaţia 

muzicală (imită cu uşurinţă mişcările sugerate de textul jocurilor muzicale sau cântă cântece învăţate, dar fără a fi prea bine înţeleasă). 

Este dezinteresată de celelalte activităţi din grădiniţă, are un stil de muncă încet, se plictiseşte uşor, nu rezistă la efort intelectual 

susţinut şi nici la efort fizic. 

 7.Stil de muncă : sub supravegherea terapeutului, părinţilor sau a educatoarei. 
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Analiza SWOT 
deficienţă de intelect şi limbaj ( „elemente de autism”) 

Analiza SWOT (Strengths-Weaknessee-Opportunities-Threats) 

(Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi şi Ameninţări) 

-Se axează pe realitatea internă şi externă, examinând părţile tari şi slabe în cadrul mediului intern, ca şi oportunităţile şi ameninţările 

legate de mediul extern. 

 

1. S Puncte tari sunt aspecte pozitive interioare care 

pot fi controlate şi folosite în avantaj: 

 

2. W Puncte slabe sunt defecte, aspecte negative care, prin 

control, pot fi minimizate şi îmbunătăţite. 

 

-interacţionează cu adulţii cunoscuţi 

-manipulează obiecte dacă sunt lucioase, produc zgomote, 

se lipesc/dezlipesc, 

-răsfoieşte cărţi cu coperţi groase pentru puţin timp 

(specifice1-2 ani) 

-psihomotricitate: coordonare motrică generală -  relativ 

bună, rezistenţă la dificultăţi: oboseşte uşor, se plictiseşte 

repede 

-aptitudini pentru activităţile practice, educaţie muzicală 

-memorie predominant mecanică şi de scurtă durată; viteza 

de memorare variată, în funcţie de tipul textului învăţat 

(memorează uşor melodiile dar nu le poate reda corect din 

cauza limbajului cântecelor);  întipărirea slabă, durata 

păstrării scurtă. 

-gândirea este concret- intuitivă, nu face abstractizări. 

-volumul vocabularului este sărac, concret- situativ. 

1. Dificultate în comunicare  

- limbajul vorbit este de obicei greu sau deloc, cuvintele fiind adesea 

folosite necorespunzător 

-foloseşte mai mult gesturi decât cuvinte (sau alte moduri de 

comunicare non-verbală) 

-există tendinţa  de a repeta cuvinte şi fraze (uneori poate repeta fără 

greşeală  cuvinte scurte din desenele auzite la televizor) 

-imposibilitatea de a-şi concentra atenţiaspecific 4,5 ani şi de a fi 

coerentă 

2.Nesociabilitate 

- nu e de obicei prea interesată în a avea relaţii cu alţii. 

- uneori, nu răspunde  cu plăcere altora şi nu îşi priveaşte în ochi 

interlocutorul. 

- petrece mult timp singură şi nu depune prea mult efort în a-şi face 

prieteni. 

3.Simţuri diminuate sau prea dezvoltate  

- nu plânge dacă se loveşte 
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-comunicarea este neinteligibilă, mimico-gesticulară, 

înţelege informaţia verbală în ritm lent după multe repetări 

-imaginaţie este săracă, îndreptată spre lumea desenelor 

animate pentru că urmăreşte aceste programe la televizor 

-afectivitate: emotivitate-instabil, imatura emoţional, 

dependenţă de adult, 

 

- aude un zgomot după care să-şi acopere urechile pentru mult timp 

-dezinteresată de celelalte activităţi din grădiniţă, are un stil de muncă 

încet, se plictiseşte uşor, 

- nu rezistă la efort intelectual susţinut şi nici la efort fizic. 

- nu este interesată în a intra în joc cu alţi copii (evită copiii şi chiar 

animalele) sau nu capabilă să intre într-un joc bazat pe imaginaţie;  

4.Excese în comportament 

- neîncredere în sine, timiditate, nehotărâre, nesiguranţă, egoism 

- are reacţii exagerate sau poate fi extrem de pasivă, putând trece de la 

o extremă la alta 

-arată un interes obsesiv pentru un ursuleţ de pluş cu fundiţă roşie 

strălucitoare, sau o activitate: răsfoitul unei cărţi  pe care lipeşte 

autocolante. 

-face mişcări repetate ale corpului, cum ar fi bătăile din palme, dans -

mişcări ale picioarelor uneori pe ritmul unor melodii 

- este agresivă cu ea înşăşi şi / sau cu alţii copii sau adulţi necunoscuţi,  

dependentă de adult,  

-are reacţii emotive cu caracter exploziv (ţipete, plâns, aruncarea 

jucăriilor, agitaţie) crize şi depresii. 

3. O  Oportunităţile sunt condiţii pozitive, 

necontrolabile, dar care pot fi folosite în propriul 

avantaj. 

4. T  Temerile (ameninţările) sunt condiţii necontrolabile, dar 

al căror efect poate fi prevăzut şi evitat: 
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-Dacă Andreea ar fi integrată într-un colectiv la o gradiniţă 

cu copii fără probleme, atunci s-ar înregistra un progres în 

ceea ce priveşte socializarea, achiziţionarea unor deprinderi 

de interacţiune în grup şi limbajul. 

-Cu cât ar sta mai mult într-un colectiv sănătos, cu atât 

integrarea va fi mai uşoară. 

-Dacă va începe sedinţele de logopedie, atunci limbajul ei 

ar deveni mai inteligibil, iar ea se va putea exprima mai uşor, 

ceea ce i-ar înlătura şi frustrarea datorată faptului ca nu este 

înţeleasă (decât de puţine persoane – părinţii, psiholog, 

logoped, educatoare). 

 

 

 

 

- limbajul vorbit este de obicei greu sau deloc 

- imposibilitatea de a-şi concentra atenţia şi de a fi coerentă 

- nu e de obicei prea interesată în a avea relaţii cu alţii. 

- uneori, nu răspunde  cu plăcere altora şi nu îşi priveaşte în ochi 

interlocutorul. 

- petrece mult timp singură şi nu depune prea mult efort în a-şi face 

prieteni. 

- nu plânge dacă se loveşte 

- aude un zgomot după care să-şi acopere urechile pentru mult timp 

- nu este interesată în a intra în joc cu alţi copii (evită copiii şi chiar 

animalele) sau nu capabilă să intre într-un joc bazat pe imaginaţie;  

- are reacţii exagerate sau poate fi extrem de pasivă, putând trece de la 

o extremă la alta 

-arată un interes obsesiv pentru un ursuleţ de pluş cu fundiţă roşie 

strălucitoare, sau o activitate: răsfoitul unei cărţi  pe care lipeşte 

autocolante. 

-face mişcări repetate ale corpului 

- este agresivă cu ea înşăşi şi / sau cu alţii copii sau adulţi necunoscuţi, 

dependentă de adult,  

-are reacţii emotive cu caracter exploziv (ţipete, plâns, aruncarea 

jucăriilor, agitaţie) crize şi depresii 
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Strategii SO  (max-max)Punctele tari sunt utilizate pentru 

a dezvolta oportunităţile: 

 

Strategii WO (min. – max.) Punctele slabe sunt diminuate prin 

prisma oportunităţilor: 

 

- dezvoltarea în continuare a aptitudinilor pentru activităţile 

practice sau muzicale 

- antrenarea în orice tip de activitate din grădiniţă. 

- conştientizarea de către părinţi a responsabilităţilor care le 

revin în educarea copilului; 

- dezvoltarea încrederii în forţele proprii 

- mobilizarea atenţiei şi a voinţei pentru a termina activitatea începută 

- realizarea unui program adecvat posibilităţilor ei, fără solicitări sau 

eforturi în salt, cu sarcini precise şi bine definite; 

- favorizarea integrării în grădiniţă;  

-orientarea către şedinţe de psihoterapie şi logopedie. 

 

Strategii ST (max. –min.) Punctele tari sunt folosite pentru 

ocolirea pericolelor: 

Strategii WT (min. – min.) Punctele slabe sunt minimalizate pentru a 

evita ameninţările: 

 

- integrarea fetiţei într-un colectiv de la o grădiniţă, în 

vederea formării unor deprinderi specifice lucrului în 

colectiv, respectării unor reguli de grup şi îmbunatăţirii 

limbajului; 

- urmarea sedinţelor logopedice; 

- aprecieri din partea educatoarei în cadrul colectivului 

atunci când realizează anumite sarcini simple; 

- acordarea de roluri în jocurile şi activităţile alese prin care 

să capete încredere în forţele proprii, precum şi încrederea 

colegilor; 

- vizite la domiciliul copilului;  

- participarea părinţilor la activităţile din grădiniţă cu scopul 

de a observa copilul în mediul educaţional; 

- consilierea părinţilor în urma observării comportamentului 

copilului; 

 

- Terapie comportamentală - pentru a  o ajuta să se adapteze 

condiţiilor sale de viaţă (să se imbrace singură, să mănânce singură, să 

folosească toaleta corect, să se spele)- psiholog, educatoare, părinţi 

-Programe de integrare - care să o ajute să se adapteze lumii 

inconjurătoare pe cât posibil (socializarea), practicarea inotului, 

dansului – psiholog, educatoare, părinţi, instructor de înot şi dans 

-Asigurarea unui mediu organizat de viaţă - este foarte important să 

urmeze o rutină a activităţilor zilnice- părinţi, educatoare, psiholog 

-Terapie audio-vizuală - pentru a o ajuta în comunicare (se vor căuta 

metode alternative de comunicare, cum ar fi comunicarea non-verbală: 

gesturi, imagini, etc) –psiholog, educatoare, părinţi 

-Controlarea regimului alimentar (mănâncă foarte multă pâine) – 

părinţi, educatoare 

-Medicamente - recomandate de medicul psihiatru- părinţi 
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 -Terapie fizică - pentru a o ajuta în a-şi controla stereotipiile. Îi place 

foarte mult să danseze, să lipească, să îmbine  şi apa (înot) - psiholog, 

educatoare, părinţi, instructor de înot şi dans 

-Terapia limbajului – logopedie- logoped, părinţi, educatoare 

 

 

1.  S Puncte tari sunt aspecte pozitive interioare care pot fi controlate şi folosite în avantaj: 

-interacţionează cu adulţii cunoscuţi 

-manipulează obiecte dacă sunt lucioase, produc zgomote, se lipesc/dezlipesc, 

-răsfoieşte cărţi cu coperţi groase pentru puţin timp (specifice1-2 ani) 

-psihomotricitate: coordonare motrică generală -  relativ bună, rezistenţă la dificultăţi: oboseşte uşor, se plictiseşte repede 

-aptitudini pentru activităţile practice, educaţie muzicală 

-memorie predominant mecanică şi de scurtă durată; viteza de memorare variată, în funcţie de tipul textului învăţat (memorează uşor 

melodiile dar nu le poate reda corect din cauza limbajului cântecelor);  întipărirea slabă, durata păstrării scurtă. 

-gândirea este concret- intuitivă, nu face abstractizări. 

-volumul vocabularului este sărac, concret- situativ. 

-comunicarea este neinteligibilă, mimico-gesticulară, înţelege informaţia verbală în ritm lent după multe repetări 

-imaginaţie este săracă, îndreptată spre lumea desenelor animate pentru că urmăreşte aceste programe la televizor 

-afectivitate: emotivitate-instabil, imatura emoţional, dependenţă de adult, 

 

1. W Puncte slabe sunt defecte, aspecte negative care, prin control, pot fi minimizate şi îmbunătăţite. 

1. Dificultate în comunicare  

- limbajul vorbit este de obicei greu sau deloc, cuvintele fiind adesea folosite necorespunzător 
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-foloseşte mai mult gesturi decât cuvinte (sau alte moduri de comunicare non-verbală) 

-există tendinţa  de a repeta cuvinte şi fraze (uneori poate repeta fără greşeală  cuvinte scurte din desenele auzite la televizor) 

-imposibilitatea de a-şi concentra atenţiaspecific 4,5 ani şi de a fi coerentă 

2.Nesociabilitate 

- nu e de obicei prea interesată în a avea relaţii cu alţii. 

- uneori, nu răspunde  cu plăcere altora şi nu îşi priveaşte în ochi interlocutorul. 

- petrece mult timp singură şi nu depune prea mult efort în a-şi face prieteni. 

3.Simţuri diminuate sau prea dezvoltate  

- nu plânge dacă se loveşte 

- aude un zgomot după care să-şi acopere urechile pentru mult timp 

-dezinteresată de celelalte activităţi din grădiniţă, are un stil de muncă încet, se plictiseşte uşor, 

- nu rezistă la efort intelectual susţinut şi nici la efort fizic. 

- nu este interesată în a intra în joc cu alţi copii (evită copiii şi chiar animalele) sau nu capabilă să intre într-un joc bazat pe imaginaţie;  

4.Excese în comportament 

- neîncredere în sine, timiditate, nehotărâre, nesiguranţă, egoism 

- are reacţii exagerate sau poate fi extrem de pasivă, putând trece de la o extremă la alta 

-arată un interes obsesiv pentru un ursuleţ de pluş cu fundiţă roşie strălucitoare, sau o activitate: răsfoitul unei cărţi  pe care lipeşte 

autocolante. 

-face mişcări repetate ale corpului, cum ar fi bătăile din palme, dans -mişcări ale picioarelor uneori pe ritmul unor melodii 

- este agresivă cu ea înşăşi şi / sau cu alţii copii sau adulţi necunoscuţi,  dependentă de adult,  

-are reacţii emotive cu caracter exploziv (ţipete, plâns, aruncarea jucăriilor, agitaţie) crize şi depresii. 

 

2. O  Oportunităţile sunt condiţii pozitive, necontrolabile, dar care pot fi folosite în propriul avantaj. 

-Dacă A.S ar fi integrată într-un colectiv la o gradiniţă cu copii fără probleme, atunci s-ar înregistra un progres în ceea ce priveşte 

socializarea, achiziţionarea unor deprinderi de interacţiune în grup şi limbajul. 

-Cu cât ar sta mai mult într-un colectiv sănătos, cu atât integrarea va fi mai uşoară. 
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-Dacă va începe sedinţele de logopedie, atunci limbajul ei ar deveni mai inteligibil, iar ea se va putea exprima mai uşor, ceea ce i-ar 

înlătura şi frustrarea datorată faptului ca nu este înţeleasă (decât de puţine persoane – părinţii, psiholog, logoped, educatoare). 

 

3. T  Temerile (ameninţările) sunt condiţii necontrolabile, dar al căror efect poate fi prevăzut şi evitat: 

- limbajul vorbit este de obicei greu sau deloc 

- imposibilitatea de a-şi concentra atenţia şi de a fi coerentă 

- nu e de obicei prea interesată în a avea relaţii cu alţii. 

- uneori, nu răspunde  cu plăcere altora şi nu îşi priveaşte în ochi interlocutorul. 

- petrece mult timp singură şi nu depune prea mult efort în a-şi face prieteni. 

- nu plânge dacă se loveşte 

- aude un zgomot după care să-şi acopere urechile pentru mult timp 

- nu este interesată în a intra în joc cu alţi copii (evită copiii şi chiar animalele) sau nu capabilă să intre într-un joc bazat pe imaginaţie;  

- are reacţii exagerate sau poate fi extrem de pasivă, putând trece de la o extremă la alta 

-arată un interes obsesiv pentru un ursuleţ de pluş cu fundiţă roşie strălucitoare, sau o activitate: răsfoitul unei cărţi  pe care lipeşte 

autocolante. 

-face mişcări repetate ale corpului 

- este agresivă cu ea înşăşi şi / sau cu alţii copii sau adulţi necunoscuţi, dependentă de adult,  

-are reacţii emotive cu caracter exploziv (ţipete, plâns, aruncarea jucăriilor, agitaţie) crize şi depresii. 

 

Strategii SO  (max-max)Punctele tari sunt utilizate pentru a dezvolta oportunităţile: 

- dezvoltarea în continuare a aptitudinilor pentru activităţile practice sau muzicale 

- antrenarea în orice tip de activitate din grădiniţă. 

- conştientizarea de către părinţi a responsabilităţilor care le revin în educarea copilului; 

- dezvoltarea încrederii în forţele proprii; 

Strategii WO (min. – max.) Punctele slabe sunt diminuate prin prisma oportunităţilor: 

- mobilizarea atenţiei şi a voinţei pentru a termina activitatea începută 

- realizarea unui program adecvat posibilităţilor ei, fără solicitări sau eforturi în salt, cu sarcini precise şi bine definite; 
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- favorizarea integrării în grădiniţă;  

-orientarea către şedinţe de psihoterapie şi logopedie. 

 

Strategii ST (max. –min.) Punctele tari sunt folosite pentru ocolirea pericolelor: 

- integrarea fetiţei într-un colectiv de la o grădiniţă, în vederea formării unor deprinderi specifice lucrului în colectiv, respectării unor 

reguli de grup şi îmbunatăţirii limbajului; 

- urmarea sedinţelor logopedice; 

- aprecieri din partea educatoarei în cadrul colectivului atunci când realizează anumite sarcini simple; 

- acordarea de roluri în jocurile şi activităţile alese prin care să capete încredere în forţele proprii, precum şi încrederea colegilor; 

- vizite la domiciliul copilului;  

- participarea părinţilor la activităţile din grădiniţă cu scopul de a observa copilul în mediul educaţional; 

- consilierea părinţilor în urma observării comportamentului copilului; 

 

Strategii WT (min. – min.) Punctele slabe sunt minimalizate pentru a evita ameninţările: 

- Terapie comportamentală - pentru a  o ajuta să se adapteze condiţiilor sale de viaţă (să se imbrace singură, să mănânce singură, să 

folosească toaleta corect, să se spele)- psiholog, educatoare, părinţi 

-Programe de integrare - care să o ajute să se adapteze lumii inconjurătoare pe cât posibil (socializarea), practicarea inotului, dansului 

– psiholog, educatoare, părinţi, instructor de înot şi dans 

-Asigurarea unui mediu organizat de viaţă - este foarte important să urmeze o rutină a activităţilor zilnice- părinţi, educatoare, psiholog 

-Terapie audio-vizuală - pentru a o ajuta în comunicare (se vor căuta metode alternative de comunicare, cum ar fi comunicarea non-

verbală: gesturi, imagini, etc) –psiholog, educatoare, părinţi 

-Controlarea regimului alimentar (mănâncă foarte multă pâine) – părinţi, educatoare 

-Medicamente - recomandate de medicul psihiatru- părinţi 

-Terapie fizică - pentru a o ajuta în a-şi controla stereotipiile. Îi place foarte mult să danseze, să lipească, să îmbine  şi apa (înot) - 

psiholog, educatoare, părinţi, instructor de înot şi dans 

-Terapia limbajului – logopedie- logoped, părinţi, educatoare. 
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SPRIJINIREA ELEVILOR CU CES 

 

Tonea Nicoleta-Georgeta 

 Scoala gimnaziala „Spiru Haret”Medgidia 

 

         

 

În cadrul EDUCAŢIEI INCLUZIVE un rol important îl are sprijinirea elevilor cu cerinţe educative  

speciale . 

        Ce înseamnă „Nevoile de sprijin”? 

„Nevoile de sprijin” se referă la fiecare copil care, din diverse motive , necesită sprijin suplimentar în 

învăţare. Nevoile de sprijin pot apărea ca urmare a oricărui factor care dă naştere unei bariere de 

învăţare. Aceşti factori sunt legaţi de situaţia familială şi de asistenţa medicală de care beneficiază elevul 

sau pot fi de natură : 

   - socială (elevul provine dintr-un mediu familial şi/ sau social dezavantajat); 

   - emoţională( decesul cuiva apropiat sau divorţul părinţilor) ; 

   - cognitivă (elevul are probleme în înţelegerea unui anumit concept matematic) ; 

   - lingvistică (elevul are dificultăţi deoarece limba lui maternă nu este româna) ; 

   - fizică (îmbolnăvirea ) ; 

   - senzorială (atunci când copilul este nevoit să poarte ochelari ) ; 

       La un moment dat al parcursului său şcolar , mulţi elevi descoperă că au nevoie de un anumit tip de 

sprijin .Aceste nevoi sunt deseori temporare şi pot fi depăşite prin acţiuni de remediere. 

       Există totuşi o minoritate de elevi care are nevoie de sprijin la un nivel care depăşeşte  posibilităţile 

învăţământului de masă şi care, în urma unei evaluări formale , beneficiază de servicii educaţionale 

speciale . De obicei , aceştia sunt denumiţi elevi cu cerinţe educative speciale. 

      În trecut se obişnuia ca aceşti elevi să fie plasaţi în şcoli sau instituţii speciale .Practica zilelor 

noastre este ca, ori de câte ori este posibil, să se evite segregarea şi să se asigure integrarea în 

şcolile şi clasele de masă.  

      Cadrele didactice trebuie să găsească locul în procesul de predare învăţare a fiecărui elev cu 

CES(cerinţe educative speciale) 

      Putem elabora strategii pentru a oferi mai mult sprijin elevilor.Acesta poate fi necesar din mai multe 

motive;printre exemple de elevi care pot fi subiecţi ai sprijinului suplimentar sunt cei care: 

  * sunt agresaţi; 

  * au limba maternă diferită de limba în care sunt instruiţi; 

  * au dificultăţi sociale , emoţionale sau de comportament; 

  * au dificultăţi de învăţare; 

  * sunt parinţi; 

  * au tulburări senzoriale sau motrice; 

  * nu frecventează regulat şcoala 

  * nu sunt îngrijiţi de către familie. 
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     Cadrele didactice vor lucra în cooperare şi vor implica şi părinţii pentru a le oferii sprijin copiilor. 

   - Nevoile de sprijin sunt un subiect care trebuie tratat la nivelul întregii şcoli.Întregul personal 

didactic trebuie să se informeze în detaliu despre nevoile individuale ale cursanţilor şi colaborează 

pentru a-i ajuta pe aceştia să-şi atingă potenţialul maxim. 

 - Nevoile de sprijin sunt o chestiune interdisciplinară. În acest domeniu trebuie să se implice experţi 

în discipline variate, cum ar fi:cadre didactice, psihologi, logopezi, consilieri şcolari ,profesori de sprijin 

şi mediatori şcolari care colaborează pentru a furniza ajutorul potrivit la momentul oportun.  

                  - Cadrele didactice vor colabora cu părinţii elevilor cu CES pentru a găsi împreună cele mai 

potrivite soluţii pentru aceşti copii. 

           Cum lucrăm cu elevii care au dificultăţi de comunicare? 

           Unii copii pot avea diagnostice precise, cum ar fi autismul sau alte sindromuri. 

           În primul rând trebuie să vorbim cu celelalte cade didactice din şcoală, asigurându-ne că înţeleg 

comportamentul copilului, explicându-le la ce trebuie să se aştepte. Trebuie să vorbim cu părinţii sau cu 

tutorii lor sau cu alte persoane  apropiate de elev. Trebuie să-i pregătim pe ceilalţi elevi pentru situaţia în 

care unul dintre colegii lor se poartă diferit sau ciudat. Le explicăm că acest copil nu se poate controla şi 

că are sentimente ca toţi ceilalţi. 

      Pe de altă parte vom încerca să-l includem pe elevul cu dificultăţi de comunicare în toate activităţile 

la clasă. Trebuie să-l încurajăm să lucreze cu un coleg sau cu un grup de elevi, capabil de empatie. 

Atenţie mare cu elevul cu CES în timpul pauzelor, atunci când se poate să petreacă mult timp de unul 

singur; sau la felul în care se adresează acestor elevi deoarece ei pot înţelege mesajul distorsionat literal. 

     Mulţi dintre noi ne blocăm dacă auzim o limbă străină pe care nu o înţelegem. Un copil cu CES 

reacţionează identic: dacă o propoziţie e prea dificilă, se blochează. Trebuie să verificaţi mereu dacă 

ascultă şi înţeleg . 

     Un copil cu autism poate interpreta limba literal.De ex.un copil în piscină, care-l aude pe instructor 

spunând ,,nu vă mai folosiţi capul”, se va duce literal cu gândul la „scoate-ţi capul şi pune-l pe margine”. 

           Cum lucrăm cu elevii care au dificultăţi de relaţionare ? 

            Prioritatea numărul unu este să aveţi răbdare! 

      Comunicaţi cât se poate de clar- spuneţi exact ceea ce vreţi să spuneţi! 

      Încercaţi să vorbiţi mai rar. 

      Folosiţi un limbaj direct. 

      Asiguraţi-vă că persoana cu care vreţi să vorbiţi este atentă,pronunţaţi-i numele, dar nu vă aşteptaţi 

ca interlocutorul să vă privească drept în ochi. 

      Folosiţi un ton al vocii calm, neutru. 

            Cum lucrăm cu elevii care au deficit de atenţie ? 

            Cei mai mulţi dintre elevi au nevoie de clase luminoase, interesante, care să-i stimuleze. Există 

totuşi şi momente când elevii trebuie ajutaţi să se concentreze asupra unei sarcini specifice.Unii elevi au 

nevoie de o anumită dispunere în bănci, alţii de un spaţiu mai liniştit. 

         Soluţii posibile:- Organizarea unui spaţiu liniştit, unde nu li se poate distrage atenţia. 

- Dispunerea adecvată a scaunelor şi băncilor:- 
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-  Copiii primesc informaţii despre corpul lor, prin intermediul comportamentului rezultat din activitatea 

muşchilor şi articulaţiilor. 

 

- În funcţie de comportamentul rezultat, unii copii sunt neîndemânatici şi neastâmpăraţi. 

- În mod normal, aceşti copii nu pot sta locului, se întind pe bănci şi îi deranjează pe cei de lângă ei.Se 

ridică frecvent şi aşază şi rearanjează scaunul. Aceşti copii nu se simt în siguranţă şi se mişcă întruna 

pentru a fi în contact cu ceea ce face corpul lor.De aceea scaunul trebuie să fie stabil, copilul trebuie să-

şi poată sprijinii spatele de scaun şi să-şi ţină genunchii îndoiţi în unghiul potrivit. 

- O altă soluţie ar fi că iluminarea să fie adecvată. 

                Cum lucrăm cu copiii care au tulburări de memorie ? 

                Planificarea le permite cadrelor didactice să ia în considerare nevoile unui elev cu dificultăţi 

de memorie din timp şi să planifice cum le poate aborda. 

      Un elev cu tulburări de comportament poate manifesta unul dintre următoarele comportamente: 

- Are capacitate de concentrare redusă; 

- Deţine un vocabular social bun, dar i se pare dificil să reţină noi termeni şi concepte care stau în spatele 

acestora; 

- Este interesat de tot ce se întâmplă în jurul lui; 

- Se arată motivat atunci când primeşte laude sau se bucură de atenţia profesorului; 

- Îşi aduce mai uşor aminte de materialele ilustrate decât de cuvintele auzite şi , atunci când are loc o 

activitate cu suport ilustrativ, obţine chiar rezultate mai bune. 

     Atunci când planificaţi o lecţie, gândiţi-vă la ideea de bază sau la alte două, trei cu care trebuie să 

rămână copiii la sfârşitul lecţiei.Se poate veni în ajutorul elevului făcând legătura între ideea de bază şi o 

ilustraţie sau activitate sugestivă găsind modalităţi de a consolida acestă idee de-a lungul lecţiei.În 

timpul lecţiei , folosiţi materiale resursă pentru a-l sprijini pe elev. Metoda” vorbeşte şi scrie” deţine un 

loc important în repertoriul fiecărui cadru didactic , dar este metoda cea mai puţin probabilă de a avea 

vreun efect asupra elevului. 

              Cum lucrăm cu elevii care au dizabilităţi fizice ? 

              Trebuie să adaptăm mediul fizic al şcolilor pentru a deveni accesibil elevilor cu dizabilităţi 

fizice şi senzoriale. O şcoală adaptată va avea indicatoare mari şi clare, alarme cu semnale vizuale, 

lifturi, rampe de acces, mese adaptate , tehnologie informatică şi multe altele. 

       Pe lângă dificultăţile de mişcare, mulţi copii cu dizabilităţi fizice au şi dificultăţi de percepţie 

vizualo-motrică, dar nu le manifestă, deoarece mobilitatea lor este mult mai limitată, dar şi sub un 

control mai mare. 

       Cadrul didactic trebuie să-i lase pe elevi să copieze de pe foaie de hârtie şi nu de pe tablă. 

Folosiţi caractere şi spaţii mai mari între rânduri.Găsiţi exerciţii alternative copiatului de pe tablă, cum 

ar fi completarea spaţiilor libere pe fişe pregătite de dinainte sau unirea întrebărilor şi a răspunsurilor 

corecte .Acest lucru poate reduce nevoia de a copia în timpul testelor şi asigură totodată practicarea 

cititului. 

               

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1351 
 

Cum putem lucra cu copiii care au deficienţe de auz ? 

               Există mulţi copii cu diferite grade ale deficienţelor de auz.Unii copii hipoacuzici pot să fie 

înscrişi la şcolile de masă. 

           În aceste condiţii cadrul didactic se va asigura că elevul este atent înainte de a începe să vorbiţi , 

altfel s-ar putea să nu fie capabil să urm ărească prima parte a conversaţiei sau a instrucţiunilor. 

           Atunci când vorbiţi întregii clase, faceţi-o într-o manieră clară şi într-un ritm normal. 
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,,Cetatea luminii” este pentru toți copiii 

                                                                                         Prof. înv. primar Mariana-Gabriela Ispas 

Școala Gimnazială ,,Horea” Cluj-Napoca 

 

“Fiecare copil are caracteristici, interese, abilităţi şi cerinţe de învăţare unice şi de aceea, pentru ca 

dreptul la educaţie să aibă un sens, trebuie concepute sisteme educaţionale şi trebuie implementate 

programe educaţionale care să ţină seama de extrem de marea diversitate a acestor caracteristici şi cerinţe” 

( apud, Declaraţia de la Salamanca, UNESCO-1994). 

Școala trebuie să primească orice copil, indiferent de condiția lui fizică, intelectuală, socială sau 

de oricare natură ar fi aceasta. Există copii care au anumite dizabilități, alții sunt supradotați, unii au familii 

bine structurate, alții care provin din medii defavorizate, care muncesc alături de părinți. 

            Cadrele didactice au dovedit dintotdeauna o preocupare vizibilă în ceee ce privește integrarea 

copiilor cu CES în școala de masă. Am avut de multe ori în clasă elevi cu dificultăți de adaptare, de 

învățare și am fost pusă în situația de a folosi diverse metode predare-învățare, astfel încât să-i determin 

pe toți participanții la lecții să participe activ, să înțeleagă conținutul predat și să aibă interesul viu pentru 

continuarea experiențelor de învățare.  

    Adevărul este că nu este ușor din mai multe puncte de vedere: 

• Familiile copiilor în cauză refuză uneori să recunoască problemele pe care le au aceștia și 

nu colaborează cu cadrul didactic; 

• Părinților celorlalți copii nu le convine faptul că există în clasă copii cu CES; 

• Cadrul didactic nu are întotdeauna un profesor de sprijin, care să-l ajute în cazul acestor 

copii; 

• Pregătirea unui curriculum adaptat pentru copiii cu CES; 

• Sarcinile de lucru trebuie să fie ajustate și explicate minuțios; 

Un alt aspect foarte important este ca noi să învățăm elevii cum să vină în sprijinul adaptării 

fiecărui coleg din clasă, cu alte cuvinte să își trateze colegii așa cum ar dori ei să fie tratați de colegii lor. 

Am observat de multe ori că, acei copii cu CES pe care îi aveam în clasă își doreau foarte mult nu doar 

aprecierea mea, dar la fel de mult pe cea a colectivului.  

Munca diferențiată cu elevii facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele procesului 

instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile copiilor. 

Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor instructiv-

educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Am încercat să realizez sarcini de lucru cu grade de 

dificultate diferite, astfel vrând să asigur motivație pentru o amplificare a efortului psihic şi fizic al 

copilului. 

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea cunoştinţelor 

propuse spre învăţare, cât şi prin formele de organizare a activităţii şi a metodelor didactice utilizate. 

Copiii aflaţi în diferite faze ale insuccesului şcolar pot fi cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi 

şi individual, cu sarcini de lucru care să ţină seama de dificultăţile lor. 
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La clasele unde există copii cu CES se pot folosi multe dintre metodele expozitive (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj 

adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să 

fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze elevii prin întrebări de 

control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi 

explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Cu eficiență foarte mare se pot folosi metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea), care pot 

fi aplicate cu succes atât în ceea ce priveşte conţinutul unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea 

comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Copiii sunt implicați în situații de viață, motivează 

și dezvoltă implicarea, colaborarea și emoțiile, fiind şi un mijloc de socializare şi relaţionare cu cei din 

jur. Aceste avantaje se constituie în mijloace extrem de utile în educarea copiilor cu CES. 

De asemenea, prin metoda demonstraţiei ajutăm elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de 

bază ale unui fenomen sau proces. Exerciţiul este o metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia specială, 

mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. 

Alături de metodele clasice, putem folosi la clasele unde avem copii cu CES și metode ale gândirii 

critice, dintre care amintesc: 

➢ Brainstorming-ul sau brainstorming-ul în perechi, elevii își notează tot ce știu despre un 

anumit lucru; 

➢ Știu/Vreau să știu/Am învățat, prin care elevii vor evidenția ceea ce știau deja, doresc să 

învețe și ceea ce au învățat nou; 

➢ Turul galeriei, copiii lucrând în grupuri, apoi prezentând celorlalți rezultatul muncii lor; 

➢ Metoda exploziei stelare, prin care se formulează cât mai multe întrebări pornind de la un 

anumit subiect; 

➢ Metoda R.A.I., care stimulează dezvoltarea capacității de comunicare orală; 

➢ Unul stă, trei circulă, care se desfășoară pe grupe, există grupul ,,casă”, se rezolvă o 

problemă, de preferință în mai multe moduri; 

➢ Linia valorilor, cu întreaga clasă, învățătorul adresează o întrebare, care permite o gradare 

a răspunsurilor între două extreme; 

➢ Masa rotunda/ Cercul, presupune colaborare și muncă în echipă.  

În cazul copiilor cu CES este importantă colaborarea și învățarea prin cooperare, acestea ducând 

la rezultate positive în ceea ce privește: creșterea motivației, acceptarea și încrederea în sine, competențe 

sociale sporite, un confort psihic îmbunătățit, atitudine pozitivă față de cadru didadctic și față de 

disciplinele de studio etc. 
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Am lăsat spre final o componentă a demersurilor educative, pe care o consider importantă pentru 

copiii cu CES. Și anume este vorba de activitățile 

extracurriculare. Am observat că prin aceste activităţi 

se poate realiza mai uşor socializarea copiilor. În 

funcţie de specificul lor, ele dezvoltă priceperi, 

deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, 

mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara 

cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit 

contactul direct cu realitatea social. 

A avea copii cu CES în clasă este o provocare 

din care învățăm multe lucruri: înțelegem mult mai bine 

diferențele individuale, punem în aplicare diverse 

strategii de promovare a dezvoltării şi susţinerii 

stilurilor de învăţare variate ale copiilor, devenim mai 

reflexivi în activitatea profesională, dobândim 

competențe superioare în ceea ce privește predarea dar 

și evaluarea și nu în ultimul rând dezvoltăm o 

perspectivă holistică asupra copilului.  
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE UTILIZATE PENTRU OBȚINEREA 

PROGRESULUI ÎN EDUCAREA COPIILOR CU CES 

 
Prof. înv. preșcolar, Sime Gabriela-Adriana 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț” Beiuș 

 

 Problematica copiilor cu CES a devenit în ultimii ani prioritară atât pentru sistemul național de 

învățământ cât și pentru educatori, profesori și nu în ultimul rând pentru părinți și chiar bunici. Toți luptăm 

pentru o viață normală pentru acești copii. 

 Politicile educaționale sunt bazate pe valorificarea principiilor educației pentru toți, indiferent de 

cerințele speciale cu care se confruntă, pentru a deveni utili în familiile lor, dar și utili societății în care 

reușesc să se integreze. Integrarea pune accentul pe cerințele copiilor, expertiză specializată, intervenție 

specializată până la recuperarea copiilor. Procesul de integrare trebuie să fie un proces de normalizare a 

vieții persoanelor aflate în dificultate.  

 Școala trebuie să ofere o paletă cât mai largă de servicii educaționale care să atragă copii și să le 

satisfacă cerințele. În această școală trebuie să existe în primul rând comunicare, înțelegere, într-un cuvânt 

un spațiu dominat de acceptare, toleranță și diversitate.  Este știut faptul că din categoria copiilor cu cerințe 

speciale fac parte nu numai copii cu deficiențe, dar și copii care, chiar dacă nu au dizabilități organice sau 

fiziologice, prezintă manifestări repetate de inadaptare la cerințele programei școlare. 

 Abordarea problematicii conținuturilor educației în condițiile integrării copiilor cu CES în 

învățământul de masă trebuie să se finalizeze cu realizarea unui curriculum diferențiat sau adaptat. Acest 

curriculum trebuie să fie flexibil astfel încât fiecare elev să avanseze într-un ritm propriu în funcție de 

capacitățile sale de învățare. 

 În cadrul lecțiilor se pot utiliza o serie de metode sau tehnici de lucru adaptate vârstei elevilor și 

nivelului lor de performanță. Prezint câteva metode aplicate în cadrul lecțiilor, care au dus la obținerea unui 

progres școlar al copiilor cu deficiențe. 

1) Predicțiile în perechi au fost folosite în cadrul orelor de Limba și literatura română, Educație Civică sau 

Consiliere. Această activitate presupune o listă de cuvinte dintr-o povestire sau un text. Fiecare pereche 

trebuie să alcătuiască o scurtă compunere pe baza unei predicții în jurul listei de cuvinte. Elevii sunt 

încurajați să emită idei și să-și valorifice experiența personală pe care o au. 

2)  Știu -Vreau să știu- Am învățat este o metodă des întâlnită mai ales  în cadrul orelor de Limba română. 

Se alege o temă/ un subiect, se spune ce știu deja elevii despre tema respectivă, apoi se formulează întrebări 

la care se așteaptă găsirea răspunsului în timpul lecției, iar la sfârșit se verifică ce au aflat nou după 

desfășurarea lecției. 

3) Brainstormingul este o metodă aplicată individual sau în perechi în care elevii scriu pe hârtie toate 

lucrurile despre un subiect dat. De exemplu am cerut elevilor să scrie ce le vine în minte la auzul cuvântului 

copilărie în cadrul lecției de Limba și literatura română „La scăldatˮ după Ion Creangă. Inclusiv elevii cu 

CES au reușit să scrie numeroase cuvinte. 

4) Ciοrchinеlе eѕtе ο mеtοdă grafică dе οrganizarе şi intеgrarе a infοrmaţiеi în curѕul învăţării. Pοatе fi 

fοlοѕit la încеputul lеcţiеi numindu-ѕе ,,ciοrchinеlе iniţial” ѕau după lеctura tеxtului, numindu-ѕе ,,ciοrchinе 
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rеvăzut”. Еѕtе ο mеtοdă dе brainѕtοrming nеliniară carе ѕtimulеază găѕirеa cοnеxiunilοr dintrе idеi, 

prеѕupunând următοarеlе еtapе: 

• sе ѕcriе un cuvânt ѕau tеmă carе urmеază a fi cеrcеtat în mijlοcul tablеi; 

• sе nοtеază tοatе idеilе carе vin în mintе în lеgătură cu tеma rеѕpеctivă în jurul acеѕtuia, trăgându-ѕе linii 

întrе acеѕtеa şi cuvântul iniţial; 

• pе măѕură cе ѕе ѕcriu cuvintе ѕе trag linii întrе tοatе idеilе carе par a fi cοnеctatе; 

• activitatеa ѕе οprеştе când ѕе еpuizеază tοatе idеilе; încurajеază еlеvii ѕă gândеaѕcă libеr şi dеѕchiѕ. 

5) Μetoda R.Α.I. „Răsрunde -Αrunсă- Interogheazăˮ este o metodă de fixare şi sistematizare a 

сunoştinţelor, dar şi de verifiсare. Αre la bază stimularea şi dezvoltarea сaрaсităţilor сoрiilor de a сomuniсa 

(рrin întrebări şi răsрunsuri) сeea сe au învăţat. Urmăreşte realizarea feed-baсk-ului рrintr-un joс de 

arunсare a unei mingi uşoare. Coрilul сare arunсă mingea trebuie să formuleze o întrebare din сunoştintele 

însuşite сoрilului сare o рrinde. Cel сare рrinde mingea răsрunde la întrebare, aрoi o arunсă mai deрarte 

altui сoleg, рunând o nouă întrebare. Coрilul сare nu ştie răsрunsul iese din joс, la fel сa şi сel сare este 

desсoрerit сă nu сunoaşte răsрunsul la рroрria întrebare. 

 Elevii sunt încântaţi de această metodă - joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, 

modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu competiţia. 

Este o metodă de a realiza un feed-back rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant decât 

metodele clasice de evaluare. Se desfăşoară în scopuri constatativ-ameliorative şi nu în vederea sancţionării 

prin notă sau calificativ. 

 Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu uşurinţă 

şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. Există şi un oarecare 

suspans care întreţine interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată de faptul că nu ştii la ce întrebări 

să te aştepţi din partea colegilor tăi şi din faptul că nu ştii dacă mingea îţi va fi sau nu adresată. Această 

metodă este şi un exerciţiu de promptitudine, atenţia participanţilor trebuind să rămână permanent trează şi 

distributivă. Cadrul didactic ѕupravеghеază dеѕfăşurarеa jοcului şi în final lămurеştе prοblеmеlе la carе nu 

ѕ-au găѕit ѕοluţii.  

 O altă direcție spre obținerea progresului școlar al copiilor cu CES este și terapia ocupațională care 

se constituie intr-o disciplină care valorifică informații din domeniile anatomiei, fiziologiei, pedagogiei, 

psihologiei, sociologiei, antropologiei, științe care studiază comportamentul uman, realizând o sinteză 

informațională între cunoștințele provenite din diverse științe particulare. Emil Verza arată că terapiile 

ocupațonale sunt de mai multe feluri, dar pentru persoanele cu deficiențe cele mai semnificative se referă la 

ludoterapie, muzicoterapie, terapia prin dans și ergoterapia. 

 Jocul, ca modalitate de relație între individ și lumea obiectelor, constituie formula primară a acțiunii 

umane, o formă de organizare a cogniției, o formă de organizare a cunoașterii. Cântecul, jocurile muzicale, 

jocurile cu text și cântec, audițiile muzicale, modelajul, desenul, pictura, sculptura sau alte activități din 

sfera terapiilor ocupaționale contribuie la sporirea atenției, la dezvoltarea memoriei, gândirii, imaginației a 

tuturor proceselor psihice implicate în învățarea de tip școlar. Prin teoria „inteligențelor multipleˮ ale lui H. 

Gardner se recunoaște faptul că oamenii învață în moduri diferite și obțin progrese școlare tot în moduri 

diferite. 
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 Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu CES nu le înțeleg pe 

deplin ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției. Lista metodelor și tehnicilor este 

foarte vastă și poate fi folosită și îmbogățită în funcție de imaginația și creativitaea dascălului și în funcție 

de nivelul clasei la care predă. 

 Progresul școlar se obține treptat prin muncă și efort uriaș depus atât de cadrul didactic cât și de 

elev. Capacitatea de învățare a elevilor cu CES, ambianța și sprijinul familiei și a societății în general, 

influențeză foarte mult obținerea unui progres școlar real. 
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RROMII-ȘANSA LOR LA EDUCAȚIE 

 
Prof. înv. preșcolar, Kristo Viorica Florica 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț” Beiuș 

 

 Participarea scăzută a copiilor rromi în sistemul de educaţie a fost şi este principala problemă în 

domeniul educaţiei atunci când este adusă în discuţie etnia rromă. 

 De cele mai multe ori preşcolarul rrom provine din familii numeroase care se confruntă cu probleme 

sociale şi financiare, nu au frecventat o altă instituţie socială, având de cele mai multe ori dificultăţi legate 

de integrarea în colectiv, de comunicare şi comportament social şi de asemenea lipsa unor deprinderi 

igienoco-sanitare şi deprinderi practice. 

 Educatoarea care intră în contact cu copiii rromi trebuie să cunoască faptul că aceştia au un alt orizont 

de aşteptare, trebuie să se informeze despre specificul comunităţii respective în ceea ce priveşte cultura, 

tradiţiile şi obiceiurile acestora. 

 Pentru a ajuta copiii rromi să se socializeze cât mai uşor educatoarea trebuie să asigure un cadru şi un 

climat adecvat, primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi stimularea în 

vederea dobândirii achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al colaborării şi dezvoltării imaginii de 

sine şi încrederii în forţele proprii. 

 În vederea stimulării participării şcolare a copiilor rromi am considerat că ar fii important să efectuez 

vizite la domicilul acestor familii. 

 Am iniţiat această activitate deoarece în primull meu an în învăţământ am lucrat cu copiii rromi şi 

unul dintre ei m-a impresionat în mod deosebit iar eu am considerat că trebuie să fac ceva pentru ai ajuta şi 

pe aceşti copii, deorece şi acel copil m-a ajutat pe mine să-mi dau seama cât de frumoasă poate fi meseria de 

dascăl. 

 Dintr-o clasă de zece elevi dintre care doi rromi acel copil mic şi îmbrăcat precar mi-a acordat 

respectul şi dragostea cuvenită unui dascăl. A obţinut rezultate bune la testul naţional de la sfârşitul clasei a 

IV-a, iar după ce a ajuns în clasa a V-a a fost apreciat de către cadrele didactice pentru rezultatele şi 

comportamentul lui.  

 În comunitatea pe care am vizitat-o, în general mediul familial al copiilor este caracterizat de o situaţie 

socio-economică şi culturală precară. Familile sunt numeroase, locuind în căsuţe modeste. Unele familii sunt 

dezorganizate (părinţii sunt despărţiţi), copiii rămân la mame. Tot aici am putut observa şi un lucru pozitiv, 

acela că sunt familii numeroase, dar cu o situaţie materială şi financiară bună.  

 Mulţi dintre ei au case mari, frumoase, curate şi îngrijite.  Deţin automobile, televizoare şi televiziune 

prin cablu, Dvd, radio şi acestea datorită muncii acestor oameni care pe perioada verii, de la cel mai mic la 

cel mai mare, merg la cules de fructe de pădure, ciuperci sau la munca pe câmp pentru săteni. Alţii ajuta 

oamenii vârstnici a căror copii sunt plecaţi în străinătate. Pe lângă case cresc animale, dar nu cultivă nimic. 

Copiii sunt bine îngrijiţi, au haine frumoase, unii au telefoane mobile şi sunt trimişi în colectivitate. Aici intră 

în contact cu diversitatea lumii, li se formează aptitudini de comportament în conformitate cu normele de 

conduită, cu principiile de viaţă socială. 
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 Din mulţimea de copii, unul mi-a atras atenţia în mod deosebit. Era îmbrăcat mai sărăcăcios, dar de-

o cuminţenie rară, m-am apropiat de el şi am început sa conversăm. Mi-a spus că ştie să cânte la vioară, 

învăţând de la tatăl său care era un cântăreţ vestit prin părţile comunităţii locale. 

 În urma acestei vizite am constata că exista şi aici, copii cu talente ascunse, iar dacă noi nu le dăm o 

şansă aceste talente se vor pierde. 

 Haideţi să le dăm o şansă şi acestor copii: „Pentru ca un copil să devină om, trebuie ca din copilărie 

să educi în el omul, altfel va rămâne copil toată viaţa.” Rabindranath Tagore 

 Dreptul la educaţie bazat pe egalitatea de şanse a fiinţei umane stipulează dezvoltarea personalităţii 

şi a talentului, pregătirea pentru o viaţă adultă activă, inocularea respectului pentru drepturile fundamentale 

ale omului, pentru identitatea sa, pentru limbă şi valorile culturale ale propriei ţări, respectul pentru cultură. 
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Educația incluzivă și copiii cu cerințe educaționale special 

Prof.Iosub Claudia Luise 

Liceul Economic,,Alexandru Ioan Cuza"Piatra Neamț 

 

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în 

dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, printr-

o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al acestei tendinţe 

este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, la interesele 

şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea educaţională presupune adoptarea 

unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de învăţământ. În sens mai larg, integrarea 

educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul social al şcolii, schimbarea mentalităţilor 

în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, etc.Reformele cele mai accentuate sunt cele la nivelul 

modului de desfăşurare a activităţii didactice.,,Statutul persoanelor cu dificultăţi de învăţare sau al celor 

cu dizabilităţi decurge din atitudinea societăţii faţă de deficienţă şi deficienţi, deoarece ea este cea care 

construieşte o anumită imagine socială a omului şi care este investită cu valoare deplină în societate.” ( 

C.Enăchescu, p.188) 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul de 

egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale societăţii 

şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu handicap. 

Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la 

forme de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de 

predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, etc până la 

complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

Până nu demult, în unele ţări printre care şi România, a separat persoanele care nu se ridicau la nivelul 

standardelor prestabilite, dificultatea de învăţare fiind considerată consecinţa unei boli care poate fi tratată 

numai într-un loc specializat. Copiii cu deficienţe uşoare care frecventau şcoli obişnuite nu beneficiau de 

o asistenţă psihopedagogică adecvată. S-au creat astfel şcoli şi instituţii speciale. Tot mai mult se face azi 

simţită nevoia ca şcolile obişnuite să se implice prin lărgirea obiectivelor lor, astfel încât să poată cuprinde 

o mai mare diversitate de elevi şi să permită înglobarea, în sistemul general, a cât mai multor copii cu 

cerinţe educaţionale specifice. 

În această perspectivă, însăşi învăţământul special trebuie să fie: 

– recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la îndemâna 

tuturor celor care au nevoie de el; 

– integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin restrictiv; 

– flexibil şi centrat pe copil; 

– profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 

– comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, economice, sociale, culturale şi politice. 

Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la bază 

ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1361 
 

• Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, 

lingvistice sau de altă natură; 

• Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze la cerinţele prefabricate; 

• Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi membrii societăţii; 

• Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: programe de 

învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, folosirea optimă a resurselor, 

parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; 

• Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru obţinerea de 

performanţe proprii după posibilităţile lui; 

Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcţionarea unor parteneriate autentice la nivelul 

instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi 

al comunităţii locale. 

Proiectarea şi realizarea unei asemene strategii, va apropia învăţământul românesc de generosul 

ideal al ,,educaţiei pentru toţi copiii – educaţie pentru fiecare”. 

Dacă F.E.Verza (2002,p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea unor copii 

cu diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de hrană, îngrijire, odihnă, 

educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui personal specializat”, E.Bonchiş 

(2000,p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil înseamnă a-l plasa într-un mediu din care lipsesc 

lucrurile personale, evenimentele personale, lipsesc activităţile adecvate/individualizate fiecărei persoane, 

lipseşte contactul cu lumea exterioară şi perspectiva viitorului”. Continuă autoarea:,, personalul 

controlează toate deciziile iar rezidentul îşi pierde autonomia şi încetează a se mai vedea pe sine însuşi ca 

având alte roluri sau relaţii într-o lume exterioară instituţiei, el devine practic dependent de instituţie şi 

incapabil de organizare a propriei sale vieţi”.Astfel se poate observa că există argumente pro şi contra în 

ceea ce priveşte instituţionalizarea copiilor cu CES precum şi rolul societăţii în cadrul acestui proces. 

Analizând aceste probleme, David Thomas stabileşte următoarele avantaje şi dezavantaje privind 

segregarea/instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi/handicapuri: 

Avantajele segregării/instituţionalizării separate: 

• Un număr mai mare de persoane care se pot ocupa de copilul cu dizabilităţi cu mai multă atenţie; 

• Eficienţa metodelor instructiv-educative din învăţământul special; 

• Accesul la servicii medicale şi terapeutice; 

• Reducerea presiunii psihologice exercitate asupra copilului prin acordarea posibilităţii şi timpului necesar 

rezolvării problemelor legate de autoîngrijire şi prin oferirea ocaziei de a elabora niveluri pozitive ale 

imaginii de sine; 

• Includerea într-o comunitate avizată, care recunoaşte şi se îngrijeşte de nevoile sale. 

Dintre dezavantajele principale se pot enumera: 

• Plasamentul copilului într-un sistem social compus în mare măsură din indivizi având acelaşi handicap, 

ceea ce conduce la considerarea celorlalţi drept grup de referinţă; 

• În mod deosebit, atunci când plasamentul este rezidenţial, presupune lipsa contactului cu grupurile de 

vârstă normale, cu toate consecinţele ce rezultă de aici pentru dezvoltarea psiho-socială; 

• Copiii segregaţi din cauza dizabilităţilor lor nu au şansa de a lega prietenii în cartierul în care locuiesc; 
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• Este intuit stigmatul social; 

• Un mediu exagerat de protector devine periculos datorită vulnerabilităţii pe care o produce atunci când 

tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească; 

• Apar consecinţe negative asupra mediului şcolar generate de conflictele privind asumarea competenţelor 

din partea serviciilor sociale, a celor medicale sau a instituţiei de învăţământ special. 

Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a 

elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin 

accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate 

pentru educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului de 

a le rezolva; existenta unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. Asistentul social joacă din nou, un rol 

important, prin alegerea instituţiei de învăţământ, putând astfel modela evoluţia ulterioara a copilului . 

Adepţii învăţământului segregaţionist vehiculează unele argumente : 

1. învăţământul special oferă posibilitatea aplicării unor programe specializate în funcţie de categoria 

deficienţei, de nivelul vârstei cronologice şi mintale, fapt ce deschide o perspectivă mai bună pentru 

integrarea în mediul socio-profesional ; 

2. în învăţământul special omogenizarea grupelor de lucru se poate realiza mai bine decât în învăţământul 

obişnuit deoarece la diversitatea copiilor du deficienţe se adaugă diversitatea celor normali şi diferenţele 

majore dintre cele două grupuri ; 

3. învăţământul special funcţionează cu un efectiv restrâns de elevi, fapt ce permite organizarea 

activităţilor în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale copiilor ; 

4. învăţământul special dispune de cadre didactice specializate atât prin profilul pregătirii universitare, cât 

şi prin dobândirea de experienţă în activitatea practică desfăşurată în timp cu copiii cu CES; 

5. în învăţământul obişnuit, izolarea şi autoizolarea copiilor cu CES sporeşte pentru că se menţin atitudini 

negative din partea colegilor normali sau acceptarea primilor cu rezerve serioase ; 

6. în clasele din învăţământul obişnuit, unde sunt prezenți doi – trei copii cu CES, aceştia sunt neglijaţi de 

către cadrele didactice, întrucât ele nu au la dispoziţie timpul necesar de a se ocupa de ei în mod diferenţiat 

şi nici nu dispun de pregătirea necesară pentru a putea contribui la recuperarea lor ; 

7. în ţările mai dezvoltate copiii cu CES frecventează şcoala de masă şi în completarea unor activităţi 

suplimentare efectuate de un specialist de sprijin sau unul itinerant, astfel încât un copil cu deficienţe 

beneficiază de constituţia mai multor specialişti. 

Nivelurile la care se realizează integrarea sunt: 

1. integrarea fizică-permite satisfacerea trebuinţelor de bază; 

2. integrarea funcţională-presupune crearea condiţiilor de utilizare efectivă a tuturor serviciilor şi facilităţilor 

puse la dispoziţia comunităţii; 

3. integrarea socială-vizează stabilirea acelor tipuri de relaţii în comunitate care să nu excludă persoana cu 

handicap de la viaţa socială obişnuită; 

4. integrarea personală-se referă la posibilitatea iniţierii, menţinerii şi dezvoltării unor relaţii cu persoane 

semnificative; 
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5. integrare societală – are în vedere asigurarea drepturilor cetăţeneşti normale şi a autonomiei decizionale 

în ceea ce priveşte propria existenţă; 

6. integrarea organizaţională – priveşte participarea deplină la toate nivelurile structurilor organizaţionale în 

conformitate cu capacităţile şi interesele persoanei cu handicap. 

Problemele legate de integrare şcolară sunt orientate în esenţă înspre,,integrarea în structurile 

învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie pentru a oferi un climat favorabil 

dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora.”( A.Gherguţ, p.12, 2001)Şcoala 

incluzivă reprezintă un pas mai departe în procesul de permeabilizare şi eliminare treptată a barierelor 

educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi. 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al copilului. 

Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul unei persoane 

competente : psiholog, psihopedagog , profesor consilier. Din acest motiv, în prezentarea de faţă nu 

abordez această latură a problemei. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea programului stabilit 

împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare ( aditive la programa şcolară ) în sălile de 

clasă. 

Consider că nu există ” reţete ” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei 

care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să I se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, 

să se accepte şi să se ajute la nevoie.Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de 

componentă fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale 

evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de 

acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o 

societate aflată în continuă transformare. 
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EDUCAȚIA NE DEOSEBEȘTE, DAR NE  UNEȘTE 

EDUCAȚIA- O ȘANSĂ PENTRU COPIII CU CES 

Prof. Ștefania- Georgiana Ioniță  

Grădinița “Alice”, București 

 

Educația ca fenomen, reprezintă creșterea noastră ca persoane cultivate, elevate și pregătite pentru 

a deveni indivizi activi ai vieții sociale. Acest fenomen este social și specific uman, apare o dată cu 

societatea, dintr-o  necesitate a ei, presupune dezvoltarea omului ca ființă socială și ca forță de muncă.  

 Specifică educației este strânsa legătură cu societatea, educația se schimbă și se adaptează în 

funcție de societate. Dezvoltarea vieții sociale, a societății în general, fac din educație un proces complex, 

evident, specific numai oamenilor. Din generație în generație se transmit toate cuceririle în materie de 

știință, tehnică, etc., educația deținând astfel un rol vital pentru dezvoltarea civilizației, culturii, umanității, 

pentru cultivarea valorilor spirituale și conferirea unui statut elevat condiției umane. Orice individ devine 

om, doar prin educație, așa cum afirma J.A. Comenius. Educația este ceea ce diferențiază omul de celelalte 

specii vii. În afara educației, omul nu este decât o ființă cu deprinderi elementare, goale.  

Educația este cea care ne deosebește, în cele din urmă, însă tot educația este cea care ar trebui să 

ne unească, să ne învețe a deveni mai buni și mai toleranți cu cei din jur, mai empatici. Cerințe/nevoi 

educative speciale - CES - este o sintagmă, care se referă la cerințele în plan educativ ale unor categorii 

de persoane, consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrică, 

fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socioeconomice sau de altă natură; aceste cerințe 

plaseaza elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilalti din jur, stare care nu-i permite o existență sau 

o valorificare in condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune și induce 

un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale. În consecință, 

activitățile educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități de proiectare și desfășurare a lor 

în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor pe 

care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educațional (acest proces presupune, pe lânga continuitate, 

sistematizare, coerenta, rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de întelegere, 

conștientizare, participare, interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din partea elevilor). 

Normalizarea este un termen care se referă, în principal, la asigurarea unor condiții de viață și de 

învățare corespunzatoare pentru persoanele cu cerințe speciale, acceptarea acestora în cadrul societății sau 

comunității din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleași drepturi, responsabilități și posibilități de acces 

la serviciile comunitare ca și celorlalti membrii ai societății, în scopul dezvoltării și valorificării optime a 

potențialului de care aceste persoane dispun. Altfel spus, normalizarea se referă la sprijinul oferit 

persoanelor cu cerințe speciale de către componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod 

de viață similar sau apropiat cu al celorlalți membrii ai societății; consecințele practice ale normalizării 
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sunt programele și acțiunile bazate pe incluziune si integrare. Există patru niveluri functionale ale 

normalizării: 

• normalizarea fizică 

• normalizarea funcțională 

• normalizarea socială 

• normalizarea în societate 

Educația integrată este o formă de educație specială care se desfășoară în alte condiții decât cele 

existente în școlile speciale. În schimb, educația integrată încearacă să înlăture percepția asupra școlilor 

speciale ca unități școlare segregaționiste. Educația integrată are drept obiective, urmatoarele: 

- a educa acei copii cu cerințe speciale în școli obișnuite alături de ceilalți copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență 

medicală și socială) în școala respectivă; 

- a acorda sprijin personalului didactic, al managerilor școlii în procesul de proiectare și aplicare a 

programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe speciale la programul și resursele 

școlii obișnuite (săli de clasa, cabinete, laboratoare, bibliotecă, terenuri de sport etc.); 

- a încuraja relațiile de prietenie și comunicarea între toți copiii din clasă/școală; 

- a educa și ajuta toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei; 

- a ține cont de problemele și opiniile părinților, încurajându-i să se implice în viața școlii; 

- a asigura programe de sprijin individalizate pentru copiii cu cerințe speciale; 

- a accepta schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative din 

școală. 

Ideea integrării copiilor cu dizabilități în școala publică a aparut ca o reacție necesară și firească a 

societății la obligația acesteia de a asigura normalizarea și reformarea condițiilor de educație pentru 

persoanele cu cerințe educative speciale. 

Integrarea înseamnă că relațiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaștere a integrității lor, a 

valorilor și drepturilor comune pe care le posedă. Când lipsește recunoașterea acestor valori, se instaurează 

alienarea și segregarea între grupurile sociale. Altfel spus, integrarea se referă la relația stabilită între 

individ și societate și se poate analiza având în vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex. 

Integrarea presupune egalitatea de participare socială și egalitatea de șanse în realizarea accesului 

la educație. Printre valorile actuale și de perspectivă ale integrării societății democratice din lume se 

consideră dominante  urmatoarele: 

• acceptarea tuturor diferențelor; 
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• respectul diversității; 

• solidaritatea umană și mai ales cu persoane diferite ; 

• lupta împotriva excluderii și marginalizării; 

• lupta împotriva inegalității sociale. 

Conform principiilor promovate în materie de educație de către organismele Internaționale, se 

menționeaza că persoanele/elevii cu diferite tipuri de deficiențe au aceleași drepturi fundamentale ca și 

ceilalți cetățeni de aceeasi vârstă, fără discriminare pe motive de sex, limbă vorbită, religie, stare financiară 

sau orice altă caracteristică a persoanei în cauză sau a familiei sale. 

Dacă acceptăm ideea că, după absolvirea școlii, toți copiii trebuie să beneficieze de șansa de a 

participa activ la viața socială, atunci trebuie să le acordăm necondiționat această șansă încă din școală; 

deci integrarea socială este pregătită și condiționată de integrarea școlară. 

O școală integrativă este : 

·        școala în permanentă schimbare și adaptare la nevoile copiilor; 

·         cel mai eficient mediu de combatere a atitudinilor de discriminare ; 

·         comunitate interculturală primitoare și deschisă ; 

·         școala care-i valorizează în mod egal pe toți copiii, profesorii și parinții ; 

Integrarea se bazează pe convingerea că adulţii lucrează în comunităţi incluzive, alcătuite din 

persoane de diferite rase, religii, aspiraţii, cu sau fără dizabilităţi. Tot aşa, indiferent de vârstă, copiii au 

nevoie să crească şi să înveţe în medii asemănătoare celor în care vor lucra ca adulţi, iar școala este 

principala instituție care trebuie să răspundă acestei nevoi. 

Ca profesori în școala integrativă va trebui să avem o serie de obiective de perfecționare și 

autoperfecționare profesională, cum ar fi : 

• Să fim capabili să remarcăm punctele forte și interesele fiecărui copil şi să le utilizăm pentru motivarea 

interioară în procesul de educație. 

• Să știm să stabilim obiective ambiţioase dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, ceea ce impune 

evaluare diferenţiată. 

• Să formulăm aşteptări adecvate pentru FIECARE elev, oricare ar fi capacităţile acestuia. Această 

abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai şcolii. 

• Să știm să utilizăm un stil de predare bazat mai mult pe activităţi decât pe intervenţia de la catedră. 

• Să știm să oferim zilnic condiţii pentru ca fiecare elev sa aiba un succes 

Competențele utile profesorului din școala integrativă sunt: 

• Să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă. 

• Să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient. 

• Să lucreze în echipă cu părinţii şi cu alți profesioniști care se ocupă de copil 
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• Să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o oportunitate de perfecţionare profesională şi nu 

ca problemă pe care el sau alţii o au de rezolvat. 

• Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranţă. 

Procesul de integrare a copiilor in dificultate presupune din partea  profesioniștilor antrenați nu 

doar interes, cunoștințe și competențe – ci și o capacitate reală de a lucra în echipă. O echipă constituită 

atât în cadrul școlii, dar și o echipa la nivel interinstituțional, care să-i includă pe toți profesioniștii care 

răspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, director de școală și 

alții. 

Pentru fiecare copil aflat în sistemul de protecție este necesară elaborarea și aplicarea unui proiect 

personalizat de îngrijire, educare, recuperare, (re)integrare familială și socială. 

Educația integrată este un act responsabil, asumat de personalul școlii, de comunitate, de familie 

și nu trebuie perceput ca un proces de subminare a școlilor obișnuite, ci ca un proces de normalizare a 

vieții persoanelor aflate în dificultate (ajunse în această stare ca urmare a unor evenimente independente 

de voința lor) și ca o măsură de conștientizare a rolului de instituție publică a școlii, în care toți au dreptul 

să aibă acces în calitate de cetățeni cu drepturi egale ai comunității. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE 

Prof. Înv. Preșc. Perţea  Mirela  G. P.P. ”Bobocei din Micro III”, Buzău 

Prof.Înv. Primar Perţea Ion  Lic.Tehn.,,Dimitrie Filipescu”, Buzău 

 

 În ultimele decenii România a trecut prin mai multe reforme care au avut drept scop modernizarea 

învăţământului şi racordarea la standardele şi realităţile europene existente. Ceea ce astăzi este o realitate 

pentru statele europene – sisteme de învăţământ care asigură condiţii pentru valorificarea potenţialului 

fiecărui copil, renunţând la învăţământul segregaţionist (special şi de masă), pentru România este abia un 

început. 

 În acest context, devine necesară micşorarea distanţei dintre şcoala specială, în care învaţă copii 

cu dizabilităţi, şi şcoala obişnuită. Această delimitare nu corespunde paradigmei pedagogice din secolul 

XX – Educaţie pentru toţi – paradigmă la care am aderat odată cu aprobarea Strategiei Naţionale „Educaţie 

pentru toţi”, în anul 2003. Tot în acest context, în 2011, a fost aprobat Programul de dezvoltare a educaţiei 

incluzive în România pentru anii 2011-2020. 

 Educaţia incluzivă, în sensul acestui program, prevede schimbarea şi adaptarea continuă a 

sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a 

oferi educaţie de calitate tuturor în contexte integrate şi medii de învăţare comună. În literatura de 

specialitate pot fi identificate diferite tipuri de organizare.  

Astfel, în învăţământul formal, incluziunea se va realiza, în funcţie de dimensiunea instituţiei, de 

condiţiile şi resursele existente, prin încadrarea individuală a copilului cu CES în clasa/ grupa din 

învăţământul general sau prin crearea claselor/ grupelor incluzive în cadrul instituţiilor de învăţământ 

general.  

Un criteriu fundamental de diferenţiere a formelor de integrare se referă la durata prezenţei 

copilului cu CES în şcoala obişnuită. Astfel putem întâlni:  

- forme de integrare totală – elevii cu CES petrec tot timpul în şcoala obişnuită cu excepţia 

eventualelor programe terapeutice care se pot desfăşura în spaţii special destinate acestui scop . În cadrul 

formei de integrare totală putem identifica alte câteva tipuri de plasare a copiilor: Plasarea în clasele 

obişnuite, corelată cu anumite modalităţi de pregătire, de ex. lecţii particulare, şedinţe organizate la finele 

unor lecţii, lecţii/ activităţi de consolidare a cunoştinţelor.Plasare în clasele obişnuite, cu susţinerea 

elevului pentru anumite materii din planul de studiu, cu ajutorul unui cadru didactic la anumite materii 

sau a unui cadru didactic de sprijin. Plasare în clasele obişnuite, cu retragerea copilului pentru anumite 

şedinţe, în scopul primirii ajutorului specialiştilor potrivit necesităţilor individuale.  

- forme de integrare parţială – elevii cu CES petrec doar o parte din timpul său în şcoala obişnuită 

sau la anumite discipline şcolare unde pot face faţă. În cazul integrării parţiale, elevul poate frecventa doar 

şcoala obişnuită, studiind doar anumite discipline şcolare sau poate fi înscris într-o unitate specială, care 

este frecventată parţial, alternativ cu activităţile dintr-o clasă obişnuită. 

- integrare ocazională – participarea în comun la diferite excursii, serbări, întreceri sportive, 

spectacole etc. Formele menţionate nu sunt perfecte, pentru a răspunde în totalitate problemelor şi nevoilor 
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copiilor cu CES pentru a fi integraţi în învăţământul general. Dezvoltarea şi aplicarea lor ţine de contextul 

geografic, demografic, socio-cultural, economic, politic, managerial etc. al sistemului de învăţământ.  

Fiecare dintre aceste forme îşi are avantajele şi dezavantajele sale, acestea fiind determinate de 

contextul social, economic, asigurarea cu resurse financiare, materiale, nivelul de pregătire a celor 

antrenaţi în cadrul procesului educaţional.  

Avantaje ale integrării totale: Este asigurat accesul tuturor copiilor la educaţie, acesta fiind 

principiul fundamental al şcolii incluzive, „toţi copii trebuie să înveţe împreună, oricând acest lucru este 

posibil, indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină aceştia”, principiul stipulat şi în declaraţia de la 

Salamanca. Integrarea totală favorizează abordarea copilului cu CES drept copil ca şi toţi ceilalţi, având 

aceleaşi posibilităţi, şanse, astfel fiind membru deplin al şcolii şi prin urmare a societăţii. Aceasta va 

permite îndeplinirea cu succes a rolurilor sociale ulterioare. Plasarea copiilor cu CES în clase obişnuite 

permite un nivel mai ridicat al interacţiunii sociale, copilul având posibilitatea să comunice nu doar cu 

membrii familiei, cu copiii care au acelaşi tip de dizabilitate/ CES sau profesori, ci şi cu toţi elevii şcolii 

obişnuite, lărgindu-şi astfel cercul de comunicare şi cel de prieteni. Toate acestea vor contribui, într-o 

manieră firească, la creşterea încrederii în forţele proprii, la identificarea oportunităţilor de activitate atât 

în cadrul şcolii, cât şi în cadrul societăţii.  

Incluziunea copiilor în clasele obişnuite va contribui şi la eliminarea stigmatizării copiilor cu CES. 

Astfel, va scădea numărul situaţiilor în care copiii vor fi priviţi din perspectiva dizabilităţii pe care îl au, 

dar şi a etichetărilor, înjosirilor la care sunt adesea supuşi aceşti copii. Datorită prezenţei alături, în sala 

de clasă, a copiilor cu CES, copii şi profesorii devin mai toleranţi, deschişi spre diversitate, acceptându-i 

pe toţi cei care sunt diferiţi. Aceştia devin mai atenţi faţă de oamenii care îi înconjoară şi mai deschişi de 

a oferi ajutor în cazul necesităţii acestuia.  

Cu toate acestea nu putem să nu menţionăm şi o serie de dezavantaje cu care se confruntă o 

instituţie de învăţământ care implementează educaţia incluzivă. În condiţiile specifice pentru România, în 

care marea majoritate a şcolilor se confruntă cu o insuficienţă a acoperirii financiare, implementarea 

educaţiei incluzive este dificilă.  

Orice şcoală incluzivă necesită o finanţare suplimentară. Aceasta ar permite crearea condiţiilor 

necesare pentru a încadra în procesul de învăţământ copiii cu CES. Mediul şcolar trebuie să sufere 

schimbări, printre care menţionăm dotarea scărilor cu rampe, existenţa unor săli speciale multifuncţionale 

etc. Sălile multifuncţionale ar permite realizarea activităţilor pentru copiii care necesită realizarea 

anumitor activităţi specifice. 

 O altă problemă constă în necesitatea angajării unor specialişti suplimentari precum: pedagogi de 

sprijin, logopezi, kinetoterapeuţi etc. Toţi ei, alături de profesori, formează echipa care va organiza un 

proces educaţional de calitate, pornind de la adaptările curriculare necesare şi elaborarea planurilor 

educaţionale individuale. O altă problemă constă în conlucrarea dintre familie, şcoală, instituţii medicale 

etc. Tradiţional acestea activează independent, parteneriatul dintre acestea fiind slab. Ori, incluziunea 

totală a copiilor cu CES presupune o conlucrare strânsă între toate aceste instituţii pentru a crea şi realiza 

cu succes traseul educaţional individual de care are nevoie fiecare copil. În acest context, se conturează o 

altă problemă – insuficienţa experienţei şi a pregătirii cadrelor didactice care activează în şcoală. 
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 Existenţa în sala de clasă a unui copil cu CES impune necesitatea unei formari suplimentare, a 

competenţelor de lucru ale cadrelor didactice cu această categorie de elevi. Adesea, e nevoie şi de o 

schimbare la nivel de atitudine a cadrelor existente, pentru a putea aborda copii cu CES în aceeaşi manieră 

cu ceilalţi copii. Şi în privinţa incluziunii parţiale se pot evidenţia unele puncte forte şi slabe pe lângă cele 

identificate pentru integrarea parţială. Astfel, printre avantaje putem menţiona schimbul de experienţă care 

are loc atât între copii din şcoala specială şi cea obişnuită, cât şi între cadrele didactice care activează în 

cele două tipuri de învăţământ. 

 Pentru copii cu dizabilităţi, frecventarea unor discipline în şcolile obişnuite sunt o posibilitate de 

a comunica şi colabora cu alţi copii. Acest proces fiind benefic pentru ambele părţi, chiar dacă la început 

poate exista o neacceptare, ezitare, nesiguranţă şi neîncredere faţă de copiii cu CES. Totuşi existenţa 

continuităţii învăţământului incluziv la toate treptele şi nivelurile vor contribui la eliminarea acestei 

probleme, deoarece de mici copii vor fi toleranţi şi deschişi. Printre dezavantaje putem menţiona faptul că 

integrarea parţială nu permite copiilor să se simtă la fel ca şi ceilalţi, acest proces nefiind continuu. În cele 

din urmă aceştia revin în sala de clasă din învăţământul special. Integrarea parţială poate fi percepută şi 

ca o tulburare a programului obişnuit, resimţit atât de cadrele didactice, cât şi de către elevi.  

În cazul integrării ocazionale, datorită timpului şi frecvenţei organizării acestor activităţi, putem 

identifica, preponderent, elemente pozitive. În principal e nevoie de deschidere, toleranţă, iniţiativă pentru 

organizarea acestor activităţi. Integrarea ocazională poate fi percepută şi drept un început, în anumite 

situaţii, pentru o trecere la o altă formă de integrare.  

În concluzie, putem evidenţia următoarele condiţii care joacă un rol fundamental pentru practicile 

incluzive în sala de clasă: Integrarea depinde de atitudinea profesorilor faţă de elevii cu necesităţi 

educative speciale, de capacitatea sa de a stabili şi a amplifica relaţii sociale, de punctul său de vedere 

asupra diferenţelor în sala de clasă şi predispoziţia sa de a satisface aceste diferenţe eficient. Profesorul 

trebuie să posede un repertoriu de deprinderi, cunoştinţe, abordări pedagogice, metode, mijloace didactice 

adecvate şi timp dacă vrea să menţină eficient această diversitate în sala de clasă.  

Profesorul are nevoie de sprijin în interiorul şi în afara şcolii. Cooperarea regională între organizaţii 

şi părinţi este o condiţie iniţială pentru o incluziune eficientă. Guvernul trebuie să aibă o viziune clară 

asupra incluziunii şi să ofere condiţii adecvate care ar permite utilizarea flexibilă a resurselor.  

Se observă că acţiunile realizate în ultimii ani de către autorităţile România demostrează un interes 

sporit pentru asigurarea unui învăţământ de calitate, inclusiv prin transformarea mediului şcolar în anul 

sigur, prietenos, stimulativ şi adecvat dezvoltării fiecărui copil. În acest context, tindem să credem că şi 

cadrele didactice vor depune maxim efort pentru dezvoltarea eforturilor în direcţia dezvoltării şcolilor 

incluzive.  
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S. 
  

Prof. Georgiana Elena Lazăr  

Grădinița cu Program Normal nr.6 Roşiori de Vede, jud. Teleorman 

 

 

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia permanentă 

de a comunica şi coopera.  Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi 

diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, 

furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe 

faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că 

sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

        Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl 

consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu 

zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. 

Din această categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

        Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având 

nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de 

deficienţa copilului. 

        Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. 

        Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea 

individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 
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Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi 

considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 

învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la 

cerinţele şcolare. 

        În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

        Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. Copiii au 

nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea 

şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

         Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi 

de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

        Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

        Strategii şi intervenţii utile din partea cadrului didactic: 

 -Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 -Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 -Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

 -Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 -Încurajarea eforturilor; 

 -Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 -Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

-Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

-Centrarea învăţării pe activitatea practică; 

-Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

-Folosirea învăţării afective; 

-Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare,etc. 

          Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 
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barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i 

ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale 

pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în 

calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, 

părinţii şi reprezentanţii comunităţii.  

        Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor. 

        Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

       Educaţia incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi 

individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, 

în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. Prin educaţia 

incluzivă este oferit suport - în cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale - copiilor cu dificultăţi de 

învăţare, indiferent de originea lor socială sau de tulburările pe care le prezintă, acceptaţi alături de 

colegii lor "normali". 

        Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a 

capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la 

dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei 

la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi nu justifică 

excluderea din şcoala de masă. Al doilea argument care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este 

acela că şcoala de masă este cea care asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice 

învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de 

asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai 

primitoare şi de acceptare.  

        Pentru prevenirea declinului social ulterior nu este suficient ca aceşti copii să fie menţinuţi în 

sistemul educaţional tradiţional pentru că există pericolul dificultăţilor de adaptare la standardele ridicate 

şi deci pericolul de eşec sau abandon şcolar. Pe lângă acceptarea copilului în şcoala de masă, trebuie 

asigurat un mediu educaţional corespunzător, suport şi experienţe pozitive copilului cu dificultăţi de 

învăţare. 

          O caracteristica speciala a acestor copii "în pericol de excludere" o constituie faptul că 

posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii.        Recunoscând 

faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale ar trebui să ţină cont de 

măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa economică şi integrarea sa 

socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe de readaptare, măsuri 

individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât 

mai normală şi completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit.  

Copilul cu deficienţe se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii trebuie să joace 

rolul de mediator între copil şi persoanele străine. Uneori părinţii pot dramatiza excesiv reacţiile 

inadecvate venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă rea intenţie într-un gest oricât de 
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neutru. Pe de altă parte, unii părinţi refuză să ţină cont de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. 

În acest fel, ei îi împiedică pe copii să înţeleagă şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă. 

Datorită acestui rol suplimentar de mediator, reacţiile părinţilor în faţa unui copil cu deficienţă capătă o 

importanţă majoră. Părinţii reacţionează prin supraprotecţie, acceptare, negare sau respingere. 

       Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi 

copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc 

(loto, domino, table, cuburi, cărţi de joc etc.). În perioada de preşcolar se desfăşoară mai ales în grup, 

asigurându-se astfel socializarea. Din acest motiv, copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, 

alături de copiii sănătoşi. Copiii sunt curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu 

deficienţă fizică, care se deplasează în scaun cu rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi 

pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de sănătate. Perioada de preşcolar este cea mai indicată 

pentru începerea socializării copiilor cu deficienţe. La această vârstă, socializarea se realizează uşor prin 

intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. Totuşi, trebuie să fim atenţi la unele probleme 

deosebite. Unii copii cu deficienţe au avut experienţa neplăcută a spitalizării şi a separării de părinţi. De 

aceea, pot apărea reacţii intense, mai ales în primele zile de grădiniţă. În alte cazuri, copilul are 

probleme legate de utilizarea toaletei şi de deplasare. În aceste situaţii, este de preferat să se solicite 

prezenţa mamei până la acomodarea copilului în colectivitate şi acomodarea personalului cu problemele 

copilului. Jocurile trebuie să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de 

comportament trebuie să fie permanent sub observaţie.  

         Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe feluri: 

prin integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi 

în clasele obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor 

copii în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea de 

învăţământ şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul 

copilului în activitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan 

comportamental.  

        Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de 

societate este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de 

aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva 

de la rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca 

posibilă, a mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. 

 Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi 

nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 
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STUDIU DE CAZ 

ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR COPILULUI 

Prof. înv. primar Mîinea Maria,    școala 

Gimnazială „Traian Săvulescu”, Izvoarele, Prahova 

1. Numele și prenumele: A.L.  

2. Data și locul nașterii: 15 X 2012, Vălenii de Munte 

3. Sex: masculin 

4. Componența familiei: mama, tată, o soră mai mică 

5. Caracteristicile vieții de familie: tipul familiei- normal, climatul familial se caracterizează printr-

un dezacord marcant între părinți, în aceeași curte cu familia locuiește și familia nașilor, nașa 

având o mare influență în creșterea și educarea copilului; 

6. Date privind starea de sănătate: elevul este bine dezvoltat din punct de vedere fizic, ca 

îmbolnăviri anterioare intrării la școală sunt înregistrate numai răceli; 

7. Date privind dezvoltarea personalității:  

 Caracteristici ale proceselor senzorial-perceptive: 
-   percepție difuză, superficială a materialului de învațare 

Memoria: intelect liminar 

Imaginația: nivel mediu, reproductivă 

Limbajul: redus, exprimare greoaie, săracă în idei 

Inteligența: de nivel mediu 

Temperamentul: coleric 

Caracter: indisciplinat, independent în acțiuni, nestăpânire de sine 

Relații în grupul de copii: agresiv, atât verbal, cât și fizic, nu se integrează într-un grup, jignește 

pe toată lumea, încearcă să distragă atenția de la activitate. 

 

 Elevul la care mă refer face parte dintr-o familie de romi, ambii părinți fiind absolvenți de 

școală gimnazială, numai tatăl fiind angajat într-un atelier de tâmplărie. În familie sunt des întâlnite 

conflictele, acestea datorându-se faptului că tatăl este alcoolic, iar când i se aduc la cunoștință 

năzdrăvăniile băiatului, întâi îl pedepsește pe acesta, bătându-l, apoi o învinovățește pe mamă, 

spunând că ea este acasă cu el și  este răspunzătoare de educația lui, apoi îi aplică și ei același 

tratament. 

 Având o soră mai mică, este adesea solicitat să aibă grijă de aceasta, deoarece mama are 

treabă, bineînțeles că acesta este un alt motiv de a-l bate, mama, de data acesta, care consideră că 

nu a îngrijit-o corespunzător pe cea mică, motiv pentru care aceasta plânge. 

 Consider că se încalcă mai multe drepturi ale acestui copil, printre care: dreptul de a avea 

timp liber și de a se ocupa de educația lui, dreptul de a fi ascultat, dreptul de a nu fi agresat, atât 

verbal, cât și fizic, aceste drepturi fiind încălcate de către părinți.  
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La școală copilul refulează, încearcă să atragă atenția asupra lui, să se răzbune pe ceilelți 

datorită frustrărilor acumulate în familie. La începutul clasei pregătitoare nu voia să se supună 

regulilor și programului școlar, era tot timpul răzvrătit, colegii îl evitau de teamă să nu îi agreseze. 

Definirea problemei: probleme de integrare, de socializare, agresivitate verbală și fizică, 

tulburări de comportament, tendințe de bravare. 

Nevoile speciale ale subiectului: 

- Nevoia de socializare, de integrare într-un grup, pentru a stabili relaţii de prietenie cu ceilaţi 

copii, pentru a nu fi considerat “altfel”; 

- Nevoia de afecţiune- orice copil are nevoie să fie preţuit şi iubit; 

- Nevoia de a învăţa- ştiut fiind că achiziţia de cunoştinţe stă la baza educației;  

- Nevoia formării unei bune imagini de sine, de a căpăta încredere în forţele proprii şi de a 

participa astfel, activ, la orice activitate realizată în școală, dar şi în familie; 

- Nevoia de a comunica și de a fi ascultat de cei apropiați; 

- Nevoia de a-i fi respectat timpul liber pentru a-și efectua sarcinile școlare; 

Metode și procedee de investigație: interviul semistructurat și liber, observația, ancheta 

socială. 

Măsuri, soluții propuse:  

 - solicitarea elevului de a efectua diverse activități în cadrul clasei, pentru a se simți valorizat și a 

căpăta încredere în forțele proprii; 

 - repartizarea unor roluri în cadrul jocurilor care să îi ofere posibilitatea să socializeze cu colegii, 

să învețe să își aștepte rândul, să-i asculte pe ceilalți și să fie, la rândul lui, ascultat de către ceilalți; 

 - consilierea părinților, purtând cu aceștia discuții referitoare la necesitatea sprijinirii copilului în 

realizarea temelor, la nevoia de a-l asculta și supraveghea, la eliberarea acestuia de sarcinile gospodărești 

care nu constituie obligația lui; se recomandă evitarea conflictelor părinților în prezența copilului; 

 - evaluarea pozitivă, scoțând în evidență laturile bune ale copilului, faptul că îi place rolul de 

gospodar al clasei, că îi plac activitățile practice și cele de educație fizică.   

Concluzii: 

 În urma aplicării, pe parcursul a doi ani a acestor măsuri propuse, comportamentul părinților încă 

include critici constante, amenințări și pedepse, lipsă de afecțiune și aprobare. Abuzul emoțional este încă 

prezent, limbajul violent cu care se comunică cu copilul, într-o comunicare autoritară, părintele 

neacceptând replici ale copilului. Părinții continuă să spună vorbe grele la adresa lui, să îl maltrateze 

emoțional, iar copilul dezvoltă încă un comportament deviant.  

 În cadrul clasei colegii au acceptat să se joace și cu el, să îi respecte propunerile, să îl asculte, 

lucruri pe care le face și el; din când în când mai refulează, dacă nu în relațiile cu colegii, chiar și cu alții, 

mai mari; atunci cînd încearcă să fie răutăcios, copiii îl ignoră, considerând că are un moment de neatenție 

și nu trebuie să le distragă și lor atenția; când face un lucru bun colegii îl aplaudă, acest lucru fiind 

determinat, cred, de atitudinea indulgentă și răbdătoare a mea față de L. și de aprecierile pozitive și 

stimulative, deoarece este un copil sensibil, căruia îi place  să fie lăudat, să facă surprize și să i se facă 

surprize. Sper ca în anii care au rămas să lucrăm împreună L. se va adapta și se va disciplina, la școală, 
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măcar, să vină cu drag, să înțeleagă că școala îi poate aduce numai bine, relația cu semenii trebuie să fie 

frumoasă, respectuoasă, că trebuie să respecte anumite reguli de conviețuire în societate. 
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Nevoi ale sistemului de învăţământ românesc ,oportunităţi 

şi provocările privind educaţia incluzivă 

Prof. Alexandru Blidar 

 Şcoala Gimnazială Hăşdate-Finişel 

 

Educaţia este o activitate social- umană, complexă care se realizează printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni, 

exercitate într-un mod sistematic, conştient şi organizat, între un subiect individual sau colectiv care 

acţionează asupra unui obiect individual sau colectiv în vederea transformării acestuia din urmă 

într-o persoană activă şi creatoare,corespunzătoare atât particularităţilor sale individuale, cât şi 

condiţiilor social- istorice prezente. 

Ţinând cont de acest aspect şi rol al educaţiei se poate afirma faptul că educaţia constituie un aspect 

fundamental pentru dezvoltarea indivizilor şi a societăţii. Ceea ce intervine este faptul că societatea 

prezentă într-o anumită perioadă istorică nu vizează doar o parte a indivizilor ,doar partea ,,bună” , ci 

cuprinde şi acei indivizi cu anumite dizabilităţi, educaţia fiind chemată în ajutorul integrării acestora 

în viitoarea viaţă socială şi profesională. Educaţia este,deci, principalul factor în asigurarea includerii 

şi independenţei tuturor persoanelor, mai ales a celor cu dizabilităţi. Privid din acest punct putem vorbi 

de educaţia incluzivă . 

Deoarece educaţia nu este ceva care să se manifeste doar pe o anumită perioadă de timp, ci ea durează 

pe întreg parcursul vieţii, ptem spune că ea este direcţionată de diverşi factori,cum ar fi familia sau 

prietenii. Familia şi prietenii sunt influenţe sociale care contribuie la atingerea obiectivelor acestei 

directive care ar trebui să acopere toate etapele vieţii. 

Pe lângă faptul că educaţia incluzivă vizează buna integrare a tuturor indivizilor în viaţa socială, ea 

ajută şi la crearea unor oportunităţi de participare la educaţia de masă a persoanelor cu dizabilităţi. 

Crearea acestor oportunităţi nu este importantă doar pentru aceste persoane, ci contribuie la înţelegerea 

diversităţii umane de către persoanele fără dizabilităţi. Cele mai multe sisteme educaţionale furnizează 

accesul la educaţia de masă şi la structurile educaţionale specializate pentru persoanele cu dizabilităţi. 

În concordanţă cu scopul includerii, structurile de masă şi cele specializate trebuie încurajate să 

colaboreze pentru a sprijini persoanele cu dizabilităţi din comunităţile locale 

În sistemul de învăţămând românesc, această latură a celor cu dizabilităţi este privită oarecum aparte 

faţă de învăţământul de masă şi deşi sunt numeroase programe care vizează promovarea educaţiei 

incluzive, şi integrarea acestor indivizi, consider că nu se pune accentul mai mult asupra acestor 

aspecte. În România mentalitatea celor din învăţămantul de masă şi nu numai este concentrată pe 

aspectele negative 

ale celor cu dizabilităţi, cei normali văzând ca pe un lucru ciudat, rău individualităţile acestor persoane, 

ceea ce duce la respingerea şi nu dorinţa de a integra persoanele cu dizabilităţi în colectiv. Învăţământul 

românesc are anumite puncte slabe, câteva nevoi majore, care nu ii permit o uşoară integrare a acesor 

persoane. Printre punctele slabe ale sistemului se numără: lipsa personalului de specialitate, acesta 
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fiind redus sau chiar lipsind în anumite şcoli,mai ales în mediul rural; atitudinea negativă a unor cadre 

didactice faţă de elevii cu dizabilităţi, cadre didactice care nu empatizează cu elevii; programele şcolare 

încărcate şi complicate,care nu ţin neapărat cont de nevoile de dezvoltare şi educaţie a copilului; lipsa 

unui curriculum incluziv, flexibil a unor planuri educaţionale individualizate; numărul crescut al 

elevilor din clasă, ceea ce duce la incapacitatea cadrului didactic de a se ocupa şi de a empatiza cu 

toate nevoile elevilor săi, mai ales în predarea la clasele simultane; resursele de timp limitate; lipsa 

unor recompense financiare pentru cadrele didactice aflate în situaţia de a lucra cu aceste persoane; 

acordarea unui sprijin infuficient şcolilor incuzive şi a părinţilor copiilor cu dizabilităţi, mai ales în 

cazul celor din mediul rural. Totodată, un alt punct slab al învăţământului românesc este dat de 

implicarea redusă a părinţilor copiilor cu dizabilităţi ca parteneri active în elaborarea planurilor 

educaţionale individualizate. Cei mai mulţi nu acceptă dizabilitatea copilului lor şi văd şcolile 

incluzive ca ,, şcoli speciale” la care merg doar copiii ,,nebuni” în viziunea lor. Datorită acestei 

neînţelegeri cei mai mult de suferit au copiii care dezvoltă un ,,handicap” , care, neoprit şi necorectat 

la timp, poate duce la o dizabilitate mai gravă în viitor. Totuşi, după părerea mea, cel mai negativ 

aspect al sistemului de învăţământ românesc este sprijinirea redusă sau deloc a tinerilor cu dizabilităţi 

pe piaţa muncii, lipsa dotării cu material şi echipamente adecvate persoanelor cu dizabilităţi, cum ar fi 

mobilierul, calculatoarele, rampele de acces. 

Aceste puncte slabe , atrag după ele anumite ameninţări, cum ar fi: promovarea scăzută a elevilor cu 

dizabilităţi, repetenţia; analfabetismul, abandonul şcolar, delicvenţa, viloenţa, abuzul, exploatarea; 

toate acestea fiind dăunătoare şi neeficiente pentru educaţia incluzivă şi integrarea din urmă a 

persoanelor cu dizabilităţi în viaţa socială. 

Privind dintr-o altă perspectivă, învăţământul românesc nu este încărcat doar de nevoi şi puncte slabe, 

ci este conturat şi de anumite puncte tari, cum ar fi: accesul acestor persoane cu dizabilităţi la 

învăţământul de masă; evaluarea timpurie a nevoilor educaţionale speciale ale copiilor cu dizabilităţi 

în scopul planificării intervenţiilor educaţionale; existenţa unui professor de sprijin,consilier şcolar sau 

logoped, aceştia fiind bine pregătiţi în cadrul unor cursuri de formare continuuă , aceste cursuri vizând 

cerinţele educaţionale speciale; susţinerea din partea unor părinţi ai copiilor cu dizabilităţi, aceştia fiind 

conştienţi de dizabilitatea copilului lor şi de faptul că doar împreună cu cadrele didactice şi şcolile 

speciale pot contribui la o bună corectare a acestor dizabilităţi. Un alt aspect pozitiv este acordarea 

unor burse de ajutor social pentru copiii cu cerinţe educative speciale, sau acordarea unor manuale 

gratuite, transport şcolar gratuit. Privind documentele legale, statul oferă sprijin, prin intermediul unor 

legislaţii, a politicilor 

şi a planurilor pentru prevenirea discriminării copiilor, tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi prin accesul 

la toate etapele educaţiei din primii ani de viaţă până la vârsta adultă ( ex. Convenţia Naţiunilor Unite 

cu privire la Drepturile copilului (CDC), adoptată şi deschisă spre semnare şi ratificare de către 

Adunarea Generală prin Rezoluţia 44/25 din 20 noiembrie 1989, ratificată de România la 25 

septembrie 1990, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2000/C364/01), Articolul 14- 

Dreptul la educaţie). 

Aceste aspecte positive ale învăţământului dau naştere unor oportunităţi, cum ar fi: munca în echipă, 

lecţii în parteneriat; modificări de percepţie la nivel social, cu privire la persoanele cu dizabilităţi, 
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parteneriate cu diverse fundaţii, ONG- uri, colaborarea şi schimbul de experienţă între şcoli; învăţarea 

prin colaborare, ce contribuie la dezvoltarea cognitivă şi socio- afectivă a copilului cu dizabilităţi. 

În concluzie, revenind la menirea principală a educaţiei de a tinde spre un ideal, o persoană activă, 

creatoare, cu un necesar de abilităţi care să îi asigure o uşoară integrare în viaţa socială şi profesională, 

pot spune că în învăţământul românesc ar trebui tratată cu o mai mare atenţie educaţia incluzivă, 

deoarece ceea ce se afirmă teoretic, în practică nu se aplică întotdeauna, mulţi copii cu potential 

aproximativ pozitiv rămânând adesea pe dinafară datorită lipsei de interes sau de resurse. De asemenea, 

până când această mentalitate dăunătoare venită atât din partea părinţilor, cât din din partea elevilor 

din învăţământul de masă cu privire la faptul că cei cu dizabilităţi trebuie excluşi, separaţi, negaţi şi nu 

integraţi, iubiţi, ajutaţi; nu dispare, putem spune că educaţia incluzivă, manifestările acesteia sunt cu 

mult înainte de ceea ce suntem noi în acest moment! 
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Grădinița, mediul educațional incluziv 

 

Ianoș Ionica 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 10, Constanța 

 

 

Dezvoltarea umană a fost și este un teritoriu asupra cărora s-au aplecat, cu interes, mai mulți 

cercetători: care-i traseul pe care îl străbate ființa umană, de-a lungul devenirii sale? 

Știm cu toții: copiii sunt diferiți. Și totuși, câteva lucruri esențiale îi fac să fie asemenea: toți au 

nevoie de dragoste, de hrană bună și de stimulare, toți simt nevoia de siguranță, de acceptare, de 

recunoaștere, toți caută sprijin în adult și au nevoie de acesta pe măsură ce își dezvoltă încrederea în 

sine și își dovedesc propria independență. 

Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi 

individuală. Cu atât mai mult când este vorba de copii, aceştia au dreptul de a se dezvolta şi forma 

cât mai adecvat pentru a-şi construi unicitatea şi a participa la identitatea socială şi culturală din 

care fac parte. Este firesc ca societatea să îi sprijine prin politicile derulate la început la nivelul 

familiei, apoi prin grădiniţă şi şcoală.1 

O educaţie de calitate, pentru toţi copiii, se poate cel mai bine realiza pornind de la grădiniţă, iar 

materializarea acesteia se observă tot mai mult în practicile zilnice ale multor educatoare care îşi 

exercită profesia cu dăruire. 

Fiecare copil este înțeles ca un participant activ la învățare și predare, pentru că fiecare aduce cu 

sine, în procesul complex al devenirii sale, o experiență, un stil de învățare propriu, un model social, 

o interacțiune specifică, un ritm propriu, un anume mod de abordare, un context socio – cultural căruia 

îi aparține. 

Paradigma educației incluzive a început să fie utilizată, cu precădere, la sfârșitul anilor 90, ca o 

metodă alternativă sau ca o abordare mai amplă, a conceptului de educație integrată. Alături de copiii 

cu dizabilități, care au constituit o prioritate în integrare, au fost identificate și alte categorii de copii 

cu cerințe educative speciale, în plan educațional: copii cu dificultăți de învățare, tulburări emoționale, 

comportamentale, copii proveniți din medii socio – economice, culturale și etnice defavorizate, copii 

proveniți din medii instituționalizate etc; toți aceștia solicită intervenții și abordări specializate, 

inclusiv servicii de sprijin în școală, pentru o mai bună integrare în programul educativ. 

Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, eficientă şi 

permanentă. Procesul educativ trebuie sǎ se adreseze tuturor şi fiecǎruia, sǎ se concentreze pe soluţii 

rapide şi adecvate la adaptarea faţǎ de diversitatea şi unicitatea umanǎ.  

Educaţia pentru toţi este generatoarea perspectivei incluzive asupra educaţiei. Pornind de la 

deschiderea oferitǎ de sintagma „educaţie pentru toţi”, prin acces şi participare, pas cu pas, se ajunge 

la educaţia incluzivǎ care se defineşte ca o schimbare majorǎ ce presupune politici, practici şi culturi 

incluzive. 

Educaţia incluzivă aduce toţi copiii la un loc, în aceeaşi clasă, în aceeaşi comunitate, îi ajută să 

se simtă bine, să se simtă iubiţi, preţuiţi, apreciaţi, sprijiniţi şi stimulaţi în aceeaşi măsură, pentru a 

ajunge la dezvoltarea deplină a propriului potenţial.  

 
1 Vrășmaș, E,& Vrășmaș, T, Educaţia incluzivă în grădiniţă: dimensiuni, provocări şi soluţii, București, 2012; 
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Viziunea educaţiei incluzive este redată într-un raport UNESCO: Şcolile obişnuite cu o orientare 

incluzivă sunt cele mai eficiente mijloace de combatere a discriminării şi creează comunităţi 

primitoare, dezvoltând o societate incluzivă şi oferind tuturor, accesul la educaţie.2  

Incluziunea este o politică şi un proces care permite tuturor copiilor să participe la programele 

educaţionale, prin schimbare şi adaptarea curriculară.  

Grădiniţa ca mediu incluziv, aderă la principiul centrării pe identitatea unică a fiecărui copil. O 

grădiniţă incluzivă răspunde nevoilor, drepturilor şi responsabilităţilor copiilor şi angajaţilor, este 

prietenoasă, deschisă, adecvat decorată, presupune înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre copii. 

O grădiniţă incluzivă este echitabilă, este bazată pe democraţie şi solidaritate umană, pe lucrul în 

echipă, oferă răspunsuri adecvate situaţiilor educaţionale variate, manifestă flexibilitate şi adaptare la 

schimbare, învaţă acceptarea şi integrarea tuturor copiilor.  

Incluziunea preşcolară vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei 

şi formare a comportamentelor copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării, al aceptării şi oferirii 

de şanse egale pentru toţi. Pentru a realiza aceasta e necesară crearea unui sistem coerent şi coordonat 

de incluziune a copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi, din cadrul altor etnii, din familii defavorizate 

etc, dar şi pregătirea celorlalţi copii în vederea acceptării acestora în mod firesc, pentru a nu face 

diferenţe în manifestarea comportamentală sau verbală.  

Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii care 

trec pragul gradiniței ne pun în situaţia de a căuta, mereu, noi soluţii la problemele ridicate. De cele 

mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem puşi în dificultate de 

complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă copiii cu cerinţe educative 

speciale. Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce 

priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor. O caracteristica specială a acestor copii 

"în pericol de excludere" o constituie faptul că ei nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al 

aşteptărilor faţă de copii, ei nu se adaptează cu uşurinţă. 

Nu este suficientǎ includerea unui copil într-un grup educativ sau în cadrul unui program. Este 

nevoie ca programul sǎ se schimbe în aşa fel încât fiecare copil sǎ fie bine primit. De aceea nu putem 

vorbi despre o grupǎ de copii ca este „incluzivǎ“. Este o grupǎ cu practici educative incluzive, adicǎ 

primeşte toţi copiii şi acordă valoare şi atenţie fiecǎruia, dar educaţia nu poate fi incluzivǎ decât dacǎ 

cuprinde tot programul, practicile, managementul şi acţiunile permanente cu copiii, adicǎ toate 

componentele actului de educaţie în ansamblul lui. Practic, este nevoie ca toatǎ grǎdiniţa sǎ lucreze în 

aceeaşi manierǎ şi toate educatoarele sǎ colaboreze pentru a realiza un program eficient în favoarea 

tuturor copiilor. Educaţia incluzivǎ presupune abordare, politici şi practici în acelaşi sens. Dacǎ într-o 

grupǎ de grǎdiniţa este integrat un copil sau mai multi copii cu CES, nu putem spune cǎ grǎdiniţa este 

„incluzivǎ“, chiar dacǎ la grupa respectivǎ se lucreazǎ foarte bine şi cu rezultate bune. Toatǎ gradiniţa 

trebuie sǎ lucreze în acelaşi sens şi sǎ urmǎreascǎ demersul integrǎrii tuturor copiilor.  

Devin importante nu numai activitatea directǎ cu copiii, ci şi celelalte componente ale actului 

integrǎrii, care privesc toţi actorii educaţionali: colaborarea, împǎrtǎşirea experienţelor între 

educatoare, parteneriatul cu familia şi managementul grǎdiniţei. 

Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. 

Nu copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se 

 
2 Declarația de la Salamanca și direcțiile de acțiune în domeniul educației speciale. Conferința mondială asupra 

educației speciale: acces și calitae, Salamanca, Spania, 1994; 
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adaptează nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne 

ducem cu gândul la copiii cu cerințe educative speciale, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare 

are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în 

ceea ce priveşte educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care  educatoarea trebuie 

să cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din mediul 

socio-cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină existenţa zilnică, 

precum şi modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot exercita un stres deosebit 

asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am obişnuit. 

Educaţia incluzivă în grădiniţă presupune o folosire adecvată a resurselor umane, materiale şi 

metodologice, în favoarea tuturor copiilor, în aşa fel încât fiecare copil să înveţe şi să se dezvolte.  

Educaţia incluzivă presupune parteneriatul educaţional în care educatoarea, copiii, părinţii şi alte 

persoane din comunitate participă împreună la proiectarea, derularea şi evaluarea programelor 

educative. 

Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii, care, la rândul ei, stă la 

baza democraţiei, dar şi pentru a nu pierde calităţile şi competenţele acelora care, din diverse motive, 

sunt ameninţaţi cu excluderea. 

Educaṭia preşcolară este parte a educaṭiei timpurii, adică a acelor programe care desăvârşesc o 

abordare complexă cu privire la valoarea influenṭelor educaṭionale la vârstele mici. Educaṭia timpurie 

nu înseamnă numai educaṭie în grădiniṭă, ci se adresează copiilor, părinṭilor şi membrilor comunităṭii 

pentru a construi împreună proiecte şi programe care să stimuleze dezvoltarea adecvată din primele 

momente ale vieṭii. Este vorba de a valoriza, adecvat, un timp crucial pentru toṭi copiii, inclusiv pentru 

cei cu nevoi speciale de educaṭie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
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CITIREA ARE NEVOIE DE 

MOTIVAȚIE? 

 

                                                                     Prof. Anca Căldăruș 

                                                Școala Gimnazială Nr.1 Suceava 

 

 

 

           Un copil învață să citească după mult exerciţiu, astfel încât, el să poată înţelege literele ca 

simboluri, să poată înţelege că în spatele unui simbol se află un sunet şi că aceste sunete, legate între 

ele, formează cuvinte. 

         În primii ani de viaţă, copilul – prin mimetism – va învăţa să reproducă forma literelor ( atunci 

când dezvoltarea sa fizică a ajuns să îi permită) pe o foaie de hârtie şi va spune de multe ori că ... îşi 

scrie numele. 

         Copiii trebuie mai întâi să înveţe că fiecărui sunet îi corespunde o literă a alfabetului, că uneori 

sunetele pot fi exprimate în grupuri de litere. Şi mai trebuie să fie ajutaţi să vorbească corect, să 

pronunţe corect.  

         Cel mai important lucru care îl face pe copil să citească este latura amuzantă a cititului. Mulţi 

dintre părinţi sau bunici greşesc atunci când îi dau copilului o carte să citească, însă aceştia nu sunt 

pregătiţi să o facă. Sunt părinţi care impun copilului să citească timp”. Multor copii le place să 

citească poveşti despre copii care par reali şi cărţi în care eroii pot fi chiar ei. Ce trebuie să facem 

totuşi pentru copilul  să deprindă plăcerea cititului? În primul rând, copiii trebuie să fie învăţaţi cu tot 

ce înseamnă cartea: în casă să aveţi cărţi, să aveţi obişnuinţa de a răsfoi o carte seara, să vă vadă 

citind, să vă audă vorbind despre cărţi cu plăcere, să mergeţi într-o librărie şi să vă petreceţi acolo 

câteva minute explicându-i câte ceva despre acele cărţi. Atunci când intraţi în librărie, să nu uitaţi că 

trebuie să fiţi pregătit să achiziţionaţi o carte, în cazul în care copilul se hotărăşte să aleagă una!  

 

      Câteva trucuri pentru a obişnui copilul să citească  

  Să facem jurnalul familiei. Utilizăm un caiet în care notăm evenimentele zilei, evenimente care ne-

au bucurat sau care ne-au întristat. Fiecare membru al familiei va scrie în acest caiet şi toţi au dreptul 

să-l citească. Seara, putem să stăm de vorbă despre ce a fost scris în caiet şi ne putem distra împreună 

pe seama „boacănelor” zilnice.  

    

 Descoperiţi un nou cuvânt în fiecare zi. Un joc care îl va face pe copil să „scotocească” după 

cuvinte noi. Competiţia care se va naşte între el şi noi trebuie să fie egalizată. De aceea, putem să ne 

propunem ca într-o săptămână să ştim cât mai multe flori sau animale. Să le recunoaştem în realitate 

(în piaţă sau în parcuri) sau în poze. În următoarele săptămâni se va stabili ce cuvinte să ştim. Fiecare 

cuvânt nou poate fi echivalentul unui punct. Fiecare punct „câştigat” de fiecare membru al familiei, îl 

trecem într-un tabel. La 7 puncte câştigate, ne oferim o surpriză ( o îngheţată, o ieşire la film...etc 

Să scriem câteva rânduri unui om drag. 

                                    

                                                             

           În fiecare zi, scriem câteva rânduri unui om drag: mama, tata, copilului nostru, fratelui, lui 

Moş Nicolae, lui Moş Crăciun, iepuraşului, ...etc.  În serile ploioase, ne hotărâm să nu deschidem 

televizorul, ci să ne aşezăm cu toţii în pat, ne învelim bine şi citim acele rânduri.  

 

       Să ne scriem povestea familiei. Fiecare membru al familiei scrie câteva fraze, una în 

continuarea celeilalte. Subiectele pot fi diverse şi nimeni nu critică ce a scris cel de dinainte.Copilul 

trebuie să aleagă subiectul poveştii de luna aceasta. În acest fel, fiind opţiunea sa, creşte gradul de 

interes pentru povestea construită de noi toţi. 
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      Să ne povestim întâmplările zilei. În fiecare seară, înainte de culcare, îi putem povesti copilului 

ce am făcut peste zi. Sau îi putem citi o parte dintr-o poveste. Când plecăm, lăsăm lumina aprinsă şi 

cartea pe marginea patului. Copilului îi place să adoarmă ascultând vocea caldă a părintelui, dar îi 

place şi să încalce regulile. Ne putem preface că ţinem să stingă lumina la o anumită oră şi s-ar putea, 

ca peste câteva minute, să vedem lumina aprinsă, pe sub uşa camerei sale… 

 

      Citim împreună o rețetă din cartea de bucate atunci când suntem în bucătărie. 

         Deoarece avem mâinile ocupate, îl rugăm să ne ajute să citim modul de preparare al felului 

respectiv de mâncare. Şi miza este importantă: o mâncare bună. Dar şi valorizarea este aproape 

instantanee, deoarece vom avea grijă să îl lăudăm, că nu am fi reuşit să gătim atât de bine fără el… 
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STIMULAREA COPILULUI CU CES 

Ates Nadea 

Grădinița Pn.Nr.12,Arad 

 

       Școala trebuie să stimuleze exprimarea potențialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 

inițiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relații care să nu exagereze 

prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii și să stimuleze încrederea în sine, într-o 

atmosferă de comunicare liberă.În stimularea motivației pentru învățare este importantă și atitudinea 

și comportamentul profesorului față de întreaga clasă și față de copiii cu CES. 

 Este important ca profesorul să empatizeze cu acești copii, să le ofere sprijin necondiționat și să le 

faciliteze integrarea în colectiv. Natura umană este condamnată la o continuă  evoluție, deoarece, dacă 

stimularea este slabă sau rămâne neschimbată, copiii se vor plictisi. Asta se va întâmpla, dacă nu vei 

inventa alte și alte motivații, oferă-i sentimentul de  aoto eficiență, dă-i încredere că ce face este bun 

și util, condu-l cu blândețe ,fă-l să se simtă iubit, apreciat. Măsura în care motivația  este sau nu 

prezentă  în prim planul  activității  psihice   a  unui elev determină  orientarea  și susținerea  pentru  

majoritatea  proceselor  mentale conștiente ale unui individ. Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime 

propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în 

contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi 

timp.Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale 

sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc 

având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în 

funcţie de deficienţa copilului. 

Legată de motivație, o dimensiune a interesului pentru învățare este curiozitatea, care la elevul cu CES 

este sensibil  diminuată  deoarece și practica  acumulării de cunoștințe și experiențe este limitată. În 

planul învățării, pentru a descrie dimensiunile cu cea mai mare influență asupra reușitei  școlare, 

stimularea   curiozității  elevilor asigură  reușita procesului de predare- învățare. Pentru a dezvolta 

gândirea creativă e important să stârnim curiozitatea elevilor, încurajându-i mai degrabă să formuleze 

întrebarea “de ce?” decât acel  “da, am înțeles”. Ca atare școala nu trebuie să se limiteze doar la a 

transmite cunoștințe  și a-i face pe elevi să evite eșecul școlar, ci mai mult trebuie să-și asume și rolul 

de a-i ajuta pe elevi să-și descopere propriile potențialități O caracteristica speciala a acestor copii „în 

pericol de excludere” o constituie faptul că posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit 

al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului 

educaţional tradiţional. În spatele acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare 

a proceselor cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de 

o stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei necorespunzătoare 

este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu condiţia ca 

potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate aceste corecturi se pot realiza în cadrul 

şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de dezvoltare cognitiva 

Spiritul de echipă și de ajutor este relevant și  în cadrul  activităților  culturale prezentate la scenă 

deschisă. Prin intermediul  activităților  culturale se dezvoltă libera  exprimare, capacitatea de furnizare 

a mijloacelor de comunicare non-verbală, interacțiuni sociale, cunoașterea  celuilalt, creșterea  

încrederii  în sine, abilitatea  socială  de a conduce şi a fi condus, concentrarea, creativitatea, 
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Formarea deprinderilor de viață la copiii diagnosticați cu dizabilități reprezentă în societatea noastră 

un moment extrem de dificil pentru mulți dintre părinți și cadre didactice, datorită ritmului de 

dezvoltare aparte, iar, pe de altă parte, din cauza temerii de a fi respinși şi marginalizați. Este important 

să se înţeleagă că aceşti copii pot ajunge parte integrantă a comunității din care fac parte, dacă vor 

însuși o serie de reguli după care să se ghideze încă din primii ani ai copilăriei.  
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Impreună pentru integrare și succes 
 

Profesor învăţământ primar: Florea Adriana 

Colegiul de Arte “Sabin Drăgoi” - Arad 

 

 

În seria trecută am avut parte de surpriza vieţii mele, în clasa pregătitoare s-a nimerit în clasa 

mea un elev cu vârsta de 7 ani, suferind de surditate  congenitală cu implant cohlear, vârsta auditivă la 

preluare, de 3 ani şi jumătate, adică de cât timp aude copilul, de când are implantul,  fără frecventarea 

grădiniţei.  

Eu consider că achiziţiile acestui elev mă fac să fiu mândră de realizările lui şi totodată, fără 

modestie şi de realizările mele ca învăţătoare. Consider că m-am maturizat profesional alături de el. 

Îmi amintesc de prima zi de şcoală, în clasa pregătitoare, clasa pregătitoare fiind o noutate şi pentru 

mine, fiind prima serie de cinci ani. Îmi amintesc teama şi nesiguranţa mea când l-am văzut prima dată 

şi nu înţelegeam ce are, ce este cu acel aparat practic lipit de zona encefalului, credeam că este o mufă. 

Cu diplomaţie am rugat părinţii care au o problemă deosebită, să rămână să discutăm. Aceasta se 

întâmpla imediat după prima zi de şcoală, care dealtfel a decurs de nota 10, fără ca să manifest ceea ce 

simţeam. S-au oprit câţiva părinţi, ultima a fost mămica lui M. Fără a manifesta o clipă temerea mea 

am întrebat-o ce problemă deosebită are, atunci a început să îmi povestească despre elevul meu. S-a 

arătat tare încântată de faptul că l-am acceptat aşa cum e pentru că a fost mereu respins, oriunde a fost 

pentru a se înscrie la grădiniţă.  

Pur şi simplu nu m-am lămurit nici când mama lui mi-a explicat că este un implant cohlear 

pentru că nu ştiam nimic despre acel aparat. În gândul meu am spus: “... dacă  eu, îl voi ajuta pe acest 

copil să scrie după dictare, atunci voi fi cea mai bună învăţătoare...” atât am crezut că va fi cea mai 

mare realizare a mea.  

Ajunsă acasă am studiat tot ce am gasit pe internet despre implantul cohlear, am văzut pe 

youtube până şi cum se realizează operaţia. Am fost impresionată şi m-am ambiţionat sa lucrez eficint 

cu el, sa îl integrez în clasă, ceea ce am reuşit cel mai uşor, prin jocurile de autocunoaştere, 

intercunoaştere, interrelaţionare şi de coeziune a grupului. 

Am studiat mult timp pentru a reuşi să ştiu cât mai multe despre cum pot să lucrez cu el eficient, 

am colaborat cu mulţi oameni din diferite specialităţi. M. mergea la logoped specializat pentru 

implanturile în cohlee, săptămânal, am colaborat foarte bine cu dânsa. Copilul este membru în asociaţia 

“ASCULTĂ VIAŢA!”, încă colaborez prin donaţii cu asociaţia care îi ajută pe aceşti copii. Să ştiţi că 

sunt tare mulţi la noi în ţară. Toţi copiii cu implant cohlear merg împreună în excursii şi tabere, 

sponsorizate de “Ascultă viaţa!”.  După prima săptămână am învătat să îi schimb bateriile la aparat, 

pentru  nu aştepta venirea unui părinte care să execute această procedură. Copiii  nu mai vorbeau, 

spuneau că nu are rost să vorbim dacă M. nu aude.  Atâta solidaritate între copii mai rar mi-a fost dat 

să întâlnesc, am reuşit să am o clasă unită. 

Pentru mine formarea acest copil a însemnat enorm, a fost unul din ţelurile mele, pe care, cu 

multă muncă, am reuşit  să îl ating.  Acum el este elev în clasa a VII-a, specialitatea arte plastice, fiind 

extrem de talentat la pictură şi grafică. L-am încurajat să se exprime prin pictură, acum excelează. Are 

un palmares bogat în premii pe toate nivelurile, începând de la nivelul regional până la cel internaţional. 

Sunt mândră că acum elevul meu lucrează la nivelul clasei, este premiant cu media generală peste 9, 

ceea ce mie mi se pare extraordinar, de necrezut pentru mine pe când era în clasa pregătitoare. Cei 
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cinci ani în care am lucrat împreună eu m-am perfecţionat alături de el, de când am început să lucrez 

cu el nu am mai vorbit niciodată cu faţa la tablă, sau într-o parte, ci mereu cu faţa la elevi, privindu-i... 

( elevul M. citea pe buze , informaţiile ajung cu ecou prin implant).  

Sunt tare mandră de elevul meu, mă caută deseori, încă îmi cere sfaturi şi îmi mulţumeşte de 

fiecare dată pentru că l-am ajutat, iar eu îi mulţumesc că a avut încredere în mine şi m-a ascultat. 

Colaborarea cu părinţii care a fost foarte bună, a fost deasemenea, esenţială. 

 Doresc sa vă prezint programul de intervenţie personalizat pe baza căruia am lucrat cu elevul 

meu, l-am adaptat în fiecare an, acesta fiind cel final, din clasa a IV-a. 

 

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului: A.  R. M. 

Data naşterii: 02.x. 2005 

Clasa:  a IV-a A  

Domiciliul: Arad......  

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Surditate  congenitală, implant cohlear.  

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate. 

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama, 

tata şi copilul. Familia are venituri şi prezintă condiţii foarte bune de locuit. Ambii părinţi acordă 

atenţie deosebită copilului şi sunt interesaţi de  activitatea şcolară. 

 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Profesor logoped: A. R. 

Prof. Logoped specializat implant cohlear: X. R. 

Conşilier şcolar: L. G. 

Itinerant: P.– C. C.  

Numele cadrului didactic:  Florea Adriana 

 

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2012,  CP A 

Data revizuirii P.I.P.:  1 octombrie 2013, clasa I A 

                                       1 octombrie 2014, clasa a II-a A 

                                       1 octombrie 2015, clasa a III-a A 

                                       1 octombrie  2016, clasa a IV-a A 

 

3. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 
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• observaţia spontană şi dirijată. 

 

4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii  mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

• Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Participarea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în 

scris; 

 

5. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea deprinderilor de scriere şi citire corectă, precum şi scrierea lizibilă a 

cuvintelor; 

•  Formarea capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere a materialului citit, a cerinţelor 

itemilor din fişe, teste, muncă independentă sau pe grupe; 

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

 

6. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

• Stimulează elevul în vederea reducerii dificultăţilor de învaţare prin exersarea şi dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atenţie, motivaţie), a unor trăsături pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv şi motivaţional, a deprinderilor de muncă individuală; 

• Implică mama pentru a o ajuta să lucreze cu copilul pentru asimilarea unor cunoştinţe esenţiale: 

cunoaşterea mediului, coordonare spaţio-temporală, dezvoltarea limbajului şi a vocabularului, 

abilităţi de relaţionare socială; 
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OBIECTIVE METODE ŞI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciţii de 

relaxare, pentru concentrarea 

atenţiei şi dezvoltarea 

memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exerciţiul de relaxare 

- planşe 

- fişe de lucru 

- cărţi 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atenţiei vizuale, a analizei 

auditive şi îmbogăţirea 

vocabularului; 

- exerciţii de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

- exerciţii pentru formarea priceperilor 

şi deprinderilor de pronuntie corecta a 

silabelor şi cuvintelor; 

- exerciţii de formulare a unor propoziţii 

simple cu sunetul corectat in diferite 

pozitii; 

- povestiri după imagini, planşe; 

- demonstraţia; 

- planşe 

- fişe de lucru 

- jocuri 

- cărţi 

- stăpânirea şi motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvata a trăirilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciţii de autocunoastere; 

- exerciţii pentru cresterea stimei de sine 

şi a încrederii în forţele proprii; 

- exerciţii pentru managementul 

emoţiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea; 

-fişe de lucru 

-desene 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea şi formarea unor 

deprinderi eficiente de studiu; 

- efectuarea temelor la cabinet 

când este posibil;  

- efectuarea temelor şi invatarea pentru 

oferirea unui model de lucru; 

- explicatia; 

- exerciţiul 

-cărţi, caiete; 

-fişe de lucru şi 

cartonaşe 

 

- organizarea locului de 

învaţare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- încurajarea 

 

- sprijinirea copilului in 

parcurgerea materiei in ritm 

propriu şi ajutor la cererea 

doamnei invatatoare; 

- tratarea diferentiata; 

- relatie empatica învaţător-elev, 

consilier-elev; 

- activităţi ajutătoare 

-planşe 

-jocuri 

-casete 

-cărţi 

- construirea unui orar şi 

respecterea lui astfel  încât 

elevul să îşi facă temele, 

oferirea de recompense de 

către familie; 

- convorbirea; 

- exerciţiul 

-cartonaşe cu sarcini 

expuse în cameră 

- măsuri unitare de sustinere a 

copilului de către familie; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 
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- motivarea familiei  în 

continuarea tratamentului, 

schimbarea aparatului cu unul 

mai performant. Clasa mea a 

adunat o parte din suma, prin 

donaţii (2% din impozitul pe 

venit); 

acordarea de feţe 

vesele 

• Frecvenţa activităţilor programului terapeutic este de o şedinta pe săptămână (45-50 de minute) 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

Domeniul de intervenţie: limba română 

Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori 

întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi 

coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală.  

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

-exerciţii de delimitare a 

cuvintelor în enunturi; 

-exerciţii de stabilire a 

poziţiei unui cuvânt într-o 

propoziţie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor în 

cuvânt; 

-exerciţii de distingere a 

sunetului iniţial, final sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvant; 

-identificarea cuvintelor 

ce contin sunetul învăţat şi 

despartirea lor in silabe; 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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2. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în textul 

tipărit şi în textul 

de mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui 

cuvant auzit cu imaginea 

corespunzătoare; 

-exerciţii de despărtire a 

cuvintelor în silabe; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte şi comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor şi propoziţiilor; 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor şi a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de încadrare 

corectă în pagina a textului 

(data, alineat); 

- exerciţii de apreciere 

corectă a spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de cuvinte şi 

propoziţii; 

 

cuvinte, rostite clar 

de învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; citeşte 

în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite 

diin 2-3 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

sau repetări, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când 

întâlneşte cuvinte 

care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri 

de litere etc.; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 
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 - construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la regulile 

grafice, ortografice 

şi de punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, 

cu unele omisiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de 

la normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a semnelor 

de punctuaţie; 

 

Domeniul de intervenţie: matematică 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să scrie, să 

citească numerele 

naturale de la 0 la 

1 000 000 

 

- să compare două 

numere  

- să completeze 

un şir de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 1 000 

000; 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la 1 000 

000; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 1 000 

000; 

- exerciţii de alegere a 

unei descompuneri 

- asociază mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

- identifică cifra 

zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea 

unui număr de cinci 

cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, 

ordonează 

numerele; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 
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2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

 

 

 

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

de la 0 la 1 000 

000 cu sau fără 

trecere peste 

ordin cu ajutorul 

calcului in scris; 

- să efectueze 

exerciţii cu mai 

multe operaţii, 

respectând 

ordinea efectuării 

operaţiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să rezolve 

probleme 

matematice cu 

potrivite pentru efectuarea 

unui calcul; 

- rezolvarea de probleme  

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare şi scădere 

cu numere de la 0 la 1 000 

000 ; 

-ex de înmulţire şi 

împărţire a numerelor 

naturale în concentrul 0-

100 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. de verificare a 

rezultatului prin probă ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme                                                                                                                                                                              

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând 

numerele date 

-ex. de numărare cu pas 

dat „înainte” şi „înapoi” 

cu şi fără sprijin de 

obiecte sau desene ; 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora ; 

 

 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

numerele in 

concentrul 0 - 1 000 

000 

-efectuează adunări 

şi scăderi în 

concentrul 0- 1 000 

000 cu sau fără 

trecere peste ordin, 

utilizănd 

simbolurile +, -, = 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează corect 

80-90% 

dinexerciţiile cu o 

singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

-rezolvă probleme 

cu date numerice şi 

enunţ sintetic, 

recurgând la 

modelarea figurală a 

datelor problemei; 

- efectuează, parţial 

corect, în ritm 

propriu, după 

lămuriri 

suplimentare;   

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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operaţiile 

cunoscute 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor  modele de comportament cu un 

grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie, calcul matematic şi rezolvarea problemelor diverse din 

programa clasei a IV –a ; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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STUDIU DE CAZ- INADAPTAREA ȘCOLARĂ 

Neamțu Ecaterina Sanda 

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

SUBIECTUL: B.D., 7 ani, clasa I 

- elevul prezintă timiditate excesivă în timpul activităţilor, iar în timpul pauzelor are un 

comportament antisocial: foloseşte limbaj vulgar, îşi jigneşte colegii şi uneori are un 

comportament violent faţă de aceştia.  

- elevul înregistrează rezultate slabe, atingând cu greu standardele minimale de 

performanţă; 

ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI: 

Părinţii elevului lucrează in străinătate. In această situație, copilul nu are modele stabile pe care 

se poate baza. 

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

- fiind timid, are o stare profundă de nesiguranţă şi neîncredere în propriile forţe; 

- copilul îşi întâlneşte părinţii de doua ori pe an, în timpul vacanţelor, însă şi atunci când 

asta se întâmplă, copilul îşi petrece timpul tot cu bunicii; 

- bunica are un comportament violent (agresează copilul verbal şi îl bruschează des) 

Comportamentul: 

- nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare şi de 

multe ori nu răspunde nici atunci când este solicitat; 

- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să 

privească în ochi învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor; 

- când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea; 

- B.D. are capacităţi intelectuale de nivel mediu; 

CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE: 

Obiective: 

- La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii; 

- Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi; 

- I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi resposabilizat; 

- Părinţii vor petrece timp de calitate cu copilul, li se va explica faptul că nu e de ajuns ca 
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ei să fie în aceeaşi casă cu copilul, ci ceea ce vor face cu copilul atunci când se întâlnesc; 

- Bunicii i se va explica faptul că, deşi e greu să ţii pasul cu un copil, trebuie să înţeleagă 

nevoile afective ale copilului, nevoia de a fi înţeles şi apreciat. 

Metode şi strategii 

- Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el; 

- O strânsă legătură cu familia, astfel încât atunci când părinţii/ bunica au întrebări, au 

nevoie de sfaturi, să simtă că au suport şi nu trec singuri prin această situaţie cu care se 

confruntă; 

- Ajutarea lui B.D. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa 

colegilor săi, printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei; - I se va da ocazia să-şi 

mărească încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile în care interacţionează cu 

grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în competiţii, concursuri. 

- Se va cere ajutorul consilierului şcolar, data fiind natura cronică a problemelor lui B.D. 

APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

- I se cere lui B.D. să răspundă zilnic de distribuirea cornului şi laptelui, pentru a intra în 

contact cu toţi colegii; 

- Va fi încurajat permanent de către bunica sa, chiar pentru cele mai mărunte lucruri; 

- Se va elimina complet limbajul abuziv şi bruscarea copilului (alternativă: bunica va 

număra până la 10, în gând, înainte de a acţiona); 

- Va lucra o dată pe săptămână cu consilierul şcolii. 

Participarea în clasă 

- Învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi pusă 

în ziua precedentă. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, micşorându-i teama de 

a răspunde în faţa colegilor. 

- Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel 

încât să-i permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă. 

Aptitudini sociale 

- În timpul activităţilor de grup, elevul va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze 

planul de acţiune după o consultare cu învăţătoarea care îl va informa asupra lucrurilor pe care 

acesta va trebui să le spună şi să le facă în rolul respectiv. 
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Şedințe de consiliere 

- O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. 

- O dată pe lună va participa şi bunica 

EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

- La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu 

B.D., bunica şi consilierul şcolar. 

- Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile 

spontane cu alte persoane. 

REZOLVAREA PROBLEMEI: 

După o lună comportamentul elevului s-a schimbat: nu îşi mai jigneşte colegii deloc, a 

căpătat mai multă încredere în el, se implică în activităţi, răspunzând fără teama eşecului. 
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DEMERSURI PSIHOPEDAGOGICE INTEGRATE ÎN TULBURĂRILE DIN 

SPECTRUL AUTIST 

-studiu de caz- 

 Prof. Oros-Mănarcă Adriana 

Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă Nr 2, Bistriţa 

 

I.Date personale şi familiale 
 

Nume şi prenume: S.A 
 

Sex: masculin 
 

Data şi locul naşterii: 06.x.2006 
 

Diagnosticul medical: tulburări comportamentale cu note autiste, retard psihic mediu / sever, 

epilepsie sechelară. 

Date despre familie 
 

Tatăl (34 ani) şi mama (39 ani) ,din Târgu-Mureș. 
 

În prezent, părinţii copilului sunt divorţaţi, acesta locuind împreună cu mama şi bunica din partea 

mamei, într-un apartament de două camere, statutul socio-economic al familiei fiind unul de nivel mediu. 

Bunica are grija de A. pe parcursul zilei, până la întoarcerea mamei de la servici. Între părinţi se păstrează 

o relaţie cordială, tatăl vizitându-l pe A. săptămânal sau la două săptămani. 
 

Bunica îi oferă copilului sprijin, desfăşurând împreună activităţi de joc, ieşiri în aer liber, uneori 

manifestând comportamente supraprotective la adresa copilului sau chiar făcând anumite lucruri în locul 

lui A. (dezbrăcare-îmbrăcare, alimentarea lui A. – lucruri pe care A. Este capabil să le execute). Datorită 

acestor comportamente, bunica este şantajată emoţional de către A. 
 

Relaţia mamă-copil este una bazată pe afecţiune reciprocă, mama acordandu-i lui A. tot sprijinul 

în creşterea şi educaţia sa, uneori fiind supraprotectivă. În timpul petrecut împreună (mama şi A.), aceştia 

se implică în activităţi educative şi de joc. Relaţia tată-copil este una mai puţin propice dezvoltării 

corespunzătoare copilului, preocuparea sa pentru A., fiind una limitată (întreabă de starea de sănătate a lui 

A.), neimplicându-se în viaţa cotidiană şi cea şcolară a acestuia, fapt care se resfrânge, în special, asupra 

dezvoltării emoţionale ale lui A. 
 
 

Anamneza 

Sarcina a decurs normal, A. născandu-se la 40 de săptămani şi obţinând scorul Apgar 9, pe motivul 

că nu a plâns imediat după naştere. 
 

Totul decurge normal în dezvoltarea lui A., pană în jurul varstei de 1 an şi 4 luni cand mama şi-a 
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dat seama că ceva nu este în regulă deoarece A. nu realiza poziţia ghemuit şi nu vorbea (nu spunea mama, 

tata, apa etc.), doar scotea sunete. 
 

La vârsta de 2 ani şi 9 luni, după ce a fost evaluat de către un neurolog şi un psihiatru, A. este 

diagnosticat, iniţial, cu autism infantil, iar după a treia convulsie manifestată i s-a mai adăugat şi 

diagnosticul de epilepsie. 
 

Din  acel  moment,  A.  a  fost  supus  unui  tratament  medicamentos:  pentru  epilepsie: 
 
Carmazepină – care îi este administrată şi în momentul de faţă; Depakim – administrat 2-3 luni, după care 

a fost retras datorită ineficienţei sale în cazul lui A.; Tranxene – administrat 3 luni fără rezultate, după care 

a fost retras. 

 

De la vârsta de 3 ani şi 2 luni, A. frecventează Grădiniţa, 8-10 ore pe săptămană (atât cât îi permitea 

starea de sănătate ) sub supravegherea unui tutore. De asemenea, a luat parte la activităţi de intervenţie şi 

terapie, 6-8 ore pe săptămana (la domiciliu), activităţi realizate de către un intervenient (aceeaşi persoană 

care e şi tutore). Aceste activităţi constau în recuperare logopedică, educaţie psihomotorie, activităţi de 

învăţare (şi în mediul natural), activităţi de autoservire şi autonomie personală, integrare neurosenzorială, 

terapie ocupaţională-arterapie (toate acestea bazându-se pe principiile psihoterapiei cognitiv-

comportamentale –metoda ABA). După 10 luni de terapie a avut loc schimbarea intervenientului. În urma 

acestei schimbări, evoluţia lui A. a avut un curs liniar, observându-se în continuare progrese. 

Cognitiv: imită gesturi simple la cererea unui adult, sortează 2 culori la cerere, mâzgăleşte, colorează 

fără a ţine cont de contur, inserează diferite forme în stativul lor, completează o planşă cu incastre, 

conţinând 6 piese diverse (peşte, găină, câine, pisică, vacă, pasăre), găseşte o carte care îi este descrisă, la 

cerere; arată cu degetul părţile corpului, se recunoaşte în poze.  

Dezvoltarea motorie: prezintă dificultăţi în echilibru, merge singur într-un stil aparte, nu aleargă, 

întâmpină dificultăţi şi dezvoltă anxietate la trecerea peste obstacole (oricât ar fi de mici), coboară şi urcă 

scările fără a alterna picioarele, cu ajutor (ţinând de mână o persoană adultă), nu sare pe loc, bate din 

palme, utilizează un creion, inserează obiecte medii în stativul lor, pensă digitală slab dezvoltată, înşiră 

mărgele mari (cu diametrul de 4-5 cm), manipulează plastilină (face bulgăraşi). De asemenea, A. prezintă 

stereotipii motorii: învârtirea obiectelor, legănarea trunchiului înainte şi înapoi, în poziţia şezut pe fundal 

muzical sau doar ritmat, fluturarea degetelor în faţa ochilor, bătutul din picioare, deschiderea/ închiderea 

uşilor de la dulap/ sertare, scuturarea vitrinelor, mişcarea draperiilor.  

Interese: prezintă interes pentru sunete foarte tari, chiar zgomotoase (realizate de diferite jucării 
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electronice sau de către A., lovind în diferite obiecte), ascultă muzică (unele melodii le fredonează în 

timpul diferitelor activităţi cotidiene) şi manifestă un interes crescut pentru calculator (PC) – efectuează 

diferite sarcini cu ajutorul acestuia, se joacă la calculator asistat de un adult şi ascultă muzică la acesta.  

Potrivit Scalei de evaluare a autismului infantil Schopler, s-au înregistrat următoarele 

rezultate: 

Relaţia cu oamenii: este doritor să interacţioneze cu cei din jur, în special cu copiii de vârsta lui, iniţiază 

interacţiuni (luându-l pe celălalt de mână), când este strigat pe nume sau i se atrage atenţia realizează 

contactul vizual; manifestă afecţiune faţă de persoanele apropiate şi faţă de copiii de aceeaşi vârstă şi îi 

face plăcere să i se ofere afecţiune; participă la activităţi cu alţi copii şi uneori, sunt necesare mai multe 

încercări pentru a se implica într-o sarcină; manifestă anxietate şi ignorare când este criticat sau pedepsit 
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Programul de intervenţie  

Obiective generale şi specifice 

Pe baza rezultatelor obţinute în cadrul evaluării iniţiale şi pe faptul că A. frecventează 

fundația (fiind necesar utilizarea toaletei în acelaşi timp cu alţi copii, îmbrăcarea şi dezbrăcarea în 

preajma acestora, uneori mâncând împreună cu, colegii de grupă) s-a considerat ca programul de 

intervenţie să aibă următoarele obiective: 

➢ Dezvoltarea autonomiei personale 
 

1. dezvoltarea abilităţilor necesare pentru îmbrăcarea şi dezbrăcarea obiectelor 

de îmbrăcăminte  

2. recunoaşterea, denumirea şi utilizarea tacâmurilor  

3. dezvoltarea abilităţilor necesare spălatului pe mâini  

4. recunoaşterea şi utilizarea oliţei  

5. optimizarea identificării şi denumirii corecte a segmentelor propriului corp  

➢ Dezvoltarea psimotricităţii 
 

1. dezvoltarea pensei digitale  

2. optimizarea coordonării ochi-mână  

3. optimizarea coordonării mâinilor  

4. dezvoltarea forţei manuale  

5. educarea echilibrului şi a ritmului mişcărilor  

6. dezvoltarea unor abilităţi necesare pentru autoservire  

➢ Dezvoltarea comunicării şi a limbajului 
 

1. îmbogăţirea vocabularului  

2. optimizarea iniţierii comunicării/interacţiunii  

3. să răspundă la întrebări în propoziţii formate din 2 cuvinte  
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➢ Eliminarea stereotipiilor 
 

1. Identificarea şi eliminarea factorului declanşator  

2. Scăderea frecvenţei manifestării comportamentului stereotip  

3. Diminuarea intensităţii de manifestare a comportamentului stereotip  

4. Înlocuirea comportamentului stereotip cu unul adecvat (orientarea atenţiei şi 

implicarea într-o activitate plăcută )  

Activităţi desfăşurate 

Programul de intervenţie a început în anul 2013 şi s-a derulat pe parcursul a doi ani. În cadrul 

acestui program s-au desfăşurat diferite activităţi individuale zilnice (1-1 pe zi), cu excepţia zilelor în care 

starea de sănătate nu îi permitea participarea la activităţi. 

a. Dezvoltarea psihomotricităţii 

În cadrul programului de intervenţie s-a urmărit achiziţionarea unor comportamente/deprinderi din 

sfera motricităţii, cum ar fi: să urce şi să coboare singur scările, să sară de pe loc, să construiască un turn 

din trei cuburi, să coloreze în contur, să „coasă” cu ajutorul şiretului diferite forme ( vapor, avion, autobuz, 

maşină), să prindă clame de plastic pe marginea unui vas rotund. 

Activităţi de colorare 

La început colorarea a avut loc în cadrul unor contururi confecţionate din plastilină pentru a i se 

oferi copilului un mic ajutor pentru a conştientiza spaţiul pe care trebuie să îl coloreze.Apoi, s-au colorat 

spaţii de dimensiuni mari, dimensiunea acestor spaţii fiind micşorată pe parcursul activităţilor. Ca metode 

de predare s-au folosit explicaţia, exerciţiul, demonstraţia şi în special, modelarea. De asemenea, s-a apelat 

la utilizarea promt-erilor (verbali în majoritatea cazurilor) şi ca recompensă s-au folosit obiecte preferate 

de copil, obiecte la care copilul nu avea acces înafara activităţilor (de ex., un telefon de jucărie cu diferite 

melodii, bile de diferite culori). Pe parcurs ce se observa un progres în învăţarea comportamentului, 

recompensa se acorda după un număr mai mare de comportamente realizate corect. 
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Activităţi de lipit 

În cadrul acestor activităţi s-au folosit bucăţi de hârtie creponată de diferite culori. Înainte 

ca bucăţile de hârtie să fie lipite pe o coală albă de hârtie (pe care erau desenate diferite forme), A. 

împreună cu intervenientul le mototoleau între degete. Ca metode s-au folosit demonstraţia, 

exerciţiul, explicaţia şi indicii verbali („Mototoleşte”, „Lipeşte”, „Apasă”- hârtia creponată pe 

foaia de hârtie) şi tactili. În această activitate, recompensa socială din partea terapeutului era 

suficientă, deoarece activitatea în sine consta o recompensă apreciată de către A. 

Activităţi de cusut diferite forme ale unor obiecte 

Cu ajutorul unui şiret mai gros care se subţia la extremităţi, A. trebuia să „coasă” diferite 

forme ale unor obiecte: maşină, vapor, autobuz, avion. Aceste forme erau confecţionate din lemn 

şi prevăzute cu găuri de-a lungul contururilor. La început, A. cu ajutorul intervenientului 

(modelare), băga şi scotea şiretul prin respectivele găuri. Apoi, intervenientul doar susţinea forma, 

iar A. băga şi scotea singur şiretul. În cadrul activităţilor s-au utilizat indici verbali („Bagă!”, 

„Scoate!”), recompensa socială („Bravo!”, „Excelent!” etc.) şi materială (după ce termina de cusut 

întreaga formă, A. se juca 1 minut cu forma rspectivă). 

Activităţi de manipulare/utilizare a clamelor 

În cadrul acestor activităţi s-au folosit clame de plastic de diferite culori şi un vas de plastic 

rotund. Cu ajutorul promt-erilor verbali („Strânge!” şi „Pune!”), a modelării A. şi indicilor spaţiali 

( vasul era întors cu partea liberă către A.) a învăţat să manipuleze clamele şi să le aşeze pe 

marginea vasului. 

Activităţilor de construire a unui turn 

S-au folosit cuburi din lemn de diferite culori cu diametrul de 4 cm. Iniţial s-a recurs la 

modelarea comportamentului. Terapeutul stătea în spatele copilului, cu mâinile sale peste mâinile 

copilului şi în acest fel se realiza acţiunea de a pune un cub de-asupra celuilalt. Observându-se 

progresul copilului în activitate, promt-erul total (modelarea) era diminuat. Activităţile au avut un 

grad de complexitate crescândă, desfăşurându-se de la uşor la greu: de la 2 la 10 cuburi. La sfărşitul 

activităţilor, cuburile erau răsturnate (iniţial de terapeut, iar apoi de copil). Acestea intrând în 

contact cu suprafaţa mesei făceau zgomot, fapt care era o recompensă pentru A. 
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Coborârea şi urcarea scărilor 

Premergătoare activităţilor în cadrul cărora s-a învăţat coborârea şi urcarea individuală a 

scărilor, au fost exerciţiile desfăşurate cu ajutorul unui scăunel potrivit înălţimii unei scări. A. 

sprijinindu-se în mâinile terapeutului, se urca pe scăunel în picioare (fiind cu faţa la terapeut), se 

întorcea (terapeutul rotindu-se după preferinţele copilului – stânga sau dreapta), iar apoi cobora de 

pe scăunel. În realizarea acestor activităţi de un considerabil ajutor au fost promt-erii verbali 

(„Urcă!”, „Întoarce-te!”, „Coboară!”) şi recompensa socială (de ex., „Bravo!”, „Foarte bine!”, 

„Excelent!”, „Aplauze!”). 

Săritura pe loc 

De asemenea, atât modelarea, cât şi recompensa verbală au fost folosite în cadrul 

activităţilor în care s-a încercat însuşirea de către copil a comportamentului de a sări pe loc. Copilul 

era luat în braţe de către intervenient, executând împreună ridicarea/săritura de pe sol. 

b.  Autonomie personală 

Prin însuşirea unor comportamente şi anume: utilizarea lingurii în contextul hrănirii, 

folosirea unei căni cu o singură toartă, dezbrăcarea jachetei o dată ce aceasta a fost descheiată, 

deschiderea scaiului de la adidaşi şi utilizarea oliţei, s-a urmărit dezvoltarea abilităţilor de 

autonomie personală şi autoservire, aceasta ocupând un loc important în intervenţie. 

Utilizarea lingurii şi a cănii 

Deoarece copilul prefera iaurtul, utilizarea linguriţei s-a început cu ajutorul acestuia. 

Copilul a fost învăţat să utilizeze linguriţa mâncând iaurtul. Aceasta s-a efectuat cu ajutorul promt-

erilor tactili şi verbali („Apucă linguriţa!”, „Ridică linguriţa!”, „Bagă linguriţa în gură.” etc.). De 

asemenea, s-a utilizat recompensa verbală, care este de un real folos în cazul copilului de faţă. Din 

momentul în care s-a introdus folosirea individuală a linguriţei de către copil pentru a mânca iaurtul 

şi ceilalţi membrii ai familiei au procedat la fel, oferindu-i linguriţa o data cu iaurtul. Acest 

comportament s-a extins şi la alte feluri de mâncare care necesitau utilizarea linguriţei/lingurii. 

O dată introdusă cana cu o singură toartă, copilului nu i s-a mai oferit nici un alt fel de tip 

de cană, atât în cadrul activităţilor, cât şi înafara acestora. 
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Spălatul pe mâini 

Pentru însuşirea deprinderii de spălare a mâinilor s-a apelat la strategia analizei secvenţiale, 

învăţarea deprinderii fiind învăţată pe paşi: deschiderea apei, udarea mâinilor, săpunirea mâinilor, 

clătirea mâinilor, închiderea robinetului şi ştergerea mâinilor. Recompensa socială a fost cea mai des 

folosită. 

Dezbrăcarea jachetei şi deschiderea scaiului 

Atât dezbrăcarea jachetei o dată ce aceasta a fost descheiată, cât şi deschiderea scaiului de la 

adidaşi au fost învăţate în contextul dezbrăcării şi schimbării încălţămintei pentru a putea intra în clasa 

grupei de grădiniţă. Îniţial s-a folosit modelarea comportamentelor, prompt-erii verbali, recompensa 

fiind colegii lui de grupă (nu intra în sala de clasă până nu realiza cele douî comportamente). Acest 

comportament s-a extins şi când ajungea acasă de la grădiniţă, fiind necesară dezbrăcarea şi descălţarea 

pentru a se putea aşeza la măsuţă şi mânca iaurtul (în acest context, iaurtul reprezentând recompensa). 

Exerciţii în oglindă 

Aceste exerciţii s-au realizat în scopul identificării şi denumirii corecte a segmentelor 

propriului corp. În prima etapă a exerciţiilor, intervenientul stătea în spatele lui A., amândoi cu faţa la 

oglindă. Prin modelare, intervenientul lua mâna lui A. şi atingea un segment al corpului, denumindu-l 

în acelaşi timp. În a doua etapă, intervenientul întreba: „Unde este piciorul?” şi A. trebuia sa îl arate. 

S-a utilizat recompensa socială şi promt-erii verbali. 

c. Dezvoltarea comunicării şi a limbajului 

Activităţi ludice 

S-au desfăşurat jocuri cu mingea („Mingea dura dura”), activităţi muzicale simple şi combinate 

cu activităţi motrice („Cântecul degetelor”). 

d.  Diminuarea stereotipiilor 

Strategia utilizată pentru a se atinge acest obiectiv a constat în adaptarea mediului. Pe cât 

posibil, s-au eliminat factorii care declanşau stereotipiile motorii. S-au eliminat din mediul lui A. 

obiectele de formă rotundă, draperiile erau trase într-o parte (fiind draperii verticale), uşile dulapurilor 

erau închise cu cheia. În momentul apariţiei legănatului, A. era atenţionat verbal să înceteze 

comportamentul, iar atenţia îi era orientată spre altă acţiune sau activitate. 

În cazul stereotipiilor verbale s-a utilizat semnul lacătului la gură şi atenţionarea verbală 

„Şşşşşşttttttt!” 

IV. Evaluare de progres 

Evaluarea finală s-a realizat la 12 luni după începerea programului de intervenţie. Această 

evaluare s-a realizat cu ajutorul Programului Portage. Conform Programului Portage s-au înregistrat 
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următoarele progrese : 

1. Socializare: priveşte persoana care îl strigă pe nume, întinde o jucărie unui adult şi îl lasă pentru 

ca acestă să îl ia, participă la un joc în compania altui copil, duce în braţe o jucărie, imită gesturi 

care îi amuză pe adulţi pentru a le atrage atenţia, prezintă o carte unui adult pentru a o răsfoi 

împreună, încearcă să atragă atenţia altei persoane pentru ca aceasta să vină să vadă un obiect 

sau o acţiune, este capabil să aştepte satisfacerea unei nevoi, se conformează exigenţelor 

părinţilor în 50% din cazuri, ascultă muzică timp de 5-6 minute, spune „mulţumesc” şi „te rog” 

la cerere şi efectuează o alegere la cerere.  

2. Limbaj: în cadrul acestui domeniu de dezvoltare s-au înregistrat mici progrese şi anume: 

răspune cu „da” sau „mai târziu” (în loc de „nu”) la întrebările care cer un răspuns afirmativ 

sau negativ, indică cu ajutorul cuvintelor nevoia de a merge la toaletă pişu”), recunoaşte mai 

multe obiecte familiare, îşi indică vârsta folosindu-şi degetele. 

3. Autoservire şi autonomie personală: mănâncă singur cu o lingură, bea din cana sa ţinând-o cu 

o singură mână, rămâne aşezat pe oliţă timp de 5 minute, îşi scoate haina o dată ce aceasta a 

fost descheiată, arată că vrea să meargă la toaletă cu ajutorul cuvintelor şi a gesturilor, mănâncă 

singur folosind o lingură şi o cană, făcând mici stricăciuni, ia un şerveţel care îi este întins de 

către un adult şi îl foloseşte pentru a-şi sterge mâinile şi faţa, îşi controlează saliva.  

4. Cognitiv: împinge 3 cuburi aliniate unul după altul pentru a imita un tren, găseşte un obiect 

ascuns sub un recipient oarecare, construieşte un turn cu ajutorul a 3 cuburi (la cerere), arată 

cu degetul ilustraţii despre care a fost întrebat, desemnează prin numele lor, obiecte 

reprezentate în 4 ilustraţii simple.  

5. Dezvoltarea motorie: foloseşte un turn folosindu-se de 3 cuburi, se ghemuieşte apoi revine în 

poziţia iniţială, sare pe loc, aruncă o minge adultului care se află la aproximativ 1.60 m de el, 

astfel încât adultul să nufie nevoit să se deplaseze pentru a prinde mingea, dă o lovitură cu 

piciorul unei mingi care se rostogoleşte spre el, întoarce una câte una  

 

paginile unei cărţi, separă obiecte care sunt prinse împreună, apoi le adună laolaltă, 

deşurubează jucării care intră una în alta, inserează 5 popice din 5 într-un stativ special. 

De asemenea, A. reuşeste să urce şi să coboare scările doar ţinându-se de balustradă, dar 

nealternând picioarele, îţi deschide scaiurile de la adidaşi. La cerere, recită 2 poezii a 6 versuri şi cântă 

un cântec a 5 versuri, combinat cu gesturi motorii. 

S-a observat diminuarea stereotipiilor verbale, a celor legate de deschiderea şi închiderea uşilor 

de la dulap şi a sertarelor, a mişcării draperiilor şi a legănatului. Comportamentul de legănat s-a 
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diminuat în 80% din cazurile în care factorul declanşator era prezent. 

V. Concluzii şi recomandări 

În urma programului de intervenţie aplicat, s-au observat îmbunătăţiri în comportamentul lui 

A. Acestea au vizat atât abilităţile copilului din cadrul domeniilor de dezvoltare (limbaj şi comunicare, 

socializare, motricitate, abilităţi cognitive şi autonomie personală), cât şi comportamentele stereotipe 

şi indezirabile social, în cazul cărora s-a observat o diminuare. De asemenea, s-au înregistrat progrese 

în participarea lui A. în cadrul activităţilor de la grădiniţă. Deoarece s-au înregistrat progrese 

semnificative în comportamentul lui A., se recomandă elaborarea unui nou plan de intervenţie bazat 

pe principiile terapiei ABA, în paralel cu un program de kinetoterapie realizat într-o manieră continuă 

şi constantă. Acesta se va stabili după o primă evaluare kinetoterapeutică a gradului de achiziţii pe care 

copilul le are. Principalele obiective ale programului de kinetoterapie vor fi formulate în vederea 

dezvoltării forţei musculaturii membrelor inferioare, a coordonării întregului corp şi în vederea 

îmbunătăţirii motricităţii generale şi a achiziţionării abilităţilor necesare unui mers şi a unei alergări 

corecte. Se propun activităţi realizate într-un mediu specilizat şi totodată securizant, dotat cu resurse 

şi mijloace necesare desfăşurării unor exerciţii din aria kinetoterapiei (diferite aparate medicale, stative 

pentru căţărare, spaliere etc). 
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COPIII CU CERINŢE SPECIALE ȘI EDUCAȚIA  

 

Albinetz Simona Cristina 

 Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej, județul Cluj 

 

 

A fi diferit înseamnă a nu fi în conformitate cu majoritatea ceea ce a dus, în timp, un fel de 

sancţiune la nivel social. Copiii diferiți pot fi cei care au probleme de sănătate grave, copiii de etnie 

defavorizată care se integrează greu în grupul clasei, cei care provin din familii monoparentale sau 

orfani de ambii părinţi, copiii care locuiesc în zone izolate, copiii ai căror părinţi sunt şomeri sau sunt 

plecați la muncă în străinătate, etc. În domeniul educaţiei, diferenţa a devenit o temă frecventă și au 

fost lansate mai multe campanii împotriva xenofobiei, rasismului și a orcărei forme de discriminare. 

În societatea contemporană acceptarea diferenţei este un obiectiv important al educaţiei, punându-se 

accent pe valorificarea ei, a caracteristicilor individuale prin promovarea individualităţii în contextul 

comunităţii.  

Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă reprezintă o politică educaţională  solicitată 

de diferite grupuri sociale cum ar fi părinţii și şcoala, dar și societatea în sine deoarece, integrarea 

acestor copii este într-adevăr necesară pentru dezvoltarea personalităţii copilului, care are aceleași 

drepturi, egale cu toți copiii, dreptul la educaţie de calitate. Cerinţele educative speciale reies din 

particularităţile individuale de dezvoltare, din experienţele copiilor, din modul în care relaționează cu 

mediul înconjurător, din modul de învăţare. Aceste cerințe pot fi temporare sau pentru totdeauna, 

apărând la etapele cele mai timpurii ale dezvoltării şi la toate nivelurile sistemului de educaţie. 

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. Copiii cu C.E.S. necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative. 

Stilul de predare al învățătorului sau al profesorului trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare 

al copilului cu C.E.S. pentru ca învățarea să fie eficientă. Aceasta este posibilă dacă este făcută o 

evaluare eficientă care permite cunoașterea modului cum învaţă copilul, stilul de învăţare dar şi ce și 

cum este necesar să fie învăţat.  

Şcoala are experienţă în lucrul cu copiii cu C.E.S. prin dezvoltarea unor competenţe de lucru 

diferenţiate şi personalizate. Integrarea copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă este considerată de 

dascăli benefică pentru acești copii, însă, perturbatoare pentru ceilalţi. Mulţi oameni și implicit copii 

au reticenţe faţă de copiii cu deficienţe, pentru că au o concepţie greşită despre ei. Grupul clasei în care 

este integrat copilul cu cerinţe speciale trebuie să primească informaţii despre acesta într-o manieră 

corectă şi pozitivă. Copiii pot fi foarte drăguţi cu alţi copii care sunt diferiţi de ei sau pot fi foarte cruzi 

(pot râde de ei, îi pot imita, se pot juca fără să-i includă şi pe ei). Copiii reacţionează aşa atunci când 

nu înţeleg și de aceea este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi în 

rândurile lor un coleg cu dizabilităţi. În același timp, părinţii doresc, de cele mai multe ori, să îşi înscrie 

copiii în învăţământul de masă, chiar dacă recomandarea specialiştilor se îndreaptă către școlile 

speciale. Acești părinţi consideră că şcoala de masă ajută copilul în relație cu ceilalți copii și în 

integrarea în societate. Este însă, recomandat, ca, înainte de înscrierea la şcoală, familia să consulte, 

un medic specialist în vederea stabilirii unui diagnostic corect şi să prezinte dascălului, detalii precise, 

despre starea de sănătate a copilului. Învățătorul sau profesorul care are în clasă asemeneaa elevi cu 
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C.E.S. trebuie să întocmească un plan personalizat de recuperare, consultându-se periodic cu 

psihologul copilului pentru înregistrarea progreselor sau regreselor acestuia.  

Pentru ca elevii cu C.E.S. să reuşească să depăşească barierele din calea învăţării, şcoala 

dispune de strategii funcţionale care să faciliteze participarea lor la educaţie. Copiii cu C.E.S. pot fi 

integrați în clasă sub diferite moduri cum ar fi grupuri mici de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în 

clasă, formarea unor clase diferenţiate, integrate în şcoală. Strategiile incluzive îi învaţă pe copii să se 

accepte aşa cum sunt şi să colaboreze în vederea realizării obiectivelor comune. Educaţia copiilor cu 

cerinţe speciale trebuie să fie una eficientă și în acest sens, ea trebuie să aibă un caracter integrat și în 

același timp, un caracter diferenţiat. Ea trebuie să fie adaptată la particularitățile individuale și de vârstă 

ale elevilor pentru că orice copil are dreptul la  educație conform Constituţiei României. 
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Școala incluzivă – o lume a educației integrate 

 

Scarlat Anca Mariana 

Şcoala Gimnazială „Emil Racoviță” 

 

„Incluziunea copiilor cu dizabilităţi reprezintă nu numai o obligație legală, dar și o datorie 

morală pe care noi o avem ca societate. Copiii cu dizabilităţi au dreptul la educaţie de calitate şi servicii 

în comunitate, alături de toţi ceilalţi copii, iar acestea trebuie să constituie priorităţi efective pentru 

autorităţile competente”. (Mădălina Turza, președinte ANDPDCA). 

Consider că incluziunea reprezintă răspunsul la tranziția de la colectivism la individualism, 

unde fiecare individ contează și cu toții avem nevoie de mai multă răbdare și toleranță față de cei care 

sunt diferiți. În școala incluzivă, dascălii se ghidează conform următoarelor axiome: fiecare elev este 

capabil să învețe și rostul educației este de a dezvolta potențialul fiecăruia; abilitățile copiilor pot fi 

dezvoltate printr-o instruire individualizată și diferențiată eficace; inteligența nu este distribuită diferit 

(unii copii sunt mai inteligenți, alții mai puțin inteligenți), ci există mai multe tipuri de inteligență ce 

trebuie identificate, dezvoltate și valorizate pentru fiecare copil; rolul educației nu este de a-i selecta 

pe cei capabili, ci de a dezvolta potențialul fiecărui copil. Conceptul de dizabilitate se referă la o stare 

permanentă, de obicei prezentă încă de la naştere sau care se dezvoltă înaintea vârstei de 18 ani, care 

se caracterizează în special prin afectarea facultăţilor care contribuie la nivelul global de inteligenţă, 

adică a capacităţilor cognitive, de comunicare, motorii şi sociale şi care este acompaniată de restricţii 

semnificative în funcţionarea adaptativă în următoarele domenii de aptitudini: comunicare, 

autoîngrijire, viaţă de familie, aptitudini sociale/interpersonale, uz de resursele comunităţii, 

autoconducere, aptitudini şcolare funcţionale, ocupaţie, timp liber, sănătate şi securitate. 

Nivelul de independenţă personală expectat de la un elev cu dizabilităţi poate fi influenţat de 

diverşi factori, incluzând educaţia, motivaţia, caracteristicile personalităţii, oportunităţile sociale, 

precum şi condiţiile medicale care pot coexista cu retardul mental. 

Majoritatea nevoilor persoanelor cu dizabilităţi sunt aceleaşi ca ale celorlalţi oameni: contact 

social, siguranţă, locuinţă corespunzatoare, educaţie etc. În şcoala românească contemporană, elevii 

cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a fi incluşi în şcoala de masă şi de a parcurge anii de 

studiu cu programe educaţionale individualizate. 

Educaţia este recunoscută ca fiind unul din drepturile fundamentale ale omului şi a fost inclusă 

în Convenţia Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi. Mişcările organizaţiilor 

şi persoanelor cu dizabilităţi de la sfârşitul anilor `60 au declanşat modificarea atitudinii societăţii 

(inclusiv la nivel legislativ ) faţă de persoanele cu nevoi educative speciale (C.E.S.) în direcţia depăşirii 

statutului de „celălalt”  inferior şi încadrarea acestora într-o categorie a diversităţii umane. 

Există diverse forme de integrare a copiilor cu CES 

• integrare totală - Elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia programelor 

terapeutice care se pot desfășura in spații speciale, destinate acestui scop; 

• integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obisnuită, sau la 

anumite discipline scolare unde pot face față; 

•  integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, întreceri 

sportive, spectacole etc. 
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Astfel, fiecare cadru didactic care are în colectivitate un copil cu CES va avea în vedere 

colaborarea cu părinții și consilierea acestora; de asemenea, trebuie avută în vedere implicarea 

directă (participant activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. Interacțiunea dintre 

părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru este nevoie de 

respectarea următorelor reguli: 

- așteptările părinților și copiilor trebuie să fie realiste; copilul trebuie implicat în luarea 

deciziilor și trebuie alese situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere 

de două opțiuni, pe care cei mai mari le acceptă; problemele trebuie discutate până cand se 

ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o decizie; 

- să existe un parteneriat cât mai strans între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine 

pregătite și informate în legatură cu modul in care  pot interveni pentru consilierea acestora; 

trebuie redusă izolarea părinților, punându-i în legatură cu alți parinți aflați în situații similare, 

promovând o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; 

- nu trebuie acceptată ideea conform căreia există un model unic de părinte de aceea numai prin 

unirea forțelor părinților, a cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare 

a copiilor cu CES. 

În acest context, educația integrată se defineşte ca ansamblu de măsuri aplicate categoriilor de 

populaţie ce urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele (Hudițeanu, apund Cuomo, 2002, p 11) 

şi constituie o tendinţă dominantă în abordarea elevilorlor cu CES. Școala incluzivă este școala care 

:nu selecteaza si nu exclude; este deschisa, toleranta,  prietenoasa si democratica; este naturala prin 

eterogenitatea ei; valorizeaza toti elevii; se adapteaza la diversitatea nevoilor educationale si la 

particularitatile de invatare si dezvoltare 

Şcoala incluzivă are la bază un principiu solid, susținut atât în legislația națională cât și în cea 

internațională, pornește de la premisa drepturilor tuturor copiilor de a învăța împreună, fără a considera 

starea lor fizică, intelectuală, emoțională sau de diferențiere la nivel etnic, religios, cultural, 

încercându-se pe cât posibil eradicarea discriminării și marginalizarea copiilor cu cerințe educative 

speciale. Educația integrată și integrarea educativă prezintă două mari accepțiuni: prima dintre ele face 

referire la gradul de cuprindere în domeniul educațional al cât mai multor indivizi educabili, măcar în 

sfera obligatorie de învățământ, iar cea de-a doua acceptiune este de tip calitativ, referindu-se la 

valoarea procesului instruirii, ca și acomodare, ca și grad de comprehensiune si aplicabilitate, raportate 

firește la nevoile persoanelor cu CES, la calitatea educației care să le permită acumularea de cunoștințe 

și deprinderi specifice, într-un sistem educativ unic și să le faciliteze dezvoltarea raportată la 

standardele unei societăți democratice în permanentă schimbare. Voi exemplica mai jos cu un caz 

particular:  

a) Elevul P.C. este diagnosticat cu elemente de autism, ceea ce presupune urmarea paşilor 

pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională. 

Idei de activități: - de cunoaştere de sine, de întărirea a încrederii; de învăţare în ritm propriu; de 

formare a stereotipiilor. 

Strategii de învăţare: - comunicarea, exemplificarea,  introducerea treptată a elementului de noutate; 

Resurse: - diverse materiale- suport: imagini, planşe, fişe, obiecte; mediu cunoscut şi adecvat. 

Evaluare: - evaluări scrise predictive, sumative şi finale; observaţia sistematică, activităţi practice.  
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b) Părinţii elevului P. C. discută în repetate rânduri cu echipa de cadre didactice care lucrează 

cu copilul lor şi analizează evoluţia, comportamentul, achiziţiile, elementele eficiente din 

activitatea cu elevul P. C. 

Idei de activități: - de intercunoaştere; activităţi comune: elev- părinte-profesor, lectorate, activităţi 

extracurriculare; ținerea unui jurnal dublu privind evoluţia elevului (părinte, profesor). 

Strategii de învățare: comunicarea, exemplificarea, introducerea treaptată a elementului de noutate; 

Resurse: mediu şcolar cu elementele specifice; mediul familial cu elementele cunoscute elevului. 
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Nevoile de regândire a calității actului educațional in contextul pandemiei 
                                                                             

                                                              Prof.Lădaru Isabela 
                                                Școala  Gimnazială ”Constantin Brâncuși”Târgu-Jiu 

 

 

In primul rand , este necesar sa intelegem exact ce inseamna calitate in educatie.Astfel, Calitatea în 

educaţie desemnează un complex de principii şi practici ce traversează întregul mediu educaţional, în totalitatea 

componentelor sale, orientat spre obţinerea de rezultate superioare, raportate la standarde şi spre satisfacerea 

nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor educaţiei. Pentru a defini o şcoală de calitate trebuie să parcurgem totul: 

climatul şcolar, mediul fizic, curriculum-ul, relaţiile dintre profesori, elevi şi comunitate etc. Indicatori ai şcolii 

de calitate apar în fiecare lecţie, material auxiliar, activitate metodică, întâlnire cu părinţii, aspect al unei 

recreaţii, discuţie în cancelarie între cadrele didactice, întâlnire între director şi autorităţile locale; pot fi 

observaţi în procesul de organizare a unui consiliu profesoral sau în orice discuţie informală între profesori şi 

elevi pe holurile şcolii. În felul acesta, o ”şcoală de calitate” vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecţie, 

un program, o clasă sau un profesor. Calitatea trebuie înţeleasă drept măsura standardizată a excelenţei pe care 

beneficiarii o stabilesc pentru anumite servicii educaţionale: elevii, părinţii, angajatorii sunt cei care stabilesc 

cum trebuie să fie un program educaţional de calitate, iar unitatea școlară respectivă trebuie să ofere acel 

program așa cum a fost el definit de către beneficiari. Deci, calitatea este asigurată de școală dar este definită 

de beneficiari. 

Stim cu totii ca de aproximativ un an, ne aflam intr-un context  inedit in vietile noastre, si anume 

contextul pandemiei COVID-19, care  a dus la închiderea şcolilor în 20 de ţări şi la închiderea unităţilor 

preşcolare în 19 ţări din Europa şi Asia Centrală. Acest lucru a afectat un număr total de 49,8 milioane de copii, 

începând de la preşcolari până la liceeni, care au avut parte de an scolar foarte perturbat. Pandemia a afectat 

profund educaţia şi a agravat inechităţile sociale existente.  

Contextul actual in campul educatiei vizeaza urmatoarele aspecte: 

- Inegalitatea de șanse în educație, determinată de polarizarea socială si acces limitat la instrumente tehnologice 

-Motivație redusă față de școală; 

- Polarizarea unităților școlare prin acces limitat la tehnologie (instrumente și internet); 

-Școala nu poate contracara polarizarea socială (lipsa resurselor umane și materiale); 

- Competențe digitale limitate și pentru profesori și pentru elevi; 

-Inexistența resurselor educaționale adecvate la trecerea, integral, în online:curriculum neadaptat lecții pentru 

online inexistente sau insuficiente,profesori fără formare pe online, inexistența unei platforme naționale 

adecvată predării online 

Sistemul educațional din România, la trecerea în mediul online s-a confruntat cu:socul trecerii în online, 

absența totală a cadrului metodologic, inexistența deprinderilor de învățare în online pentru elevi; lipsa formării 

profesorilor pentru predarea, monitorizarea învățării și evaluarea în online, competențe digitale insuficiente; 

conținutul lecțiilor neadaptat transpunerii activităților în online; acces limitat la internet de calitate, la resurse 

educaționale în format electronic, la platforme educaționale de eLearning; cadru normativ inexistent (legi, 

hotărâri de guvern, metodologii) ; refuzul unor cadre didactice de a preda în online; lipsa totală a sprijinului 

personalizat pentru elevi, mai ales pentru cei cu nevoi speciale de învățare; transferarea responsabilității școlii 

către familii, fără a se asigura sprijinul necesar; lipsa sprijinului tehnic pentru elevi și profesori (ghiduri pentru 

învățare, monitorizare și evaluare în online pentru elevi, profesori și părinți). 

In ceea ce priveste cadrele didactice din România la trecerea în online, si acestea au intampinat aspecte 

negative , precum : pregătire inadecvată pentru online; experiență anterioară inexistentă sau restrânsă pentru 

utilizarea instrumentelor tehnologice; lipsa cadrului metodologic pentru pregătirea, îndrumarea și desfășurarea 

activităților online din partea MEC și a inspectoratelor școlare; absența unor finanțări pentru rezolvarea 

problemelor legate de instrumentele tehnologice; utilizarea, în dialogul profesorilor cu elevii a instrumentelor 
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mai puțin adecvate, precum a telefonului – Whatsapp, SMS la inceput- pentru ca mai apoi sa acceseze  platforme 

precum: Zoom, Teams, Classroom. 

In acest cadru s-au intampinat dificultăți din mai multe puncte de vedere : 

• Lipsa dialogului direct cu elevii (față în față); 

• Lipsa sprijinului pedagogic pentru realizarea eficientă a activităților de învățare; 

• Lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare; 

• Sincope în monitorizarea ritmului învățării elevilor; 

• Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevi, mai ales a celor cu nevoi speciale de învățare; 

• Dificulțăți tehnice privind instalarea sau funcționarea platformelor online. 

Au fost generate consecințe immediate precum: 

• Proces educațional ineficient și inechitabil; 

• Rezultate slabe la examenele naționale; 

• Pierderea deprinderii de a învăța ritmic; 

• Diferențieri mai mari între medii (rural, urban mic, urban mare) ; 

• Diminuarea drastică a rolului școlii în viața elevilor; 

• Responsabilități mari pentru familii, greu de asumat. 

Mijloace specifice de comunicare online 

• Platformele specializate de e-learning au fost o opțiune mai puțin atractivă pentru cadrele didactice; 

• Este extrem de important exercițiul utilizării mediului tehnologic pentru proiectarea și desfășurarea 

unor activități didactice complexe, relevante, semnificative și integrate în parcursul de învățare de lungă durată; 

• Cadrele didactice găsesc mai potrivită, mai rapidă și mai convenabilă utilizarea apelului telefonic și a 

aplicațiilor pentru comunicare asincronă, cum ar fi Whatsapp sau Facebook Messenger; 

• Mediul urban, în mai mare parte, are condițiile necesare pentru a face apel la platforme de e-learning 

și la aplicații de comunicare sincronă precum Teams, Skype, Meet, Webex, Zoom. 

 

In acest nou context, cu siguranta calitatea actului educational a avut de suferit si, bineinteles, este 

nevoie de o regandire a acesteia spre dezvoltarea si  implementarea  unor noi strategii didactice care sa fie 

capabile sa valorifice elementele forte și bunele practici extrase din  predarea clasică, pe care le vor adapta la 

constrângerile educației on line. Se va depăși astfel stadiul actual al predării relocate de urgență și se va răspunde 

standardelor  de calitate ale unei predări digitalizate actualizate. Mai precis, consider ca ar fi nevoie de  o 

strategie didactică optimizată,  care se poate identifica cu o  predare interactivă online. Ar fi  un pas 

semnificativ către o schimbare paradigmatică esențială care  va dezvolta treptat o nouă pedagogie scolara, una 

clădită pe atuurile platformelor digitale educaționale și având ca dimensiune centrală interactivitatea. Acestă 

abordare va reliefa rolul cheie al interacțiunilor elevului  (interacțiuni cu conținutul informațional cu cadrele 

didactice si, respectiv colegi) și va formula sugestii concrete privind modalitățile de optimizare a acestor 

interacțiuni. Aceste tipuri de interacțiune constituie esența unei predări centrate pe elev.   Pentru a augmenta 

calitatea actului educațional, în proiectarea acestei strategii trebuie sa se exploateze,  cât mai eficient, cele mai 

importante caracteristici ale tehnologiei și mediului digital.  Este nevoie de o focalizare în principal asupra 

acelor particularități tehnologice care favorizează superior utilizarea unor strategii și metode didactice care 

sporesc calitatea predării-învățării.  

O regandire a calitatii in contextul pandemiei presupune si o serie de alte schimbari care reprezinta de 

fapt solutii , precum : 

-Investiții în echipamente și în dezvoltarea de resurse digitale educaționale; 

-Facilitarea dezvoltării profesionale pentru cadrele didactice, decidenți și cercetători pentru utilizarea 

platformelor educaționale; 

- Reglementarea modului în care situațiile educative de tip „instruire asistată pe calculator” sunt susținute, 

monitorizate, promovate și recompensate; 
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- Implementarea unei linii speciale de finanțare competitivă pentru dezvoltarea instituțională a școlilor; 

- Crearea unui cadru legislativ pentru dezvoltarea instituțională a școlilor cu ajutorul mediului privat din sectorul 

IT; 

- Asigurarea condițiilor pentru cultivarea unor parteneriate strategice relevante cu mediul economic și 

autoritățile locale. 

-Elaborarea unei strategii coerente; 

-Stabilirea cadrului legal adecvat privind autonomia decizională a unităților școlare și autorităților locale și 

monitorizarea rezultatelor;  

-Ameliorarea comunicării între instituțiile centrale și școli; 

- Asigurarea sprijinului pentru profesori și părinți prin universități și prin Casa Corpului Didactic și prin 

parteneriate cu alte instituții și organizații; 

- Resurse pentru protecție sanitară – biocide, măști; 

- Elaborarea unui plan de intervenție educațională pentru pregătirea remedială a celor care nu au avut acces la 

educație online. 

-Măsuri individualizate pe fiecare unitate școlară, în funcție de condițiile în care funcționează 

- Școlile din mediul rural, în marea lor majoritate, sunt depopulate ca urmare a numărului redus de elevi nu 

necesită spații suplimentare sau modificări în structura claselor, dar sunt necesare măști, biocide, apă și săpun; 

- Școlile din mediul urban pot să fie aglomerate (clase cu 30-35 elevi) sau mai puțin aglomerate (clase sub 

efectivul legal). Cele din prima categorie necesită spații suplimentare și un număr mai mare de norme/posturi 

pentru reducerea numărului de elevi în clasă la sub 25, în vederea asigurării distanțării. Spațiile necesare pot să 

fie identificate cu sprijinul autorităților locale (au obligația prevăzută de lege) ; 

- Triere epidemiologică zilnică (cel puțin 30 de zile) efectuată de un cadru medical, termometrizare, 

dezinfectarea mâinilor etc. ; 

- Decalarea programului orar de începere a cursurilor pentru a se evita aglomerările la intrarea în unitatea de 

învățământ și în pauzele dintre ore; 

- Organizarea orelor astfel încât să fie eliminată mobilitatea elevilor între sălile de clasă; 

- Regândirea curriculum-ului cu adaptare la situația de pandemie, reconsiderarea conținuturilor și formarea 

remedială pentru cele mai importante lecții din perioada în care cursurile au fost suspendate; 

- Dotarea, în regim de urgență, a școlilor cu mijloace informatice care să poată să fie împrumutate elevilor și 

profesorilor pentru eventuala trecere în online (prevedere legală) ; 

- Regândirea conținuturilor orelor de dirigenție cu orientarea spre motivarea și instruirea elevilor pentru 

învățare/monitorizare/evaluare în online; 

- Formarea profesorilor pentru predarea în online, cu precădere în universitățile care au resurse; 

 - Asigurarea comunicării și a unui sprijin adecvat familiilor din care provin cei școliți; 

- Urgentarea derulării celor două proiecte de digitalizare a școlilor, proiecte din fonduri europene, semnate în 

septembrie 2019, cu valoare de circa 100 milioane de euro (care nu au fost demarate și care prevăd resurse 

financiare pentru tehnologie și realizarea unei platforme naționale cu resurse educaționale deschise – manuale 

în format electronic, lecții online, soluții de eLearning etc) ; 

- Formarea profesorilor cu metode pedagogice adecvate predării/monitorizării/evaluării online; 

- Asigurarea cadrului metodologic de către Ministerul Educației și Cercetării și inspectoratele școlare; 

- Adecvarea cadrului normativ cu privire la descentralizarea deciziilor către autoritățile școlare și pentru 

autonomia școlilor; 

- Sprijinirea autorităților locale și a unităților școlare cu resursele financiare necesare; 

- Testarea personalului didactic și a elevilor cu vulnerabilități; 

- Asigurarea igienizării zilnice a școlilor și după alegerile locale, cel puțin două zile. 

In concluzie, suspendarea cursurilor față în față a afectat negativ procesul didactic de predare-învățare-

evaluare, a acccentuat polarizarea școlilor pe medii sociale, rural / urban mic / urban mare si a facut  necesara 
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creșterea competențelor digitale și pentru profesori și pentru elevi. Este nevoie sa se realizeze investiții în 

infrastructura informatică a școlilor , sa se  evalueze efectul asupra dezvoltării sociale a elevilor si de asemenea,  

trebuie încurajate și susținute parteneriatele unităților de învățământ cu autoritățile locale, cu firmele și 

companiile în vederea sprijinirii procesului de învățare. 
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Studiu de caz dislexo-disgrafie asociată cu hiperactivitate și comportament opoziționist 

Profesor logoped. Dragnea Maria Daniela  

Centrul Județean De Resurse Și Asistență Educațională-Olt 

 

Descrierea cazului 

Elevul DRV, in clasa a IV a, în vârstă de 11 ani,primul an în cabinetul de logopedie. Prezinta 

agresivitate fizică și psihică față de colegi și profesori, dislexo-disgrafie și este copil cu CES. Nu s-a 

putut adapta niciunui colectiv, a rămas un an repetent înainte de a veni la cabinet.  

Acesta locuiește cu mama și tatăl său. Inițial era distant emoțional față de mama și într-o relație 

tensionată cu tatal său.  

Acesta a fost lasat în grija unor rude de la vasta de 4 ani pana la 7. Apoi a mers cu parintii săi în țara 

unde aceștia munceau până la 8 ani.  

I. Starea prezenta a elevului 

A. Adaptarea la situatiile existentiale  

Elevul trebuie sa facă față cerințelor impuse de progria școlară a clasei a IV-a, având în vedere dislexo-

disgrafia acestuia îi este foarte greu, dar în același timp este exclus de colectivul clasei și încearcă să 

se integreze, nereușind. Funcționarea din punct de vedere emoțional: este labil psihic.  

B. Comportamente simptomatice 

Elevul se plânge de dureri de cap atunci când ajunge la școală.  

Profesorii și elevii observă agresivitate verbală și fizică atât în pauză cât și in timpul orelor, mai ales a 

celor de română, unde se simte frustrat că un reușește să citească corect și un se ține de ritmul colegilor 

la dictare.   

Ca logoped am constat(fapt confirmat după ce a consultat și psihiatrul, la indicatiile mele), 

hiperactivitate, dislexo-disgrafie și tulburare de comportament opozitionist. 

În urma aplicarii metodelor de recuperare a dislexo-disgrafiei, dar în același timp și a terapiei rațional 

emotivă și comportamentală, am constatat gânduri negative, făcând proiecție. Acesta îi vede pe 

profesorii și elevii care se comportă dur cu el, ca fiind persoanele care l-au rănit în trecut(acesta fiind 

lăsat în grija unor rude timp de 4 ani, care l-au supus unor abuzuri fizice și psihice).  

Din punct de vedere cognitiv nu prezintă deficiențe, intelectul fiind de nivel mediu superior. 

C. Motivatia pentru terapia logopedică 

Acesta a fost adus în cabinet de părinți, i-a fost greu sa se deschidă și să se adapteze, dar dupa 3 luni, 

a început sa colaboreze, însa decompenseaza atunci cand nu poate fi adus în cabinet la cel putin 3 zile. 

Din punct de vedere educațional reușește acum să citească cursiv, deși lent, iar la dictări sunt progrese 
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mici, dar vizibile, având în vedere că la început încă făcea confuzie de litere, înlocuia silabe, chiar și 

cuvinte, un se orienta în spațiu, scria cuvintele legat, etc.  

D. Modul în care elevul se prezintă în cabinet 

Este anxios, însă nu mai opune rezistență, a devenit cooperant și începe să își acceseze emoțiile și să 

elibereze teama de persoanele care sunt autoritare și prezintă duritate emoțională, un factor important 

fiind și diminuarea frustrării în ceea ce privește scrisul și cititul.  

Este încrezător că poate să se integreze în colectiv, având încredere în terapeut. 

II. Particularitati ale elevului 

A. Particularitati biologice  

Aspectul fizic este îngrijit, cu trăsături comune vârstei.  

Nu prezintă istoric medical pentru boli fizice și nu a mai fost până în prezent la niciun fel de terapie. 

B. Temperamentul 

Are un temperament coleric  

C. Trasaturi specifice de personalitate  

Este introvert, creativ, sensibil atunci când se poate apropia de o persoană și iubește animalele.  

III. Dinamica si structura personalitatii 

A) Din punct de vedere afectiv acesta este apropiat de mama, de tată fiindu-i frică, deoarece apelează 

la bătaie atunci când îl pedepsește.  

Anxietatea lui este legată de anii petrecuți departe de părinți la rudele care îl abuzau și de carențele 

educaționale datorate dislexo-disgrafiei.  

Iși dorește foarte mult să lege prietenii și sa nu mai fie certat pentru că asta îl sperie și i 

îl face să se comporte agresiv.  

B)Principii morale, valori sociale și atitudini ale elevului.  

Acesta nu a fost într-un mediu sanatos care sa îi insufle principii și valori corespunzatoare, însă fiind 

o fire blândă și comunicativă învață în cabinetul de logopedie să aibă o altă perspectivă, iar stimularea 

cognitivă datorată recuperării dislexiei, îl face să aibă încredere în el și să înceapî să manifeste și 

atitudini pozitive.  

C) Functiile si identitatea Eul'ui.  
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1. Forta eului  

Este impulsiv, ghidat de frică și emoții negative. A învățat de mic un comportament înclinat spre 

agresivitate. Dată fiind conjunctura de viață, acesta din cauza traumei de abuz suferite, are anumite 

blocaje. Am descoperit prin introspectie si desen că are și o foarte mare forță de a-și accesa resursele. 

Nu ramane în sarcină foarte mult timp și deși își stabilește scopuri, mai ales de a se înțelege bine cu 

profesorii și colegii, nu reusește să își mențină obiectivele foarte mult timp.  

2. Mecanisme de aparare si coping 

Regresia, atunci când i se vorbește autoritar.  

Negarea, acesta neagă că se comportă agresiv de cele mai multe ori, deși uneori este văzut.  

Ca și mecanism de coping identificat este cel de căutare a suportului social.  

3. Organizarea gandirii, controlul si stilul cognitiv 

Dupa 7 luni de terapie acesta face progrese mari în ceea ce privește cititul, deoarece este motivat să 

citească și antrenat cu materiale interactive, care îi atrag atenția, folosind mult jocul și apropierea 

emoțională. Îsi identifică foarte bine emoțiile și gândurile implicate în fiecare acțiune pe care o face. 

Acesta nu reacționează bine la schimbare și poate deveni dependent de suportul afectiv al logopedului. 

4. Inteligenta de nivel mediu superior, testata cu ajutorul testului Raven.  

Aptitudini: curiozitatea, deprinderea de a lucra cu mâinile.  

IV.  

Elevul se comportă agresiv din punctul meu de vedere din cauza abuzurilor suferite și a deprivării 

emoționale. Hiperactivitatea acestuia este de cele mai multe ori o nevoie de atenție și de validare. 

Opozitionismul provocator se manifestă atunci cand i se impun sarcini pe un ton autoritar, de 

superioritate și mai ales în contextul sarcinilor de scris-citit, din cauza dislexo-disgrafiei. 

Dezechilibrul mai grav, dar mai ales ameliorarea pot fi posibile printr-o bună colaborare a cadrelor 

didactice si a părinților. Părinții să fie învățați să gestioneze emoțiile acestuia și să îi ofere atenția și 

validarea de care are nevoie, dar mai ales să reușească să îi ofere suportul adecvat la teme.  

Demersul terapeutic 

Terapie de suport pentru înțelegerea stărilor, gândurilor și emoțiilor, mai ales raportate la trecut.  

Terapie rațional emoțională.  

Tehnici cognitiv comportamentale( grafic de evaluare a compotamentului, recompense și pedepse) 

Povești terapeutice, joc de rol, jocul cu marionete.  

Terapie de grup. 
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Terapia specifică dislexo-disgrafiei 

Dezvoltarea limbajului și stimulare cognitivă. 

Includerea în activități la clase mai mici unde să ajute cu diverse lucruri copiii sau desfășurarea 

activității pentru responsabilizare, creșterea stimei de sine și validare.  
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                   Şi ei sunt ai noştri elevi…. 

     de Paraschiv Aura 

Şcoala Gimnazială Vădeni 

 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Ȋn activitatea la clasă, ar trebui ca  sarcinile să fie împărţite în etape mai mici, realizabile, 

 evaluare adaptată  nivelului lor de cunoștințe, sprijinirea elevului, el  să devină membru al unui grup,  

să se folosească un limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere, să se folosească  

instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru,  stabilirea foarte 

clară a regulilor, pentru ei, să folosim jocuri, să mergem în excursii, să facem activităţi extraşcolare,   

[ncurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei. 

Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere 

a manifestării agresive a elevului; 

 - să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

 -să se aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

-  să se folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu 

încrunte privirea); 

 - orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată. 

             Pentru elevi, se asigură un mediu  favorabil învăţării, se alocă un  timp suficient pentru 

rezolvarea sarcinilor de învățare şi se poate poziționa în bancă să fie cât mai aproape de tablă, alături 

de un coleg binevoitor și empatic. 

 Strategii de [nvăţare să fie  diferenţiate, să aibă întrebări de control, pentru a verifica nivelul 

înţelegerii conţinuturilor şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Folosim  jocul didactic , care  implică participarea activă a elevilor, constituind şi un mijloc de 

socializare şi interrelaţionare cu colegii din jur. Se poate folosi învăţarea prin cooperare - elevii se ajută 

unii pe alţii, în perechi sau echipă pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. 
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Resursele folosite sunt:  planșe tematice cu desene, scheme, material didactic specific și ușor 

de manipulat de către  copii- alfabetar magnetic, creioane şi cretă colorată,  harţi, mijloacelor audio-

vizuale ( calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.), fișe de recapitulare simplificate  

 Evaluare se face prin  observarea sistematică a comportamentului;  aprecieri verbale,  grile de 

observare a comportamentului, a progresului,  fișe de constatare a activităților desfășurate , fișele de 

evaluare cu indicații ,  evaluarea prin metoda proiectului . 

Cu părinţii acestor copii, periodic au loc consultări  în vederea stabilirii unui plan comun de 

acțiune și a cunoașterii mai bine a elevului (protocolul de colaborare Școală- Familie), activități 

comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari, activități comune 

părinți - elevi- diriginte : Două mâîni dibace, excursii, vizite, serbări, jocuri sportive, expoziții, șezători, 

activități ecologice,  lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament sau 

implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying. 

Resursele folosite sunt: filmuleţe/  ppt-uri tematice , umane: medici de specialitate, psihologi, 

logopezi, consilieri școlari, profesori de sprijin , pliante/reviste/documente informative, manuale 

digitale și alte resurse informatizate  

Evaluarea,  se face prin observarea sistematică,  chestionare , fișă de urmărire a dezvoltării 

relaționale în familie, care va fi confruntată cu fișa de la școală , portofolii cu produsele activităților  

 Referitor la cadrele didactice, acestea trebuie să pună accent pe abordarea pozitivă a 

comportamentului copiilor, să țină permanent legătura cu profesorul diriginte. Dirigintele trebuie să  

prezinte  cazul în consiliul clasei, al părinților și să propună strategiile de predare, evaluare, de 

dezvoltare ale copilului.Va arăta colegilor rezultatele diagnosticului de specialitate și recomandările 

acestuia, apoi va propune  realizarea de programe adaptate, pentru ca elevul să aibă acces la un program 

didactic diferit, necesar posibilităților lui.  

 Colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (pentru realizarea PIP sau PSI) prin 

selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară  şi adaptarea 

activităților didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al  sarcinii, participarea la 

simpozioane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES. 
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STUDIU DE CAZ 

 
Buşiu Gavrilă Cornelia Mihaela 

Şcoala Gimnazială Negoi 

 

Definirea problemei; istoricul problemei: Dezvoltarea limbajului şi comunicării 

interpersonale, adaptarea la programul şi activităţile de grup preşcolar.  

Educatoarea de la grupa mijlocie cu program prelungit şi familia P. compusă din mama (32 

ani), tata (34 ani) şi băieţelul lor D. (4 ani) se adresează cabinetului şcolar de asistenta psihopedagogica 

din cadrul unităţii şcolare motivând probleme de adaptare şi relaţionare cu copii din grupa de gradiniţă. 

Educatoarea a spus că nu este atent la activităţi, este agresiv cu ceilalţi copii, le smulge jucariile, ţipă, 

loveste copii şi nu desfaşoara activităţile pe care le iniţiaza la grupa. 

 

   A.1 Date biografice semnificative: 

          Numele si prenumele: P. D. 

          Sex: masculin 

         Vârsta: 4 ani 

          Mediul de provenienta: urban 

          Mediul de rezidenta: Craiova 

        

       2. Date medicale semnificative: copil născut prematur (7 luni), cu deficiențe motorii pe 

partea dreaptă,  cu o evoluţie şi recuperare lentă  

 

      3. Date psihologice semnificative: întârziere locomotorie şi mentală, dezvoltarea 

limbajului şi socializării întârziată, nedeagnosticat cu retard mental în cadrul N.P.I.  

 

       4. Date pedagogice semnificative: nu se adaptează la regulile şi activităţile de grup 

prescolar, nu poate dezolta un dialog interpersonal adecvat varstei sale. 

 

     B. 1. Particularităţi de viaţă ale subiectului: familia P. este compusă din mama (32 ani), 

tata (34 ani) şi băieţelul lor D. (4 ani), bunica care îngrijeşte copilul în lipsa părintilor. În cadrul 

evaluării copilului am aflat că părinţii lui D. sunt absolvenţi de facultate, muncesc foarte mult, se întorc 

seara târziu acasă, astfel petrecând foarte puţin timp cu copilul, acesta stând mai degrabă la el în cameră 

în timp ce mama se ocupă cu treburile casnice şi personale. D. Petrece mult timp cu bunica maternă, 

care este o persoană hiperprotectivă, permisivă în relaţia cu copilul, “bulgaraşul ei de aur”, căruia îi 

oferă tot ce cere. Una dintre strategiile pe care bunica o foloseşte frecvent atunci când D. îi ia jucăria 

altui copil şi nu vrea să i-o mai dea înapoi, este să îi promită că în drumul spre casă îi va lua ea o jucărie 

identică. Printre strategiile părinţilor se numară rugaminţile multiple (“îl rugam şi-l tot rugăm să nu 

mai ţipe în mall şi să nu se mai tăvălească, dar parcă nu ne aude, o ţine în continuare pe-a lui”). 

Părinţii lui D. Sunt multumiţi de progresele lente pe care le face copilul şi nu îşi doresc să 

“forţeze lucrurile” în recuperarea copilului din punct de vedere intelectual, considerand că multe dintre 

problemele copilului se vor rezolva în timp  
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         2. Modul de manifestare al subiectului în viaţa cotidiană: nu se adaptează la regulile 

şi activităţile de grup prescolar, loveşte copiii, ţipă, aruncă cu obiecte în grupă, cand nu face ceea ce 

îşi doreşte plânge nemotivat, se tăvăleşte pe jos sau se ascunde sub mesele de lucru. 

Educatoarea le-a spus că nu este atent la activităţi, este agresiv cuceilalţi copii, le smulge 

jucariile, ţipă. Pe de altă parte, părinţii mai povestesc că plimbarile cu D. în mall sau la cumpărături au 

ajuns un coşmar. D. are frecvent crize de furie cand nu obţine ceea ce îşi doreşte, iar părinţii, simţindu-

se ruşinaţi de celelalte persoane din jur, ajungând în final să-i cumpere obiectul cerut. 

 

 C. 1. Nevoi ale subiectului în cauză derivate din capitolul B:  

- adaptarea la regulile şi activităţile de grup preşcolar; 

- dezvoltarea motivaţiei, atenţiei, capacităţii de concentrare în activitate, dexterităţilor manuale 

si limbajului; 

- dezvoltrea relaţiilor interpersonale şi stabilirea comportamentelor şi regulilor ce trebuie 

respectate în cadrul activităţilor preşcolare. 

 

 D.  Modalităţi de a răspunde acestor nevoi: 

- integrarea în programul de consiliere individuală şi de grup mic în cadrul cabinetului de 

asistenţă psihopedagogică. 

 

Observatii si concluzii ale desfasurarii procesului de consiliere: 

Intervenţia în această situaţie s-a realizat pe mai multe paliere: părinţi, educatoarele lui D., 

copil. 

Părinţii au participat la 3 întâlniri în cadrul cărora şi-au dezvoltat abilităţile parentale învăţând: 

ce presupune disciplina pozitivă şi care sunt principiile de bază ale acesteia, strategii de îmbunătăţire 

a relaţiei părinte-copil, tehnici de gestionare a comportamentelor indezirabile cât și planificarea unor 

activităţi care să prevină apariţia acestora, planificarea unor activităţi de dezvoltare a 

capacităţilor/aptitudinilor personale ale copilului. 

Acum părinţii s-au obisnuit să petreacă în fiecare seară timp de calitate cu copilul, jucându-se 

cu el sau făcând alte activităţi interesante: citind/ascultând poveşti şi vizionând filme adaptate vârstei 

copilului, desenând, desfaşrând jocuri şi activităţi pentru dezvoltarea limbajului (o ajută pe mama la 

bucatărie şi la curătenie). Împreună cu părinţii, au fost stabilite reguli clare şi consecinţe în ceea ce 

priveşte comportamentul civilizat în public şi relaţiile cu ceilalţi copii. Astfel, treptat D. a învăţat că 

crizele de furie sau plânsul nemotivat nu sunt un mijloc de a obţine ceea ce îşi doreşte şi acum obţine 

ceea ce îşi doreşte respectând regulile ca recompense în urma activităţilor desfaşurate corespunzator 

atât la gradiniţă, cât şi acasă. Comportamentul, atitudinile, aptitudinile și vocabularul copilului, în 

cadrul grupei, au fost îmbunătăţite. 
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MODALITĂȚI DE PREDARE INCLUZIVĂ 

  Prof. Ciceu Doina 

                                    Școala Gimnazială nr.3, Suceava 

 

          O definiție comună a unui caz de CES este că elevul întâmpină dificultăți semnificativ mai mari 

de învățare decât majoritatea copiilor de aceeași vârstă sau care îl împiedică să folosească facilitățile 

educaționale generale. 

          Identificarea elevilor cu nevoi educaționale speciale (CES) în sala de clasă și includerea acestora 

în procesul de evaluare este un proces cu dificultate ridicată. Se deosebesc două aspecte majore în 

evaluarea elevilor cu CES. Nu este inclusă in expertiza noastră ca profesori competența de a 

diagnostica nevoile speciale și de a atribui etichete cursanților. Este de datoria noastră să  îi cunoaștem 

pe aceștia și să acordăm atenție factorilor care susțin sau împiedică învățarea lor. În calitate de profesor, 

putem fi prima persoană care observă dacă un elev prezintă dificultăți în a învăța în cadrul unui grup. 

          Modalitate cea mai ușoară este cea de a acorda atenție elevului și învățării acestuia. În mod 

deosebit, trebuie să privim dincolo de orice comportament neadecvat pentru a recunoaște eventualele 

semne de dificultăți de învățare. Indiciile care pot sugera că un elev poate avea dificultăți de învățare 

sunt variate. Copilul  nu urmărește sau nu înțelege instrucțiunile, chiar dacă ceilalți știu ce să facă, 

consideră că este dificil să se concentreze pe munca lui pentru perioade mai lungi de timp, i se pare 

dificil să stea în picioare și să își aștepte rândul, apare o discrepanță între abilitățile verbale și cele 

scrise ale elevului, elevul percepe ca fiind dificilă începerea sarcinilor sau nu pare să termine niciodată, 

evită să facă această sarcină, adesea prin comportamente necorespunzătoare, cum ar fi discutând cu 

profesorul, sau nu vorbește în cadrul grupurilor. În mod obișnuit, elevul pare să fie degajat sau visător, 

prezentând probleme de socializare cu colegii. Este firesc ca toți elevii să prezinte uneori astfel de 

comportamente, de aceea este important să observăm orice tipare de recurență la copiii de aceeași 

vârstă și apoi să efectuăm niște investigații suplimentare. 

          Unele strategii pentru a construi încrederea elevilor pot fi aplicate în clasă, furnizând oportunități 

de a dezvolta empatia și înțelegerea în diferite moduri. De exemplu, elevii pot realiza un joc de rol, un 

podcast, un poster, o prezentare sau un model 3D. Ei pot folosi table albe mici pentru a-și arăta 

răspunsurile mai degrabă decât a le produce verbal. Elevii pot să lucreze în grupuri în proiecte în care 

au roluri diferite. Trebuie să fie încurajați să aprecieze ceea ce știu acum, în comparație cu ceea ce 

știau mai devreme în acest an, lucrând continuu cu elevul, recunoscându-i sentimentele și dificultățile, 

dar și punctele tari. Pot fi lăudate și recompensate alte abilități, de exemplu, studentul cel mai util, 

studentul care este cel mai responsabil, cel mai creativ, amintindu-le în permanență că evaluăm doar 

un anumit tip de muncă, nu întreaga persoană. 

          Copiii cu cerințe educaționale speciale pot prezenta dificultăți fizice și conceptuale, dificultăți 

ușoare și moderate de învățare, dificultăți de învățare grave și dificultăți emoționale și 

comportamentale și, de obicei, vor necesita o modalitate de sprijin suplimentar pentru a le aborda, cum 

ar fi o perioadă de atenție scurtă și o lipsă de concentrare, probleme de memorie,  atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, abilități de generalizare slabă, probleme de discriminare auditivă, probleme de 

discriminare vizuală, ale gândirii imaginative și ale coordonării diminuate a ochilor. Nevoile lor sunt 

diverse și, atunci când se decide ce să predăm și cum să fixăm, programele de limbi străine ar trebui 

să aibă ca scop demararea cu nevoile fiecărui copil individual, pentru a-și valorifica punctele forte. 
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Pentru a răspunde cât mai eficient posibil nevoilor diferite de învățare ale acestor elevi, o școală ar 

trebui să-și dedice planul managerial și acestora și să îl pună aplice în echipă, inclusiv luarea deciziilor 

privind abordările metodologice, procedurile de evaluare, modalitățile de susținere a elevului și 

modalitățile optime de a organiza cursuri în funcție de contextul în care lucrăm. Unele dintre cerințele 

speciale descrise nu sunt atât de diferite de cele ale elevilor noștri obișnuiți și multe dintre principiile 

familiare care stau la baza bunei practici educaționale, așa cum sunt folosite de profesorii de limbi 

străine ale elevilor din ciclul primar, sunt adecvate . Acestea includ strategii și tehnici eficiente de 

predare, selecția materialelor, proiectarea sarcinilor, inclusiv diferențierea și abilitățile de management 

în clasă. 

          Din punctul de vedere al lui Vygotsky, un copil cu cerințe speciale care este integrat într-o clasă 

obișnuită ar putea, prin cooperare și interacțiune cu colegii de clasă, să-și dezvolte cunoștințele, 

limbajul și gândirea. În clasele primare EFL ( English as a Foreign Language), accentul e pus pe 

comunicarea orală, în special în etapele inițiale. Astfel, se evită una din principalele deficiențe ale 

copilului cu nevoi suplimentare, adică scrierea. Acest lucru poate fi benefic prin faptul că aceștia 

demarează de pe o poziție uniformă cu omologii săi din punct de vedere școlar. Multe dintre 

răspunsurile necesare sunt cele de la clasa întreagă, astfel încât un copil este rar desemnat individual 

și poate învăța să comunice într-o limbă străină fără teama de eșec. Integrarea poate necesita prezența 

unui profesor de sprijin pentru a se ocupa de un comportament imprevizibil care ar putea perturba 

colegii de clasă, generând un comportament general neplăcut; pentru a explica colegilor de clasă 

cerințele particulare ale unui copil, astfel încât aceștia să poată înțelege și respecta aceste diferențe și 

efortul suplimentar pe care un astfel de copil îl poate avea în procesul de învățare, să prevină orice 

potențial de ridiculizare din partea grupului, pentru a explica metodologia profesorului  și pentru a 

consolida codul de conduită al clasei și a lua legătura cu părinții, dacă este necesar. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1430 
 

INTEGRAREA ȘCOLARĂ  A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

                                                                                 Preot. Ciceu Eugen Adrian 

                                                                                  Parohia Reuseni, Suceava 

 

Implicarea copiilor cu nevoi speciale şi în activităţile extraşcolare necesită timp şi resurse dintre cele 

mai complexe, însă surprinzător, mulţi dintre copiii care au acces la acestea simt că sunt acceptaţi de 

ceilalţi şi fac eforturi pentru a evolua.  

Includerea copiilor cu dizabilităţi şi în activităţile desfăşurate în afara lecţiilor, atât în viaţa din incinta 

şcolii, în pauze, jocuri, activităţi sportive, cultural-artistice, cât şi în afara şcolii, în activităţi realizate 

cu acelaşi grup şcolar, presupune acceptarea şi includerea lui în relaţiile şi inter-relaţiile cu ceilalţi. De 

altfel, integrarea poate apărea atunci când copilul sau persoana cu dizabilităţi integrată accede la un 

sentiment de apartenenţă şi participare deplină la viaţa comunităţii, ceea ce presupune asumarea de 

roluri şi responsabilităţi sociale. Rolul principal îi revine, în acest caz, sistemului educaţional. Educaţia 

incluzivă este o politică educaţională, care urmăreşte evitarea separării copiilor cu dizabilităţi (cu 

cerinţe speciale) de semenii lor. Se urmăreşte integrarea lor în societate, cu un suport psiho-pedagogic 

şi medical asigurat de către stat,de adult .  

Toți copiii trebuie să aibă șanse egale. Toți trăim în aceeași lume, în aceeași societate care nu este 

împărțită în lumea celor cu nevoi speciale și în lumea celor fără nevoi speciale și atunci de ce 

învătământul să fie împărțit astfel. O soluție pentru evitarea acestei împărțiri în cadrul învățământului 

ar fi educația integrată. Există o serie de riscuri care impiedică integrarea copiilor cu dificultăți de 

învățare în unitățile școlare obișnuite. Cel mai mare risc este eșecul copilului cu dificultăți de învățare 

în fața celorlalți copii considerați normali și repetarea acestui eșec, fapt care poate duce la o degradare 

și mai mare a stării lui.Un alt risc ar fi respingerea și izolarea de către colegii de clasă a copilului cu 

dificultăți de învățare și chiar ridiculizarea lui, uneori și de către cadrele didactice. Este evident greu 

să lucrezi cu o clasă mixtă, formată din copii cu dificultăți de învățare și copii fără dificultăți de 

învățare, dar nu este imposibil. Poate fi considerată o provocare, o ocazie de demonstrare a calității de 

cadru didactic bun.  Pe lângă riscurile integrării copiilor cu dificultăți de învățare în unitățile de 

învățământ obișnuite, există și avantaje. Aceste avantaje ar putea fi : multitudinea de informații pe care 

o are la dispoziție copilul cu dificultăți de învățare în școlile obișnuite, informații care îl ajută să facă 

față mult mai bine situatței din lumea reală și pe care nu le-ar fi primit dacă învață într-o școală specială. 

Contactul direct și comunicarea cu copii de aceeași vârstă dar fără dificultăți de învățare constituie un 

avantaj al integrării copiilor cu dificultăți de învățare. Un alt avantaj îl reprezintă, socializarea copiilor 

cu dificultăți de învățare, legarea de noi prietenii și stimularea în depășirea dificultăților. 

  Pentru reducerea acestor riscuri ale integrării și sporirea avantajelor în favoarea copiilor cu dificultăți 

de învățare, o soluție o reprezintă existența cadrelor didactice de sprijin în școlile obișnuite.  

            Rolul cadrelor didactice de sprijin  este de legătură între copilul cu dificultăți de învățare și 

cadrul didactic de la clasă . Cadrul didactic de sprijin trebuie să colaboreze cu profesorul de la clasă, 

această colaborare să se facă de la egal la egal, nu trebuie ca unul să fie considerat superior celuilalt. 

Impreună trebuie să stabilească planul de predare a lecțiilor, el trebuie făcut astfel încât să fie accesibil 

și copiilor cu dificultăți de învățare, dar, in același timp, să nu fie prea lejer pentru copiii fără dificultăți 

de învățare. Ideal ar fi ca la fiecare clasă să existe o echipă formată dintr-un cadru didactic obișnuit și 

un cadru didactic de sprijin și în măsura posibilităților, din când în când să  se inverseze rolurile. Cadrul 
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didactic de sprijin nu trebuie să lucreze cu copilul cu dificultăți de învățare într-un colț al clasei, nu 

trebuie să-l izoleze de ceilalți și mai ales, nu trebuie să lucreze activități diferite de ale celorlalți copii.  

În cazul în care într-o clasă sunt mai mulți copii cu dificultăți de învățare , aceștia nu trebuie să fie 

așezați separat de ceilalți și nu trebuie cadrul didactic de sprijin să lucreze cu ei, iar celălalt cadru 

didactic cu ceilalți copii fără dificultăți de învățare. 

 Profesorul de sprijin nu ar trebui să ofere ajutor copiilor cu dificultăți de învățare decât dacă aceștia o 

cer și numai după ce ei au încercat singuri să rezolve o anumită problemă și nu au reușit. Copiii cu 

dificultăți de învățare trebuie lăsați în unele situații să se descurce singuri, să găsească singuri soluții, 

să nu fie tot timpul ajutați de cadrul didactic de sprijin pentru că astfel se creează o dependenă a 

copilului cu dificultăți de învățare de cadrul didactic de sprijin. Colegii de clasă ar putea fi și ei 

implicați în ajutarea copiilor cu dificultăți de învățare. Pentru clasele V-VIII ar trebui să existe o echipă 

de cadre didactice de sprijin, câte unul pentru fiecare materie și aceștia trebuie să colaboreze cu 

profesorii de specialitate pentru realizarea planului de lecții. În timpul orelor trebuie să se evite lucrul 

individual și separat al cadrului didactic de sprijin cu copilul său copiii cu dificultăți de învățare. Indicat 

ar fi să existe posibilitateaca după ore, sau in altă perioadă a zilei, sau o zi pe săptămână , cadrul 

didactic de sprijin să lucreze individual cu copilul cu dificultăți de învățare, dar în alt cadru, nu în clasă 

în prezența celorlalți colegi. Ceea ce am prezentat mai sus este o modalitate ideală pentru integrarea și 

dezvoltarea copiilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă. Trist este că la noi în țară există doar 

obligativitatea integrării copiilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă, însă nu este asigurat și 

cadrul specific de dezvoltare normală în acest mediu.   La noi in țară există un profesor de sprijin care 

trebuie să-și desfășoare activitatea la mai multe școli și, în această situație, îi este imposibil să intre în 

contact cu copiii cu dificultăți  de învățare dintr-o școală mai mult de o dată pe săptămână. 

Educaţia / școala incluzivă - formula terminologică ce relevă recunoaşterea necesităţii reformei şcolii 

obişnuite, a sistemului şcolar general cu scopul de a răspunde dezideratului "o societate pentru toţi". 

Un obiectiv important al şcolii incluzive îl reprezintă sprijinul acordat pentru menţinerea în familie a 

copiilor cu C.E.S. De aceea, se pune problema respectării principiului normalizării. 

 Principiul normalizarii - se refera la condiţiile de mediu şi viaţă, la eliminarea separării copiilor cu 

C.E.S. şi la acceptarea lor alături de ceilalţi copii. Principiul presupune luarea în considerare nu doar 

a modului în care persoana cu deficienţe (dizabilităţi) se adaptează la cerinţele vieţii sociale, dar, în 

acelaşi timp, la felul în care comunitatea înţelege să se conformeze nevoilor şi posibilităţilor persoanei 

în dificultate. Normalizarea implică nu numai includerea într-un mediu şcolar şi de viaţă cotidiană 

nediscriminatoriu, dar şi asigurarea unei multitudini de servicii care să reducă pe cât posibil starea de 

handicap, chiar dacă deficienţele sau afecţiunile propriu-zise nu pot fi încă depăşite. 

Unul dintre drepturile fundamentale ale copilului este acela de a fi susţinut în valorificarea maximală 

a propriilor capacităţi, ceea ce reprezintă criteriul şanselor egale în educaţie ce nu poate fi realizat decât 

în condiţiile unei abordări diferenţiate, nu izolate sau segregate 
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Cristian BUICA, "Principiul normalizării. Formarea atitudinilor pozitive ale personalului didactic 

privind integrarea copiilor în dificultate" 
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 
Popa Andreea Mihaela 

Școala Gimnazială Predești, Dolj 

 

Incluziunea = oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, 

trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie, trebuie 

furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia 

tuturor membrilor societăţii.  

 

Copii cu cerințe educative speciale/cu risc sporit de vulnerabilitate: 

✔ copiii migranţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească; 

✔ copiii din familii numeroase şi/sau monoparentale; 

✔ copiii din familii cu nivel de trai scăzut; 

✔ copiii care au fost/sunt supuşi abuzurilor şi exploatării; 

✔ copiii cu dizabilităţi; 

✔ copiii contaminaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA; 

✔ copiii cu comportament deviant şi/sau in conflict cu legea. 

Educația incluzivă: 

● susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 

● urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

● este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, 

pentru comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii; 

● presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă 

diversitatea copiilor, inclusiv a celor cu c.e.s; 

● este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context; 

● este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive. (Vaida, T.) 

 

Cum se realizează educația incluzivă? 

● Existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul 

nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, 

principiul intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul 

asigurării serviciilor de sprijin, principiul cooperării şi parteneriatului. 

● Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în 

esenţa ei atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o 

pedagogie a iubirii.  

● Elaborarea unui curriculum „incluziv“, care să se definească prin flexibilitate şi 

diversitate:  curriculum-ul  adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a 

materialelor suportive;  metodologie didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi 

tipurilor de învăţare diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente. 

● Crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: 

asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare 

(învăţător/profesor de sprijin). 
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Forme ale integrării copiilor cu c.e.s. în școala românească 

▪ Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și 

stabilește un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta 

și susține un nou mod de desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul 

activităților școlare, adaptând materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și 

oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă. 

▪ Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli 

de masă unde să intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice 

și al specialiștilor din școală, o mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii 

de copii.  

▪ Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru 

copiii deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul 

care se ocupă cu elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești 

copii, atât în spațiul special amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile 

permit acest lucru, colaborând direct cu educatorii din clasele unde sunt integrați copiii. 

▪ Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu 

cerințe speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant 

(specializat in munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel 

participa la activitatile scolii respective. 

▪ Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul 

itinerant este responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de 

sprijinire a copilului și familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește 

evoluția școlară a copilului, colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat 

copilul și intervine atunci când apar probleme de învățare sau de adaptare a copiilor la anumite 

cerințe școlare. 

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

1. Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 

- hiperactivitate; 

- slabă capacitate de a fi atent; 

- orientare confuză în spațiu și timp; 

- incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

- poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

- este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 

- inversează literele sau cuvintele; 

- face frecvent greșeli de ortografie; 

- prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

- nu poate sări coarda; 

- dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

- mod defectuos de a ține creionul în mână; 

- caligrafie mediocră; 

- incapacitate de a sări; 

- stângăcie; 

- ezitări la coborârea scărilor; 

- dificultăți de sta într-un picior. 
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2. Documente necesare 

● Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o 

cerere prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către 

Comisia de Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept 

subiect copilul. Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va 

întocmi pentru Comisia de Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi 

orientare a copilului. 

 Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de sprijin 

pentru copilul în cauză. 

● Planul de servicii personalizate (PSP) 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri şi 

obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea locală 

etc. 

● Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 

● Derularea planului de intervenţie 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 

unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, 

metode şi mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 

● Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice 

la nivelul şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere 

o evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă. Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de 

expertiză şi orientare şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un 

plan de intervenţie personalizată în cazul copilului evaluat. 

3. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 

1) accent pe ideile fundamentale; 

2) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

3) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

4) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

5) recapitularea obiectivă a acestora; 

6) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre 

didactice care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, 

prin: recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, atunci 

predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi 

de 2-3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în 

detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu 

c.e.s. din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de 
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a socializa, este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu 

c.e.s., cât progresul la nivel social şi aptitudinal al acestuia. 

 În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor 

diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

4. Îndatoririle părinţilor copilului cu c.e.s.: 

● să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii; 

● să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară: 

- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 

- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP; 

- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 

- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 

● să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor; 

● să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, 

activităţi sportive etc. 
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Diferiți, dar egali 

Poțclean Ana Danca 

 Școala Profesională „Ovidiu Drimba” Lugașu de Jos 

 

Diferiți, dar egali – este un principiu al egalității și respectului reciproc. Toți suntem diferiți, 

dar în același timp suntem egali. Dacă  acest semn de egalitate s-ar pune în relațiile pe care le 

împărtășim cu cei din jurul nostru și nu vine din spațiul pe care-l ocupăm, nici din ceea ce considerăm 

că ceilalți așteaptă de la noi situația ar fi total diferită. În acest fel ne arătăm respectul față de cei de 

lângă noi și de posibilitatea de comunicare pe care trebuie să o valorificăm. 

Într-o societate egocentristă omul uită că trăiește în comuniune cu alți oameni și că alături de 

el se găsesc oameni care necesită înțelegere și sprijinul nostru. Drept urmare trebuie să învățăm să ne 

acceptăm, să învățăm să respectăm principiile democrației autentice, pentru că numai împreună vom 

reuși să coexistăm într-o societate democratică europeană. 

           Diferiți, dar egali – este un principiu al egalității și respectului reciproc.  În diversitatea etniilor 

si categoriilor sociale de pe pământ constă frumusețea universului uman, fiecare dintre acestea 

contribuind la patrimoniu cultural cu specificul său. Istoria, tradițiile, cultura fiecărei etnii reprezintă 

un capitol important al universalității. Trebuie să învățăm să ne respectăm reciproc, să comunicăm, să 

ne tolerăm, să cooperăm cu ceilalți, deoarece doar așa nu vor mai exista diferențe între noi cei care 

suntem diferiți, dar totuși egali. 

Din perspectiva acceptării diferenței și a promovării drepturilor egale, integrarea copiilor cu 

CES în învățământul de masă a devenit o politică educațională explicită, solicitată și justificată de 

diferite „grupuri de interese” din care amintim decidenții politici, societatea în sine, părinții și școala, 

care consideră această integrare necesară ca mod de promovare a abordării globale a dezvoltării 

personalității copilului, un drept egal pentru o educație de calitate, ca deschidere către comunitate și 

ca dezvoltare a respectului pentru diversitate. Chiar dacă au fost și păreri contra, majoritatea a decis că 

integrarea copiilor cu CES este imperativ necesară pentru integrarea acestora în societate și pentru 

„șansa de a fi egali cu ceilalți”. 

          Educația interculturală constituie o opțiune ideologică în societățile democratice și vizează 

viitorii cetățeni să facă cea mai bună alegere și să se orienteze în contextul schimbărilor intervenite în 

sistemele de valori. Ea trebuie să devină o constantă a pregătirii cadrelor didactice și să-și pună 

amprenta asupra programelor școlare și materiilor de învățământ, asupra priorităților educative, asupra 

criteriilor de evaluare a competențelor și comportamentelor, asupra relațiilor cu părinții și comunitatea, 

permițând formarea comportamentelor în comunicare, cooperare și încredere în cadrul grupului; 

respect reciproc, toleranța față de opinii diferite. Dorința de progres real, afinitățile profesionale, 

aspirațiile și preocupările comune au constituit premisele proiectelor interșcolare la care conlucrează 

partenerii. Din experiența acumulată considerăm că, cele mai eficiente demersuri didactice menite să 

integreze copiii în activitatea școlară sunt cele prin care le prilejuim cât mai multe ocazii să acționeze 

împreună, să se joace laolaltă, să descopere lucruri noi împreună, oferindu-le copiilor o multitudine de 

experiențe de învățare, înlesnind astfel integrarea în învățământul de masă . 

           Obiectivul general al anului 2010, în viziunea Uniunii Europene și a statelor membre, este lupta 

împotriva sărăciei și discriminării sociale ce ar trebui să aibă un impact crucial în sensibilizarea 

comunității. Criza economică, financiară și sanitară pe care o traversăm ar putea avea consecințe pe 
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termen lung asupra dezvoltării și ocupării forței de muncă în U.E , iar cele mai afectate sunt persoanele 

vulnerabile din punct de vedere social. Tânăra generație a Europei trebuie să devină competențe cheie 

necesare pentru a face față provocărilor economiei globale . Tinerii dezavantajați cu dificultăți de 

învățare, de relaționare, adaptare și integrare socială trebuie să facă față obstacolelor și barierelor în 

ceea ce privește mobilitatea. Ei au nevoie de un sprijin deosebit, special pe parcursul unui training 

vocațional astfel încât dobândirea competențelor cheie să se desfășoare în funcție de grad/tip de 

deficiență și nevoile fiecărui individ în parte. Așadar, prin suportul specific individualizat, al 

strategiilor de training, a training- ului special pentru tinerii dezavantajați, proiectul urmărește să 

asigure acestor tineri noi competențe și îndemânări de bază ce le va permite o mai bună integrare pe 

piața muncii . 

             Toți suntem diferiți, dar în același timp, egali. Semnul de egalitate care s-ar pune în relațiile 

pe care le împărtășim cu cei din jurul nostru nu vine din spațiul pe care-l ocupăm și nici de la ceea ce 

considerăm că ceilalți așteaptă de la noi. Semnul de egalitate este dat de respectul față de cei de lângă 

noi și de posibilitatea de comunicare pe care trebuie să o valorificăm. Posibilitatea care ne este oferită 

necondiționat și care trebuie valorificată cu grijă pentru a identifica oportunitățile oferite de 

conviețuirea cu ceilalți. 
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Integrarea copiilor cu CES 

Salva Elisabeta 

Școala Profesională „Ovidiu Drimba” Lugașu de Jos 

 

 

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație care 

sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil. Fără 

abordarea adecvata a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor de acces, 

participarea și integrarea școlară și socială. 

Fiecare copil prezintă particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită 

o evaluare și o abordare personalizată. Copii cu CES au și ei aceleași trebuințe în creștere și dezvoltare. 

Acești copii au în aceleași timp și anumite necesități, particulare, specifice, individualizate. 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, 

dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să 

suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învățare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită  însușirea de abilități propice  integrării eficiente în comunitatea 

normală.  

Condițiile de care are nevoie copilul cu CES sunt: 

✓ Condiții de stimulare și sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

✓ Flexibilitate didactică; 

✓ Adaptarea curriculumului la posibilitățile individuale; 

✓ Individualizarea educației; 

✓ Protecție socială; 

✓ Programe individualizate de intervenție; 

✓ Integrare școlară și socială. 

Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile și micșorează riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul 

lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite 

astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părinții  trebuie să aibă 

acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de 

profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 
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contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S. 

 

Prof. înv. Preşc. Gălăţanu Lăcrămioara 

Liceul Tehnologic G.G. Longinescu –         

Grădiniţa cu P.P. nr. 15 Focşani 

 

           Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor 

copiilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate şi este strâns 

legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane. 

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să 

înveţe împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în 

grupuri de joacă sau medii şcolare obişnuite este cea mai buă pregătire pentru o viaţă integrată. 

Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi 

discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile 

incluziunii sunt reciproce, dar majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne 

limitează înţelegerea reciprocă. Familiaritatea şi toleranţa reduc frica şi respingerea favorizầnd relaţii 

de comunicare şi colaborare în beneficiul tuturor. 

Câţi suntem pregătiţi (părinţi, cadrele didactice, copii) pentru diversitatea existentă în fiecare 

grupă şi cầt de bine sunem pregătiţi să o acceptăm ? 

Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea 

strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, 

unde procesul de învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur. 

De-a lungul istoriei, şcoala şi gândirea pedagogică au abordat în diferite feluri problematica 

educaţiei unor copii care învţă mai greu. Societatea şi şcoala manifestă, faţă de această categorie de 

elevi, o gamă variată de atitudini, de la acceptare şi includere în medii şcolare obişnuite. În consecinţă, 

scopul a fost determinarea cauzelor reale ale dificultăţilor copilului pentru a se putea decide asupra 

măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei. Acest mod de abordare s-a bazat pe ceea ce se 

numeşte punctul de vedere asupra dificultăţilor educaţionale ale unui anumit elev    sociale  şi 

educaţionale la care au acces toţi copiii. 

În ultimul timp, au fost recunoscute din ce în ce mai mult limitele acestui mod de abordare. 

Astfel, în primul rând, am înţeles că admiţând faptul că dificultăţile de învăţare sunt inerente copiilor 

am ajuns să etichetăm unii copii ca fiind diferiţi sau speciale. Ca urmare, a acestui mod de abordare, 

s-a ajuns ca din partea acestor copii să se aştepte rezultate mai slabe şi, în consecinţă, li s-au dat sarcini 

mai puţin solicitante subliniindu-se ideea că nu puteau face faţă. În mod frecvent sarcinile ce li se 

repartizau necesitau ca ei să lucreze singuri, sau în clasă, sau într-o zonă separată a şcolii. 

În ultimii ani au fost înregistrate tendinţe de a descoperi modalităţi de reacţie noi faţă de copiii 

care întâmpină dificultăţi în clasele obişnuite. Aceste tendinţe pornesc de la prmisa că dificultăţile apar 

datorită interacţiunii unei întregi game de factori, dintre care unii sunt inerenţi copiilor, alţii privesc 

deciziile luate de profesori. Recunoaşterea acestui fapt duce la un punct de vedere optimist. Noul mod 

de gândire ia în considerare pericolele asociate cu ideea etichetării. În loc de a grupa copiii consideraţi 

“speciali” sau “care pot fi recuperaţi”, se admite că toţi copiii sunt speciali. 

Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de 

domeniul educaţiei copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea 

contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă .  

  www.referat.ro 
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Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul 

specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă a determinat modificări 

fundamentale în percepţia actului educativ. Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare 

a copiilor cu diferite tipuri de deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale 

curriculum-ului şcolar vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui 

copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta 

este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a 

informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. 

Elaborarea unui curriculum flexibil şi uşor de adaptat cerinţelor educaţionale ale fiecărui elev 

are la bază mai multe argumente: 

- respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura potenţialului şi capacităţilor 

sale; 

- formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită adaptarea şi 

integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii normali; 

- asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe privind 

activităţile de utilitate practică şi de timp liber; 

- dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă ( în limitele permise de gradul 

deficienţei) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile şi practicarea unor metode şi tehnici 

de muncă intelectuală care să asigure eficienţă în adaptarea şi integrarea şcolară şi socială. 

În scopul eficientizării procesului de învăţare pentru elevii cu CES sunt invocate câteva repere 

fundamentale: 

- învăţarea interactivă care presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe cooperarea, 

colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe interacţiunea dintre cadre 

didactice, cadre didactice şi elevi; 

- elaborarea în comun a obiectivelor învăţării (educator – elev) deoarece fiecare participant la actul 

învăţării are ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie să se ţină seama în proiectarea 

activităţilor didactice; 

- demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor cu CES) 

este mai eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate şi aplicate în 

situaţii reale de viaţă, existând şi un feedbeck continuu de-a lungul întregului proces; 

- modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu CES au nevoie în anumite momente de un sprijin 

activ deînvăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la activităţile din afara clasei, 

prin dezvoltarea unui parteneriat educaţional cu anumite categorii de specialişti, cu familiile elevilor. 

Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică , 

elaborarea şi luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui 

număr mare de oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc. Integrarea şcolară 

exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care 

acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care 

susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un 

colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate 

de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan 

comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 
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În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane 

sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, 

care nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare 

de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut 

stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă 

copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind 

nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi 

de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

Actul educativ in şcoala incluzivă are şanse de reuşita dacă cei trei factori implicaţi, adică elevul 

cu deficienţe, familia, echipa de specialişti, cooperează, sunt parteneri care conlucrează in aceeaşi 

direcţie: dezvoltarea copilului cu cerinte educative special. Integrarea individuală a copilului cu nevoi 

speciale în clasa obişnuită persupune următoarele implicaţii: 

➢ se oferă sprijin educaţional după nevoile copiilor, aceştia nu sunt excluşi; 

➢ se asigură dezvoltarea personală a fiecăruia; 

➢ adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; 

➢ învaţă în clase omogene; 

➢ creşte motivaţia pentru învăţare, fiindca este stimulat de mediul competiţional şi de 

performanţele şcolare ale colegilor valizi; 

➢ scade nivelul de izolare al copilului cu deficienţă şi creşte nivelul de contact cu copiii 

obişnuiţi,sporind nivelul de socializare; 

➢ copiii valizi, ca urmare a contactului cu copiii/elevii cu nevoi speciale, îi vor                 

înţelege, îi vor accepta şi îşi vor forma chiar atitudini de protejare a acestora în grupurile 

obişnuite. 
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               Pornim de la constatarea că părinţii sunt cei mai importanţi factori de sprijin în viaţa copilului 

cu deficienţe sau a copilului sănătos. Viaţa familiei ( sau cel puţin a unuia dintre părinţi) se va adapta, 

se va plia după programul copilului cu deficienţe profunde sau medii. Pentru a-şi putea sprijini copiii 

aflaţi în dificultate, părinţii trebuie să participe la următoarele acţiuni, asigurate de echipa de 

intervenţie: 

➢ informare asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i 

favorizeze dezvoltarea; 

➢ informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea 

copilului cu nevoi speciale; 

➢ convingerea părinţilor că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu copilul deficient; 

➢ învăţarea familiei să traiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale; 

➢ însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului cu deficienţe, conlucrând 

adecvat cu profesioniştii; 

➢ elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu membrii echipei transdisciplinare. 

       În activitatea la clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza 

cu adevărat potenţialul fiecărui copil cu cerinte educative speciale., trebuie să reformulăm toate 

componentele educaţiei: 

➢ obiective/scopuri; 

➢ curriculum; 

➢ resurse procedurale, materiale, organizatorice; 

➢ evaluare; 

➢ relaţiile între partenerii educaţiei; 

➢ resursele umane. 

            Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregrării copiilor cu cerinte 

educative speciale. în viaţa şcolară şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza integrarea cât 

mai rapidă a copiilor cu nevoi speciale, am valorificat sensibilitatea deosebită a acestora şi 

disponibilitatea de a oferi şi de a primi afecţiunea celor din jur. Ne apropiem de copilul cu cerinte 

educative speciale cu încredere şi disponibilitate de a face tot posibilul să-l ajutăm. În aceste condiţii 

va accepta observaţia critică, chiar şi dojana, reacţionând spre corectare, nu izolându-se. 

Alt aspect care trebuie avut în vedere este acela de a-i trata în mod egal cu ceilalţi copii, atât 

cât este posibil. Indiferent de activitate nu vom spune unui copil cu c.e.s. “Tu nu poţi participa 

la..”(vizită, excursie, serbare, etc.). Dimpotrivă, îl vom incuraja să acţioneze, fiindcă nevoile lui 

speciale, oricum îi vor limita activitatea. Aici vom interveni noi cu sprijin. Prezenţa în colectivul clasei 

a unor astfel de copii, solicită efort crescut din partea dascălului sub toate aspectele: pregătirea pentru 

lecţii, pentru activităţi extraşcolare; atitudinea faţă de toţi elevii clasei. Cadrul didactic trebuie să ofere 

copilului/elevului cu c.e.s. tratarea individuală de care are nevoie în toate etapele lecţiei, pentru ca 

acesta să recupereze neajunsurile, să valorifice în mod compensatoriu potenţialul sănătos, dar să nu 

neglijeze pe ceilalţi elevi ai clasei. Intervenţia educaţională trebuie însoţită de atitudinea pozitivă a 

cadrelor didactice şi a familiei faţă de copiii cu  cerinţe educative speciale. 

 Educaţia incluzivă va permite copilului cu c.e.s. să trăiască în familie, să înveţe într-o clasă cu 

copii valizi, să dobândească abilităţi indispensabile unei vieţi normale, cu posibilităţile pe care le are 

şi cu potenţialul pe care-l dezvoltă într-o ambianţă echilibrată. Psihopedagogia şi psihosociologia, dar 

mai ales cercetările-acţiune, vor permite aplicarea principiului normalizării, dacă aplicăm eficient 
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intervenţia timpurie şi principiul educaţiei incluzive. Integrarea şcolară ca situaţie particulară a 

socializării, se poate defini, de asemenea, în două feluri: 

➢ Într-un sens larg, care se referă la adaptarea oricărui copil la cerinţele şcolare; 

➢ În sens restrâns, legat de problematica unor copii cu cerinţe speciale, în contextul 

normalizării, cuprinderea acestora în instituţii şcolare obişnuite, sau în moduri de 

organizare cât mai apropiate de acestea. 

Şcoala şi familia, ca agenţi ai socializării, au un rol foarte important în integrarea copiilor cu 

dizabilităţi în învăţământul de masă. Aşadar, în urma deciziei că acel copil se va înscrie în învăţământul 

obişnuit, se iau măsuri pentru integrarea lui reală. 

 Este foarte important ca un copil cu dizabilităţi să fie ajutat să devină cât mai independent 

posibil în toate acţiunile pe care le întreprinde. Însă, orice demers în abordarea strategiilor de 

implementare a învăţământului integrativ, sistemul de învăţământ actual trebuie să pornească atât de 

la analiză la nivelul macro-social, cât şi de la analiza la nivelul micro-social a acestei problematici. 

Analiza micro-socială are în vedere: 

➢ Disponibilitatea şi interesul cadrelor didactice de a susţine învăţământul integrat prin 

activităţile desfăşurate cu colectivul claselor pe care le au în primire; 

➢ Acceptul părinţilor care au copii în clasele unde se practică integrarea- acest fapt evită 

posibile stări de tensiune sau conflict care se pot ivi pe parcurs; 

➢ Actuala structură numerică a claselor din învăţământul de masă permite integrarea ? 

➢ Poate cadrul didactic să facă faţă unei abordări diferenţiate a categoriilor de copii din 

clasă? 

Însă, orice educator care-şi centrează activitatea pe copil, nu trebuie să uite că: 

➢ Fiecare copil este important pentru societate. 

➢ Fiecare copil are nevoi speciale. 

➢ Fiecare copil are particularităţi specifice. 

➢ Fiecare copil este unic. 

➢ Cu toate că sunt diferiţi , toţi copiii sunt egali în drepturi.. 

        Normalizarea societală reprezintă nivelul cel mai înalt de acceptare socială face din iniţiativele 

de valorizare a potenţialului fiecărui individ o practică curentă, obisnuită, care nu mai are nimic 

spectaculos sau inedit în ea. Majoritatea covârşitoare a membrilor unei societăţi cu o mentalitate atât 

de evoluată consider normal ca diferenţele existente între oameni sa fie surse de noi experienţe de viaţă 

şi de beneficii, şi nicidecum pretexte pentru discriminări. O persoană cu 

nevoi speciale, aflată într-o astfel de comunitate, se poate afirma ca cetăţean, ca producător de bunuri 

si valori, ca personalitate. Chiar şi un copil cu handicap multiplu işi poate găsi locul adecvat într-o 

astfel de organizare socială şi poate afla modalităţi de a-şi împlini măcar unele aspiraţii. Normalizarea 

societală face ca diversele handicapuri să devina irelevante, accentul căzând pe ceea ce poate aduce 

valoros persoana cu nevoi speciale, şi nu pe ceea ce nu poate. 

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia 

permanentă de a comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt 

percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la 

societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni 

au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă 

să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 
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STUDIU DE CAZ PRIVIND ADAPTAREA DIFICILĂ DIN PUNCT DE VEDERE SOCIO-

EMOŢIONAL A COPILULUI 

 

Prof.înv.preşc. Aurelia Dobre 

Grădiniţa Nr.1 Tunari, Judeţul Ilfov 

 

1. Descrierea cazului 

 C.A. este un băiat în vârstă de 5 ani. Provine dintr-o familie legal constituită care se achită cu 

responsabilitate de sarcinile parentale: îngrijire, educare.  

 Este un copil înconjurat cu multă dragoste de părinţi şi de bunici, care nu duce lipsă de nimic, 

şi cu toate acestea prezintă tulburări de comportament, este impulsiv, neastâmpărat, incapabil de 

concentrarea atenţiei, trece uşor de la o activitate la alta.  

 

 2. Identificarea şi descrierea problemei 

 Date despre copil: 

 Copilul C.A. frecventează grădiniţa de la 3 ani. Are un aspect fizic plăcut, este  dezvoltat atât 

din punct de vedere cognitiv cât și emoțional pentru vârsta lui, dar este exploziv în mişcări, încăpăţânat, 

dornic de a fi mereu în centrul atenţiei. 

 C.A. are un comportament impulsiv în clasă, în timpul activităţilor de instruire, învăţare, 

evaluare, precum şi în cele de joc, dublat de hiperactivitate şi neatenţie.  

Destul de des întrerupe activitatea prin intervenţii fără legătură cu tema dezbătută, afectând grupul de 

copii. Nu are răbdare să ducă la bun sfârşit o sarcină dată, trecând uşor de la o activitate la alta şi de la 

o stare la alta. Are însă un bagaj de cunoştinţe bogat, spirit de observaţie, dar întâmpină dificultăţi în 

relatarea unor întâmplări, în formularea unor răspunsuri, din cauza timidităţii, care este generată de 

frica de greşeală ce l-ar putea pune într-o situaţie umilitoare în faţa colegilor.Îşi doreşte să fie cel mai 

bun, dar nu e sigur pe forţele lui, şi atunci încearcă să grăbească lucrurile pentru a scăpa dintr-o anumită 

situaţie cât mai repede şi asta îl face să greşească. Nu are răbdare la scrierea grafismelor, nici în 

activităţile plastice sau practice în schimb prefera jocurile sportive. Încearcă să îşi facă prieteni dintre 

copiii care se remarcă într-un domeniu şi îşi doreşte să fie ca aceştia, cu care intră des în conflict.  

  

Date despre familie: 

 Copilul locuieşte cu părinţii  într-o casă cu 3 camere, în apropierea grădiniţei. Tatăl este 

muncitor, mama casnică, iar relaţiile dintre membrii familiei sunt foarte bune, copilul crescând într-o 

atmosferă caldă, armonioasă, într-un climat educativ propice creşterii şi dezvoltării lui. 

 Stând de vorbă cu părinţii şi bunicii, pentru că şi aceştia din urmă contribuie la creşterea şi 

educarea lui, am constatat că C.A. se manifestă ca un copil răsfăţat destul de des în conflict cu părinţii. 

Se enervează dacă părinţii îi impun anumite reguli, cum ar fi: 

- aşezarea în ordine a jucăriilor sau lucrurilor personale 

-limitarea orelor de joacă la tabletă 

- culcarea la o anumită oră 

-exces de cola si ciocolata 

  De multe ori este nelinştit şi transmite această stare şi celor din jur, are un stil dezordonat şi se 

adaptează cu greu la schimbări. 

 3. Componenţa echipei care poate contribui la rezolvarea (ameliorarea)problemelor 
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- Educatoare 

- Părinţi 

- Bunici 

- Copil  

- Consilier şcolar 

4.  Stabilirea obiectivelor: 

Obiective pe termen lung: 

- Diminuarea comportamentului hiperactiv şi impulsiv în timpul orelor dar şi în familie; 

-  Îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi a vigilenţei; 

- Stimularea limbajului, dezvoltarea exprimării orale; 

- Îmbunătăţirea relaţiilor sociale, accepatarea lui de către colegii de clasă; 

- Îmbunătăţirea interacţiunii părinţi-copil; 

- Îmbunătăţirea interacţiunii educatoare-copil în timpul activităţilor; 

- Dezvoltarea responsabilităţii sociale; 

Obiective pe termen scurt: 

– Să îşi formeze abilităţii de exprimare a emoţiilor pozitive ; 

– Să îşi dezvolte  încrederea în forţele proprii; 

–Să realizeze sarcinile din cadrul activităţilor comune şi să le finalizeze ; 

– Să se integreze cu success în colectivul grupei; 

– Să respecte „Regulile grupei”; 

– Să întrebe şi să răspundă la întrebări; 

– Să participe la discuţii în mici grupuri informale; 

– Să se  realizeze o relaţie de colaborare şi parteneriat între educatoare şi familie ; 

5. Plan de intervenţie personalizat– strategii şi metode 

 Cu ajutorul familiei, am încercat să-l cunosc mai bine pe C.A. pentru a înţelege ce determină 

un astfel de comportament, unde trebuie acţionat atât în privinţa copilului, cât şi în privinţa familiei, 

pentru a înlătura condiţiile care menţin manifestările copilului. L-am observat cu mare atenţie şi am 

încercat să corectez comportamentul lui cu multă blândeţe, căldură, răbdare, prin diferite strategii şi 

metode educaţionale 

a.Terapia comportamentală: 

- Sub pretextul că am nevoie de un ajutor cu care să-i controlez şi să-i solicit pe copii la activităţi, 

l-am aşezat pe C.A. în faţa grupului de copii. El s-a simţit important şi acest lucru i-a dat 

încredere în el şi în potenţialul lui. 

- Am încurajat, evidenţiat, stimulat faptele bune ale acestuia prin acordarea unor recompense 

(afirmaţii pozitive, buline vesele, etc.). 

- Am folosit exerciţii de focalizare pentru stabilitatea atenţiei, cum ar fi jocurile de atenţie: 

„Caută greşeala”, „Alege şi potriveşte”, „Spune ce s-a schimbat”, „Compleatează ce lipseşte”. 

- Am prezentat unele fapte pozitive cu exemple din viaţa reală sau din basme, poveşti şi am 

discutat despre acestea: compararea cu cele reale, prezentarea consecinţelor (pozitive şi 

negative). 

- Am evidenţiat calităţile acestui copil şi toate reuşitele în activitatea personală. 

- L-am responsabilizat în colectivul de copii: distribuirea materialului didactic pentru fiecare 

copil, responsabil cu liniştea, etc. 
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- L-am recompensat pentru orice progres făcut, fie el cât de mic. 

- I-am acordat roluri de lider în jocurile de echipă (Astăzi, C. va fi şeful de şantier şi el vă spune 

ce să faceţi pentru a construi grădiniţa ) 

- Am rezolvat probleme împreună cu el (Ce putem face ca tu să rezolvi bine sarcina?) 

- L-am implicat în jocuri de echipă  

- Am scos în evidenţă numai aspectele pozitive (Tu faci bine aceste lucruri...) 

- Am încercat să gestionez corect conflictele,analizând împreună cu el faptele şi solicitându-i 

soluţii pentru rezolvarea acestora. 

- L-am ajutat să îşi facă prieteni cu care să comunice deschis (Cu cine vrei să te joci?Hai să 

organizăm un joc cu ei!) 

- L-am implicat în activităţii de ajutorare reciprocă între copii (C., te rog să îl ajuţi pe S. la 

număratul obiectelor şi la recunoaşterea cifrelor!) 

- L-am antrenat împreună cu ceilalţi copii în rezolvarea de jocuri puzzle (Hai să găsim piesele 

pentru acest puzzle şi să-l facem împreunî) 

- Am analizat împreună cu el, modul de realizare a sarcinilor (Cum crezi că ai lucrat astăzi?) 

- Am  purtat discuţii cu copilul pentru a afla cum s-a simţit  la activităţile în care s-a implicat. 

b.Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare 

Scopul acestei acţiuni este dezvoltarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical, 

pentru că am constatat că nu raspunde în  propoziţii. 

Obiectivele urmarite sunt: 

• să transmită un mesaj simplu în cadrul activităţilor de învăţare;  

• să primească mesaje, să îndeplinească acţiuni simple; 

• să răspundă adecvat ( verbal sau comportamental) la ceea ce i se cere. 

 

Pentru a rezolva acestă problemă l-am solicitat frecvent să răspundă la întrebări cu grad mic de 

dificultate. Pentru fiecare răspuns l-am recompensat verbal. Am crescut apoi gradul de dificultate al 

întrebărilor, care solicitau un răspuns mai elaborat. Când a avut dificultăţii, l-am ajutat şi încurajat 

pentru a le depăşi. I-am solicitat permanent să nu se grăbească, să gândească bine înainte de a răspunde 

pentru a nu greşi.  

Am desfăşurat activităţii având sarcini de genul: “Povesteşte ce vezi în imagini!”, „Ce ai văzut 

la televizor?”, „Povesteşte cum a fost în excursie!”, „Ce ţi-a plăcut cel mai mult în vizită?”etc. 

c. Consilierea familiei (Programul părinte-copil) 

Pentru reuşita demersului nostru am considerat că este necesară colaborarea cu familia  printr-un 

program de acţiune comun.  

Scopul acestui demers este de a îmbunătăţii relaţia părinte – copil în vederea reducerii 

problemelor comportamentale ale copilului în familie, la grădiniţă şi în societate. Am stabilit mai întâi 

cum influienţează caracteristicile copilului, ale părinţilor sau problemele din familie, comportamentul 

copilului, percepţia comportamentului copilului de către părinţi şi reacţiile părinţilor la 

comportamentul copilului. 

Prin discuţii, exemplificări şi explicaţii la fiecare întâlnire, i-am ajutat să înţeleagă că modul în 

care gandesc ei înşişi despre implicarea copilului lor în viaţă, va determina maniera în care îşi vor 

educa fiul, inoculându-i totodată acestuia o anumită imagine de sine. 
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De asemenea, în discuţii am stabilit faptul că în această situaţie părintele trebuie să fie un bun 

ascultător, să fie flexibil, realist, capabil să zâmbească şi să colaboreze cu copilul pentru a-l ajuta 

corespunzător. 

d.Activităţii specifice ale programului părinte – copil 

- Discuţii cu părinţii cu privire la alimentaţia copilului. (Mai puţină ciocolată, cacao, cola). 

- Stabilirea unui program de activităţi statice combinate cu exerciţii, poate chiar îndrumarea copilului 

spre un sport. 

e.Etapeleprogramului 

-îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil; 

-utilizarea în primă fază a metodelor de recompensare şi abia apoi a tehnicilor de pedepsire; 

-acordarea unei atenţii deosebite la posibilele reacţii faţă de comportamentele indezirabile (nu certăm 

copilul, nu stabilim reguli dacă nu reuşim să obţinem cooperarea lui); 

-observarea calităţilor copilului; 

-stabilirea de comun acord a Regulilor familiei; 

6. Realizarea evaluării 

Cunoaşterea copilului trebuie să constituie un punct de plecare în orice demers educativ. Cum 

putem educa un copil dacă nu îl cunoaştem? Pentru a-mi forma o părere cât mai corectă despre 

particularităţile  dezvoltării  copilului,  am aplicat o serie de probe care să mă ajute să-l cunosc mai 

bine. Am repetat aceste probe după o perioadă , timp în care am derulat activităţile din planul de 

intervenţie personalizat, pentru a vedea evoluţia copilului şi eficienţa intervenţiei. 

7. Concluzii 

Reuşita unui astfel de demers depinde de o bună colaborare în cadrul echipei, de susţinerea şi 

sprijinul reciproc, ştiut fiind faptul că e nevoie de timp pentru formarea deprinderilor. Nu putem 

schimba copilul dintr-o dată, ci pas cu pas. Mediul propice pentru a se concentra şi a se  dezvolta 

trebuie creat şi acasă şi la grădiniţă. Acasă, trebuie să i se creeze o atmosferă liniştită, fără stimuli care-

I distrag atenţia, iar la grădiniţă nu trebuie lăsat copilul să se orienteze singur în multitudinea de fapte 

şi atitudini ce se manifestă în jurul lui, ci trebuie creată o ambianţă potrivită, din care copilul să se 

alimenteze cu impresii pozitive, necesare evoluţiei sale normale. 

În urma intervenţiei educative am reuşit să realizăm un progres favorabil prin ameliorarea 

tulburărilor  de atenţie. Copilul a început fie mai atent, să-şi exprime emoţiile, are mai multă încredere 

în el, se străduieşte mai mult să rezolve sarcinile, să finalizeze anumite lucrări. De asemenea vorbeşte 

mai corect, vorbeşte cu colegii şi a reuşit să-şi facă prieteni. Respectă de cele mai multe ori regulile 

(ale grupei şi ale familiei) , iar conflictele cu colegii şi părinţii sunt din ce în ce mai puţine. 
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Educaţia fizică adaptată 

 

 
      Mărginean Aurelian Silviu 

                                       Liceul Tehnologic ”Petru Maior” Reghin 

 

Educaţia fizică îşi dovedeşte, şi de această dată, mobilitatea de a se plia pe nevoile elevilor cu 

CES şi de a veni cu soluţii concrete în întâmpinarea  programelor de includere, socializare, integrare - 

specifice. 

Deficienţele de toate tipurile îşi găsesc metode de recuperare, ameliorare sau compensare în 

aria curiculară a educaţiei fizice, începând cu dezvoltarea unor atitudini posturale corecte, a unor 

deprinderi de igienă şi comportament, de desfăşurare a unor activităţi bazate pe reguli (jocurile 

sportive), timpi, sau dozaje, exerciţii de recupere sau recreere, până la educarea unor trăsături pozitive 

de caracter, rezultate din practicarea sporturilor şi din participarea la competiţiile de profil (cunoaşterea 

limitelor proprii, spiritul de echipă, fair-play-ul, respectul faţă de adversar, asumarea eşecului sau 

trăirea bucuriei victoriei). 

Mijloacele prin care educaţia fizică îşi realizează obiectivele (exerciţiile fizice, jocurile) sunt 

deosebit de variate şi pot fi adaptate la infinit.  

Exerciţiul fizic, putându-se practica în mod conştient sau în cadrul subtil al unor jocuri, oferă 

multiple posibilităţi de implementare fără constrângere. 

Dizabilităţile din toate categoriile (anatomice, fiziologice sau psihologice) pot fi cel puţin 

ameliorate prin practicarea unor forme ale educaţiei fizice adaptate. Educaţia fizică în forma ei adaptată  

poate îmbunătăţii activitatea funcţională a individului cu dizabilităţi. Cea mai importantă problemă a 

persoanelor cu dizabilităţi, după stabilizarea şi supravegherea stării de sănătate, este adaptarea la 

mediul social prin prisma handicapului.  

Persoanele cu dizabilităţi trebuie, mai mult decât ceilalţi indivizi, să-şi cunoască limitele 

funcţionale, să încerce să şi le depăşească şi totodată să găsească metode de corelare a acestora la 

nevoile individuale. Fiecare specialist în recuperare adoptă metode care converg acestui scop, şi fiecare 

încearcă, prin prisma specializării sale, să dezvolte capacităţile adaptative ale persoanei cu dizabilităţi, 

capacităţi legate de autoîngrijire, deprinderi sociale, hrănire, comunicare, îngrijirea sănătăţii, securitate 

personală, cunoştinţe teoretice şi de funcţionare ale societăţii şi apoi aplicarea acestora în mediul social 

până la realizarea unei depline inserţii, a unei depline integrări. Câştigarea independenţei unei persoane 

cu dizabilităţi este o luptă care durează în timp, care trebuie să aibă un regim susţinut şi care depinde 

atât de factorul QI cât şi de gradul de dezvoltare a constiinţei de sine, a voinţei persoanei în cauză dar 
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şi de calitatea activităţilor de recuperare. Deosebit de importantă este şi calitatea moral-umană a 

specialiştilor implicaţi, precum şi convergenţa acţiunilor de recuperare.  

Dacă în programele de recuperare se are în vedere atingerea obiectivului adaptării dizabilitare 

la mediu, viaţa persoanei cu handicap se ameliorează, şi dacă acesteia i se asigură un sprijin adecvat 

susţinut, persoana în cauză se poate integra cu succes.  

Responsabilitatea dascălilor rezultă din găsirea formelor prin care să se faciliteze accesul 

persoanelor cu dizabilităţi la programe educaţionale concrete iar responsabilitatea comunităţii trebuie 

educată ,,de pe băncile şcolii” în planul toleranţei şi al întrajutorării interumane. 

Acordarea de şanse egale presupune ca suportul educativ şi intervenţia dascălului să fie 

acordate corespunzător nevoilor şi din această perspectivă educaţia fizică adaptată oferă multiple 

posibilităţi operaţionale.  

La nivelul catedrei de educaţie fizică a Şcolii cu clasele I-VIII Romul Ladea din Oraviţa s-a 

experimentat punerea în practică a unor astfel de proiecte educaţionale în care recuperarea să se 

suprapună cu instruirea iar activităţile să se desfăşoare în mediul învăţământului de masă. Scopul 

principal al acestor proiecte urmăreşte creşterea contribuţiei Şcolii Romul Ladea la recuperarea şi mai 

buna integrare socială a tinerilor asistaţi în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din localitate. 
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Integrarea copilului cu CES în învățământul de masă 

- Studiu de caz – 

Ștef  Ioana Cristina 

Școala Gimnazială ”Nicolae Bogdan” Vașcău 

Având în vedere că existența copiilor cu CES este o realitate permanentă, școala trebuie să se 

adapteze și să ofere un mediu de învățare incluziv în care toți copiii să aibă posibilitatea să se dezvolte. 

Pentru aceasta este necesar ca școala să creeze parteneriate educaționale cu personal specializat, cu 

centrele de resurse și asistență educațională, ca profesorii din școli să devină ei înșiși agenți ai educației 

incluzive și nu în ultimul rând o colaborare mai strânsă cu părinții. Se ştie că persoanele cu autism au 

dificultăţi severe în planul interacţiunii sociale, comunicării expresive şi receptive, manifestă patternuri 

de comportament repetitive, şi stereotipe şi interese şi activităţi restrânse. De-a lungul timpului, teoriile 

cercetătorilor au luat în considerare diferiţi factori: genetici, ereditari, neuropsihologici, probleme 

medicale, pentru a stabili o cauză a autismului, dar până în prezent nu s-a stabilit cu certitudine o cauză 

precisă. Este general acceptat faptul că autismul este cauzat de anormalităţi în funcţionarea şi 

structurarea creierului, dar, nu se ştie încă, ce anume din funcţionarea şi structura creierului este cauza 

acestei tulburări.  

Prin urmare, pentru a ajuta un copil să progreseze, trebuie în primul rând, să înţelegem cum 

funcţionează în fiecare arie. Apoi, după ce am indentificat problemele sale specifice, putem să stabilim 

un program de recuperare pentru ameliorarea lor. 

Programul de intervenţie personalizat este un instrument care vine în sprijinul acestor 

deziderate, un instrument  util în planificarea şi coordonarea activităţii de intervenţie sistemică atunci 

când se lucrează cu elevii cu CES. 

În cele ce urmează, voi prezenta un studiu de caz pentru un elev din clasa a III-a, însoțit de 

planul de intervenție personalizat pentru respectivul elev. 

Consilier școlar: H. A. I. 

Prof. înv. primar: Ștef Ioana Cristina 

Școala Gimnazială ”Nicolae Bogdan” Vașcău 

An şcolar  2020-2021 

Numele elevului: B.F. 

Data naşterii: 09.X.2010 

 

Elevul B.F. prezenta dificultăți în comunicarea cu cei din jur, necesitând intervenţie logopedică. 

Părinții erau conștienți de problema copilului, mama îl ducea săptămânal la tratament logopedic, încă 

din perioada când era în ciclul preșcolar. De asemenea, consilierul și psihologul școlar lucrau cu el în 

fiecare săptămână. Ca urmare a acestora, s-au stabilit următoarele: 

• Diagnostic medical: Deficiență mintală ușoară - IQ=58;  

• Diagnostic psihologic: Tulburare autistă cu hiperactivitate 
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• Deficiențe asociate: Retard în dezvoltarea limbajului expresiv, dislalie, dizartrie, dispraxie, 

sereotipii, deficit socio-relațional, dependent în autoservire. 

• Diagnostic educațional: prezintă CES 

 

Informații generale 

În timpul orelor nu participa activ la activitățile desfășurate în clasă, fiind preocupat de altceva și 

în majoritatea cazurilor stătea cu capul așezat pe bancă, se plimba prin clasă, realizând sarcinile doar 

cu ajutor. Când îl strigam și era pus să răspundă, doar zâmbea şi-şi relua poziţia iniţială. Prezenta mari 

dificultați de exprimare. 

Elevul  efectua sarcinile trasate doar cu ajutorul meu, al profesorilor de la clasă sau al consilierului 

școlar. Prezenta dificultăţi de învăţare, nu făcea faţă cerinţelor educaţionale și avea o adaptare minimă 

la cerinţele programei şcolare pentru clasa a III-a şi a curriculumului. 

Comportament cognitiv  

Avea formate deprinderi de citit-scris,  recunoștea literele, transcria şi copia, dar nu avea auz 

fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în scrierea independentă. deținea un 

vocabular sărac, posibilităţi de exprimare fiind reduse, cu o vorbire rară, ezitantă, încetinită, greoaie. 

Volumul de cuvinte era relativ mic, cu mari dificultăți de pronunție. Ştia să-şi scrie prenumele. Formula 

propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate. 

Cunoștea numeraţia 0-10, dar nu reţinea cum se citesc numerele 10-20. Sistemul poziţional de 

formare a numerelor îi rămânea necunoscut. Nu recunoştea locul numărului într-un şir (vecini), nu 

făcea comparaţii. Rezolva operaţii 0-10 doar cu ajutor si cu material concret- de mânuit.  Nu cunoştea 

bancnotele şi monedele, nu ştia să aprecieze preţurile sau ce rest va primi, nu ştia unităţi de măsură, 

nu aprecia duratele, nu citea ceasul. Recunoştea cercul, triunghiul, fără celelalte figuri geometrice.  

Era ancorat în prezent. Nu stabilea relaţii temporale, nu plasa evenimente în timp, sau derularea 

pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoştea perioada de dimineaţă, după-amiază, dar nu orele.  

Desena după contur (evident, cu unele dificultăți) și știa să coloreze, însă şi această activitate o 

realiza doar după multe insistenţe şi foarte anevoios. Nu cunoștea toate culorile. 

Autonomie personală şi socială 

Elevul avea formate unele deprinderi de igienă personală, nu cunoştea mediul ambiant şi doar 

unele din acţiunile din regimul zilnic (mesele principale, activitatea şcolară, de joc, de odihnă). 

Prezenta carenţe în comportamentele motrice şi în gesturile social-utile de autogospodărire. Nu se 

îmbrăca singur şi nu prea avea grijă de propria îmbrăcăminte. 

Referitor la aria de socializare, elevul era retras, foarte rar intra în relaţie cu alţi copii, comunica cu 

colegii de clasă  doar dacă era întrebat. Comunica la nivel minim când lucra în grup şi de obicei desena 

sau îi asculta pe alţii. Era acceptat de colectivul clasei, însă copiii nu îl atrăgeau în jocurile lor. 

În general, venea la şcoală curat îmbrăcat, spălat mai ales pe mâini şi pe faţă.  Igiena corporală  

se făcea consecvent.  Mama colabora cu şcoala, manifesta interes pentru situaţia școlară a copilului, îi 

acorda sprijin, venea zilnic  cu elevul la școală, uneori stătea cu el în clasă, la lecții.  
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Psihomotricitate 

În domeniul psihomotric, elevul prezenta o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor 

mai slab dezvoltate. 

 

Obiective pe termen lung  

Am realizat un plan de intervenție pentru ameliorarea acestor probleme, având ca obiective pe 

termen lung următoarele:  

• Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute 

• Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-30 fără şi cu suport concret  

• Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

• Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului (memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii 

cauză-efect) 

În vederea realizării acestor obiective, am adaptat la particularitățile sale individuale și de vârstă,  

activitățile, strategiile didactice și resursele utilizate. 

De asemenea, am colaborat cu consilierul școlar, am realizat un plan de intervenție comun cu 

profesorii de la clasă, am participat la cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES, am realizat 

ateliere de lucru și mese rotunde în cadrul Comisiei metodice, am desfășurat activități comune părinți-

profesori-elevi, și chiar am predat în echipă cu consilierul școlar. 

 

Domenii de intervenţie recomandate pentru elevul B.F. 

Domeniul cognitiv  

Obiective pe 

termen scurt 

Metode şi mijloace didactice Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Să identifice 

toate literele 

alfabetului 

 

 

 

 

 

 

 

Să citescă 

cuvinte din 2-3 

silabe  

Exerciţii şi jocuri de 

dezvoltare a auzului 

fonematic,de conştientizare 

a legăturii între fonem şi 

semnul grafic corespunzător  

Să „ citească” imagini şi să 

depisteze sunetele iniţiale 

Să identifice litere într-o 

ordine aleatorie  

 

Să citescă silabele după o 

analiză fonematică a 

acestora  

6 luni, cu 

prelungire 

după caz  

Identifică şi 

recunoaşte 

literele 

Depistează 

sunetele iniţiale 

Diferenţiază 

literele mari de 

cele mici  

 

 

Recunoaşte 

sunetele într-o 

silabă 

Evaluarea orală 

va alterna cu cea 

scrisă, elevul 

transcrie şi 

copiază destul de 

corect.  

 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să formuleze 

propoziţii simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

grupuri de litere 

( ce, ci, ge, gi, 

che, chi, ghe, 

ghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să stabilească nr de silabe 

dintr-un cuvânt  

Să citească silabe din 3 litere 

Să citescă un cuvânt din 2 

silabe  

Să recunoască sunetele  

( literele) dintr-un cuvânt şi 

să-l citescă 

Să denumescă obiectele din 

imagini ( elevul nu cunoaşte 

foarte multe obiecte ce apar 

în imagini) 

 

Să formuleze propoziţii 

folosind cuvintele găsite, 

urmărind imaginea în care a 

depistat cuvântul  

Să citescă propoziţii simple  

Să recunoască o propoziţie 

într-un text dat  

Exerciţii de înţelegere a 

sensului propoziţiei ( prin 

întrebări ajutătoare) 

Să răspundă corect în 

propoziţii 

Să exprime în cuvinte proprii 

păreri despre lucruri, fapte 

cunoscute  

 

Exerciţii de depistare a 

grupurilor în cuvinte scrise  

Exerciţii orale de dezvoltare 

a auzului fonematic şi de 

recunoaştere a legăturii între 

grupul scris şi sunetul  

Exerciţii de citire a 

grupurilor 

Exerciţii de citire a silabelor 

ce conţin grupuri 

Exerciţii de citire cuvintelor 

ce conţin aceste grupuri 

Formulare de propoziţii ce 

conţin grupuri 

Citeşte silabe din 

2-3 litere  

Identifică 

literele/ sunetele 

dintr-un cuvânt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulează 

propoziţii din 2-

3 cuvinte 

observând 

imaginile 

Citeşte 

propoziţii din 2-

3 cuvinte 

Recunoaşte în 

text propoziţiile 

Formulează, 

oral,  propoziţii 

cu sens  

Răspunde în 

propoziţii 

 

Face legătura 

între sunet şi 

grup 

Citeşte grupurile 

Citeşte silabe în 

care apar grupuri  

Citeşte cuvinte 

în care apar 

grupuri 

Transcrie 

grupuri şi litere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare cu mai 

multe reveniri şi 

cu reactualizarea 

legăturii între 

grup şi sunet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări scrise cu 

spijin, 

individuale 
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Să scrie corect 

după dictare 

literele 

alfabetului şi 

grupurile de 

litere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să scrie numere 

în concentrul 

 0-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de găsire a 

cuvintelor ce conţin grupuri 

de litere  

 

Exerciţii de scriere ( 

transcriere, copiere ) a 

literelor şi grupurilor  

Exerciţii de scriere a acestora 

după dictare 

Exerciţii de scriere a unor 

silabe cu literele amintite şi a 

grupurilor de litere 

Exerciţii de completare a 

unor silabe cu litere, grupuri  

Exerciţii de scriere a unor 

cuvinte din 2-3 silabe, 

utilizând în mod 

preponderent metoda 

analitico-fonetică 

Exerciţii de transcriere a 

cuvintelor  

Exerciţii de scriere a 

denumirii unor obiecte 

familiare 

Exerciţii de scriere a 

cuvintelor pe silabe 

 

 

Formularea unor propoziţii 

cu cuvinte date şi scrierea 

acestora cu sprijin  

Să scrie corect numele de 

persoane şi propriul nume 

Să scrie corect, ordonat şi cât 

mai îngrijit 

Să numere în ordine 

crescătoare  

Să recunoască locul unui 

număr într-un şir( vecinii) 

Să compare numere vecine  

Să scrie numere dictate  

Să descompună numere în 

zeci şi unităţi 

 

 

 

 

 

Scrie după 

dictare  

Completează 

cuvinte cu litere, 

silabe şi 

propoziţia cu un 

cuvânt 

Transcrie 

selectiv după 

indicii date 

Scrie propoziţii 

simple cu spijin 

Cunoaşte şi 

aplică regulile de 

scriere a 

propoziţiei 

Scrie nume de 

persoane  

Scrie propriul 

nume  

(nume de 

familie,prenume, 

clasa) 

 

Citeşte numerele 

Numără 

crescător  

Compară şi 

numeşte vecinii 

Scrie numerele 

dictate 

Citeşte corect 

exerciţiile, fără a 

confunda + cu – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

scriere după 

dictare, copieri şi 

transcrieri 

Probe scrise  

Aprecieri 

stimulative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

orale,alternate cu 

cele scrise  
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Să efectueze 

operaţii 0-30 fără 

trecere peste 

ordin şi cu 

trecere peste 

ordin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

unităţi de măsură 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

figurile 

geometrice 

 

 

 

Să denumească 

părţile 

componente ale 

corpului 

omenesc, al unui 

animal, ale unei 

plante   

 

 

 

 

Exerciţii de recunoaştere a 

semnelor +şi- 

Să efectueze calcule orale  

Să efectueze calcule în scris 

Exerciţii de citire a 

operaţiilor cu numere  

Să verbalizeze calculele 

Să utilizeze corect materialul 

didactic ( concret şi intuitiv)  

Exerciţii de învăţare a 

tehnicii de calcul, folosind 

materialul didactic concret 

Exerciţii de calcul în scris, 

scrierea rezultatelor parţiale  

 

Enumeră unităţile şi le 

recunoaşte utilitatea  

Scrie unităţile  

Exerciţii de învăţare a zilelor 

săptămânii 

Exerciţii de învăţare a 

denumirii lunilor anului,     

anotimpurilor, a datei  

 

 

Exerciţii de recunoaştere a 

pătratului, dreptunghiului, 

cercului , triunghiului , a 

elementelor spaţio-

temporale  

 

Exerciţii de denumire a 

părţilor propriului corp, pe 

mulaje, ale unei plante sau 

animal  

Exerciţii de recunoastere a 

acestora în desene sau 

imagini  

Exerciţii de desenare a 

acestora  

 

 

Rezolvă operaţii 

cu sprijin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumeşte 

unităţile  

Scrie simbolurile  

Enumeră zilele 

săptămânii, 

lunile anului 

(nu în ordine), 

anotimpuri, date  

 

Denumeşte şi 

desenează figuri 

geometrice  

 

 

 

Recunoaşte şi 

denumeşte 

corpuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări curente 

formative 

Probe scrise, fişe 

de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări curente 

formative 

Probe scrise, fişe 

de lucru 

Aprecieri 

stimulative  

 

 

 

 

Evaluări orale  

Probe scrise 

formative  

Evaluări orale şi 

 practice  

 

Evaluări orale şi 

fişe de evaluare 

formativă  

Evaluări orale  
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Să diferenţieze 

corpuri  

 

 

 

 

Să enunţe zilele 

săptămânii, 

lunile anului şi 

anotimpurile 

 

 

 

 

Exerciţii de exprimare a 

rolului fiecărei părţi 

componente 

Să stabilească relaţii între 

plante şi animale  

 

Exerciţii de observare a 

corpurilor  

Exerciţii de recunoaştere a 

corpurilor solide, lichide şi 

gazoase 

 

Exerciţii de enumerare a 

anotimpurilor  

Exerciții de identificare a 

anotimpurilor după 

caracteristici  

Exerciţii de enumerare a 

zilelor săptămânii, a lunilor 

anului 

 

 

 

 

 

Recunoaşte şi 

denumeşte 

corpuri 

 

 

 

Enumeră 

anotimpurile, 

zilele 

săptămânii,  cu 

sprijin din partea 

consilierului 

scolar si a 

cadrului didactic 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul Socio-afectiv – emoţional  

Obiectivele  Metode şi mijloace 

didactice  

Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Să 

colaboreze cu 

colegii în 

rezolvarea 

unor sarcini 

de grup  

 

 

 

 

Să participe 

la jocuri de 

echipă ( la 

ora de 

educaţie 

fizică ) 

Încadrarea elevului într-un 

grup de lucru  ( periodic) şi 

încredinţarea unor sarcini 

pe măsură  

Exprimarea unei opinii, 

păreri asupra unor lucruri  

cunoscute elevului 

Povestirea unor fapte, 

întâmplări personale  

 

Să respecte voluntar 

regulile jocului 

Să-şi aducă contribuţia la 

câştigarea unei întreceri, 

îndeplinirea unor sarcini 

 Desenează  

Colaborează 

Discută 

Povesteşte  

 

 

 

 

 

 

Se integrează în 

grupul de joacă 

Activitate 

practică  

Evaluări orale  

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi 

practice 

(sportive) 
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Incluziunea copiilor cu CES în şcolile din comunitate 

Prof. Uţă Livia 

 Colegiul Economic «Gheorghe Chiţu», Craiova 

 

Există atât în lume, cât şi în România, o tendinţă crescândă de integrare în şcolile de masă a 

copiilor cu CES, în vederea oferirii unui climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii şi o 

echilibrare a personalităţii acestora. 

 În România, acţiunea de integrare a copiilor cu CES în şcoala de masă a dus la interpretări, 

amânări, experimente, tatonări, reuşite şi eşecuri.  

Denumirea de cerinţe educaţionale speciale se referă la o abordare educativă diferenţiată și 

specializată a elevilor cu deficienţe mentale, cu dizabilităţi fizice, cu afecţiuni somatice etc. Să lucrezi 

cu copiii cu CES este o adevărată provocare, luând în considerare tulburările cu care se confruntă, dar 

nu este imposibil, pentru că și ei au potenţial pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere 

cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. Procesul instructiv-educativ și compensator-

recuperator ȋn educaţia specială se subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este 

nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile aptitudinale ale elevilor. Cadrele didactice pot 

valorifica în proiectarea și desfășurarea lecţiilor cele mai operante modalităţi de lucru, îmbinând 

strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, folosind diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind 

acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală si integrarea socio-profesională.  

Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o 

schimbare a mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de  persoane, 

valorizând principiul nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. În  această direcţie se 

ȋnscriu și iniţiativele privind  problematica  persoanelor cu  dizabilităţi, care de multe ori se „lovesc” 

de etichetări sau marginalizare. A devenit o necesitate și o prioritate modificarea  reprezentărilor și a 

atitudinilor ȋn ceea ce ȋi privește, de aceea s-au adoptat politici sociale și educaţionale care să le 

permită  participarea totală și activă ȋn viaţa comunităţii, să faciliteze accesul la o educaţie și 

o  profesionalizare corespunzătoare, ȋn acord  cu propriile disponibilităţi. 

În ceea ce priveşte educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a 

aliniat tendinţelor și cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, 

mai exact pot fi incluși  ȋn școlile de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li se asigură o 

adaptare  a curriculumului,  iar resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt 

valorificate și ȋmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor de formare ale acestor copii. 
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Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează 

principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la 

particularităţile aptitudinale ale elevilor.  

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are 

aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru 

ȋnvăţare,crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm 

propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere 

și acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii. Alois Gherguţ descrie câteva 

metode de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe educative speciale:  

1.Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

2.Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și 

după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul 

ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

3.Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un produs, 

care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, rotindu-se de la 

un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul oferit de colegi se 

consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 

4.Activitatea dirijată de citire – gândire : presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii pot face 

predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

5.Interviul ȋn trei etape 

6.Predicţiile ȋn perechi 

7.Unul stă și trei circulă 

8.Linia valorilor 

9.Masa rotundă 

Există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea prin interacţiunea cu 

ceilalţi colegi, iar   aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar  ȋmbogătite cu alte variante  ȋn 

funcţie de tipul disciplinei, de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului. 

Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu dizabilităţi, nu trebuie neglijată nici utilitatea 

mijloacelor și materialelor didactice  variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn recuperarea 

și integrarea acestor elevi ȋl au și activităţile de terapie educaţională (terapia ocupaţională, meloterapia, 

dezvoltarea autonomiei personale, ludoterapia), scopul fiind acela de a forma deprinderi de viaţă 

cotidiană (asigurarea ȋngrijiri propriului corp și a locuinţei, folosirea serviciilor din comunitate) 

cultivare a capacităţilor și aptitudinilor pentru muncă (elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze 
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diverse activităţi productive care ȋl pot ajuta ulterior ȋn găsirea unui loc de muncă specific)  și educarea 

abilităţilor pentru petrecerea timpului liber. 

Pentru integrarea și recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară tratarea 

demersului educativ ȋntr-o manieră interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn 

care trăiește și să aplice ceea ce a ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă. 

Consider că nu există " reţete " pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei 

care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 

împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a 

fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 
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Managementul clasei de elevi cu dificultăți comportamentale 

Prof. Luca Elena Liliana 

Grădinița cu P.P. Nr. 19  

Drobeta Turnu Severin 

 

 

Behavior management is that component of the teaching act that must be done correctly so that 

the daily teaching activity does not suffer.  No one is perfect and there is no complete list of things that 

should or should not be done because every child, class or school is different. 

It all comes down to trial and error.  The general idea is to test various strategies with your 

students, because what works in someone's class may not work in your class.  Let's be completely 

honest and say that no one expects you to become an absolute expert at the end of the first week of 

school. 

The key to success in student behavior management is, first of all, to get to know your children.  

You need to find out what makes them work;  listen to them!  We all know that each student learns in 

a unique and individual way, so a super strict approach can work perfectly for some and less for 

others. 

 

ADHD este o afecțiune a copilăriei care în ultimele decenii este destul de prezentă, aproximativ 

5%, din populația școlară. Pentru ca un dascăl să poată ajunge la concluzia că are în clasă copii care 

suferă de această afecțiune, trebuie să identifice simptomele specifice: 

- Lipsa atenției 

- Hiperactivitatea 

- Impulsivitatea 

Acestea au un afect negativ asupra relațiilor pe care copiii le stabilesc cu familia, cu colegii și 

profesorii. Diagnosticarea la timp și intervenția, de timpuriu, sunt cruciale pentru ca simptomele 

primare să nu se dezvolte în probleme secundare durabile, cum ar fi evitarea efortului intelectual și 

comportamente greu de remediat.  

Pentru că acest comportament disruptiv al anumitor elevi ne îngreunează procesul de predare 

și determină stări de stres pentru noi, profesorii, iată câteva din staregiile cele mai eficiente de 

intervenție în clasă. 

EVALUAREA elevilor suspectați că ar avea ADHD trebuie făcută atent, prin scale de evaluare 

(Barkley 1990), teste neuropsihice, în vederea stabilirii cu exactitate a diagnosticului. 

Prima abordare a profesorului este realizarea istoricului copilului privind comportamentul la 

momentul respectiv (profilul de atenție), rezultatele școlare, istoricul genetic al familiei și istoricul de 

dezvoltare și evoluție psihosocială. Scalele de evaluare aplicate pot ajuta la determinarea gravității 

simptomelor ADHD, indicii statistici fiind depășiți la anumiți factori (cum ar fi deficitul de atenție, 

impulsivitatea) în această situație. 

Scalele recomandate sunt Scala de evaluare ADHD(pentru părinte și profesor), test de 

vigilență computerizat(Testul variației de atenție TOVA) care la copiii cu ADHD evidențiază 

problemele de atenție și impulsivitate, testul WISC-111 care evidențiază caracteristicile cognitive sau 

alte dizabilități de învățare. 

Principiile de bază pentru controlul copiilor cu ADHD în clasă. 
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1. Lucrurile cu caracter imediat 

Cercetările comportamentale au arătat că încurajarea comportamentelor pozitive, în vederea 

repetării lor, este extrem de importantă. Fiecare secundă este esențială, deoarece cu cât este mai scurt 

intervalul de timp dintre comportamentul constatat și răspunsul sau  recompensa noastră, cu atât mai 

mare va fi asocierea între cele două în mintea copilului. 

De asemenea, părinții trebuie să știe cât este de importantă lauda unei sarcini pe care copilul cu 

ADHD tocmai a început să o facă atunci când i-a fost dată. Este ca atunci când adulții suferă un șoc, o 

paralizie temporară sau o ușurare, când copiii lor, renumiți pentru comportamentul neadecvat, încep 

să facă ce li se cere. Așadar, lauda rapidă, intensă și consecventă a unei sarcini poate genera mai multă 

receptivitate la copil. 

2. Intensitatea  

Copiii cu ADHD sunt mai activi (și mai puțin productivi), au nevoie de lucruri foarte 

interesante pentru a le capta atenția, reacțiile sunt mai intense decât ale altor copii. De aceea, mesajele 

normale de laudă nu vor trece bariera de interes decât dacă se face contact vizual cu copilul, le punem 

mâna pe umăr sau ridicăm vocea, o facem mai melodioasă, deci „altfel”, folosind tehnici actoricești, 

cu exagerarea mesajului transmis copilului. 

3. Consecvența 

Este nevoie de multă energie, perseverență, inventivitate și dedicație pentru a avea rezultate în 

înțelegerea sarcinilor și controlarea comportamentelor neadecvate. Abordând  astfel de comportamente 

cu elevii cu ADHD atât la școală cât și acasă, este o investiție de timp și energie care adesea 

economisește mult mai mult timp și energie în viitor.  
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STUDIU DE SPECIALITATE ADAPTATE COPIILOR CU CES 

                                                                               Dragoi Luminita Mihaela 

                                                            Gradinita Nr,236 

 

 Sintagma cerinţe educaţionale speciale este utilizată mai ales în domeniul psihopedagogiei 

speciale, unde semnifică necesitatea unor abordări diferenţiate şi specializate ale educaţiei copiilor cu 

dizabilităţi, deficienţe mintale, intelectuale, ale celor cu afecţiuni neuropsihice, neurofiziologice, 

senzoriale, fizice şi somatice. 

Termenul de cerinţe educaţionale speciale C.E.S s-a încetăţenit şi a căpătat o largă circulaţie în ultimii 

ani, după publicarea documentelor rezultate în urma Conferinţei mondiale în problemele educaţiei 

speciale,desfăşurată între 7-10 iunie 1994, în oraşul Salamanca,Spania.Copiii cu CES au nevoie de 

sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație. Școlile trebuie să ofere şanse egale la educaţie 

fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, participare şi dezvoltare. Iar comunitatea 

trebuie și ea pregătită să accepte nevoile acestor copiii. Nu ezitați să cereți școlilor și inspectoratelor 

școlare ajutorul.                                                                                                                                Şcolile 

trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, emoţionale, 

lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi 

copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor 

lingvistice şi etnice…                                                         Persoanele cu dizabilităţi, în special cele cu 

probleme de învăţare, deranjează şi tulbură ordinea acceptată majoritar în societate, stereotipurile 

dobândite în timp. Reacţiile la aceste tulburări pot fi mila manifestată prin acte de caritate, ostracizare 

(acţiunea de a le îndepărta pentru a fi ascunse vederii şi minţii) şi/sau frică. Oricare ar fi mobilul 

reacţiei, persoanelor cu nevoi speciale li se oferă foarte greu un loc semnificativ în societate. Felul în 

care ne purtăm cu aceste persoane ne definește ca societate. Fiecare copil trebuie tratat ca parte din 

societate, dincolo de și fără să conteze deficienţa sa sau dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare. 

             Educaţia copiilor reclamă o preocupare deosebită din partea tuturor factorilor implicaţi în 

această misiune fundamentală. Alături de copiii din şcolile de masă, cresc şi se dezvoltă şi o altă 

categorie de copii şi anume, cei cu cerinţe sau nevoi speciale (CES). Fiecare copil prezintă 

particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare 

personalizate. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi dezvoltare ca toţi 

copiii: nevoia de afectivitate şi securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de 

responsabilitate şi independenţă. 

Incluziunea lor, integrarea socială și educarea acestora necesită solidaritate între instituții și oameni, 

compasiune, respectul acordat necondiționat persoanei umane și nediscriminare. 

Impactul educației incluzive asupra elevilor cu CES și a elevilor tipici. Atât părinții, cât și pedagogii 

s-au dat cu părerea că educația incluzivă a avut un impact pozitiv destul de mare asupra copiilor cu 

CES. Astfel, părinții copiilor tipici au menționat că elevii cu CES au devenit mai activi, mai 

comunicabili, și-au dezvoltat comportamente de auto-deservire, au preluat comportamentele pozitive 

de la elevii tipici, au progresat la învățătură etc. Părinții copiilor cu CES, de asemenea,au menționat că 

copii lor au devenit mai dezinhibați, mai veseli, mai fericiți și mai maturi. Marea majoritate a 

pedagogilor, de asemenea, au menționat că educația incluzivă a contribuit/contribuie la sporirea 
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încrederii față de sine a copiilor cu CES. Totodată, pedagogii au fost mai rezervați în aprecierea unor 

asemenea aspecte ca dezvoltarea mai rapidă a elevilor cu CES în mediul elevilor tipici (IOPD=17%) 

și reușita academică mai bună a copiilor cu CES. 
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COOPERAREA PROFESOR-PǍRINTE PRIN PROGRAMUL STEP BY STEP,  

UN PROGRAM ADAPTABIL PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII CU CES 

 
prof. Ionescu Cristina  

Școala Anghel Saligny Focșani 

 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și 

specializată a  elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice, etc. În scopul 

sprijinirii procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice - incluzând formarea cadrelor 

didactice, materiale didactice de sprijin şi legislaţie specifică. 

Legătura părinte-şcoală se bazează pe încredere şi comunicare. Pentru realizarea unui 

parteneriat eficient, învăţătorii trebuie să-i considere pe părinţi cei mai importanţi consultanţi în 

înţelegerea cât mai bună a fiecărui copil în parte. Comunicarea eficientă creează încrederea reciprocă. 

Pentru a lansa un parteneriat adevărat cu părinţii, educatorii pot începe prin a se gândi la ce pot învăţa 

ei de la părinţi despre copiii lor. Pentru ca o comunicare în ambele sensuri să aibă succes, învăţătorii 

trebuie să folosească metode eficiente de ascultare. Ascultarea atentă a părinţilor trimite mesaje de 

valoare pentru stabilirea de relaţii deschise, susţinute de ambele părţi. Comunicarea activă dintre 

aceştia îi cere educatorului să fie prietenos, relaxat, atent, vivace. Prin intermediul comunicării în 

ambele sensuri, părinţii şi educatorii creează o strânsă relaţie în sprijinul copiilor. 

Conform „Standardelor profesionale pentru profesia didactică“, editată de MECT şi Consiliul 

Naţional pentru Pregătirea Profesorilor, cadrul didactic trebuie să posede anumite competenţe. Acestea 

sunt:  

- stabileşte cu claritate obiectivele educative pe care urmează să le realizeze cu elevii. Aceasta 

presupune ca profesorul să posede, de exemplu, competenţa de a identifica obiectivele educative de 

atins, prin luarea în considerare a caracteristicilor elevilor săi şi a aşteptărilor comunităţii sociale, de a 

operaţionaliza obiectivele alese spre a fi propuse elevilor, de a utiliza diferite tehnici de analiză a 

sarcinilor de învăţare implicate în realizarea fiecărui obiectiv selecţionat. 

- le prezintă elevilor care sunt cele mai înalte performanţe, în anumite limite rezonabile, la care se 

aşteaptă ca ei să se ridice în realizarea diferitelor activităţi care le sunt propuse. 

- identifică şi concepe activităţi de învăţare care sunt relevante pentru contextele reale de viaţă 

cotidiană a elevilor. 

- manifestă preocuparea de a se adapta la diversitatea elevilor prin selecţionarea unor strategii de 

instruire şi a unor materiale de învăţare care sunt adecvate vârstei, pregătirii interioare, valorilor 

culturale şi nevoilor individuale de educaţie ale elevilor. 

- creează şi menţine în sala de clasă un climat de lucru care favorizează învăţarea, motivaţia 

intrinsecă a învăţării şi dorinţa de a realiza sarcinile de lucru propuse; aceasta presupune, de exemplu, 

o serie de competenţe de management al clasei, începând cu cele legate de aranjarea mediului fizic al 

clasei, astfel încât să se înlesnească interacţiunea dintre profesori şi elevi, stabilirea împreună cu elevii 

a unor limite rezonabile în care trebuie să se înscrie comportamentul fiecăruia şi terminând cu cele 

legate de crearea unei atmosfere de lucru destinse, încurajarea preocupării elevilor de a se autocontrola 

continuu şi competenţele de tratare corespunzătoare a manifestărilor de indisciplină. 

- încurajează interacţiunea socială a elevilor în discutarea şi realizarea diverselor activităţi de 

învăţare legate de tema supusă studiului. 
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- oferă elevilor o structură de lucru de natură să ghideze activitatea de învăţare a elevilor şi 

comportamentul lor în timpul lecţiei. 

- înlesneşte elevilor prelucrarea / procesarea intelectuală a informaţiilor punându-i în situaţia de a 

desfăşura activităţi care implică procese cognitive ce îi vor ajuta să înveţe şi să-şi reamintească 

informaţia. De exemplu, evidenţierea legăturilor logice dintre diferite informaţii, solicitarea elevilor în 

a realiza extrapolări sau în a stabili implicaţii posibile ale unui fapt constatat, încurajarea exprimării în 

maniere diverse (grafice, simbolice, semantice), iniţierea unor activităţi speciale cu elevii cu dificultăţi 

de învăţare sau stiluri cognitive specifice ş.a.      

- îi ajută pe elevi să stăpânească esenţialul, adică acele cunoştinţe şi deprinderi care sunt de bază 

pentru studierea la nivel înalt a unui domeniu, cerinţă care implică ea însăşi din partea profesorului 

capacitate de esenţializare. 

- oferă elevilor sarcini de lucru provocatoare, interesante, de natură să stimuleze dezvoltarea lor 

intelectuală. De exemplu, sarcini care îi pun pe elevi în situaţia de a-şi testa ceea ce au învăţat efectiv 

şi de a stabili ce urmează să înveţe; sarcini care presupun exersarea unor strategii de soluţionare a unei 

anumite categorii de probleme dificile sau a unor strategii prin care îşi pot dezvolta anumite 

competenţe etc. 

- propune activităţi de învăţare care solicită elevilor activităţi intelectuale de un înalt nivel de 

complexitate. 

- realizează o continuă monitorizare a progresului elevilor în realizarea obiectivelor educative care 

le-au fost propuse; 

Conform Principiilor, Asociației Naționale a Educației (SUA), eficiența educației depinde de 

relația școală-familie. Cadrul didactic respectă responsabilitatea familiei față de copiii săi, stabilește 

relații de colaborare prietenoasă cu familia, informează familia despre progresul copilului. 

Cooperarea profesor-părinte este un aspect primordial în alternativa educațională Step by Step. 

Programul educaţional Step by Step se bazează pe următoarele principii: implicarea activă a părinţilor 

în procesul educaţional, acordarea posibilităţii copiilor de a exprima opţiuni şi de a înţelege 

consecinţele acestora, individualizarea temelor abordate în cadrul obiectelor de studiu pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor copilului, sprijinirea dezvoltării profesionale a învăţătorilor. 

Copiii intră în şcoala primară cu un imens bagaj de cunoştinţe şi abilităţi: vorbirea, mâncatul, 

îmbrăcatul, igiena personală, mânuirea uneltelor simple, relaţiile interpersonale. Relaţia unică dintre 

părinte şi copil a făcut ca toate acestea să fie posibile, ştiut fiind faptul că părinţii sunt primii pedagogi 

din viaţa copiilor. 

Adesea  ne punem întrebarea: ce este o familie ? În societatea de astăzi, familia este definită 

prin modalităţi noi. Recunoaştem că familiile sunt la fel de diferite la fel ca şi membrii care le 

constituie: familii mari, lărgite, cu rude care trăiesc împreună cu acestea sau familii mici cu un părinte 

şi un copil sunt toate evaluate prin influenţa lor primară asupra copiilor. Părinţii sunt primele modele 

pentru soluţionarea problemelor, cooperare şi participare. Ei îşi educă intenţionat copiii pentru a deveni 

o parte a comunităţii şi a unei societăţi mai largi. Aceleaşi ţeluri pe care aceştia le au pentru copiii lor, 

profesorii le au pentru toţi elevii. 

Programul Step by Step pentru clasele primare recunoaşte, respectă şi sprijină importanţa 

rolului jucat de părinţi în viaţa copiilor, considerându-i parteneri educaţionali. La baza programului se 

regăseşte încrederea că părinţii şi şcoala colaborează responsabil pentru a asigura succesul fiecărui 

copil în toate domeniile de dezvoltare. Educatorul trebuie să comunice dorinţa că şcoala va coopera 
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eficient cu familia, implicând părinţii activ în diferite proiecte. Atunci când copiii îi văd pe părinţi 

implicaţi în activitatea şcolară şi colaborând cu învăţătorul, se simt din ce în ce mai importanţi. Ei 

primesc în acest fel mesajul implicit că adulţii importanţi din lumea lor au grijă de ei. 

Uniunea educator-părinte duce la dezvoltarea personală şi intelectuală a copilului. Atunci când 

aceştia îi văd pe părinţi că se implică în relaţia cu şcoala, înţeleg că au un angajament faţă de învăţătură, 

faţă de educatori şi societate. 

Continuarea relaţiilor cu părinţii şi a dialogului permanent ajută la  atingerea multor obiective 

din cadrul Programului educaţional Step by Step: 

• reafirmă relaţia dintre şcoală şi familie; 

• intensifică eforturile continue de comunicare şi parteneriat; 

• oferă oportunităţi de a extinde munca şcolară şi extraşcolară; 

• pregăteşte un flux continuu de informaţii despre copil. 

În concluzie, strategiile de formare a unei atitudini pozitive a cadrelor didactice față de 

integrare trebuie să țină cont atât de rezervele, temerile și prejudecatile individuale, dar și de situația 

concreta a fiecărui copil integrat în școala obișnuită, precum și de contextul complex în care se 

desfasoara. Procesul este lung și dificil, dar succesul va depinde la fel de mult de atitudinea celor 

chemati să-i dea viața cât și de profesionalismul articularii sale. 
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SĂ-I CUNOAȘTEM MAI BINE PE COPIII CU CES – POT FI COPIII NOȘTRI 

 
                                                                                    Anton Roxana-Mihaela 

                                                                            Școala Gimnazială ” Miron Costin” Bacău 

 

 

            ,,Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, 

emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copiii cu dizabilități, și copiii talentați, 

și copiii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice 

sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele 

educative speciale, UNESCO/ Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 

             În ultimele decenii se acordă o importanţă din ce în ce mai mare incluziunii copiilor cu 

dizabilităţi în şcolile de masă. Fiind un fenomen complex, constituie o provocare pentru instituţiile 

implicate şi pentru societatea în ansamblu şi are drept consecinţă nevoia de schimbare atât a 

mentalităţilor cât şi a politicilor educaţionale.  

        Este recunoscut faptul că, în ultimii ani, s-au făcut progrese simţitoare în ceea ce priveşte 

incluziunea elevilor cu dizabilităţi în şcolile de masă, atât din punct de vedere legislativ, cât şi prin 

angajarea mai multor instituţii şi introducerea unor noi profesii. 

A fi diferit însemna a nu fi în conformitate cu majoritatea, cu norma, cu regula, ceea ce a condus 

implicit la un tip sau altul de sancţiune simbolică la nivel social.  În anii ’90, Consiliul Europei a lansat 

sloganul “Toţi diferiţi, toţi egali!” în cadrul unei campanii cu obiective centrate pe lupta împotriva 

rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei.  În societatea modernă “de egali şi diferIţi”, 

aflată sub semnul dialogului, al comunicării, al acceptării şi al căutării alterităţii, acceptarea diferenţei 

devine un obiectiv important al educaţiei. 

Din perspectiva acceptării diferenţei şi a promovării drepturilor egale, integrarea copiilor cu 

CES în învăţământul de masă a devenit o politică educaţională explicită, solicitată şi justificată de 

diferite “grupuri de interese”: decidenţi politici – consideră această integrare un mod de promovare a 

abordării globale a dezvoltării personalităţii copiilor şi o măsură de respectare a dreptului egal la o 

educaţie de calitate; societate – priveşte integrarea ca modalitate de recunoaştere a drepturilor fiecărui 

individ într-o societate pluralistă; părinţi – speră că integrarea aduce acceptarea şi respectarea 

drepturilor la o educaţie de calitate pentru copiii lor, indiferent de caracteristicile de dezvoltare ale 

acestora; copiii cu CES – percep integrarea ca asigurarea unui “spaţiu sigur” pentru a fi egali cu ceilalţi; 

şcoală – abordează această soluţie ca mod de deschidere către comunitate şi de dezvoltare a respectului 

pentru diversitate. 

Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru prioritatea 

strategică Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

  În scopul sprijinirii procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice - incluzând 

formarea cadrelor didactice, materiale didactice de sprijin şi legislaţie specifică. Cu toate acestea, 

diverse evaluări şi studii efectuate de Ministerul Educaţiei şi de alte organisme au condus la concluzia 

necesităţii extinderii în continuare a măsurilor de sprijin privind integrarea copiilor cu nevoi 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1471 
 

educaţionale speciale, incluzând printre altele formarea resurselor umane pentru a pregăti mai bine 

şcolile din învăţământul de masă pentru integrarea elevilor cu nevoi educaţionale speciale.  

Strategia naţională evidenţiază modalităţile de asigurare a dreptului la educaţie, accesul și 

participarea şcolară a persoanelor cu CES, pe baze egale cu ceilalţi elevi şi studenţi, în baza principiilor 

fundamentale înscrise în Constituţia României, în legislaţia europeană şi românească, de exemplu:  

• Dreptul de acces la învăţământ obligatoriu gratuit pentru toţi şi pentru orice persoană de varstă 

şcolară – incluziune şi non – discriminare şcolară;  

• Dreptul la o educaţie de calitate pentru toţi elevii (participare şcolară efectivă şi eficace);  

• Egalitate de şanse (baze egale de acces și participare şcolară);  

• Dreptul la o educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional. 

PRINCIPII GENERALE ALE STRATEGIEI NAŢIONALE 

 Promovarea şi respectarea dreptului la educaţie al tuturor persoanelor, fără discriminare; 

  Egalitatea de şanse;  

 Identificarea şi intervenţia timpurie 

  Abordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea ;  

  Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară; 

 Promovarea parteneriatului şi implicarea în educaţia şcolară a tuturor actorilor din viaţa        

unei persoane cu CES;  

Asigurarea stabilităţii, continuităţii şi complementarităţii ;  

 Implicarea familiilor în toate aspectele legate de educaţia persoanelor cu CES.  

 Educaţia cerinţelor speciale (ECS) trebuie să fie responsabilitatea tuturor persoanelor care 

lucrează într-o şcoală ca și a comunității. 

EDUCAȚIA INCLUZIV 

Ă SE DEFINEȘTE PRIN URMĂTOARELE PARTICULARITĂȚI:  

 Susține și confirmă că toți copiii pot învăța și au nevoie de o formă de sprijin pentru învățare;  

Urmărește să identifice și să minimizeze barierele învățării;  

Este mai cuprinzătoare decât educația formală obișnuită, cuprinzând: educația pentru familie, 

pentru comunitate, alte oportunități de educație în afara școlii;  

 Presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea 

copiilor, inclusiv a celor cu CES;  
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 Este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcție de cultură și context ; 

 Este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăți incluzive. 

              Din punctul meu de vedere locul acestor copii este în învățământul de masă, ca și locație a 

activităților școlare, dar obligatoriu în clase separate.  

            Sugerez ca aceste activități de integrare să țină cont de următoarele aspecte: 

 • Un număr mic de copii în clasă;  

• Echipă specializată de lucru compusă din profesor specializat în lucrul elevilor cu CES, psiholog, 

terapeut; 

 • O programă școlară adaptată fiecărui tip de dizabilitate realizată cu contribuția specialiștilor din 

domeniu; 

 • Obligativitatea părinților de a se ocupa special de copii (prezentarea copilului la specialist în urma 

recomandării cadrelor didactice,prezentarea regulată la ședințele de terapie psihologică, aplicarea unor 

reguli stabilite de specialiști și în activitățile de la domiciliu). 
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STUDIU DE CAZ - PLAN DE INTERVENȚIE: DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIO-

EMOȚIONALE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

Profesor învățământ preșcolar: Goia Brîndușa Delia 

Grădinița Cu P.P. “Bambi” Cluj-Napoca 

 

     PREAMBUL 

       Abilităţile sociale ne permit integrarea în grupul de la grădiniţă, şcoală, serviciu sau în grupul de 

prieteni. Dezvoltarea socială presupune achiziţionarea comportamentelor care ne fac eficienţi în 

interacţiunile cu ceilalţi. Competențele sociale se referă la abilitatea copiilor de a forma relații sociale 

funcționale cu ceilalți copii și cu adulții din viața lor. Acestea facilitează interacțiunile pozitive, 

corespunzătoare normelor culturale, în așa fel încât să permită atingerea propriilor scopuri și în 

același timp respectarea nevoilor celorlalți. Reprezintă manifestarea unor comportamente adecvate 

și acceptate din punct de vedere social, care au consecințe pozitive asupra persoanelor implicate și 

permit atingerea unor scopuri. (Ștefan, Kallay, 2007).  

      Studiile indică faptul că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la 

mediul şcolar, vor avea rezultate mai bune. Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (copiii care se 

comportă agresiv fizic sau verbal, care au dificultăţi în a se integra într-un grup de persoane noi) au 

o probabilitate mai mare de a fi respinşi de ceilalţi şi de a dezvolta probleme de comportament. Astfel, 

copiii care sunt izolaţi de grup au un risc crescut pentru abandon şcolar, delicveţă juvenilă, probleme 

emoţionale (anxietate, depresie). La vârsta preşcolară, copiii care sunt respinşi de colegii de grupă 

încep să încalce regulile stabilite, iar în clasele I-IV se implică în acte de violenţă fizică şi deranjează 

orele (Giaconia, Hauf, Wasserman şi Paradis, 2000; Donohue, Perry şi Weinstein, 2003). 

     Agresivitatea din copilărie prezice performanţă academică slabă, comportament disruptiv la 

şcoală, risc crescut pentru renunţarea la şcoală şi angajarea în activităţi delicvente (Coie şi Dodge, 

1998).  

      Măsura în care se înțelege cu ceilalți poate fi „cel mai bun predictor al adaptării sale în ”viața de 

adult”. De exemplu „copiii care nu sunt plăcuți de ceilalți, care sunt agresivi si opozanți, care nu 

reusesc să mențină relații apropiate cu ceilalți copii prezintă un risc major” pentru adaptarea socială 

ulterioară (Hartup, 1992).  

       Planul de intervenție propus are ca obiective atât dezvoltarea abilităților de cooperare, socilizare 

cu cei din jur, dezvoltarea strategiilor de reglare emoțională precum și dezvoltarea capacității de 

control a impulsivității și strategii de reglare a distorsiunii atenționale atât de importante la în educația 

timpurie. Dezvoltarea acestor abilități este foarte importantă pentru adaptarea ulterioară a copilului 

la mediul școlar, în special. A împărtăși cu ceilalți lucruri sau activități, a ajuta sau a cere ajutorul, a 

iniția relații, a-ți aștepta rândul, a face complimente sunt modalități prin care se exprimă abilitatea 

socială. Abilitățile sociale la preșcolari au drept consecințe relații interpersonale adecvate acasă, la 

grădiniță și în alte medii care presupun astfel de interacțiuni. Activitățile prezentate vizează 

dezvoltarea abilităților sociale și emoționale și pot fi aplicate în învățământul preșcolar. 
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PREZENTAREA CAZULUI 

R.D este un băiat de 4 ani, din grupa mică, de la Grădinița cu P.P. “B” Cluj-Napoca. 

Frecventează grădinița începând din semestrul I al acestui an școlar. Frecvența acestuia în colectivitate 

este una neregulată deoarece nu este consecventă prezența sa. 

Locuieşte împreună cu familia, formată din părinți, mama, respectiv tata. Condițiile socio-

economice ale familiei sunt bune. Ambii părinți sunt implicați în creșterea copilului, dar s-a observat 

faptul că tatăl este cel care îl însoțește la grădiniță și prezintă interes pentru activitățile desfășurate în 

mediul educațional.  

T. este o fire puțin introvertită, anxioasă aș putea spune, dar care schițează zâmbete în 

momentele haioase. În ceea ce privește activitățile, acesta nu persistă în sarcină până la finalizare, nu 

cere ajutor, ci doar așteaptă să fie remarcat faptul că nu se descurcă, variabile care conduc spre un alt 

argument pentru temperamentul introvertit. Este foarte ușor distras de stimulii din jurul său.  Are 

tendința de a trece rapid de la o sarcină la alta, fără a finaliza ceea ce a început. Este într-o permanentă 

agitație și mișcare, de multe ori accidentându-se pe el sau pe cei din jur din cauza agitației și a 

neatenției. 

Poziționarea acestuia este cu spatele către colegii săi, deseori refuzând a se ridica de la locul 

lui pentru a realiza activitățile propuse. În momentul în care cineva îi atinge lucrurile, acesta devine 

ușor impulsiv, luând poziția copilului care se apără protejându-și obiectele. Nu prea socializează cu 

copiii din grupă, ci doar cu persoanele în care a găsit o siguranță/un loc de refugiu (adulții din 

grupă/cadrele didactice). Uneori exprimarea acestuia este puțin deficitară. Deprinderile autonomiei 

personale sunt bine dezvoltate.  

 

PLAN DE INTERVENȚIE 

Inițialele preșcolarului: R.T 

Data și locul nașterii: 23.X. 2017, Cluj-Napoca 

Domiciliul: Cluj-Napoca  

Instituția: Grădinița cu Program Prelungit “B” Cluj-Napoca 

Grupa:  

Echipa de lucru: Educatoarele grupei 

     Consilierul grădiniței 

Informații privind starea de sănătate: În ceea ce privește starea de sănătate, se poate afirma faptul 

că preșcolarul nu prezintă semnele sau afecțiunile unei boli. 

Aspecte problematice: 

• Dificultăți de focalizare a atenției, ale reglării emoționale și ale limbajului. 

Comportamente problematice: 

-refuzul de a socializa cu ceilalți copii; 

-teama de a nu-i fi atinse obiectele personale; 

-lipsa comunicării, vorbește puțin, exprimându-se doar atunci când are nevoi personale primare/de 

bază; 

- permanentă agitație, mișcare, este ușor distras de stimuli din jur-deficitul atențional, focusarea pe 

sarcini, finalizarea sarcinilor. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1475 
 

Obiectivele intervenţiei 

O.1. Dezvoltarea abilităților de cooperare, socilizare cu cei din jur și dezvoltarea strategiilor de reglare 

emoțională; 

O.2 Dezvoltarea capacității de control a impulsivității și strategii de reglare a distorsiunii atenționale, 

dezvoltarea capacității de focalizare a atenției; 

Acțiuni și activități propuse: 

O.1. Dezvoltarea abilităților de cooperare, socilizare cu cei din jur și dezvoltarea strategiilor de 

reglare emoțională; 

-T. va fi poziționat în centru grupei, în apropierea celorlalți copii; 

- Sarcinile activităților vor fi simple, cu un grad rdicat de precizie, prezentate clar, concis, rând pe rând; 

-Se va pune accent pe momente de amuzament/vesele pentru a crea o atmosferă destinsă care va 

provoca emoții pozitive; 

-În momentul în care T. este distras de la sarcină, acesta va fi stimulat verbal, folosind întăriri pozitive 

pentru a continua sarcina, se va redirecționa atenția spre sarcina pe care o are de îndeplinit atunci când 

este distras; 

- Cadrele didactice îi vor oferi și sprijin nonverbal pentru redirecționarea atenției, se va stabili de 

comun acord un “semn” (ex. Atingere pe umăr) prin care să îi transmităsă se reîntoarcă la sarcina pe 

care o are de finalizat. 

- Limbajul nonverbal va fi utilizat pentru a crea o relație de apropiere, de încredere prin care individul 

se va simți familal cu mediul educațional. 

- Sarcinile vor fi apreciate de către cadrele didactice prin comportamente behavioriste (recompense, 

întăriri pozitive/negative) 

 

Activități propuse: 

1. PĂLĂRIA FERMECATĂ  

Prezentarea activității: Activitatea Pălăria fermecată antrenează abilitățile de ascultare ale 

preșcolarilor, dar și abilitățile de a cere și de a oferi ajutorul.  

Scopul central al activității este de a-i antrena pe copiii să asculte cu atenție un interlocutor, pentru a 

răspunde corespunzător cerințelor acestuia. Fiecărui copil i se dă o planșă pe care sunt prinse figurine, 

reprezentând diverse obiecte. Educatorul are aceleași figurine decupate și ascunse într-o pălărie. 

Educatorul scoate pe rând câte o figurină, le-o arată și o numește cu voce tare. Copiii ascultă cu atenție 

pentru a identifica apoi obiectul corespunzător pe planșa lor, desprind obiectul de pe planșă și îl pun 

deoparte. Când toate obiectele sunt puse deoparte și planșa rămâne goală, copilul a câștigat jocul. Când 

nu reușesc să identifice o figurină, copiii pot cere ajutorul altui copil.  

Obiective:  

În urma realizării acestei activități, copiii vor reuși:  

✓ să asculte cu atenție un adult și să se asculte între ei,  

✓ să formuleze întrebări pentru a primi ajutor.  

✓ să ofere ajutorul.  

Descrierea activității  

1. Copiii sunt așezați în cerc.  
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2. Educatorul le prezintă Pălăria fermecată: ”Am în mână o pălărie în care am adunat mai multe 

obiecte. Voi scoate, pe rând, câte un obiect din pălărie, îl voi ridica astfel încât să îl vedeți bine cu 

toții și vă voi spune ce este. Voi vă veți uita și veți găsi același obiect pe planșa voastră. Când îl găsiți, 

îl desprindeți și îl puneți deoparte. Pentru asta trebuie să ascultați cu atenție și să faceți liniște, ca să 

auziți ce spun. Dacă nu găsiți obiectului, puteți ruga un alt copil să vă ajute. Când ați pus toate 

obiectele deoparte, înseamnă că ați câștigat.”  

3. Educatorul scoate un obiect din pălărie, îl ridică și îl numește, ca să demonstreze regula explicată 

mai sus: „Iată, eu am luat în mână un măr. Uite (indicând spre planșa unuia dintre copii) tu ai mărul 

acolo. Îl desprinde și îl pune deoparte. Acum am în mână o ciupercă. (Uitându-se pe planșa unuia 

dintre copii) hmm, nu reușesc să o găsesc. Mă poți ajuta tu, te rog, să găsesc ciuperca? Aaaa, aici 

era. Îți mulțumesc pentru ajutor.”  

4. Educatorul scoate un obiect din pălărie și îl numește. Așteaptă până când fiecare copil a identifica 

sau a fost ajutat să identifice obiectul și să îl pună deoparte, apoi scoate următorul obiect din pălărie.  

5. Jocul se oprește când toți copiii au reușit să identifice toate obiectele.  

6. Educatorul încheie activitatea, verificând-o prin întrebări adresate copiilor: Ce v-a plăcut cel mai 

puțin la acest joc? Ce vi s-a părut cel mai dificil? Ce v-a plăcut cel mai mult?  

 

Aspecte de urmărit  

Pentru atingerea obiectivelor activității, cadrul didactic:  

● este atent la dificultățile pe care copiii le-ar putea avea în identificarea obiectelor,  

● este atent la respectarea regulilor - le reamintește, atunci când este nevoie, să facă liniște ca să-l audă 

când rostește numele obiectelor,  

● supraveghează jocul și oferă exemple de întrebări atunci când copilul are dificultăți în a cere ajutorul.  

 

2. ACTIVITATE PRACTICĂ FERMA – CĂSUȚA ANIMALELOR  

Prezentarea activității: Ferma Copiilor este o activitate menită să contribuie la dezvoltarea abilităților 

de cooperare în joc și comunicare, ascultare, respectare a regulilor, cerere și oferire de ajutor, 

antrenarea folosirii formulelor de adresare politicoase și așteptării rândului.  

Educatorul va juca rolul unui fermier. Copiii vor sta așezați în cerc și vor alege dintr-un bol cu figurine, 

unul dintre animalele care se găsește acolo, urmând ca fiecare copil să prezinte animalul pe care l-a 

ales. Ideea acestui joc simbolic este de a-i antrena pe copii într-o discuție legată de animalele care se 

găsesc la fermă, rolul și caracteristicile acestora precum și de a-i face să interacționeze unii cu alții, 

prin solicitarea și oferirea de ajutor.  

Obiective:  

În urma realizării acestei activități, copiii vor reuși:  

✓ să-și dezvolte capacitatea de a fi atenți și a-i asculta pe ceilalți  

✓ să-și dezvolte abilitatea de a cere și oferi ajutorul atunci când le este solicitat  

✓ să-și dezvolte abilitatea de a urmări și respecta un set de reguli  

✓ să învețe cum este potrivit să se adreseze celorlalți  

Descrierea activității  

Copiii sunt așezați în cerc, alături de educator.  

Pașii de realizare a activității:  
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1. Educatorul prezintă jocul și verifică ce știu copiii despre fermă: „Azi vom petrece o oră la fermă! 

Voi știți ce este o fermă? Cine locuiește la fermă?” Educatorul îi încurajează să răspundă pe rând, 

completează atunci când e necesar și concluzionează sumarizând: „Așadar, ferma este Căsuța 

Animalelor. Haideți să vedem ce animale locuiesc la ferma mea!”.  

2. Copiii aleg din bolul cu figurine câte un animal. Fiecare copil ține animalul în mână astfel încât să 

poată fi văzut și de ceilalți. De asemenea, educatorul ține în mână o figurină care portretizează un 

fermier.  

3. Educatorul explică regulile activității: „Fiecare dintre voi are un animăluț în mână. Eu sunt fermierul, 

cel despre care am spus că e la conducerea fermei, și aș vrea să știu câte ceva despre fiecare animăluț. 

Pe rând, aș vrea ca să îmi răspundeți la următoarele întrebări despre animalul pe care îl aveți în mână: 

Cum se numește? Ce mănâncă? Ce bea? Ce face/ Ce primim de la el? Dacă nu știți ceva despre 

animalul pe care îl aveți în mână, puteți să-l întrebați pe un alt copil; dacă niciun copil nu știe, mă 

puteți întreba pe mine. Haideți să începem cu…”  

4. După ce fiecare copil termină de prezentat educatorul antrenează un alt copil în discuție întrebându-

l pe cel dintâi, spre exemplu „Cu ce animal e prietenă văcuța?”. Copilul al cărui animal e denumit, va 

continua prezentându-și animăluțul său.  

5. La final, pentru a face o recapitulare a lucrurilor învățate și pentru a testa măsura în care copiii au 

reușit să fie atenți și să asculte, educatorul continuă să joace rolul fermierului care are nevoie de ajutor. 

El va adresa o serie de întrebări referitoare la caracteristicile animalelor pe care copiii le-au prezentat. 

Exemple: „Cine mă va ajuta să car lemnele? (căluțul); De la cine voi bea lapte? (văcuța); Cine ne 

păzește pe noi? (cățelul). Regula este ca răspunsul să fie oferit de acel copil care are animăluțul în 

mână.  

6. Activitatea este încheiată de educator lăudând ajutorul pe care l-a primit din partea copiilor. „Astăzi 

m-ați ajutat să-mi cunosc mai bine animalele de la fermă. Cred că acum e timpul ca ele să se întoarcă 

în căsuța lor (le oferă bolul pentru ca fiecare să-și pună figurina în el). Mă bucur că v-ați așteptat așa 

de frumos rândul, că v-ați ascultat și ajutat unii pe alții.” (Educatorul enumeră din comportamentele 

dezirabile pe care le-a observat în cadrul grupului).  

7. La final, educatorul verifică activitatea prin întrebări adresate copiilor: Ce v-a plăcut cel mai puțin 

la acest joc? Ce vi s-a părut cel mai dificil? Ce v-a plăcut cel mai mult la acest joc?  

Pentru atingerea obiectivelor activității, cadrul didactic:  

● urmărește dificultățile pe care copiii le-ar putea prezenta în a răspunde la întrebări  

● îi direcționează spre solicitarea ajutorului din partea celorlalți, în primul rând, și de la el însuși, atunci 

când copiii nu știu anumite informații  

● le amintește că fiecare copil trebuie să-și aștepte rândul  

● îi încurajează să folosească formulele de adresare politicoase „te rog” și „mulțumesc” atunci când 

solicită ajutorul, prin modelare  

● le reamintește periodic copiilor care sunt întrebările la care trebuie să ofere răspuns  

● întărește pozitiv („Bravo!” „Ce frumos l-ai întrebat pe X”, „Îmi place că ai fost atât de atent!”, „Ce 

frumos ți-ai așteptat rândul!) comportamentele dezirabile  

 

3. ZUZU ȘI PRIETENII SĂI  

Prezentarea activității: Rolul activității Zuzu și prietenii lui are rolul de a antrena comportamentele 

prosociale ale copiilor. Prin intermediul activității copiii învață să fie buni cu ceilalți. Ei învață să își 
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manifeste empatia – gândindu-se la felul în care se simt ceilalți, la cum îi pot ajuta pe ceilalți și care 

sunt consecințele sociale ale comportamentului de împărțire.  

Activitatea se desfășoară la grădiniță, în grup și este coordonată de către educator. Educatorul rostește 

tuturor copiilor povestea lui Zuzu (Anexa 1), iar apoi copiilor li se adresează o serie de întrebări pentru 

a extrage învățăminte legate de comportamente prosociale.  

Obiective:  

În urma realizării acestei activități, copiii vor reuși:  

✓ să învețe comportamente prosociale;  

✓ să împartă obiectele cu ceilalți;  

✓ să identifice emoțiile celorlalți în anumite contexte specifice;  

✓ să identifice consecințele sociale ale propriilor acțiuni;  

✓ să manifeste recunoștința.  

Descrierea activității  

Zuzu și prietenii lui are ca scop învățarea acțiunii de a împărți obiectele cu ceilalți și de a înțelege 

consecințele de ordin emoțional și social ale acțiunilor lor. Dezbaterea unei astfel de povestiri 

încurajează colaboarea în grup, consolidează acțiunile specifice comportamentului prosocial și 

încurajează atât dezvoltarea, cât și menținerea prieteniilor.  

1. Educatorul explică modul de desfășurare a activității.  

2. Copiii sunt așezați în cerc în jurul educatoareai și li se citește povestea Zuzu și prietenii săi (Anexa 

1).  

3. După citirea integrală a poveștii, educatoarea va dezbate următoarele întrebări cu copii:  

Ce îşi dorea Zuzu să facă?  

- Cum a procedat el?  

- Ce altfel putea să facă Dodo? (la această întrebare se urmăreşte faptul că uneori vrem să ne jucăm 

singuri, dar asta nu înseamnă că ne comportăm urât cu ceilalţi sau să îi refuzăm nepoliticos. Atunci 

le putem spune frumos „Acum vreau să mă joc singur. Ne putem juca împreună mai târziu sau te voi 

anunța când am terminat jocul aici.”)  

4. Copiii sunt încurajați să ridice mâna și să răspundă la întrebările de mai sus.  

5. Jocul se termină atunci când s-au extras învățămintele din povestea lui Zuzu.  

6. Cadrul didactic încheie activitatea verificând-o prin întrebări adresate copiilor: Ce v-a plăcut cel 

mai puțin la acest joc? Ce v-a plăcut cel mai mult la acest joc? Ce a fost cel mai ușor la acest joc? 

Dar cel mai greu?  

 

Aspecte de urmărit  

Pentru atingerea obiectivelor activității, educatorul:  

● Se asigură că fiecare copil a înțeles povestea;  

● Este atent la posibile indicii ale frustrării;  

● Urmărește parcursul jocului și încurajează copiii să răspundă la întrebări exprimându-și propria 

părere despre povestea lui Zuzu.  

 

4. PODUL DE PIATRĂ 

Prezentarea activității: Rolul activității Podul de piatră este de a-i ajuta pe copii să își dezvolte 

abilitățile de cooperare în grup. De asemenea copii învață să respecte regulile și să își aștepte rândul.  
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Jocul se desfășoară într-un grup de minim 6-8 copii. Doi copii se prind de mâini și construiesc un pod. 

Restul copiilor trec pe sub pod cântând un cântec. La finalul cântecului copiii care formează podul lasă 

brațele în jos și îmbrățișează copilul care se află în acel moment sub pod. Acest copil se va grupa cu 

următorul copil care va fi îmbrățișat și se vor alătura podului.  

Obiective:  

În urma realizării acestei activități, copiii vor reuși:  

✓ să colaboreze cu ceilalți copii,  

✓ să își aștepte rândul în joc,  

✓ să respecte regulile jocului.  

Descrierea activității  

Prin intermediul activității preșcolarii își exersează abilitățile de cooperare în grup, necesare dezvoltării 

și menținerii relațiilor de prietenie. Totodată dobândesc sentimentul apartenenței la grup și își dezvoltă 

spiritul de echipă.  

PaȘii de urmat sunt: 

1. Educatorul le descrie copiilor jocul. Le spune că scopul jocului este de a construi un pod peste un 

râu, pentru ca oamenii să ajungă, de pe un mal pe altul, unii la ceilalți.  

2. Copiii învață cântecul pe care îl vor cânta în timpul jocului (Anexa 1).  

3. Educatorul alege doi copii din grup, care se prind de mâini și le ridică astfel încât să formeze arcul 

unui pod.  

4. Restul copiilor trec pe sub pod, cântând și ținându-se unul de talia celuilalt.  

5. La ultimul cuvânt al cântecului (”frumos”) copiii care formează podul își lasă brațele în jos și 

îmbrățișează copilul care este în acel moment sub pod. Acesta rămâne deoparte și ceilalți copii continuă 

jocul.  

6. Următorul copil care este prins sub pod se grupează cu primul copil și se așează în continuarea 

podului, astfel încât acesta să fie mai lung.  

7. Când toții copii formează un pod, jocul poate continua, câte 2 copii de la capătul unui șir trecând pe 

sub pod și așezându-se la celălalt capăt.  

Aspecte de urmărit Pentru atingerea obiectivelor activității, educatorul:  

● le reamintește copiilor care sunt regulile jocului: ”așteptăm rândul”, ”trecem pe sub pod pe rând”, 

”toată lumea cântă”.  

● urmărește pe parcursul jocului și întărește, prin recompense verbale, comportamentul copiilor care 

respectă regulile și care își așteaptă rândul. Educatorul descrie și recompensează comportamentele 

copiilor: ”Ți-ai așteptat rândul în joc. Acesta este un comportament foarte prietenos din partea ta.”, 

”Te-ai ținut de mâni cu colegul tău, pentru a forma podul. Asta înseamnă să fii un coleg bun de 

echipă”.  

 

5. GHICEȘTE EMOȚIA  

Prezentarea activității: Activitatea “Ghicește emoția” este construită sub forma unui joc educativ și 

distractiv, cu mai multe etape care cresc în dificultate.  

Scopul activității este ca preșcolarul să învețe să identifice corect emoțiile celorlalți observând diferite 

modalități de exprimare emoțională: mimică și gesturi, posturi corporale, exprimare verbal și 

comportamente. În dimanica jocului, cei doi (cadrul didactic și copilul) ghicesc pe rând emoția pe care 
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o exprimă partenerul de joc și atunci când răspund corect de 3-4 ori conscutiv pot merge la etapa 

următoare din joc.  

Obiective:  

În urma realizării acestei activități, copiii vor reuși:  

să identifice expresiile faciale asociate emoțiilor  

să eticheteze corect emoțiile  

să își identifice emoțiile proprii  

să transmită emoția dorită prin modalitatea de exprimare aleasă  

Descrierea activității  

Realizarea acestei activități poate iniția învățarea aptitudinilor necesare pentru automonitorizare și 

poate să pregătească terenul pentru alte intervenții de dezvoltare a inteligenței emoționale. Activitatea 

„Ghicește emoția” conține mai multe etape de dificultate crescătoare, care pun accent pe fiecare mod 

de a exprima emoțiile. Acestea sunt detaliate mai jos. Jocul poate fi completat cu alte etape în funcție 

de creativitatea cadrul didacticui și disponibilitatea/dorința copilului de a continua activitatea.  

Etapa 1 – transmit emoțiile doar prin mimică și pantomimică (cel care transmite emoția are voie să 

utilizeze doar expresivitatea întregului corp - expresii faciale și gesturi)  

Etapa 2 – transmit emoțiile doar prin cuvinte și intonație (cel care transmite emoția trebuie să 

vorbească cum ar vorbi o persoană care simte emoția pe care încearcă să o exprime)  

Etapa 3 – transmit emoțiile doar prin postura corporală (cel care transmite emoția trebuie să 

folosească doar posturile corporale caracteristice emoției respective)  

Etapa 4 – transmit emoțiile doar prin comportamente (cel care transmite emoția trebuie să facă sau 

să spună ce ar face o persoană care ar simți emoția respectivă)  

Etapa 5 – transmit emoțiile doar prin desen (emoția va fi transmisă cu ajutorul unui desen care să 

ilustreze cât mai bine starea)  

Etapa 6 – transmit emoțiile doar prin muzică (emoția va fi transmisă printr-un cântec cu versuri sau 

doar prin ritmul unei melodii)  

Primele patru etape sunt foarte importante și este bine să fie parcurse în întregime. Dacă preșcolarul 

preferă o anumită etapă din joc, acea etapă poate fi utilizată ca recompensă pentru alta care îi place 

mai puțin, după principiul lui Premack (asocierea unei recompense unui comportament dezirabil, dar 

mai puțin plăcut).  

După ce copilul sau cadrul didactic ghicește emoția, este de preferat să menționeze și care au fost 

elementele specifice care l-au ajutat să identifice emoția transmisă. Acest lucru va crește 

conștientizarea copilului despre modurile de a transmite o emoție.  

În fiecare etapă a jocului, fiecare are voie să aleagă o singură dată o emoție. Au voie să aleagă amândoi 

aceeași emoție și au voie să aleagă aceeași emoție în etape diferite. Chiar este de preferat, întrucât vor 

observa cum aceeași emoție se poate transmite diferit de mai mulți oameni și în mai multe moduri de 

comunicare. 

Aspecte de urmărit pentru atingerea obiectivelor. Cadrul didactic: 

 a urmărit pe parcursul activității schimbările de natură afectivă ale copilului și a profitat de ocazie 

pentru a le evidenția  

 l-a ajutat pe copil să fie atent la expresiile verbale și nonverbale ale emoțiilor, la postura corpului, 

la gesturile și comportamentele care însoțesc emoții  
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 a creat un mediu plăcut, de joc, care să îl motiveze pe copil să îți dorească să repete experiența și în 

alte medii – cu alți copii, cu părinții lui, cu colegii de grupă  

 a oferit sprijin, ghidaj atunci când copilul a avut dificultăți în identificarea corectă a emoției sau în 

transmiterea emoțiilor în diferite modalități  

 

6. OGLINDA EMOȚIILOR  

Prezentarea activității: Oglinda emoțiilor este o activitate utilă pentru dezvoltarea capacității de a 

recunoaște emoțiile celorlalți și de a reproduce expresiile faciale specifice emoțiilor. În plus, copilul 

va conștientiza propriile expresii faciale pe care le afișează când simte anumite emoții.  

În contextul unei discuții despre emoții, cadrul didactic îi prezintă copilului oglinda și cartonașele cu 

emoții. Copilul va recunoaște emoțiile de pe cartonașe și va încerca să le reproducă în fața oglinzii.  

Obiective:  

În urma realizării acestei activități, copiii vor reuși:  

să identifice expresiile faciale asociate emoțiilor de bază  

să recunoască emoțiile de bază ale celorlalți  

să eticheteze corect emoțiile  

să exprime emoții  

să își conștientizeze propriile expresii faciale afișate când simte emoții  

Descrierea activității  

Cadrul didactic va pune oglinda și cartonașele pe masă. Îi va spune copilului că se vor juca de-a 

„Oglinda emoțiilor” cu ajutorul elementelor de pe masă. Cadrul didactic va alege câte un cartonaș și 

copilul va denumi emoția și o va imita. Îl va ajuta pe copil de fiecare dată când acesta nu va ști ceva, 

îi va explica diferențele dintre expresiile faciale specifice fiecărei emoții - care este poziția ochilor / 

sprâncenelor / gurii când suntem fericiți / triști / furioși / înfricoșați).  

Pentru a crea mai mult ideea de joc, cadrul didactic poate să facă cu schimbul cu copilul, adică să 

recunoască și să imite emoțiile de pe cartonașe. Cadrul didactic alege un cartonaș pe care să îl imite 

copilul, iar apoi copilul alege un cartonaș pe care să îl imite adultul.  

Aspecte de urmărit  

Pentru atingerea obiectivelor activității, cadrul didactic:  

- Va fi atent la modul cum copilul exprimă emoțiile și îi va da feedback constructiv pentru a-l ajuta să 

înțeleagă care sunt indicii faciali prin care putem exprima corect emoțiile.  

- Din mulțimea de cartonașe, va folosi cel puțin câte unul pentru fiecare emoție și apoi va alege 

cartonașe cu emoții pe care copilul le recunoaște mai greu. Pentru ca acesta să nu se descurajeze, îi va 

da și cartonașe pe care le recunoaște să imită ușor.  

 

7. FABRICA DE EMOȚII ȘI PRIETENII  

Sarcină: Mimarea emoțiilor pe baza unor cartonașe cu personaje călăuze din poveștile preferate . 

Prin această activitate se urmărește exprimarea emoţiilor, comunicării stării dispoziţionale celorlalţi 

copii, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu celilalţi şi formării comportamentului empatic la 

preşcolari. 

Activitatea va fi desfășurată cu întreaga grupă.  

Copiii vor primi cartonașe cu personaje din povești pe baza cărora trebuie, pe rând, să mimeze expresii 

reprezentative fiecărei imagi de pe cartonaș. 
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În cazul în care T. va manifesta trăsături ale temperamentului introvertit refuzând să se exprime 

emotional în fața colegilor, va fi încurajat de către ceilalți verbal.  

Resurse: cartonașe 

 

8. CE SIMTE  …? (Dezvoltarea capacității de focalizare pe indicațiile oferite de  

educatoare pentru exersarea realizării deprinderilor de autoservire) 

Sarcină: Copiii se vor pregăti de masa de prânz respectând indicațiile verbale ele educatoarei (Ex: „Eu 

simt că ursuleții vor să fie mari și puternici, de aceea ar trebui să se refugieze fiecare în „căsuța” sa 

penru a servi masa…” ). 

În primul rând, această sarcină este importantă deoarece antrenează și valorifică comportamentul de 

servire a mesei exersând sub aspectul respectării unor regului specifice cum ar fi: igienizarea mâinilor, 

poziția corporală la masa, utilizarea veselei, răbdarea, respectarea ritualului în sine. 

În al doilea rând, prin introducerea elementelor de joc îl ajută pe T. să se focalizeze mai bine la 

finalizarea într-un timp adecvat a sarcinilor care țin deservirea mesei. 

Și această activitate va fi realizată cu întreaga grupă. 

Educatoarea va oferi pas cu pas indicații specifice servirii mesei utilizând formula „ursulețul simte că 

trebuie să...” Sunt încurajați și apreciați pentru modul cum se comportă și desfășoară această etapă a 

zilei, de servire a mesei de prânz, insistând asupra lui T. 

Resurse: veselă, alimente, recompense 

 

9. SPIRIDUȘII (Dezvoltarea capacității de a se deplasa cu atenție sporită la ce se petrece în 

jur) 

Sarcină: Realizarea mersului spiridușilor, așa ,cum este el descris de către educatoare, „Câte unul pe 

cărare/Mergem în pădurea mare”. 

 

O.2. Dezvoltarea capacității de control a impulsivității și strategii de reglare a distorsiunii 

atenționale; 

- cadrele didactice vor evidenția reușitele lui R.T., prin întăriri pozitive/negative și recompense 

 

Activități propuse: 

1. URECHIUȘELE CIULITE  

Prezentarea activității: Atenţia se referă la o procesare selectivă a informaţiei cu scopul de a asigura 

coerenţa comportamentului. O primă dimensiune importantă a atenției este capacitatea de 

concentrare/focalizare. Această componentă este cea care ne permite să ignorăm lucrurile 

neimportante pentru ca resursele noastre mentale să fie alocate sarcinii pe care o avem de făcut. Asta 

înseamnă blocarea unor stimuli auditivi (ex: colegii care vorbesc), vizuali (ex: ce se întâmplă pe 

fereastră) sau a unor informații nerelevante (ex: alte elemente de pe o fișă de lucru) pentru a respecta 

cerințele. O altă dimensiune importantă a atenției este capacitatea noastră de a susține funcția 

atențională – de a rămâne concentrați - suficient de mult timp pentru a rezolva sarcina alocată sau 

pentru a dobândi exercițiu cu ea (precondiție a învățării). În mediul educațional (fie că este școală sau 

grădiniță) copiilor li se cere, în mod repetat, să se concentreze pe diferite sarcini, într-un mediu încărcat 

de distractori. Din acest motiv, dezvoltarea proceselor atenționale ale copiilor are un rol fundamental 

pentru a facilita adaptarea lor în mediul educațional.  
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    Activitatea descrisă în cele ce urmează are ca scop dezvoltarea atenției auditive a copiilor, în special 

a capacității lor de a-și focaliza atenția pe un anumit stimul-țintă (un cuvânt), ignorând distractorii 

(restul cuvintelor dintr-o listă citită pe ton monoton).  

Obiective:  

În urma realizării acestei activități, copiii vor reuși:  

să își dezvolte capacitatea de a analiza stimuli auditivi  

să își dezvolte capacitatea de focalizare a atenției pe stimuli auditivi  

să își dezvolte capacitatea de a iniția un anumit comportament, ca răspuns la un stimul auditiv  

Descrierea activității  

Activitatea descrisă în continuare poate fi completată cu o serie de exerciții și activități care vizează 

explorarea și dezvoltarea auzului. Găsiți câteva idei în acest sens în Anexa 3.  

Pasul 1: Anunțați copiii că vă veți juca un joc pentru care urechiușele lor trebuie să fie foarte bine 

pregătite și atente. Distribuiți fiecăruia câteva boabe de fasole (sau un alt obiect mic) și fișa din Anexa 

1.  

Pasul 2: Spuneți copiilor că urmează să le citiți mai multe cuvinte. Va fi un șir lung, dar ei trebuie să 

rămână mereu atenți. De fiecare dată când aud cuvântul-țintă (le spuneți cuvântul), ei trebuie să ia o 

boabă de fasole și să o pună în pătratul de pe fișă. La final, veți număra boabele pentru a vedea cât de 

atente au fost urechiușele lor.  

În Anexa 2 vă sunt oferite două exemple de cuvinte-țintă și liste cuvinte pe care le puteți utiliza. De 

asemenea, veți putea citi câteva recomandări pentru a vă crea propriile variante ale acestei activități.  

De asemenea, spuneți copiilor că dacă se încurcă sau pierd șirul, nu este nimic: important este să 

continue să asculte și să pună boabe (doar) atunci când aud cuvântul-țintă.  

În cazul în care copiii sunt prea mici pentru a manipula boabe de fasole puteți folosi creioane. De 

asemenea, copiii pot pur și simplu să traseze o linie pe o foaie de hârtie de fiecare dată când aud 

cuvântul-țintă.  

Pentru a face jocul mai distractiv, în loc să pună boabe, puteți să rugați preșcolarii să realizeze o 

anumită mișcare atunci când aud cuvântul-țintă. De exemplu, pot să bată din palme sau să facă o 

piruetă. 

 

2. COLABORARE_URSULEȚII PIERDUȚI  

Prezentarea activității: Capacitatea copiilor de a iniția și menține relații sociale este foarte importantă 

pentru integrarea lor în grădiniță și școală. Copiilor cu deficit de atenție și/sau hiperactivitate le este 

adesea dificil să păstreze relații sociale armonioase: ei tind să ofere răspunsuri impulsive, le este uneori 

dificil să solicite ajutor, pot avea dificultăți când este necesar să colaboreze cu ceilalți, atunci când 

trebuie să gestioneze entuziasmul unui concurs sau când li se cere să împartă jucăria preferată cu un 

alt coleg.  

Utilizând activitatea descrisă mai jos puteți să introduceți la grupă noțiunea de „colaborare”. După 

discuțiile de început, menite să ajute copii să înțeleagă noțiunea de colaborare, exercițiul „Găsește 

ursulețul” cere copiilor să colaboreze – doar făcând schimb de informații pot să aibă toate cele patru 

indicii necesare pentru a identifica corect ursulețul de pe Fișă. Activitatea se finalizează cu fixarea 

cunoștințelor și relaționarea lor cu activitățile cotidiene.  

Obiective:  

În urma realizării acestei activități, copiii vor reuși:  
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să știe la ce se referă termenul de „colaborare”  

să înțeleagă mai bine utilitatea colaborării  

să colaboreze mai bine cu coechipierii  

Descrierea activității  

Înainte de începerea activității, listați Fișa „Găsește ursulețul” (Anexa 1) și printați câteva exemplare.  

Pasul 1. Anunțați tema activității: colaborarea. Întrebați copiii ce cred ei că înseamnă colaborare și 

apoi spuneți-le că înseamnă „să lucrăm împreună”.  

Pasul 2: Provocări (im)posibile  

Prima parte a acestei activități are ca obiectiv să familiarizeze copiii cu noțiunea de colaborare și 

utilitatea ei. Începeți prin a le oferi câteva exemple de sarcini imposibil de realizat singuri, însă posibile 

atunci când primesc ajutor. Aveți mai jos câteva idei în acest sens:  

Întrebați copii dacă ei cred că puteți ridica singură un dulap (sau un alt obiect greu din grupă). Dar 

dacă ar mai veni un adult? Dar dacă ar veni 10 adulți – ar fi mai ușor sau mai greu?  

Rugați copiii să își imagineze că jucăriile din grupă ar fi împrăștiate pe jos. Ar putea un singur copil 

să facă ordine până numărați până la zece? Dar dacă toți copiii din grupă ar face ordine?  

Acum puneți pe masă patru pahare cu puțină apă. Poate un singur copil să le ducă pe toate în mână? 

Dar doi? Dar patru copii ar reuși să le transporte pană la baie?  

Reveniți acum la noțiunea de colaborare și reluați definiția: colaborarea este atunci când oamenii 

lucrează împreună pentru a reuși să realizeze o sarcină. Reveniți asupra exemplelor anterioare și 

particularizați definiția colaborării pentru fiecare caz.  

Pasul 3. Echipa detectivilor  

Distribuiți copiii pe echipe de câte 4 și spuneți-le că, pentru următoarea activitate, vă veți juca de-a 

detectivii.  

Pe Fișa de lucru sunt pozele mai multor ursuleți. Dumneavoastră le veți spune câteva lucruri despre 

ursulețul căutat, iar ei trebuie să îl găsească pe Fișă. Dificultatea constă în faptul că fiecare copil va 

primi câte un singur indiciu – ei vor putea rezolva sarcina doar dacă discută între ei și își spun unii 

altora indiciile: au nevoie de toate cele patru indicii pentru a identifica corect ursulețul. 

 

3. RESPIRAȚIE PENTRU RELAXARE_BALOANE DE SĂPUN  

Prezentarea activității: Scopul exercițiilor de relaxare este acela de a scădea activarea fiziologică – 

fie că ea este datorată unei emoții intense (ex: frică, furie, entuziasm etc.), fie unei excesive stimulări 

(ex: după o perioadă de joc intens, gălăgie etc.). Principala metodă de relaxare – și adesea cea mai la 

îndemâna copiilor și adulților este respirația profundă. Aceasta determină o mai bună oxigenare a 

organismului și reduce nivelul de activare fiziologică. Astfel, respirația profundă poate avea un impact 

benefic semnificativ asupra copiilor, atunci când ea este realizată corespunzător.  

Activitatea descrisă mai jos vă oferă o nouă sugestie de exercițiu de respirație pe care îl puteți efectua 

împreună cu copiii. De asemenea, acesta este un bun prilej de a învăța copii să devină conștienți asupra 

importanței și utilității exercițiilor de respirație profundă, să cunoască modalitatea corectă de a respira 

pentru a se relaxa și, nu în ultimul rând, de a face aceste activități mai plăcute și distractive pentru ei.  

Respirația profundă presupune pătrunderea unei cantități însemnate de aer în plămâni. Fiziologic, ea 

este asociată cu ridicarea abdomenului: când copiii inspiră se umflă abdomenul, iar când aceștia 

expiră abdomenul se contractă. În contrast, respirația superficială este asociată cu mișcări ale 

pieptului.  
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Obiective:  

În urma realizării acestei activități, copiii vor reuși:  

să își dezvolte abilitățile de respirație profundă  

înțeleagă utilitatea respirației pentru relaxare  

identifice situații în care respirația pentru relaxare i-ar putea ajuta  

Descrierea activității  

Pasul 1. Prezentarea activității către copii  

Anunțați copiii că în următoarea activitate veți discuta despre respirație. Puteți să vă luați câteva 

momente pentru a îi ajuta să conștientizeze felul în care respiră în diverse momente (ex: după ce 

aleargă, când dorm, când sunt speriați, când se uită la televizor etc.) – pentru fiecare dintre acestea, 

încercați să realizați legătura dintre starea copilului (distincția de bază: calm vs. agitat) și felul 

respirație (rapid/superficial vs. lent/calm).  

Pasul 2. Reactualizarea experienței anterioare  

Amintiți copiilor de exercițiile de relaxare pe care le efectuați în urma unor exerciții fizice (cu ridicarea 

și coborârea mâinilor). Discutați despre felul în care aceste exerciții ajută corpul lor să se liniștească și 

să se relaxeze.  

Pasul 3. Sublinierea utilității exercițiilor de respirație  

Întrebați copiii le vin în minte și alte situații în care i-ar ajuta să se poată relaxa mai repede sau mai 

ușor. În acest sens, puteți face referire momentele de activitate fizică, cele în care se simt furioși sau 

speriați, cele în care sunt atât de entuziasmați (de un joc, de exemplu) încât le este greu să se comporte 

cum le cer adulții sau atunci când li se pare că nu au răbdare să aștepte până primesc ceva. Spuneți 

copiilor că respirația profundă ajută corpul lor să se liniștească și detaliați utilitatea ei pentru fiecare 

din exemplele de situații discutate anterior cu copiii.  

Pasul 4. Învățați copii să respire profund  

În acest sens, puteți folosi un tub de baloane de săpun - sarcina copiilor fiind aceea de a sufla aerul 

încet pentru a forma baloane de săpun. Încurajați copiii să inspire încet (timp de aproximativ 4 secunde) 

și apoi să expire aerul, încet și lung (aproximativ 4 sec.) pentru a forma baloane de săpun.  

Atunci când faceți acest exercițiu cu întreaga grupă, puteți să exersați întâi respirația cu ei, apoi să îi 

invitați pe rând să sufle în tubul de făcut baloane. Ceilalți copii se pot distra spărgând baloanele. De 

asemenea, puteți combina acest exercițiu cu cel care vizează dezvoltarea autocontrolului, folosind tot 

baloanele de săpun.  

Pasul 4. În încheiere, petreceți puțin timp respirând profund cu copiii, apoi întrebații despre ceea ce 

simt în corpul lor, descriind starea de relaxare. Reveniți la exemplele discutate în pașii 2 - 3 și încurajați 

copiii să respire așa cum ați învățat, pentru a își ajuta corpul să se liniștească în acele momente. 

Aspecte de urmărit  

Pentru atingerea obiectivelor activității, se recomandă ca cadrul didactic să se asigure că:  

 fiecare copil știe ce are de făcut în fiecare etapă a exercițiului  

 a urmărit pe parcursul activității nivelul de implicare al copiilor și a acordat asistență atunci când a 

fost necesar  

 a discutat şi clarificat, pe cât posibil, ideile şi argumentele oferite de copii  

Atunci când realizăm exerciții de respirație cu copiii (și cu adulții) este important să reținem că fiecare 

are propriul ritm al respirației. De aceea, în primă fază accentul se va pune mai întâi pe inspirația și 

(mai ales pe) expirația prelungită; criteriile de timp sunt mai degrabă orientative.  
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Rolul și modul de implicare al părinților în program:  

Părinții lui R.T vor fi familiarizați cu conținutul planului de intervenție, după care se va cere acordul 

în scris al acestora deoarece preșcolarul este minor. Prin accesibilitatea lor, activitățile vor putea fi 

realizate și acasă pentru a se păstra consecvența. 

 

CONCLUZII, OBSTACOLE:  

  Pentru a fi competentă în relaţiile sociale, o persoană trebuie să identifice acurat gândurile, 

emoţiile şi intenţiile celorlalţi într-o situaţie particulară. De exemplu, la grădiniţă fiecare grupă 

reprezintă un context social complex, iar o bună adaptare la aceasta presupune înţelegerea rolului 

educatoarei, a aşteptărilor din partea acesteia, înţelegerea relaţiei cu ceilalţi copii din grupă şi adaptarea 

la o serie de reguli (când dorim o jucărie ne cerem voie, ascultăm când cineva ne vorbește, vorbim pe 

rând pentru a ne auzi). Pentru a te putea adapta în societate trebuie să cunoşti regulile societăţii.  

 Având în vedere că în copilăria mică repertoriul verbal este relativ limitat, copiii îşi rezolvă 

problemele interpersonale prin agresivitate mai degrabă decât prin negociere sau compromis. Într-

adevăr s-a raportat că lovitul, împinsul, smulgerea şi alte forme de agresiune descresc ca frecvenţă în 

anii copilăriei târzii (Tremblay, 2000).  

  Copiii caracterizaţi printr-o emoţionalitate intensă şi printr-un control slab al exprimării  

acesteia tind să aibă o influenţă disruptivă, au o probabilitate mai mare să determine conflicte şi prezintă 

un risc mai mare în a fi respinşi de către grup decât copiii care şi-au dezvoltat abilitatea de a-şi gestiona 

reacţiile emoţionale.  

      Competența socială este un construct complex si eterogen care integrează o serie de alte constructe 

si dimensiuni. În funcție de scopul evaluării, unele dimensiuni devin mai importante decât altele. Astfel 

cele mai relevante sunt: complianța la reguli (abilitatea copilului de a înțelege si respecta regulile 

impuse), relaționareasocială (abilitatea copilului de a iniția si menține interacțiuni) și comportamentul 

prosocial (acțiuni voluntare ale unui individ care au ca scop ajutarea altui individ sau obținerea unui 

beneficiu de către acesta sau de către un grup). Aceste dimensiuni măsoară fațete diferite ale aceluiași 

construct.  

      Acest program a urmărit participarea şi implicarea activă a lui R.T. în activităţi, în vederea 

stimulării exprimării emoţiilor, comunicării stării dispoziţionale celorlalţi copii, favorizării 

interrelaţionării, împărtăşirii cu celilalţi şi formării comportamentului empatic la 

preşcolari.Competenţa emoţională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea acestora de a-şi 

gestiona propriile emoţii, precum şi de a recunoaşte şi de a se adapta la emoţiile celorlalţi. Preşcolarii 

pot înţelege emoţiile exprimate de copiii de aceeaşi vârstă cu ei în timpul unui contact social, ceea ce 

îi ajută în rezolvarea conflictelor. Apoi, preşcolarii sunt capabili de implicare empatică în emoţiile 

celorlalţi şi îşi pot reda propriile emoţii în diferite situaţii sociale pentru a minimaliza efectele 

nesănătoase ale emoţiilor negative şi pentru a împărtăşi emoţiile pozitive cu ceilalţi. 

        Prin integrare lui R.T în sistemul grădiniței de masa, s-a urmărit recuperarea și valorificarea 

abilităților copilului, pentru formarea unor comportamente adecvate în scopul dezvoltării autonomiei 

și a realizării sarcinilor în situațiile din viața cotidiană, cu minim de ajutor. Anticipez că preșcolarul a 

reușit să dezvolte în mare parte abilitățile de socializare, capacitatea atențională și să își regleze 

emoțiile prin joc și activități active-participative. 
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STUDIU DE CAZ 
                                                      Avram Nicoleta  

Grădinița Cu P.N. Valea Drăganului , Cluj               

 

 

 

1. Date de identificare 

Participantul la prezentul studiu de caz se numeşte F. R. C. Este de sex masculin, are vârsta de 

6 ani şi este înscris la grădiniţa din Valea Drăganului. Menţionăm că a frecventat grădiniţa timp de 3 

ani. În prezent locuieşte cu ambii  părinţi naturali în  satul Valea - Drăganului, comuna Poieni , judeţul 

Cluj. 

2. Profilul preşcolarului 

F. R. C. este un copil cu o dezvoltare fizică normală în ceea ce priveşte statura, fiind însă 

supraponderal. Echilibrul postural este bun, copilul fiind de asemenea îndemânatic în activităţile ce 

implică motricitatea fină, cum ar fi pictura şi abilităţi practice. Ca particularităţi de relaţionare 

nonverbală menţionăm: realizarea unui contact vizual sporadic cu interlocutorii, ferindu-şi privirea, 

menţinerea unei distanţe corporale foarte apropiate de persoanele semnificative (educatoarea, mama) 

şi a unei posturi tensionate în situaţiile nefamiliare. Acesta a avut o adaptare mai lentă la mediul 

reprezentat de grădiniţă, cu semne vădite de anxietate la separarea de mamă în prima săptămână, 

acestea atenuându-se cu timpul. 

 

a1. Nivelul dezvoltării cognitive 

Pentru a avea informaţii despre acest domeniu, am structurat evaluarea astfel încât aceasta să 

conţină interacţiuni evaluative care să vizeze următoarele funcţii cognitive:  

• controlul distractorilor (Proba statuii),  

• inhibarea răspunsului prepotent şi a setului mental anterior ce presupune 

ignorarea/subactivarea prin retragerea resurselor atenţionale a regulii anterioare pentru a căuta 

un nou răspuns ghidat de o nouă regulă pentru sarcinile nonvervale de completare a Matricilor  

Progresive Raven - forma color,  

• Inventarul de anxietate pentru copii (Maria Kulcsar) pentru a surprinde nivelul de anxietate al 

copilului în activităţile cu caracter şcolar (de evaluare/testare) 

Pentru proba statuii scorul total a fost de 15 puncte din 30 posibile ceea ce se traduce printr-o 

abilitate insuficient exersată în practică de a controla comportamentele relaţionate cu rezistenţa la 

distractori, ceea ce înseamnă că F. R. C. are o capacitate sub medie de concentrare a atenţiei, ceea ce 

îl face uşor de deviat de la implicarea în anumite sarcini. De asemenea aceasta explică şi frecventele 

întreruperi ale sarcinilor pe care le are de realizat, multe dintre ele nefiind duse la bun sfârşit. 

Comportamentele atât la stimulii distractori provocaţi de examinator cât şi la cei co-ocurenţi au fost 

următoarele: mişcări voluntare numeroase ale corpului, vociferări, deschiderea ochilor şi 

imposibilitatea de a-i mai închide începând cu a doua jumătate a probei.  

În urma aplicării M.P. Raven forma color s-au obţinut următoarele rezultate: Stabilirea de 

relaţii în structura matricii continue: 8 puncte din 12 posibile; Analogii între perechile de figuri ale 

matricii: 6 puncte din 12 posibile; Schimbări progresive în figurile matricii: 5 puncte din 12 posibile. 

Scorul general de 19 de puncte corespunde centilului 50 pentru vârsta de 6 ani adică unui coeficient 

mediu de inteligenţă, ceea ce ne face să credem că problemele de adaptare la mediul şcolar ale 
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preşcolarului nu ar fi determinate de un nivel de inteligenţă scăzut, ci de  o inabilitate de a menţine 

susţinută atenţia şi a unei slabe motivaţii de a participa cu interes la activităţile desfăşurate în mediul 

preşcolar. 

În urma aplicării chestionarului de anxietate s-a constatat un ataşament insecurizant al copilului 

faţă de părinţi, acesta fiind compensat de un ataşament securizant faţă de bunici. Problemele de 

ataşament faţă de părinţi, gelozia fraternă, lipsa de congruenţă între stilul parental al părinţilor şi cel al 

bunicilor creează nesiguranţa din comportamnetul copilului.  

Concluzie:  

În urma interacţiunilor evaluative se poate afirma că F.R.C. are ca şi caracteristici ale 

funcţiilor cognitive şi atenţionale precum şi a proceselor de adaptare emoţională, următoarele:  

- control slab al resurselor de atenţie alocate îndeplinirii unei numite sarcini; 

- un repertoriu slab spre moderat  de răspunsuri adaptative sociale; 

- intelect situat în limitele mediei; 

 - unele dificultăţi de învăţare în ceea ce priveşte numeraţia până la zece; 

 - participare selectivă la activităţile instructiv-educative. 

 

a2. Starea emoţională 

Din interacţiunile cu educatoarea şi cu persoanele semnificative (mama, bunicul) s-au constatat 

următoarele particularităţi: dificultăţi de adaptare emoţională la naşterea fratelui mai mic, manifestate 

prin utilizarea biberonului cu lapte, atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii, capacitatea scăzută de a 

răspunde la stările pozitive afective ale celorlalţi, biasarea mare a reacţiilor emoţionale ale celorlalţi în 

funcţie de propria stare emoţională, reacţie emoţională de retragere şi tensiune. 

a3. Abilităţile sociale 

Din grilele de observaţie comportamentală, din interacţiunile evaluative şi observaţionale cu 

preşcolarul am putut structura următoarele:  

- frecvenţa scăzută a încercărilor de a se implica în activităţi noi; 

- interacţiunea cu colegii: utilizează cuvinte şi expresii politicoase; nu ştie  cum să înceapă şi 

să menţină o conversaţie ,nu ştie  să pună întrebări  astfel încât  să clarifice o situaţie nelămurită; 

- se adaptează cu dificultate situaţiilor noi; 

- are tendinţa de a-şi manifesta afecţiunea în contexte şi moduri neadecvate; 

- de cele mai multe ori nu se implică activ în sarcinile şcolare, fiind noncompliant la cerinţele 

adulţilor în general; 

-  se implică în grupurile de lucru / joacă,  ocupând  adesea o poziţie marginală; 

- punctele tari ale lui F.R.C. sunt următoarele:  

b. Predispoziţia la factorii de risc 

Istoricul medical al cazului nu a fost disponibil, însă din relatări ale mamei nu reies factori pre, 

peri şi post natali care să fie implicaţi ca mecanisme etiologice în dezvoltarea unor afecţiuni medicale. 

 Văzul şi auzul sunt normale, deşi uneori pare că nu ascultă instrucţiunile auditive şi se 

concentrează mai greu la fişele care au o încărcare vizuală mare. 

 

 

 

Antecedentele familiale 
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Familia este legal constituită, cuprinzând 4 membrii, şi anume, mama – casnică, tatăl, care 

lucrează la o societate de construcţii, un fiu de doi ani şi fiul mai mare care frecventează grădiniţa. 

Alături de aceştia, în aceeaşi casă mai locuiesc şi bunicii. 

Atmosfera emoţională din cadrul familiei este în general bună, cu unele aspecte deficitare în 

zona relaţionării între bunici şi părinţi. Relaţiile dintre părinţi sunt în general bune, beneficiind şi de o 

situaţie socioeconomică satisfăcătoare. Unele modele parentale cum ar fi fumatul tatălui, au însă 

influenţe nocive asupra fiului care aprinde demonstrativ câte o ţigară, fiind încurajat şi de bunic. 

Atmosfera emoţională din familie are tendinţă de dezorganizare şi confuzie pentru copii, din cauza 

stilurilor parentale diferite ale bunicilor extrem de permisivi şi părinţilor mai rigizi. 

 

3. Înregistrarea datelor privitoare la abilităţile de implicare în sarcinile şcolare ale preşcolarului 

 Dintre abilităţile relaţionate cu o bună adaptare şcolară, F.R.C. prezintă următoarele 

caracteristici observate în timpul activităţilor de la grupă: 

Abilităţi de autocontrol:  

- Respectă, în general, regulile jocurilor; 

- Nu face faţă furiei; 

- Face faţă faptului de a nu fi luat în seamă; 

- Face faţă dezamăgirilor; 

- Nu face faţă distractorilor; 

- Face faţă eşecului, în unele cazuri; 

- Nu planifică ceea ce urmează a fi spus; 

- Nu setează scopuri pe care să le ducă la bun sfârşit; 

- Utilizează adecvat tonul vocii; 

- Utilizează adecvat volumul vocii; 

- Nu planifică acţiunile; 

Abilităţi de colaborare cu colegii: 

- Colaborarea în cadrul grupului este bună; 

- Cooperează cu unul/doi colegi; 

- Înţelege şi utilizează gesturi comunicative; 

- Acordă puţin sprijin, suport colegilor; 

- Se împrieteneşte relativ repede; 

Complianţa în realizarea sarcinilor sau abilităţi de colaborare cu educatorul: 

- Uneori cere ajutorul; 

- Uneori cere permisiunea; 

- Uneori urmăreşte instrucţiunile; 

- Uneori respectă regulile; 

- Uneori pune la loc materialele după utilizare; 

- Uneori acceptă în mod adecvat corecţiile; 

- Împărţirea materialelor, a jocurilor; 

- Uneori aşteaptă rândul; 

Abilităţi de implicare în sarcinile şcolare: 

- Cererea de ajutor; 

- Formularea întrebărilor; 
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- Utilizarea adecvată a materialelor; 

- Centrarea atenţiei pe sarcina curentă doar câteva minute; 

- Participarea activă la anumite activităţi (pictură,  abilităţi practice); 

- Corectarea greşelilor; 

- Indecizia între alternativele de răspuns; 

- Organizarea precară a informaţiilor; 

- Urmarea anumitor instrucţiuni; 

- Alegerea informaţiilor relevante; 

- Înţelegerea cerinţelor sarcinilor; 

- Nu utilizează abilităţile de studiu independent; 

 

2. Formularea programului de intervenţie individualizat pentru cazul II 

Obiectivele propuse pentru F.R.C. pentru îmbunătăţirea adaptabilităţii şcolare: 

1. Îmbunătăţirea controlului slab al resurselor de atenţie alocate îndeplinirii unei anumite sarcini  

2. Dezvoltarea repertoriului slab de răspunsuri adaptative sociale 

3. Controlul anxietăţii şi al furiei 

4. Îmbunătăţirea abilităţii de a persista în sarcini 

 

Activităţile utilizate 

 Fişa „Artemus este temător” (Anexa) care prezintă modalităţi de a face faţă temerilor pe care copii 

le au in viaţa de zi cu zi.  

 Fişa „Corpul tău” prezintă oameni care au diferite posturi corporale, expresii faciale, iar cerinţa 

este de a găsi acele părţi ale corpului care conţin informaţii care indică starea emoţională în care se 

află personajul respectiv. Aceasta încurajează utilizarea abilităţilor observaţionale, pentru că, o dată 

sentimentele identificate, ele trebuie potrivite cu contextele în care se desfăşoară (evenimente, situaţii) 

şi astfel ajută predicţia sau „ghicirea” modului în care se simt oamenii confruntaţi cu diferite situaţii. 

Prin această fişă preşcolarii sunt puşi în situaţia de a lua în considerare modul în care oamenii îşi 

utilizează propriul corp şi expresiile. 

Fişa „Miţă, Ghiţă şi cu mine” (Anexa ) pentru rezolvarea conflictelor explorează alternativele 

de răspuns în cadrul unui conflict. După ce punctele au fost conectate, Miţă poate fi văzut ca o ţestoasă 

ale cărei răspunsuri pot fi timide, pline de frică şi nonasertive, aceasta reprezentând poziţia victimei 

neajutorate. Ghiţă este în schimb uriaşul care poate fi agresiv, poate brusca persoanele, este 

ameninţător şi deţine controlul asupra situaţiilor. Copilul este încurajat să exploreze modalităţile 

asertive de a face faţă conflictelor atunci când explorează secţiunea „ce aş face eu” a fişei. Trebuie 

validate emoţiile copilului indiferent dacă sunt de frică sau de mânie din cadrul conflictelor, dar în 

acelaşi timp fişa este punct de start pentru explorarea în profunzime a modalităţilor asertive de a face 

faţă conflictelor – controlul emoţiei negative şi negocierea. 

Activităţi de stimulare a atenţiei: 

• Exerciţii sub formă de joc de ascundere a unui obiect după ce a fost bine observat de copil şi 

apoi schimbarea unei caracteristici ale obiectului, copilul trebuind să spună ce s-a schimbat 

• Confecţionarea împreună cu copilul a unor cărţi de joc din coli de hârtie pe care au fost desenate 

fie o fundiţă, fie o minge. După ce cărţile au fost amestecate lui F.R.C. i s-a cerut să spună cât 

mai repede ce carte vede, în timp ce acestea îi erau arătate pe rând. Următoarea instrucţiune 
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include schimbarea numelui cărţii pe care o vede şi anume: atunci când vede cartea cu fundiţa 

copilul va spune minge, iar când vede cartea cu mingea, va spune fundiţă. 

• Exerciţii motrice de tipul instrucţiune opusă mişcării efectuate de educator: la comanda dată 

copilului „ridică mâinile în sus”, educatorul pune mâinile pe umeri iar copilul trebuie să ridice 

mâinile sus.  

 

Tabelul 3.2. Vizualizarea grafică a evoluţiei preşcolarului  în urma intervenţiilor propuse 

SARCINA /COMPORTAMENTUL     I AV AG AFP AFT R 

De start Îmbunătăţirea controlului 

slab al resurselor de atenţie 

alocate îndeplinirii unei 

anumite sarcini 

     • 

Finală    •    

De start Dezvoltarea repertoriului 

slab de răspunsuri 

adaptative sociale 

     • 

Finală    •   

De start Controlul anxietăţii şi al 

furiei 

    •  

Finală  •     

De start Îmbunătăţirea abilităţii de a 

persista în sarcini 

     • 

Finală  •     

 

I=RĂSPUNS INDEPENDENT CORECT; AV=AJUTOR VERBAL; AG=AJUTOR GESTUAL 

(UTILIZAREA GESTURILOR DE INDICARE); AFP=AJUTOR FIZIC PARŢIAL; AFT=AJUTOR 

FIZIC TOTAL; R=REFUZUL DE A EFECTUA SARCINA 

Observaţii calitative conclusive 

 După cum se poate observa din graficul prezentat anterior, putem concluziona că 

intervenţia în cazul acestui preşcolar a avut efectul scontat în special în aria de îmbunătăţire a 

relaţionării sociale şi control al furiei şi al anxietăţii. În ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţilor 

atenţionale, acestea au rămas la un nivel modest de dezvoltare. 
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                                                              ANEXE 
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Micul olar 

 
Prof. Rusu Otilia, Liceul Tehnologic Special ,,Vasile Pavelcu” Iași 

Prof. Pruteanu Rodica, Liceul Tehnologic Special ,,Vasile Pavelcu” Iași 

 

Sunetul lutului al micului olar....oare e diferit la persoanele deficiente de auz în comparație cu 

cele care nu prezintă o deficiență de auz? Activitatea în atelierul de olărit are același rezultat pentru 

copii, indiferent dacă au sau nu cerințe educaționale speciale. Lucrul cu materialul senzorial provoacă 

copiii la descoperire, interacțiune, ajută la dezvoltarea creativității, a inteligenței spațiale, a motricității 

fine a copiilor, educă abilitatea de a crea, încurajează gândirea. 

Am organizat ateliere de lucru în parteneriat cu instituții de învățământ de masă, ceea ce 

facilitează integrarea în viața socială a comunității a elevilor noștri. Micul olar a oferit unui număr 

mare de copii ocazia de a se întoarce în timp, să înțeleagă vechile îndeletniciri ale strămoșilor noștri, 

și nu în ultimul rând să petreacă o parte din timpul liber și altfel, nu doar în fața ecranelor de tot felul. 

Am avut în atelier oaspeți preșcolari de la grădinițe private dar și copii cu CES integrați în învățământul 

de masă care au venit împreună cu colegii lor ghidați de profesorii de sprijin. Fiecare a avut ocazia să 

interacționeze cu diferite tipologii de copii dar diferențele au rămas la ușa atelierului pentru că jocul și 

joaca în lut le-a dat ocazia să fie autentici, blânzi, cooperanți și uniți.  

 
În cadrul activităților s-a urmărit: familarizare cu materialele de lucru (denumire, mod de 

utilizare atc.) şi cu normele necesare a fi respectate în cadrul atelierelor de lucru; cunoaşterea 

principiilor olăritului – folosirea celor patru elemente naturale: pământ, apă, aer, foc; prezentarea şi 

demonstrarea modalităţilor de pregătire a materialului de lucru; realizarea unor forme simple şi sau 

replici a materialelor din natură, respectându-se etapele prezentate anterior şi folosind modalităţile de 

lucru demonstrate și arderea acestora; cunoașterea diferitelor tehnici de decorare a produselor/ 

obiectelor realizate în activităţile anterioare; cunoaşterea etapelor necesare realizării unor obiecte 

simple, utilizându-se roata olarului. Prin aceste ateliere la care au participat copii cu deficienţă de auz 

şi copii din învăţământul de masă ne-am dorit să promovăm principiile educaţiei incluzive şi să 

facilităm integrarea copilului cu deficienţă de auz în viaţa socială a comunităţii. 
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Proiect de activitate în parteneriat 

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI 

 
Prof. Tomulică Maria, Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu”, Iași 

Prof. Radu Camelia, Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu”, Iași 

 

 

Prin această sărbătoare ne luăm rămas bun de la opulența naturii și ne manifestăm recunoștința 

față de roadele pământului. Asistăm totodată la încheierea procesului de creștere al plantelor și la 

desfășurarea procesului de coacere, care se manifestă printr-o explozie de culori, mirosuri și texturi ale 

frunzelor, fructelor, semințelor. Soarele a transformat și a copt grâul, iar noi continuăm procesul de 

transformare din spic, în  bob, în făină iar în final coacem și noi la rândul nostru, pâinea. Toamna, 

simțurile copiilor sunt saturate, culorile din natura se diversifica, totul se transforma. Fructele se coc 

într-o mare diversitate, frunzele își schimba culoarea, fructele își scutura semințele, parfumuri de flori, 

fructe, pâine si pământ se amesteca. 

 
 

Prin întâmplări exterioare, sărbătoarea toamnei poate constitui în același timp un simbol al unui 

proces interior – omul căruia i-a fost îngăduit să se bucure în viață de creștere și maturizare, simte 

nevoia unei perioade în care să culeagă, să strângă fructele pe care apoi să le cântărească după valoarea 

lor. Acest proces de observare și autocunoaștere, de cântărire a faptelor bune și a celor rele, care trebuie 

să aibă loc mereu în om, ne este inspirat de perioada recoltei.  

Natura își trăiește ritmul său prin continuă mișcare și schimbare a anotimpurilor. 

Sărbătoarea Recoltei este un simbol de laudă și mulțumire aduse soarelui, ploii, pământului pentru 

roadele bogate strânse toamna de mâinile harnice ale oamenilor. 

Această sărbătoare este esența trăirii simțământului că bucatele sunt sfinte. Natura ne dăruiește tot ce 

are ea mai bun. Un dar așa de măreț trebuie primit și îngrijit cu multă sfințenie. Copiii vin, în ajunul 

serbării, cu coșulețe pline de fructe și legume, pe care le așază la masa anotimpurilor. 
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Pentru fiecare sărbătoare, importantă este PREGĂTIREA: 

 - Pentru Sărbătoarea Recoltei împletim cu copiii o cunună din diferite feluri de cereale, sau frunze și 

castane, ghinde. 

- Miercuri se va desfăşura jocul senzorial: ,,Spune ce ai gustat!”. 

- Cu o zi înainte frământăm pâine și o dăm la copt. 

- Împreună cu copiii va fi amenajat ,,Colţul recoltei” utilizându-se materiale din natură (dovleci, 

porumb, frunze, castane, ghinde, morcov, ceapă, cartofi, gutuie, mere, pere, lucrări realizate de copii 

în perioaoda de pregătire etc.). 

 - Cu o zi înainte frământăm pâine și o dăm la copt. 

- Vor fi confecţionate jucării senzoriale utilizându-se sticle, boabe de porumb, seminţe, nuci, crenguţe 

etc. 

- Ziua Recoltei începe cu Zicerea de Recoltă, un ritm, continuă cu dansul copiilor în jurul coșurilor cu 

bunătăți și se termină cu o masă comună, în care ne bucurăm de bogățiile toamnei. 

- Fiecare copil aduce fructe, legume (dacă se poate din grădina proprie) care vor umple masa 

anotimpurilor, părinții aduc pâine de casă, plăcinte de casă cu mere/dovleac, compot, zacuscă.  

 

Zicerea de Recoltă: 

Tu, Pământ le-ai dăruit 

Soare, tu le-ai pârguit 

Dragă Soare, drag Pământ 

Nu vă vom uita nicicând. 
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Poveştile copilăriei prin teatru de umbre 
  

 Prof. Radu Camelia Oana, Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu”, Iași 

   Prof Coca-Marlena Vasiliu, Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu”, Iași  

    

  

  

  

  

  

"În artă și numai în artă se pot prezenta lucrurile în desăvârșirea ființei lor”. 

Ioan Slavici.  

 

 Teatru de umbre constă în proiectarea pe un ecran semitransparent a umbrelor siluetelor așezate 

în fața unui fascicol de lumină direcționat către ecran. Siluetele sunt abordate ca personaje 

dramatice. Artei complexe a teatrului de umbre i se asociază muzica, literatura, estetica vizuală, 

și teatrul de animație.  

    

 Teatru de umbre este o formă de exprimare artistică ce utilizează atât umbre, cât şi păpuși. Ca 

și în teatrul tradițional, funcția de divertisment și educativă este prezentă. Acțiunea petrecută 

în spatele unui paravan, povestită de un narator și redată prin siluete, lasă mult loc imaginație 

și creației spectatorilor.  

 

 Teatrul contribuie la stimularea fanteziei copiilor. Acesta, alături de cunoştinţele dobândite, îi 

va ajuta, ca adulţi, să-şi împlinească visele, idealurile şi proiectele, indiferent dacă domeniul 
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de activitate va fi ştiinţa, tehnica sau arta. Cu ajutorul activităţilor de teatru copilul pătrunde 

mai adânc în lumea sentimentelor şi a trăirilor din poveste sau basm. Copiii preşcolari iau 

atitudine, gândesc, simt şi acţionează la fel ca personajele, trăind sentimeate de compasiune 

faţă de eroii oameni sau animale.  

 

 Prin aceste activităţi preşcolarii devin mai comunicativi, mai sociabili, timiditatea dispare şi 

devin mai încrezători în puterile lor. Teatrul contribuie, de asemenea, la dezvoltarea 

intelectuală a copiilor, la formarea în ansamblu a personalităţii şi la dezvoltarea morală a 

preşcolarilor. Copilul se identifică cu personajele, îşi trăieşte sincer rolul, simţind puternic ceea 

ce întruchipează.  

 Poveştile, prin conţinutul lor, trezesc în sufletele copiilor preşcolari admiraţia faţă de tot ce este 

nobil şi măreţ, educându-i în acest fel modestia şi optimismul.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1501 
 

Studiul de caz  

Profesor psihopedagog Petruța Raluca Emilia 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj- Napoca 

Profesor în învățământul preșcolar  Szabo Adelina Diana  

Grădinița cu P. P. ”Sfânta Maria”  Turda 

A Date personale: 

➢ Numele și prenumele elevului: S. F.  

➢ Școala: Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj- Napoca 

➢ Vârsta: 9 ani 

➢ Clasa: a II-a  

➢ Grădinița la care a participat: Grădinița cu P. P. ”Sfânta Maria”  Turda 

 

B Date familiale: 

➢ Etnia părinților: română 

➢ Statusul auzului părinților: părinți auzitori 

➢ Număr de copii: 3 

➢ Genul copilului cu dizabilități auditive: masculin 

➢ Educația primită: acasă, grădiniță/ școală specială 

➢ Etiologia deficienței de auz: congenitală 

➢ Tipul familiei: organizată 

➢ Cu cine locuiește copilul în prezent: cu mama, tata, sora, bunicile și străbunica 

➢ Ocupația părinților: chimist, electrician 

➢ Tipul de limbaj utilizat în familie: comunicare verbală 

 

C Antecedente personale:  

➢ Naștere: la termen 

➢ Greutate la naștere: 3, 000 kg 

➢ Boli ale copilăriei: varicelă, enurezis, ecoprezis 

 

D Diagnostic: 

- Autism infantil 

- Retard psihic mediu 

- Manifestare critic cerebral 

- Hipoacuzie bilaterală 

 

E Nivelul de dezvoltare: 

➢ Examenul audiometric: hipoacuzie severă, are proteze auditive (protezarea s-a realizat la vârsta 

de 3 ani) 

➢ Examenul ortofonic: se remarcă un dezechilibru inspir/expir, aparat fonoarticulator normal 

dezvoltat, vorbire în registrul normal al vorbirii 
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➢ Limbaj și comunicare: 

• tipul de comunicare: comunicare verbală în familie, comunicare în limbaj mimico-gestual 

cu profesorii și colegii 

• înțelegerea mesajului: înțelege parțial mesajele 

• ritmul vorbirii: fluența vorbirii este afectată de tipul deficienței, ritm foarte lent 

• structura logico-gramaticală a vorbirii: utilizează cuvinte simple, propoziții sărace, parțial 

corecte 

• vocabularul: slab dezvoltat 

• particularități narative: slab dezvoltate 

• citirea: dificultăți de diferențiere auditivă, de citire a unor cuvinte și propoziții simple  

• scrierea: scris mai puțin îngrijit 

➢ Psihomotricitate: 

• controlul și coordonarea mișcărilor: menținerea echilibrului este bună 

• lateralitate: dreaptă 

• schemă corporală: formată  

• orientare spațială: slab dezvoltată 

• orientare temporală: slabă 

➢ Cognitiv: 

• percepție: ușor distorsionată 

• atenție: fluctuantă, prezintă dificultăți de atenție și de concentrare 

• memorie: mecanică, vizuală 

• gândire: concretă 

➢ Temperament: sangvinic 

➢ Nivelul socio-afectiv și adaptarea la mediul școlar: 

• stabilitatea conduitei: instabilă 

• rezistența la solicitări: foarte scăzută 

• atitudinea față de sine: nesigur pe sine, nu are inițiativă 

• atitudinea față de ceilalți: bun coleg, face ositiv i se spune de fiecare osi 

• capacitatea de adaptare: dezvoltată ositiv 

➢ Alte trăsături: 

• autonomie positivă și poziție: deprinderi dezvoltate de autonomie positive și poziti 

• atitudinea  față de activitate: pozitivă 

➢ Activități terapeutice în care este implicat elevul: terapii ositive și de compensare, activități de 

kinetoterapie 

➢ Rezultate școlare: rezultate medii 

➢ Cum a decurs testarea: prezintă dorință de a se implica 

➢ Participare la programe de consiliere și reabilitare: elevul beneficiază de consiliere psihologică 

în scopul formării unei stime de sine ositive, unei imagini de sine adecvate, precum și creșterea 

încrederii în sine 

 

Probe de evaluare aplicate: 

1. Scala de evaluare Callier-Azusa 

2. Grila de evaluare a dificultăților psihomotorii Ecaterna Vrasmas 

 

Interpretarea rezultatelor: 

1. Scala de evaluare Callier-Azusa 
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 Această scală am aplicat-o pentru a determina trei arii de dezvoltare: dezvoltare motorie, 

dezvoltare perceptiv și dezvoltarea cunoașterii, comunicării și limbajului. 

Etapa pre test 

Aria de 

dezvoltare 

Subarii de 

dezvoltare 

Vârsta 

cronologică 

(luni) 

Vârsta 

psihologică 

(luni) 

Nivel de achiziţii (ce 

poate să facă) 

Dificultăţi 

(ce nu poate 

să facă) 

I. 

Dezvoltare 

motorie 

Control 

postural 

 

108 luni 

       

60 luni 

-deține control 

postural (cap, trunghi) 

-se poate ridica în 

picioare din poziția 

șezut cu sprijin pe 

mâini, 

-poate să-și rotească 

trunchiul din poziția 

șezut 

-din poziția șezut se 

ghemuiește și se joacă 

-poate sări 

independent de pe loc 

pe ambele picioare, 

pastrându-și echilibrul 

(pe o distanță mică) 

-poate prinde o minge 

de dimensiuni mari cu 

ambele brațe 

-nu poate să 

mergă pe o 

scândură 

menținându-

și echilibrul, 

-nu poate să-

și mențina 

echilibrul pe 

un picior mai 

mult de 3-4 

secunde, 

-nu poate 

sări peste 

obstacole 

mai mari de 

10 cm. 

Locomoție  

 

108 luni 

 

 48 luni 

-se poate rostogoli de 

pe spate pe burtă și 

invers fară ajutor sau 

sprijin, 

-poate merge alternând 

brațul drep cu piciorul 

stâng, 

-poate coborî scările 

alternând picioarele, 

-poate pedala și 

conduce o bicicleta 

(două roți)fără ajutor, 

-poate fugi pe distanțe 

mici 

- nu poate 

fugi pe 

distanțe 

mari, 

-nu poate 

sări în față 

pe un picior, 

-nu poate 

lovi o minge 

din fugă 

Motricitate 

fină 

 

 

    108 luni 

 

 

 

 

 

 72 luni 

-poate apuca obiecte 

mari și mici cu o 

singură mână pentru a 

le manipula, 

-poate manipula 

obiecte mici utilizând 

degetele fară palmă, 

-poate folosi pensa 

digitală 
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-poate întoarce 

paginile unei cărți una 

câte una, 

-poate înșiruii mărgele 

de dimensiuni mici. 

-poate manipula 

instrumentele de scris 

într-o manieră corectă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizual 

moror 

 

108 luni 

  

 

 84 luni 

 

-răspunde la stimulii 

vizuali din mediu, 

-ochii urmează 

mișcarea mâinilor, 

-întinde mâna și apucă 

obiecte din orice unghi 

vizual, 

-apucă obiecte mici cu 

două degete, obiectele 

mari cu ambele mâini 

-poate prinde o minge 

care se rostogolește cu 

ambele mâini și o 

poate lovi cu piciorul, 

-poate copia litere, 

imagini simple de pe 

tablă, 

-poate să coloreze în 

contur fără a depăși 

conturul, 

-poate tăia cu foarfeca 

pe contur cu o abatere 

de 0,3 cm. 

 

-nu poate 

decupa după 

contur 

respectând în 

totalitate 

linia, 

-nu poate 

reda desene 

complexe 

după model, 

 

II. 

Dezvoltare 

perceptiv 

Dezvoltare 

vizuală 

 

108 luni 

    

   48 luni 

-poate menține 

contactul vizual cu o 

persoană care îi este 

familiară, 

-răspunde la stimuli 

vizuali din mediu 

(lumină, obiecte mari, 

obiecte mici), 

-anticipează obiectul 

ca întreg atungi cand îi 

este prezentat parțial, 

-poate recunoaște 

forme și dimensiuni, 

-are formată percepția 

adâncimii, 
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-discriminează după 

culoare, 

-potrivește imagini 

după anumite 

caracteristici(identice, 

diferite) 

Dezvoltare 

auditivă 

 

108 luni 

 

 

 

  6 luni 

 

-răspunde la sunete 

foarte puternice doar 

atunci cand utilizeaza 

protezele auditive, 

- răspunde la propriul 

nume dacă este stigat 

tare și poarte aparatele 

auditive. 

-nu răspunde 

la sunete din 

mediul 

ambiant și 

nu se 

ghidează 

după sunete. 

Dezvoltare 

tactilă 

 

108 luni 

 

   84 luni 

-suporă toate 

texturile(aspru, fin, 

moi tari,) în contact cu 

propriul corp, 

-reacționează la 

stimularea tactilă, 

-potrivește tactil 

diferite texturi, 

-indică cu precizie 

locul ăn care a fost 

atins 

 

III. 

Dezvoltare 

cognitivă, 

limbaj şi 

comunicare 

 

Dezvoltare 

cognitivă 

 

108 luni 

 

10 luni 

-răspunde la 

stimulările din mediu 

cu un scop anume, 

-poate anticipa 

evenimente familiare 

după indici corporali, 

-are formată constanța 

obiectelor, 

-recunoaște obiecte 

familiare, propriile 

lucruri, 

-imită un adult in 

miscari, gesturi 

simple, 

-poate indica gestual 

utilitatea unor obiecte 

familiare (lingură, 

furculiță, cuțit, perie 

de dinți), 

-știe locul în care se 

țin anumite obiecte din 

clasă. 

-ajută alți copii să 

realizeze sarcini ca 

îmbrăcatul 

- nu arată 

curiozitate 

pentru 

obiecte care 

nu ii sunt 

familiare sau 

nu le 

cunoaște 

utilitatea, 

-nu poate 

indica 

evenimente 

care 

presupun 

noțiunea 

timpului 

-nu poate 

grupa 

obiecte pe 

clase. 
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Comunicare 

receptivă 

 

 

108 luni 

  

12 luni 

-când este stimulat 

apar modificări în 

comportament, 

-repetă în mod 

constant mișcări și se 

concentrează pe 

mișcările propriului 

corp, 

-înțelege câteva 

comenzi simple atunci 

când îi sunt prezentate 

prin gesturi spontane 

-nu răspunde 

la voci 

umane, nu 

diferențiază 

voci, 

-nu raspunde 

la comenzi 

cand este 

utilizat doar 

limbajul 

vorbit. 

 

Comunicare 

expresivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 luni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 luni 

 

-poate indica prin 

gesturi dacă îl doare 

ceva, 

-poate comunica 

intenția de a merge la 

toaletă, 

-poate imita adultul în 

anumite activități 

educative, 

-poate face semne 

după profesor și le 

utilizează în contexte 

potrivite, 

-poate vocaliza după 

profesor (onomatopee, 

cuvinte simple), 

-indică obiecte pe care 

le dorește , dar nu îi 

sunt la îndemână, 

-indică prin limbaj 

mimico-gestual acțiuni 

și cuvinte de bază. 

 

-nu prezintă 

elemente ale 

jocului 

simbolic, 

-nu se 

exprimă prin 

limbaj 

vorbit, 

 
Dezvoltarea 

limbajului 

 

108 luni 

 

6-12 luni 

-vocalizează, 

-produce câteva sunete 

pe un singur expir, 

-poate imita câteva 

sunete, 

-imită onomatopee. 

-nu a 

dezvoltat 

limbajul 

oral, 

-nu are 

niciun 

cuvânt 

format pe 

care sa-l 

foloseasca 

spontan. 
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Etapa post test 

Aria de 

dezvoltare 

Subarii de 

dezvoltare 

Vârsta 

cronologică 

(luni) 

Vârsta 

psihologică 

(luni) 

Nivel de achiziţii (ce 

poate să facă) 

Dificultăţi 

(ce nu poate 

să facă) 

I. 

Dezvoltare 

motorie 

Control 

postural 

 

115 luni 

       

72 luni 

-deține control 

postural (cap, trunghi) 

-se poate ridica în 

picioare din poziția 

șezut cu sprijin pe 

mâini, 

-poate să-și rotească 

trunchiul din poziția 

șezut 

-din poziția șezut se 

ghemuiește și se joacă 

-poate sări 

independent de pe loc 

pe ambele picioare, 

pastrându-și echilibrul 

(pe o distanță mică) 

-poate prinde o minge 

de dimensiuni mari cu 

ambele brațe 

-nu poate să 

mergă pe o 

scândură 

menținându-

și echilibrul, 

-nu poate sa-

și mențina 

echilibrul pe 

un picior mai 

mult de 3-4 

secunde, 

-nu poate 

sări peste 

obstacole 

mai mari de 

10 cm. 

Locomoție  

 

115 luni 

 

 50 luni 

-se poate rostogoli de 

pe spate pe burtă și 

invers fară ajutor sau 

sprijin, 

-poate merge alternând 

brațul drep cu piciorul 

stâng, 

-poate coborî scările 

alternând picioarele, 

-poate pedala și 

conduce o bicicletă 

(două roți)fără ajutor, 

-poate fugi pe distanțe 

mici 

- nu poate 

fugi pe 

distanțe 

mari, 

-nu poate 

sări în față 

pe un picior, 

-nu poate 

lovi o minge 

din fugă 

Motricitate 

fină 

 

 

    115 luni 

 

 

 

 

 

 72 luni 

-poate apuca obiecte 

mari și mici cu o 

singură mâna pentru a 

le manipula, 

-poate manipula 

obiecte mici utilizând 

degetele fară palmă, 

-poate folosi pensa 

digitală 

-poate întoarce 

paginile unei cărți una 

câte una, 
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-poate înșiruii mărgele 

de dimensiuni mici. 

-poate manipula 

instrumentele de scris 

într-o manieră corectă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizual 

moror 

 

115 luni 

  

 

 84 luni 

 

-răspunde la stimulii 

vizuali din mediu, 

-ochii urmează 

mișcarea mâinilor, 

-întinde mâna și apucă 

obiecte din orice unghi 

vizual, 

-apucă obiecte mici cu 

două degete, obiectele 

mari cu ambele mâini 

-poate prinde o minge 

care se rostogolește cu 

ambele mâini și o 

poate lovi cu piciorul, 

-poate copia litere, 

imagini simple de pe 

tablă, 

-poate să coloreze în 

contur fără a depăși 

conturul, 

-poate tăia cu foarfeca 

pe contur cu o abatere 

de 0,3 cm. 

 

-nu poate 

decupa după 

contur 

respectând în 

totalitate 

linia, 

-nu poate 

reda desene 

complexe 

după model, 

 

II. 

Dezvoltare 

perceptiv 

Dezvoltare 

vizuală 

 

115 luni 

    

   50 luni 

-poate menține 

contactul vizual cu o 

persoană care îi este 

familiară, 

-răspunde la stimuli 

vizuali din mediu 

(lumină, obiecte mari, 

obiecte mici), 

-anticipează obiectul 

ca întreg atungi cand îi 

este prezentat parțial, 

-poate recunoaște 

forme și dimensiuni, 

-are formată percepția 

adâncimii, 

-discriminează după 

culoare, 

-potrivește imagini 

după anumite 
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caracteristici(identice, 

diferite) 

Dezvoltare 

auditivă 

 

115 luni 

 

 

 

  6 luni 

 

-răspunde la sunete 

foarte puternice doar 

atunci când utilizeaza 

protezele auditive, 

- răspunde la propriul 

nume dacă este strigat 

tare și poartă protezele 

auditive. 

-nu răspunde 

la sunete din 

mediul 

ambiant și 

nu se 

ghidează 

după sunete. 

Dezvoltare 

tactilă 

 

115 luni 

 

   84 luni 

-suporă toate 

texturile(aspru, fin, 

moi tari,) în contact cu 

propriul corp, 

-reacționează la 

stimularea tactilă, 

-potrivește tactil 

diferite texturi, 

-indică cu precizie 

locul în care a fost 

atins 

 

III. 

Dezvoltare 

cognitivă, 

limbaj şi 

comunicare 

 

Dezvoltare 

cognitivă 

 

115 luni 

 

 

18 luni 

-răspunde la 

stimulările din mediu 

cu un scop anume, 

-poate anticipa 

evenimente familiare 

după indici corporali, 

-are formată constanța 

obiectelor, 

-recunoaște obiecte 

familiare, propriile 

lucruri, 

-imită un adult în 

mișcări, gesturi 

simple, 

-poate indica gestual 

utilitatea unor obiecte 

familiare (lingură, 

furculiță, cuțit, perie 

de dinți), 

-știe locul în care se 

țin anumite obiecte din 

clasă. 

-ajută alți copii să 

realizeze sarcini ca 

îmbrăcatul 

- arată 

curiozitate 

pentru 

obiecte care 

nu îi sunt 

familiare sau 

nu le 

cunoaște 

utilitatea, 

-nu poate 

indica 

evenimente 

care 

presupun 

noțiunea 

timpului 

- poate grupa 

obiecte pe 

clase. 
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Comunicare 

receptivă 

 

 

115 luni 

  

 

18 luni 

-când este stimulat 

apar modificări în 

comportament, 

-repetă în mod 

constant mișcări și se 

concentrează pe 

mișcările propriului 

corp, 

-înțelege câteva 

comenzi simple atunci 

câand îi sunt 

prezentate prin gesturi 

spontane 

- răspunde la 

voci umane, 

nu 

diferențiază 

voci, 

-nu răspunde 

la comenzi 

când este 

utilizat doar 

limbajul 

vorbit. 

 

Comunicare 

expresivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 luni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 luni 

 

-poate indica prin 

gesturi dacă îl doare 

ceva, 

-poate comunica 

intenția de a merge la 

toaletă, 

-poate imita adultul în 

anumite activități 

educative, 

-poate face semne 

după profesor și le 

utilizează în contexte 

potrivite, 

-poate vocaliza după 

profesor (onomatopee, 

cuvinte simple), 

-indică obiecte pe care 

le dorește , dar nu îi 

sunt la îndemână, 

-indică prin limbaj 

mimico-gestual acțiuni 

și cuvinte de bază. 

 

-nu prezintă 

elemente ale 

jocului 

simbolic, 

-nu se 

exprima prin 

limbaj 

vorbit, 

 
Dezvoltarea 

limbajului 

115 luni 12 luni -vocalizează, 

-produce câteva sunete 

pe un singur expir, 

-poate imita câteva 

sunete, 

-imită onomatopee. 

- a dezvoltat 

ușor limbajul 

oral, 

- are un 

vocabular 

redus 

-nu are un 

cuvânt 

format pe 

care sa-l 

foloseasca 

spontan. 

 

 S. F.  este un elev liniștit, antisocial și singuratic, din cauza deficienței. 
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Îi place să atingă toate obiectele și oamenii, dar lui nu îi place să fie atins, iar când se întâmplă să fie 

atins, acesta reacționează violent. 

 Acesta este atașat de părinții săi și, de fiecare dată, merge cu plăcere acasă.  

 În etapa inițială S. F. înregistrează un nivel mediu de dezvoltare motorie și dezvoltare 

perceptiv, iar la comunicare și limbaj obține un punctaj spre minim, datorită și faptului că își pierde 

concentrarea repede și cu greu se redresează.  Prezintă ticuri și stereotipii specific spectrului autist, 

care îi îngreunează sarcina. 

 S. F. participă la activități cu interes, dar atenționat mereu pentru concentrare asupra sarcinii. 

Este încântat de noutate, dar își pierde ușor interesul asupra activităților, din cauza ticurilor.  

 Etapa finală vine cu o ușoară creștere a nivelului de motricitate, dezvoltare perceptiv, dar 

obține o stagnare la comunicare și limbaj.  

 S. F. reușește într-o oarecare măsură să conștientizeze anumite acțiuni și să înțeleagă 

importanța lor; însă, realizează unele activități simple, care prezintă o rutină zilnică, reușind să se 

bucure de activitatea pe care o cunoaște și care îi face bine. 

 

2. Grila de evaluare a dificultăților psihomotorii Ecaterna Vrasmas 

 Această grilă am aplicat-o pentru a determina următoarele arii: schema corporală, abilitățile 

motorii generale, conduite și structuri perceptiv-motrice, organizarea acțiunilor. 

 Etapa inițială: S. F.: 

- la schema corporală obține un punctaj de 1 DA, 14 PARȚIAL și 8 NU,  

- la abilități motorii generale obține un punctaj de 11 DA, 37 PARȚIAL și 13 NU 

- la conduite și structuri perceptiv-motrice obține un punctaj de 3 DA, 9 PARȚIAL și 3 NU 

- la organizarea acțiunilor obține un punctaj de 8 DA, 21 PARȚIAL și 0 NU. 

 Elevul are probleme în înțelegerea sarcinilor și probleme de concentrare, pierzându-și 

concentrarea și interesul după scurt timp, datorită deficienței specifice autismului. 

 Elevul este încântat la început de jocurile și activitățile la care este invitat să participe, 

străduiindu-se cu greu să facă față cerințelor, dar își pierde ușor concentrarea și abandonează sarcina. 

Cu sprijin și atenționare constantă, reușește să identifice elementele cerute. 

 Etapa finală: S. F. înregistrează un ușor progres astfel: 

- la schema corporală obține un punctaj de 11 DA, 11 PARȚIAL și 1 NU,  

- la abilități motorii generale obține un punctaj de 31 DA, 29 PARȚIAL și 1 NU 

- la conduite și structuri perceptiv-motrice obține un punctaj de 7 DA, 7 PARȚIAL și 1 NU   

- la organizarea acțiunilor obține un punctaj de 22 DA, 7 PARȚIAL și 0 NU. 

 

Schema corporală 
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O LUME MAI BUNĂ CU ȘANSE EGALE 

 
Prof. înv. preșc. Grigore Ana-Maria 

G.P.P. Nr. 7 Slatina, județul Olt 

 

 

„În livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade 

sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? 

De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp, dar câştigăm satisfacţie şi respect ...” (Comenius) 

 

          Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie 

atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unor noi formule de solidaritate umană, fapt ce 

are o semnificaţie aparte în societatea noastră. În concordanţă cu Convenţia pentru Drepturile Copilului 

şi recurgând la principiul nondiscriminării, drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de rasă, 

culoare, sex, limbă, religie, indiferent de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor 

materială, de incapacitatea lor sau de altă situaţie. 

          Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental „un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi”,  

care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune 

practici de integrare / incluziune. Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă 

decisivă în realizarea obiectivelor educaţiei pentru toţi. Acestea au o influenţă determinantă asupra 

formării inteligenţei, a personalităţii şi a comportamentelor sociale. În pedagogia contemporană există 

o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie educativă încă de la 

vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă. 

Grădiniţa care îi receptează în colectivitatea sa pe copiii defavorizaţi şi îşi determină intern, 

„direct şi indirect” atitudinea faţă de aceştia este alcătuită din: educatoare, părinţi, copii, iar la nivel 

extern, societatea cu numeroase instituţii şi diverşi factori, media etc. O condiţie esenţială pentru 

reuşita acestor acţiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniţă este existenţa unor relaţii de 

înţelegere, constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un 

„pozitivism” specific ce se cimentează cu voinţă şi convingere.  

Educatoarea trebuie să cunoască deficienţele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul 

înţelegerii acestora şi pentru a-şi putea modela activităţile, în funcţie de necesităţile copiilor. Grupa în 

care va fi integrat copilul cu cerinţe speciale va trebui să primească informaţii într-o manieră corectă 

şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi 

în rândurile lor un coleg cu dizabilităţi.   

Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor 

deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor care 

au dizabilităţi; prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 

Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o 

aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. Conduita şi 

atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi 

aceeaşi valoare ca şi celorlalţi, respectându-se principiul democratic al valorii egale. 

           Educatoarea trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate care pot semnifica 

de fapt devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să 

stabilească limite similare în învăţare, ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul 
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de moderator şi să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi 

comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale. De asemenea, trebuie să încurajeze şi 

să stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, sădindu-le încrederea în forţele lor proprii, în propria 

reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi 

sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. 

          Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei  

dispun de o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi (psihopedagogi) şi profesorul logoped. 

Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia 

de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul 

grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi şedinţe cu aceştia şi participarea lor 

la expoziţii, drumeţii, excursii, serbări, vizite, etc, în care sunt implicaţi proprii lor copii. Această relaţie 

a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi benefică, ea furnizând 

informaţional specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare a 

acestuia.  

Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, 

stimuli negativi, atitudini, care determină inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea 

familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării în grădiniţă. La orice copil, 

în mod particular la copiii cu dizabilităţi gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este 

cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de copii. De aceea, putem afirma că familia 

este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare. Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile 

să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care ele se confruntă.  

Educaţia părinţilor şi consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură 

psihică, emoţională, ori de altă natură în grădiniţă. Comunicarea părinte – educatoare sau chiar 

comunicarea părinte - copil, în contextul integrării copilului în instituţia grădiniţei asigură un anumit 

echilibru. Familiile dezorganizate au un mod caracteristic afectat de tiparul de comunicare, echilibrul 

familiei fiind sever tulburat de permanenta existenţă a conflictelor.  

Familia este cea care poate influenţa copilul pe mai multe căi, iar rezultatele disfuncţiei familiale 

se situează între cei doi poli: hiperprotecţie sau neglijare. În familiile echilibrate comunicarea între 

membrii acesteia decurge fără perturbări. Prin informare, părinţii au descoperit cum să găsească şi să 

aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor ridicate de copii. De-a lungul anilor am lucrat cu 

preşcolari ce proveneau din diferite medii sociale: copii ce se bucurau de toate condiţiile unei vieţi 

lipsite de griji, dar şi cu copiii din familii monoparentale, dezorganizate, familii numeroase cu copii 

mulţi care nu-şi puteau asigura de cele mai multe ori traiul zilnic.  

Printre aceştia s-au numărat copii cu tulburări/ deficienţe de limbaj şi comunicare, care au fost 

cuprinşi în activitatea de terapie logopedică desfăşurată de profesorul logoped, educatoarea 

desfăşurând în paralel o activitate susţinută pentru: 

  - dezvoltarea / exersarea auzului fonematic şi a respiraţiei verbale; 

  - dezvoltarea vocabularului uzual/ funcţional şi exersarea comunicării;  

  - exersarea / dezvoltarea psiho-motricităţii, motivaţiei şi afectivităţii. 

Metoda principală de lucru cu preşcolarii a fost exerciţiul-joc de prevenire şi corectare a 

tulburărilor de vorbire la preşcolari. Prin exerciţiu - joc copiii sunt atraşi, interesaţi, participativi, 

preluând uneori „jocul” şi în afara activităţilor organizate. Exemplific prin câteva exerciţii - joc: 

Telefonul: ţârrr ……… sau ţârrr…….; greierele: ţârrr………..sau cri, cri…….cri……..; oprim caii: 
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bârrr………bârrr; cocoşul: cucurigu! etc. Am organizat şi desfăşurat jocuri de exersare a pronunţiei 

corecte: „Spune la fel ca mine”, „Să facem ca vântul, ca şarpele, ca albina......”, „Ce se aude?”, „Cine 

vine?”; jocuri de atenţie şi de organizare spaţială: „Unde am aşezat păpuşa” etc; jocuri de analiză şi 

sinteză mentală: „Ghici cine lipseşte”, contribuind la dezvoltarea auzului fonematic, a aparatului 

fonator a deprinderilor de exprimare corectă, coerentă şi expresivă la aceşti copii. 

Pentru integrarea cu succes a copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă, în grupele 

obişnuite de copii sunt necesare:          

 - existenţa unor centre de resurse, informare şi comunicare; 

 - formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în problematica C.E.S.; 

 - adaptarea şi flexibilitatea curriculum-ului (pre)şcolar; 

 - evaluarea progresului şcolar al copiilor cu C.E.S. integraţi în grădiniţele obişnuite; 

 - implicarea, încurajarea participării părinţilor, schimbul de informaţii, consilierea părinţilor  

   în măsura solicitărilor şi a necesităţilor, mobilizarea resurselor disponibile şi competente. 

Integrarea / incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist, de 

interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de acceptul şi 

susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregi societăţi civile, dar şi de nivelul de relaţii 

ce se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei integratoare, care se bazează pe toleranţă şi respect faţă 

de copilul cu probleme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
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Strategii de intervenție și  integrare a  copiilor cu C.E.S. 

 
                                                   Prof.pt.înv.primar și preș.Pășcuță Delia  

                                                        Școala Gimnazială Nr.1 Cristolț-Sălaj 

 

 
,,...în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu....toate aceste roade 

sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în școli minți mai agere sau mai încete? 

De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câștigăm satisfacție și respect.....,,(Comenius) 

 

         Educația specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficiențe și care se desprinde tot mai mult de conținutul învațământului special. 

         Principiile care stau la baza educației speciale sunt: 

Toți copiii trebuie sa învețe împreună indiferent de dificultățile pe care le întampină aceștia 

sau diferențele dintre ele; 

Societatea și școala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-

și realiza educația în școala publică; 

Formarea și dezvoltarea școlilor incluzive atât în mediu urban cât și în cel rural prin 

asigurarea resurselor umane cât și a celor materiale; 

Educația egală se realizeaza prin acordarea sprijinului necsar pentru fiecare copil cu 

deficiențe în funcție de cerința individuală. 

         Activitatea de incluziune și de integrare a copiilor cu deficicențe  în școala publică trebuie făcuta 

cu mult simt de răspundere de către specialiștii care actționează la diferite nivele structurale. 

     În materialul meu am să mă refer la  integrarea copiilor cu deficiențe mintale, dar și câteva repere 

metodologice privind predarea-învățarea la aceste clase. 

    Prin termenul de deficiență mintală se înțelege reducerea semnificativă a capacităților psihice care 

determină un ansamblu de dreglări ale reacțiilor și mecanismelor de adaptare ale individului la 

condițiile mediului înconjurător și la contextul social existent, fapt ce plasează îndividul într-o situație 

de incapacitate și inferioritate în raport cu ceilalți indivizii ai societății din care face parte . 

   În general, strategiile recomandate pentru facilitarea accesului la educație a copiilor cu dizabilități 

mintale sunt adresate celor identificați cu deficiență mintală ușoară până la deficiența mintală moderată 

pentru că formează grupa celor recuperabili, parțial educabili și perfectibili adaptabili la procesul de 

instrucție . 

    Din expriența mea, pot afirma ca trebuie să predomine solidaritatea și activitatea în echipă în clasă 

și mai puțin competiția . 

    Câteva repere metodologice privind predarea-învățarea la clasele care includ copiii cu deficiențe 

mintale . 

- se lucreză cu copiii la nivel corespunzător de dezvoltare a vorbirii și limbajului  

- i se permite copilului să spună ce are de spus, fără a i se pune condiții prea specifice sau a i se 

cere foarte insistent  

- gesturile se traduc în cuvinte simple  

- i se permite copilului să arate prin gesturi ceea ce vrea să comunice dacă nu-și poate exprima 

verbal ideile  
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- copilului i se dă întotdeauna sentimentului că profesorul este interesat de ceea ce el dorește să 

spună  

- se lucrează folosind calitățile, capacitățile copilului . 

- în activitatea cu un copil care are vorbirea limitată se utilizează în faza inițială obiecte care pot 

fi manipulate  

- se utilizează stimuli naturali, exeperiența directă din mediul de viață al fiecărui copil 

- se ține o evidență atentă a progreselor copilului, progrese care trebuie evedențiate și apreciate 

pozitiv .  

Ca recomandări generale în predarea- învățarea copiilor cu deficiențe mintale putem evidenția: 

- asigurarea achiziționării materialului nou prin repetarea cât mai variată 

- asigurarea, pentru cel care învață a unor metode de mediere verbală 

- promovarea unei atmosfere de succes în clasă 

- încorporarea în secvențele instrucționale a unor stimuli atractivi și a unor întăriri pozitive 

- organizarea, secvențierea și accesibilizarea cât mai riguroasă a instruirii, de la simplu la 

complex, de la ușor la greu, de la cunoscut la necunoscut de la concret la abstract 

- utilizarea flexibilă a unei mari varietăți de metode, prin care prezentăm materialul de învățare 

și memorizare acestuia 

        Integrarea școlară a copiilor cu handicap mintal se poate realiza, prin integrare individuala în 

clasele obișnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii deficienți în clase obișnuite.   

               Elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul 

disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  

activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul 

recuperării acestuia. Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare 

va fi după posibilitățile fiecăruia. 

 Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, 

adaptându-se după fiecare, deci factorul determinant al succesului școlar rămâne profesorul și în mod 

deosebit așteptările acestuia față de elevi . 
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STUDIU DE CAZ 

în urma căruia s-a întocmit  programă școlară adaptată și plan de intervenție personalizat 

 

 Dascălu Elena Laura 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava 

❖ Date biografice: 

• Nume și prenume : P.A. 

• Domiciliul : loc. Suceava, jud. Suceava 

• Vârsta : 11 ani   

• Componența familiei : 

-tatăl: E. , conducător auto 

-mama: S., casnică 

-soră, gradiniță, B. 

-soră, clasa a VI-a ,M. 

 

❖ Condiții socio-economice: 

-buget modest  

-nivel socio-cultural scăzut; părinții au studii de nivel gimnazial, cu puține reușite pe 

parcursul acestora 

 

❖ Structura familiei: 

 -organizată 

  -relații  intrafamiliale și climat afectiv satisfăcător- locuiește împreună cu părinții și frații săi 

cu care are relații de afectivitate și intrajutorare 

-moartea bunicii dinspre mamă a pricinuit o oarecare dezorganizare în cadrul familiei, bunica 

fiind o persoană care ajuta mult familia atât financiar cât și în creșterea și sprinirea morală a copiilor 

(nepoților săi)    

                        

❖ Date medicale: 

-în primii ani de viață a fost un copil bolnăvicios, urmând tratamente medicamentoase cu 

antibiotic, dar având și internări în spital         

-a vorbit greu,după  vârsta de 3 ani 

-în prezent are o stare de sănătate relativ stabilă, dar are dificultăți de vorbire, ceea ce 

determină problemele de integrare în colectiv și de relaționare cu colegii 

 

❖ Date psihologice semnificative: 

-are dificultăți de comunicare și relationare 

-prezinta un coeficient de inteligență scăzut, situându-se la granita dintre normalitate si 

deficiență propriu-zisă 

-limbajul este sărac în cuvinte, iar ideile exprimate sunt schemattice (comunică puțin iar 

enunțurile sunt formate din 3-4 cuvinte, subliniind doar esențialul) 

-vocabular redus,exprimare greoaie,răspunde numai  la  comenzi  verbale 

-înțelege cu dificultate sarcinile didactice și-și însușeste cunoștintele cu efort intelectual 
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-gândire concret –intuitivă 

-memorie  mecanică,lentă,lacunară,de scurtă durată 

- imaginația este săracă, lipsită  de creativitate 

 

❖ Date pedagogice semnificative: 

 -participarea la acivitățile școlare îl solicită fizic și intelectual pe Romică 

-atenție  instabilă, nivel de concentrare scăzut 

-nu are deprinderi  intelectuale de învățare 

 -îndeplinește unele sarcini trasate de învățător dacă este recompensat 

-motivația pentru învățare este slbă, fapt ce se datorează atât coeficientului său scăzut de 

inteligență, cât și dezinteresului familiei față de școală 

-îi plac abilitățile practice si desenul 

 

❖ Cauze care au determinat eșecul școlar 

-intelect limitat 

-tulburari socio-afective 

-tulburari comportamentale-nu reușeste să comunice deloc cu anumite persoane, manifestând 

chiar o stare de inhibiție totală, de muțenie 

-nu este acceptat în mod obișnuit în colectivul clasei  

- lipsa comunicării cu părinții și a apropierii acestora față de el 

-familia nu este interesată de o bună evoluție școlară a copilului 

-absența unui climat afectiv ideal în familie( tatăl este plecat la serviciu,mama uneori pleacă 

și ea, elevul rămânând cu surorile)     

   

❖ Plan de intervenție și măsuri ce pot fi adoptate în vederea progresului elevului atât in cadrul 

școlii cât și în viața socială: 

 

• Pentru elev: 

-o cunoaștere mai profundă a elevului, prin conturarea profilului  personalității sale 

-construirea unei imagini de sine pozitivă prin angajarea lui în activități care îi fac plăcere și 

la care se descurcă 

-antrenarea in activități de grup 

-responsabilități permanente la nivelul clasei( protejarea materialului didactic, udatul florilor, 

ștersul tablei) după realizarea cărora va fi apreciat și stimulat 

-integrarea in activități pentru care are aptitudini (ab. practice, desen) 

-consultarea părerii personale a elevului în unele actvități comune pentru a i se acorda 

importanță 

-construirea unei relații afective cu colegii si invățătorul 

- asistență psihologică (cabinetul școlii) 

-va fi așezat în clasă în locul cel mai luminat,aproape de tablă (rândul I) 

-efectuarea unor exerciții de pronunție a cuvintelor, de transcriere 

-efectuarea unor exerciții matematice adaptate curricular în vederea asigurării progresului 

intectual și școlar al copilului 
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-se vor evita exercițiile de citire și scriere lungi și obositoare 

-dozarea efortului pentru a evita suprasolicitarea, care îl inhibă 

 

• Acțiune asupra colectivului  clasei ( a cadrului didactic )  

 -evidențierea laturii pozitive a personalității copilului 

-învățarea în perechi sau în grupuri 

-colaborarea și intrajutorarea  la desen și activități practice 

-discutii cu elevii si sensibilizarea lor asupra problemelor colegului lor 

-cultivarea relatiilor de colaborare 

-asigurarea unui climat afectiv de siguranță, calm, în vederea integrării lui 

P.A. în colectivul clasei                                                                                              

-rezolvarea conflictelor pe cale pașnică, tolerantă pentru a-i forma subiectului o imagine 

pozitivă asupra cadrului școlar 

 

• Acțiune asupra familiei: 

-consilierea părinților 

-supravegherea atentă a activitaților copilului pentru a-i oferi  sprijin necondiționat în 

rezolvarea situațiilor dificile care îl depășesc 

-să se implice în stabilirea unor relații de parteneriat cu școala, cu consilierul psiholog al 

școlii 

 

❖ Strategii concrete folosite de cadrul didactic care au dat rezultate 

-asigurarea unui climat optim de invățare 

-intervenirea cu tact pentru integrarea elevului în colectiv 

-tratarea  diferențiată a elevului în acord cu posibilitățile de învățare 

-aplicarea strategiilor diferite în învățare și evaluare 

-încurajarea și aprecierea oricărui progres cât de mic 

-antrenarea în activitati extrașcolare 

-păstrarea legăturii cu familia  
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Demers integrator în sprijinul unui elev cu CES 

profesor învăţământ primar Fricosu Ionelia                                                                                                                                                                

Şcoala Gimnazială nr. 2 , 2 Mai – Constanţa  

„ Spuneţi copiilor voştri că ei nu sunt simple note de subsol, ci paginile centrale 

ale poveştii vieţii voastre.” Augusto Cury 

 Această lucrare are drept fundament simpla prezenţă a unui copil diagnosticat cu „cerinţe 

educaţionale speciale” în clasa al cărei învăţător sunt.  

Elevul P.M.D. deţine certificat medical, fiind diagnosticat cu „tulburare în însuşirea scrisului, 

cititului şi calculului matematic” şi i se recomandă curriculum adaptat cu structuri de sprijin şi 

Certificat de orientare şcolară  acesta este orientat către învăţământul de  

masă, cu aceleaşi recomandări: curriculum adaptat şi consiliere psihopedagogică. Conform 

certificatului nivelul de dezvoltare intelectuală este Roven Q.I.~ 62 ± 5 = 57, copilul suferind de 

tulburare mixtă a achiziţiilor şcolare (dislexie, disgrafie, disortografie, discalculie) şi tulburare 

hiperkinetică cu deficit de atenţie tip combinat.  

Elevul este actualmente elev în clasa a IV-a, rămânând repetent din anul şcolar trecut din cauza 

absenţelor nemotivate. Părinţii l-au lăsat în grija bunicii, care caută sprijin pentru acesta şi colaborează 

cu şcoala după puterile proprii, aceasta neştiind carte şi având o situaţie socială precară. 

O altă observaţie este aceea că elevul întârzie în fiecare zi la şcoală. După spusele bunicii nu 

doreşte să vină la şcoală şi aceasta îl convinge cu greu să o facă sau nu reuşeşte şi elevul absentează. 

M.D. reuşeşte să recunoască majoritatea literelor, cifrelor şi unele silabe, cuvinte mono şi 

bisilabice, cifre, semne matematice, citeşte foarte greu, cu sprijin. Scrisul este posibil, dar este 

neinteligibil, nu respectă forma literelor, spaţiile între cuvinte, scrie greşit şi semne de ortografie şi 

punctuaţie. Cu mari dificultăţi rezolvă operaţii simple de adunare, nu înţelege ceea ce i se explică, 

începe o activitate, dar nu o termină. 

Manifestă negativism ca efect al capacităţilor reduse, înţelegerea apare greu (întreabă de mai 

multe ori acelaşi lucru), face dezacorduri de exprimare, vocabularul este limitat şi are manifestări 

emoţionale puternice (crize de râs necontrolat).  

Prezintă interes faţă de activităţile dinamice, desfăşurate sub formă de joc, ce utilizează 

material didactic atractiv. Este necomunicativ, se blochează şi îşi spune cu greu propria părere despre 
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un fapt.  Nici în cadrul activităţilor plastice şi muzicale nu reuşeşte să facă ceea ce i se cere. Uită orarul, 

cărţile, caietele şi este dezinteresat de activitatea şcolară. 

Proiectul educativ de schimbare: 

 

 Căutarea sprijinului specializat-consilierea elevului de către psihologul arondat şcolii; 

 Integrarea elevului în grupul clasei prin activităţi şcolare şi extraşcolare specifice,  jocuri de 

intercunoaştere şi socializare, activităţi de grup ş.a.; 

 Responsabilizarea elevului prin sarcina de a face ordine în clasă, de a distribui materiale copiilor 

etc. – în vederea determinării acestuia să relaţioneze cu ceilalţi copii, dar şi în scopul de a-l face să se 

simtă important; 

 Responsabilizarea familiei în ceea ce priveşte activitatea şcolară a copilului; 

 Stabilirea unui curriculum adaptat pentru disciplinele de studiu; 

 Înregistrarea evoluţiei şcolare a elevului conform curriculumului stabilit; 

 Recompense prin laudă şi aprecieri – verbale şi stimulente. 

 

Aplicarea programului de schimbare: 

 Responsabilităţi: 

✓ I se cere lui M. să răspundă zilnic de cretă şi burete, de curăţenia clasei, explicându-i 

cât este de important această sarcină pentru clasă. 

✓ Elevul merge o dată pe săptămână la consiliere la consiliere psihologică, însoţit de 

bunică. 

 Participarea în clasă : 

✓ Elevul va răspunde în fiecare zi la fiecare disciplină la o întrebare simplă, adaptată 

posibilităţilor de înţelegere proprii. 

✓ Se va urmări progresul elevului conform graficului propus pe obiective : realizate, 

nerealizate, în curs de realizare . 

✓ Elevul va participa la toate activităţile clasei, folosindu-se munca diferenţiată- la 

activităţile de grup, acestuia stabilindu-i sarcini pe nivel. 

 Teme scrise : 

✓ Elevul va primi teme diferenţiate, iar timpul de rezolvare va fi redus. 

✓ Se va insista pe scrisul lizibil, elevul scriind indescifrabil şi legând cuvintele între ele 

fără înţeles. 

✓ După fiecare unitate de învăţare se va face o evaluare orală a materiei. 
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 Aptitudini sociale : 

✓ Elevul va participa la toate activităţile de grup, jocuri de rol, activităţi de socializare şi 

cunoaştere. 

✓ Va primi sarcini de coordonare a unor activităţi simple de grup, explicându-i-se 

prealabil  punctual ceea ce are de făcut. 

 Şedinţe de consiliere: 

✓ O dată pe săptămână elevul va merge la consiliere în cabinetul arondat şcolii. Şedinţele 

pierdute vor fi reprogramate cu înţelegerea şi acordul doamnei psiholog. Bunica va însoţi 

elevul la consiliere, iar învăţătoarea va păstra legătura cu psihologul şi bunica. 

Evaluarea programului de schimbare: 

 În realizarea obiectivelor propuse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, ţinând cont că 

finalul anului şcolar se apropie, am observat următoarele: 

Elevul s-a integrat în colectivul clasei, participă la activităţile de grup, la activităţile 

extraşcolare şi nu mai absentează.  

Are sarcini suplimentare în clasă, ceea ce-l face să se simtă eficient. Merge la consiliere şi a 

fost reevaluat recent de Serviciul de Evaluare și Orientare Şcolară și Profesională din cadrul Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.  

Conform evaluării S.E.O.S.P, elevul trebuie integrat în şcoala de masă, beneficiind de 

curriculum adaptat, aşa cum s-a şi procedat. Acum are şansa de a primi ajutor financiar conform legii, 

ceea ce nu se putea face înainte din cauza lipsei documentelor justificative.  

Totodată, se fac demersurile în vederea obţinerii de sprijin educaţional suplimentar pentru elev, 

sub forma unui profesor de sprijin care să-l ajute în activitatea şcolară. 

Rămânerile în urmă la învăţătură nu au fost şi nu pot fi recuperate, dar se lucrează după un 

curriculum adaptat şi se înregistrează unele rezultate în ceea ce priveşte achiziţiile şcolare. 

Progresul nu este spectaculos (aşa cum îşi doreşte bunica), însă ţinând cont de cunoştinţele şi 

abilităţile proprii, acesta este unul consistent. 

Elevul  relaţionează cu colegii, şi-a făcut prieteni în grupul clasei şi a învăţat jocuri noi. Vine 

la şcoală şi nu se mai simte stingher, chiar dacă unele informaţii îl depăşesc şi nu are cunoştinţe la 
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nivelul clasei. Colaborează în activitatea de grup, după posibilităţi, urmând un plan bine stabilit şi 

monitorizat permanent de către învăţătoare. A făcut unele progrese privitoare la citirea conştientă, şi-

a însuşit adunarea şi scăderea până la 100 folosind material concret, comunică cu ceilalţi elevi, nu este 

violent în clasă şi nu are un comportament dezaprobator, aşa cum avea la început. 

Instabilitatea emoţională mai este prezentă, din cauza lacunelor, nu este sigur pe el, răspunde 

cu ezitare, se întristează sau râde fără motiv, dar răspunde aşa cum poate la solicitări şi manifestă 

disponibilitate pentru sarcini. În continuare învăţătoarea şi consilierul şcolar lucrează cu elevul, cu 

sprijinul declarat al bunicii, care se implică în urmărirea frecvenţei la şcoală a elevului şi mai puţin în 

sprijinirea activităţilor lui şcolare. 

Procesul este relativ dificil şi complex şi are particularităţi în care se exprimă atât problemele 

medicale ale elevului, cât şi vârsta, temperamentul şi experienţa anterioară  familială şi şcolară  a 

acestuia. Doar prin conjugarea eforturilor tuturor partenerilor implicaţi se pot obţine rezultate, cele 

prezentate mai sus fiind doar un prim pas. 

 

Bibliografie: 

***Legea Educaţiei Naţionale (nr.1/2011), secţiunea 3 unităţi conexe, secţiunea 13, învăţământ 

special şi secţiunea 14, copii capabili de performanţe înalte)                                                                              

***Legea nr. 6/2016 privind tulburările de învăţare                                                                              

***Să înţelegem şi să răspundem la cerinţele elevilor din clasele incluzive,  UNESCO, 2001, publicat 

în limba română cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România, RO MEDIA, 2002                                                                                                                                             

Verza, E., Păun, E. (coordonatori), Educaţia integrată a copiilor cu handicap, UNICEF şi RENINCO, 

Bucureşti, 1998                                                                                                                       

Vrăşmas, T., Cerinţele speciale şi dizabilitatea în educaţie, EDP, Bucureşti, 2015 

Rezumat: 

Lucrarea porneşte de la prezenţa unui elev cu cerinţe educaţionale speciale într-o clasă din învăţământul de masă 

şi doreşte a aduce un punct de vedere personal asupra unei astfel de experienţe pe care un cadru didactic o poate avea în 

orice moment din activitatea sa didactică.     În realizarea demersurilor de adaptare şi  incluziune şcolară a fost nevoie de 

implicarea constantă a tuturor factorilor educaţionali: cadrele didactice, elevii clasei, părinţii acestora, alături de 

consilierul şcolar şi tutorele elevului, în egală măsură.  

Chiar dacă micile progrese constatate reprezintă doar o picătură de bine într-un ocean din multitudinea de nevoi 

socio-psiho-emoţionale şi educaţionale ale elevului, mulţumirea faptului că elevul frecventează şcoala, colaborează şi 

„vrea să facă” este enormă. 
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Evaluarea elevilor cu cerințe educaționale speciale 

 
Prof. Iuliana Trănișan 

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău 

 

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm „asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, 

din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să 

măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

Evaluarea elevului cu CES  poate fi medicală, psihologică, educațională și socială. Evaluarea 

educațională se realizează de către cadrele didactice direct implicate în procesul educațional și 

presupune stabilirea nivelului de cunoștințe și a gradului de asimilare și corelarea acestora cu 

posibilitățile și nivelul intelectual al elevului, a nivelului de adaptare la mediul școlar și social, precum 

și identificarea problemelor şi a cerințelor educaționale speciale. Sunt necesare investigații 

suplimentare în cazul în care există o discrepanță între nivelul de achiziții și nivelul intelectual al 

elevului, în sfera exprimării orale, citit, scris, calculului elementar. 

Este necesar ca actul evaluării să fie cât mai autentic, realizat în funcție de particularitățile 

individuale de dezvoltare a copilului, racordat la curriculumul individualizat al acestuia, pentru o 

perioadă concretă. În selectarea metodelor și tehnicilor de evaluare, cadrul didactic urmează să țină 

cont de funcțiile evaluării autentice. 

Testele pentru copiii cu CES trebuie să fie adaptate nevoilor și posibilităților lor. În conceperea 

unui test se ține cont de: diagnostic, rapoartele de evaluare, observația asupra copilului din perioada 

de acomodare, sugestiile părinților. 

Diagnosticul este un instrument indispensabil de lucru, pentru că oferă informații specifice 

despre ceea ce poate sau nu să facă copilul, spre exemplu:  

a) un copil cu dislexie nu va putea citi decât în anumite condiții sau deloc – nu veți concepe teste cu 

enunțuri scrise pentru acest copil decât dacă le simplificați conform cu posibilitățile acestuia de a le 

citi;  

b) un copil cu discalculie nu va putea face operațiuni matematice „în gând” sau nu va putea asocia 

numerele cu cantitatea, și va trebui să țineți cont de aceasta;  

c) un copil cu dificultăți cognitive nu va putea trage concluzii dintr-un text de trei pagini din manualul 

de limba română, dar este posibil să poată rezuma un text scurt, cu o poveste mai simplă. 

Rapoartele de evaluare de la psiholog, de la logoped, de la educatoare / educator sau de la 

învățătoare / învățător cuprind adesea detalii specifice despre copil, care pot fi de mare folos în procesul 

educațional. Spre exemplu, un copil care poate reține conținutul unei lecții atunci când această lecție i 

se citește sau i se prezintă, simplificat sau nu, dar nu poate scrie, poate fi testat oral, cadrul didactic 

marcând pe foaia de testare răspunsurile corecte. Dacă este nevoie de evidențe pentru inspectori sau 

alte verificări instituționale, cu acordul părinților, răspunsurile orale ale copilului se pot înregistra și 

păstra laolaltă cu celelalte teste ale clasei, dar pe suport digital. 

Copilul – în general, nu doar cel cu CES – oferă informații continuu despre abilitățile sale celor 

care doresc cu adevărat să le observe și să le identifice. Ca fapt divers, unii copii cu CES învață mai 

bine dacă se împrietenesc cu alt copil care îi ajută (iar copiii tipici învață întotdeauna mai bine ei înșiși 

când trebuie să explice altui copil sau să ofere ajutor – sunt mai motivați și mai responsabili). Trebuie 
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identificate situațiile care motivează copilul cu CES (unii sunt motivați de laude, alții vor să fie de 

folos etc). 

Profesorul trebuie să cunoască şi să utilizeze strategii didactice care să identifice şi să sprijine 

rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în procesul de învăţare, 

urmărindu-se astfel dezvoltarea gândirii şi stimularea creativităţii şi a interesului pentru învăţare. Nu 

se poate lucra diferenţiat cu elevii dacă profesorul nu cunoaşte foarte bine copiii, atât sub aspectul 

dezvoltării lor fizice cât şi al dezvoltării psihice. 

Învățarea vizuală decurge din activitatea de instruire care implică folosirea imaginilor, 

indiferent de modul în care sunt prezentate. La acest stil de învățare, receptarea, prelucrarea, stocarea 

și reactualizarea informației se realizează mai eficient folosind mijloace și tehnici de comunicare 

vizuală. La instituţia de învăţământ în care îmi desfăşor activitatea, la începutul fiecărui an şcolar, se 

aplică elevilor chestionarul pentru determinarea stilurilor de învăţare. După interpretare, dirigintele 

fiecărei clase afişează rezultatele într-un tabel, pe coperta interioară a catalogului, pentru ca informaţia 

să fie la îndemâna fiecărui profesor. 

Pentru eleva cu CES dintr-o clasă de la învățământul profesional, în urma aplicării 

chestionarului pentru determinarea stilurilor de învăţare, s-a constatat că stilul de învățare al acesteia 

este cel vizual, lucru care m-a determinat ca în perioada cursurilor online, atât activitatea de predare-

învățare, cât și cea de evaluare la nivelul clasei respective să aibă o componentă vizuală puternică. 

Pentru o eficiență cât mai bună, am încercat să includ parte de imagine și în testele online realizate cu 

Google Forms, fapt care a constituit un stimul pentru această elevă, imaginile fiind de un real ajutor, 

în condițiile în care timpul alocat pentru rezolvarea testului în condiții normale era mult mai mare 

pentru această elevă, comparativ cu ceilalți elevi. În acest caz, folosirea imaginilor în evaluarea online 

a motivat eleva cu CES. 
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În general, raportarea la stilul de învățare al elevilor determină motivarea şi implicarea acestora 

în procesul de predare-învăţare, sprijină exersarea inteligenţei vizual-spaţiale ce dezvoltă abilităţi de 

observare conştientă, impact emoţional mai mare ce poate sensibiliza elevii pentru problemele studiate 

(imaginile sunt puternic conectate la structurile afective). 
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Importanța integrării elevilor cu CES 

Prof. înv. primar Mirel Trănișan  

Școala Gimnazială Hereclean, jud. Sălaj 

 

Motto: 

„Rolul învățătorului în procesul de modelare a omului este poate cel mai important. Punându-și elevii 

în situații variate de instruire, el transformă școala într-un templu și un laborator.” (M. Eliade) 

  

 

Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare aduce 

cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un model social, 

o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine.  

Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de 

capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de şcoală. În sens larg, ea 

înseamnă preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul învăţării 

tuturor. 

Copiii cu cerinţe educative speciale sunt  integraţi în şcolile de masă, unde  au nevoie de 

profesor de sprijin/itinerant, psiholog, consilieri şcolari, medici. Responsabilul de caz - stabilit prin 

decizie, este cel care păstrează o legătură strânsă cu profesorii de la clasă şi chiar cu părinţii copiilor. 

Responsabilul de caz (împreună cu psihologul şcolii şi profesorii care predau la clasă) alcătuieşte 

programul de intervenţie personalizat și planul de servicii individualizat, în funcţie de preferinţele şi 

de dificultăţile copilului, precizează modalităţile de lucru pentru anumite capitole, lecţii, propune 

modalităţi de lucru pe anumite secvenţe de învăţare în care copiii au dificultăţi, caută să dezvolte 

copiilor motivaţia pentru învăţare. 

Profesorul trebuie să cunoască şi să utilizeze strategii didactice care să identifice şi să sprijine 

rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în procesul de învăţare, 

urmărindu-se astfel dezvoltarea gândirii şi stimularea creativităţii şi a interesului pentru învăţare. Nu 

se poate lucra diferenţiat cu elevii dacă profesorul nu cunoaşte foarte bine copiii, atât sub aspectul 

dezvoltării lor fizice cât şi al dezvoltării psihice. În proiectarea activităţilor educative, metodele active 

de grup stimulează şi dezvoltă foarte mult învăţarea prin cooperare, facilitează comunicarea, 

colaborarea şi relaţionarea între elevi, luarea deciziei, autonomie personală formarea opiniilor şi 

înţelegerea corectă a realităţii. Aplicarea metodelor activ participative duce la o învăţare mai activă şi 

cu rezultate evidente, pregătind copiii de a fi capabili să ia decizii în rezolvarea unor situaţii 

neobişnuite. 

Procesul de integrare a copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă poate fi uşurat prin utilizarea 

de către profesor a unor strategii didactice care să-i dezvolte elevului abilităţi, deprinderi şi priceperi 

care să-i modifice comportamentul. 

Valoarea educaţiei incluzive, pentru orice elev, constă în faptul că este împreună şi poate să 

colaboreze cu ceilalţi copii. Copiii cu cerinţe speciale au nevoie de sprijin. De aceea, ei nu vor avea 

decât de câştigat dacă activitatea de predare este orientată către nevoile lor speciale. Dar este destul de 

greu să asigurăm sprijin individual pentru aceşti copii, de aceea am selectat câteva metode de lucru cu 

elevii cu nevoi speciale: 
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a) În timp ce clasa lucrează la o activitate, profesorul se poate ocupa de unul sau doi copii, reluând 

cu aceștia principalele puncte ale lecţiei sau ajutându-i să înceapă să rezolve singuri sarcina 

legată de subiectul lecţiei respective. 

b) Copiii pot fi organizaţi pe grupe, pe nivele de abilitate. Profesorul poate trece de la un grup la 

altul, pentru a oferi asistenţă adecvată necesităţilor celor din fiecare grup. 

Integrarea pune accentul pe cerințele copiilor, expertiză specializată, intervenție specializată 

până la recuperarea copiilor. Procesul de integrare trebuie să fie un proces de normalizare a vieții 

persoanelor aflate în dificultate. Este știut faptul că din categoria copiilor cu cerințe speciale fac parte 

nu numai copii cu deficiențe, dar și copii care, chiar dacă nu au dizabilități organice sau fiziologice, 

prezintă manifestări repetate de inadaptare la cerințele programei școlare.  

Școala trebuie să ofere o paletă cât mai largă de servicii educaționale care să atragă copii și să le 

satisfacă cerințele. În această școală trebuie să existe în primul rând comunicare, înțelegere, într-un 

cuvânt un spațiu dominat de acceptare, toleranță și diversitate.   

Rolul esențial în educația integrată îl deține învățătorul clasei, care devine principalul factor de acțiune și 

de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES. Acesta trebuie  să-și 

îmbogățească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă in clasa elevilor cu CES 

și asigurarea de șanse egale pentru aceștia la instrucție și educație, să manifeste interes continuu pentru 

identificarea, evaluarea si reprogramarea periodica a conținuturilor învățării pentru fiecare elev, să coopereze 

în parteneriat cu profesorul de sprijin și cu ceilalți membri ai echipei educaționale, dar si cu familia elevului, să 

participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES și să țină evidenta rutei 

curriculare a acestuia. 

Problematica elevilor cu CES a devenit în ultimii ani prioritară atât pentru sistemul național de 

învățământ cât și pentru educatori, profesori și nu în ultimul rând pentru părinți și chiar bunici uneori. 

Toți luptăm pentru o viață normală pentru acești copii. 

„Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în  cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.”  

          (Din „Child’s Appeal”, Mamie Gene Cole) 
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Evaluarea personalizată la chimie, fişă aplicată  elevilor cu CES 

 
Matei Marcela 

 Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Grama” Chiheru de Jos, Mureş 

 

Evaluarea pedagogică reprezintă un proces complex de măsurare, apreciere, analiză și 

interpretare a datelor prin intermediul unor instrumente de evaluare, în scopul emiterii unei judecăți de 

valoare asupra rezultatelor obținute din acest proces și adoptării unor decizii pedagogice care se impun. 

Evaluarea educațională presupune stabilirea nivelului de cunoștințe și a gradului de asimilare 

și corelarea acestora cu posibilitățile și nivelul intelectual al copilului/elevului/tânărului, a nivelului de 

adaptare la mediul școlar și social, precum și identificarea problemelor şi a cerințelor educaționale 

speciale. 

Este necesar ca actul evaluării să fie cât mai autentic, realizat în funcție de particularitățile 

individuale de dezvoltare a copilului, racordat la curriculumul individualizat al acestuia, pentru o 

perioadă concretă. În selectarea metodelor și tehnicilor de evaluare, cadrul didactic urmează să țină 

cont de funcțiile evaluării autentice. 

Testele pentru copiii cu CES trebuie să fie adaptate nevoilor și posibilităților acestora. În 

conceperea unui test se ține cont de: diagnostic, rapoarte de evaluare, observația asupra copilului din 

perioada de acomodare. 

Evaluarea scrisă utilizată sub diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 

temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. 

Prin această metodă se asigură uniformitatea subiectelor (ca întindere şi ca dificultate 

îndeosebi) pentru elevii supuşi evaluării, ca şi posibilitatea de a examina un număr mai mare de elevi 

în aceeaşi unitate de timp. 

Ea îi avantajează pe elevii emotivi şi-i pune la adăpost pe profesorii tentaţi să evalueze 

preferenţial prin metoda orală. 

Ca şi metoda de evaluare orală şi cea scrisă are unele dezavantaje sau limite: la teste, de 

exemplu, elevii pot ghici răspunsurile la itemii cu alegere multiplă; la extemporale şi teze se poate 

copia. 

Indiferent de forma utilizată, în cazul probelor scrise este dificil de apreciat anumite răspunsuri, 

când acestea sunt formulate ambiguu, deoarece profesorul care corectează lucrarea nu-i poate cere 

lămuriri autorului. 

În general, metoda de evaluare scrisă nu oferă aceleaşi posibilităţi de investigare a pregătirii 

elevilor (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, capacităţi, competenţe etc.) ca evaluarea orală. În realitate, 

combinarea celor două metode amplifică avantajele şi diminuează dezavantajele, aşa încât e preferabilă 

folosirea unui sistem de metode pentru a realiza o evaluare cât mai apropiată de adevăr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1533 
 

FIŞA DE LUCRU (CES) 

( Aerul ) 

 

Definiţie:  

• Aerul este un amestec de ……………………………………….. care formează învelişul 

………………………………. Învelişul Pământului se numeşte ………………………….. 

Proprietăţile aerului sunt: 

• Starea de agregare ………………………..….  

• Culoarea …………………………………….… 

• Gustul ………………………………………….. 

• Mirosul …………………………………….…… 

Alcătuirea aerului:  

➢ ……………….. 

➢ ………………..  (gazul folosit de oameni şi animale în respiraţie) 

➢ ………………………………………………………. (gazul care ajută plantele verzi să-şi 

prepare hrana  ) 

 

Exerciţii aplicative:  

 

1. Taie cuvintele nepotrivite, astfel ca enunţul să fie adevărat: 

▪ Aerul este un amestec de gaze  /  lichide.  

▪ El formează  suprafaţa / atmosfera planetei noastre. 

▪ Pe lună există / nu există aer şi nici atmosferă. 

▪  Aerul este alb / transparent şi mai uşor  /  greu decât apa. 

▪ Fără oxigen / dioxid de carbonviaţa n-ar fi posibilă pe planeta noastră.  

▪ Plantele folosesc oxigenul / dioxidul de carbon pentru a-şi prepara hrana. 

 

2. Scrie adevărat(A)  sau fals(F)  în faţa fiecărui enunţ: 

Aerul este un corp solid.     Aerul nu are formă proprie. 

Aerul conţine oxigen şi alte gaze    Aerul este lichid. 

  Animalele poluează aerul.      Fără aer viaţa n-ar fi posibilă. 

Pădurile ajută la purificarea aerului.     Transporturile poluează aerul. 

 

 

3. Indică prin săgeţi care sunt cauzele poluării aerului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pădurile 

Poluareaaerului 
 

insecticidele şi 

pesticidele 

 

gazele de  

eşapament 

fumul provenit 
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     animalele 

 

erupţia 

vulcanilor 

fumul provenit 

de la încălzirea 

locuinţelor 

cultivarea 
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bicicletă 

 

fumul de  

ţigară 
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4. Completează rebusul următor după definiţiile date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VerticalA—B:Componenta aerului care întreţine arderea. 

 

Orizontal: 

1. Fără culoare. 

2. Eliminarea aerului din plămâni. 

3. Absorbţia aerului în plămâni. 

4. Element component al apei. 

5. Învelişul gazos al Pămîntului. 

6. Însuşirea aerului de a se vedea prin el. 

1 

2 

3 

A 

B 

5 

4 

6 
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Rolul şi responsabilităţile profesorului în clasa obişnuită, unde există elevi cu CES 
 

Prof. Înv. Primar Bene Oana Eugenia 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

 

 

A fi profesor nu e doar o simplă meserie. După parinți, el e urmatorul model care poate 

influența personalitatea copilului. De aceea profesorul, ca om, trebuie să aibe niște valori bine stabilite, 

pe care să le insufle și elevilor săi (onestitatea, corectitudinea, onoarea, demnitatea, bunătatea, etc). 

Înțelegerea, toleranța și tactica sunt de asemenea foarte importante. Poate că mediul din care provine 

copilul, nu e cel mai bun sau fericit dar când are alături pe cineva care îl înțelege, îl acceptă și știe cum 

să se poarte cu el, copilul își poate depăși anumite deficiențe sau probleme și de poate dezvolta normal 

și bine.  

Integrarea totală / incluziunea,  minimalizează inconvenientele atribuite celorlalte tipuri de 

servicii care se realizează în afara clasei obişnuite. Aceasta abordare favorizează acceptarea elevului, 

creşte interacţiunile sociale între elevii în dificultate şi cei care nu au probleme, creşte şi ameliorează 

imaginea de sine a elevilor cu dificultăţi de învăţare. Inconvenientele semnalate la clasa specială şi la 

clasa resursă par să fie înlăturate, prin aceea ce denumim integrarea totală sau incluziune. Acest nou 

model de intervenţie aduce un rol profesional nou. Elevii cu dificultăţi de învăţare aflaţi în clasa 

obişnuită pot primi servicii prin intermediul specialistului consultant / profesorului de sprijin, care 

devine o persoană resursă pentru profesor, elev şi familie. El oferă sprijin şi consiliere profesorului 

pentru a-şi adapta predarea cerinţelor speciale ale elevilor în dificultate. Consultantul şi profesorul se 

găsesc intr-o relaţie de colaborare care permite dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor lor pentru a 

interveni împreună în favoarea elevilor aflaţi în dificultate şi a remedia problemele întâlnite în clasă. 

Datorită acestui mod de colaborare profesorul poate preveni şi poate răspunde şi pe viitor unor 

probleme ivite în procesul de învăţare şcolară. Consultantul intervine şi direct asupra elevului, prin 

intermediul programelor personalizate sau individualizate în grupuri mici de lucru. El poate interveni 

imediat şi rapid să adapteze predarea-învăţarea, cât mai adecvat cerinţelor speciale  și individuale ale 

elevului. 

Este destul de dificil să relaționezi cu un copil cu CES. Sunt cazuri când într-o clasă sunt mai 

mulți copii cu CES, nu doar unul, iar învățătorul/profesorul își dă toată silința să îi înțeleaga, să îi ajute, 

să le dea un nou sens în viață. În primul rând este nevoie de multă răbdare și dăruire pentru a ajuta 

astfel de copii, putem numi acel profesor un erou, chiar dacă din păcate sistemul de învățământ, 

societatea, familia copilului nu îl recunoaște și nu îl apreciază și recompensează cum se cuvine.  

De multe ori, profesorul nu luptă doar cu comportamentul și deficiențele copilului, ci un un 

întreg sistem de valori (greșite pe care i le-a inoculat societatea/familia/mediul din care provine 

copilul) și în scurtul timp în care pot relaționa, profesorul va încerca să îi imprime alte valori bune și 

corecte, să îl ajute să depașească situațiile și problemele de acasă, și să își schimbe atitudinea față de 

școală, profesori, etc. Este o luptă titanică, puțini profesori au harul acesta de a putea fi niște mentori 

pentru acești copii. Ei au de predat nu doar informațiile și lecțiile din programa școlară (lucruri ce nu 

îl prea ajută pe copil să își depășească problemele), ci un mod de conduită, un exemplu de caracter și 

valori pe care cei responsabili (părinții) nu au stiut/vrut/putut să le arate copilului. Cu un astfel de copil 

nu poți avea rolul doar de profesor, ci și de părinte, prieten, mentor.  
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Mulți profesori nu își asumă alte responsabilități decât cele strict legate de meseria lor și de 

programa școlară. Încearcă sau nu să aplice câteva metode de educare unui copil cu probleme și dacă 

nu reușesc (de cele mai multe ori nu reușesc pentru că nu se implică cu tot sufletul) plasează copilul 

altor persoane mai competente (psiholog, logoped, psihiatru) sau propun conducerii școlii să vorbească 

cu părinții copilului și să îi convingă să mute copilul la altă școală. Uneori e și asta o soluție bună daca 

copilul ajunge pe mâinile unui om competent și dedicat care se va ocupa de copil și îl va ajuta să 

rezolve problemele și să se dezvolte armonios. Alteori o o soluție inutilă și chiar dăunătoare, daca 

copilul ajunge la un profesor rigid sau dezinteresat/neștiutor, pentru că problemele lui nu numai că nu 

se rezolvă, din contră, se adâncesc și îi formează copilului părerea că într-adevăr este un copil-

problemă și așa va rămâne toată viața, drept pentru care toată lumea îl va evita sau brusca și nu va avea 

parte de înțelegere și afecțiune.  Iar dacă nu se găsește ceva/cineva care să îi schimbe acest set eronat 

de concepții, el va deveni un adult cu probleme de adaptare, relaționare și comunicare. 

Cel mai important lucru de reţinut este că fiecare copil trebuie să fie cuprins într-un program 

educaţional cât mai apropiat nevoilor lui. 

A fi profesor este o meserie. A fi un extraordinar profesor este o mare responsabilitate. De 

aceea, să avem grijă de toți copii ca și cum ar fi ai noștrii. Generațiile pe care le educăm azi vor fii 

mâine călăii sau salvatorii noștrii.  
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INTEGRAREA ȘCOLARĂ A ELEVILOR REMIGRANȚI 

 
Prof. Elena Bulai 

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Iași 

Prof. Mihaela Bulai 

Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții, Iași 

 

Migrația pentru muncă nu este fenomen nou și nici specific românesc. În a doua jumătate a secolului 

al XX-lea țările europene au devenit țări de destinație pentru migranți ca urmare a nevoilor de forță de muncă. 

Începând cu anii ’90 țările din sudul și vestul Europei au devenit țări de primire, iar unele din țările din centrul 

și estul continentului au devenit țări sursă a forței de muncă. În perioada anilor 2000 fenomenul a cunoscut 

noi dimensiuni, odată cu lărgirea Uniunii Europene prin aderarea la UE a Ciprului, Cehiei, Estoniei, Ungariei, 

Letoniei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Slovaciei și Sloveniei (în 2004), a Bulgariei și României (în 2007). Toate 

aceste țări participă la fenomenul migrației pentru muncă, fie ca țară de destinație, fie ca țară de origine pentru 

migranți. 

Pentru a evita efectele negative ale separării asupra copiilor dar și asupra familiei în general mulți 

părinți au decis să migreze împreună cu copiii. Privită ca o soluție eficientă inclusiv de către specialiști, 

migrația copiilor are limite în ceea ce privește asigurarea protecției acestora deoarece este condiționată de 

rațiuni economice (capacitatea familiei de a asigura resursele necesare traiului împreună în străinătate) precum 

și de capacitatea familiei sau a copiilor de a se adapta la viața din țara de migrație. Prin urmare o parte dintre 

copii revin, împreună cu părinții sau singuri, în țara de origine. 

Conform unor studii efectuate în ultimul deceniu, un număr de 1300-1500 de copii au revenit anual, 

în primul rând, din Italia și Spania, dar și din alte țări europene și au solicitat echivalarea studiilor pentru 

reînscrierea în sistemul educațional românesc.  

Răspunsul pozitiv al comunității (existența suportului social), sau dimpotrivă, negativ (lipsa suportului 

social), afectează capacitatea de adaptare a copiilor, producând efecte pe termen scurt, mediu și lung. Aceste 

efecte pot fi: 

- pozitive –  facilitează adaptarea copiilor, au rol formativ al personalității,  

- negative – distructive, blocând adaptarea copilului și afectându-i, uneori iremediabil, dezvoltarea 

ulterioară. 

La revenirea copiilor în comunitatea de origine are loc, de multe ori, un „șoc cultural invers” în urma 

căruia procesul de adaptare este mai anevoios decât în cazul „șocului cultural inițial” (cel pe care îl resimte 

migrantul care ajunge într-o țară străină). Cei care s-au adaptat cu succes la o altă cultură, depășind „șocul 

cultural inițial” al adaptării la țara de emigrare, au cele mai mari dificultăți în a se adapta atunci când se întorc 

acasă.  

“Șocul cultural invers”, definit ca un set de dificultăți psihologice și sociale legate de adaptarea la 

comunitatea de origine după o perioadă petrecută într-o altă țară, mai este cunoscut și ca șocul de readaptare, 

reculturare, reasimilare sau reintegrare.  

Studiile arată  că majoritatea copiilor remigranți s-au readaptat spațiului social, școlar și cultural 

românesc – 70-80%, dar 20-30% dintre copiii remigranți menționează probleme de readaptare și reintegrare 

socială. Aceștia asociază readaptarea cu stări afective negative moderate sau accentuate: rușine, tristețe, teamă, 

sentimente de abandon, furie și prezintă „risc semnificativ/major de a dezvolta o anumită tulburare specifică 

din sfera prosocială: dificultăți emoționale și comportamentale, de atenție și relaționare, care pot afecta 

dezvoltarea lor ulterioară.  

Copiii remigranți care au reușit să se adapteze la spațiul social, școlar, cultural românesc consideră că 

readaptarea cu succes este determinată de: 
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- factori individuali - cunoaşterea vieţii din România, încrederea în sine, abilitatea de a cere ajutor, 

curajul, capacitatea de a lua decizii singur, responsabilitatea, norocul, 

- factori familiali - grija şi ajutorul oferit de familie, inclusiv cea lărgită, 

- factori comunitari – susținerea oferită de colegi, prieteni, profesori, vecini.  

Copiii care au afirmat că nu s-au adaptat menționează pe primul loc tot factori de factură individuală - 

obișnuința cu viața din străinătate, uitarea stilului de viață din România, lipsa încrederii în sine, lipsa abilităţii 

de a cere ajutor, lipsa curajului, lipsa capacităţii de a lua decizii singur - urmați de cei comunitari - lipsa 

suportului din partea prietenilor, lipsa atenţiei din partea colegilor şi a profesorilor - și factori familiali - 

supraîncărcarea cu sarcini, sprijinul parental insuficient, absenţa părinţilor.  

În cazul multor copii remigranți care s-au readaptat mai greu se suprapun trei contexte succesive care 

pot conţine factori de risc în privinţa readaptării: separarea de părinți, emigrarea şi remigraţia. 

Imaginea copiilor remigranți este caracterizată printr-o varietate mare de lipsuri privind: suportul 

pentru readaptare, relația cu familia, suportul afectiv, abilitățile necesare readaptării, stăpânirea limbii române, 

educația informală, lipsuri de ordin material sau cunoașterea specificului stilului de viață românesc.  

Situația copiilor afectați de migrație trebuie cunoscută în profunzime de către profesioniștii din 

serviciile sociale pentru identificarea potențialelor cazuri, pentru monitorizarea situației acestora, pentru 

dezvoltarea de programe vizând reducerea consecințelor negative asupra copiilor, pentru oferirea de servicii 

de suport în vederea readaptării sociale, școlare și culturale și pentru conștientizarea părinților (și a 

profesioniștilor) cu privire la situația acestor copii și cu privire la rolurile care le revin. 

Dimensiunea fenomenului remigraţiei copiilor şi consecinţele acestuia justifică intervenţii specifice 

atât din partea părinţilor, familiei lărgite, mediului social al copilului, cât şi din partea școlii.  

● În primul rând, școala ar trebui să informeze în mod adecvat părinţii care pleacă în străinătate 

împreună cu copiii școlari și iau în calcul revenirea lor în țară împreună cu copiii sau doar revenirea copiilor 

în România. Această informare trebuie să facă referire la manifestările psihosociale asociate remigraţiei 

(modul în care întoarcerea acasă este trăită subiectiv de către copil) şi la dificultăţile legate de readaptare. 

Părintele va cunoaşte dinainte de plecare potenţialii factori de risc în privinţa readaptării, factorii resursă ai 

copilului şi modul concret în care poate facilita reintegrarea copilului în România, va fi capabil să identifice 

potenţialele situaţii în care este necesar sprijinul specializat şi instituţiile cărora se poate adresa, atât în 

străinătate cât şi în România.  

● Din punct de vedere şcolar, este necesară elaborarea unei proceduri clare şi transparente de 

reînmatriculare a copilului în sistemul educaţional din România, precum şi asigurarea accesului celor interesaţi 

la aceste informaţii încă din străinătate. Părintele va cunoaşte, înainte de a reveni în România, actele care îi 

sunt necesare, instituţiile cărora trebuie să se adreseze, „traseul instituţional al hârtiilor”, durata acestui demers 

şi condiţiile specifice de reînmatriculare, pentru ca la revenirea în ţară să ştie exact ce are de făcut şi să îşi 

direcţioneze eforturile pe atitudinea suportivă faţă de copil şi pe reintegrarea sa socială, nu doar asupra situaţiei 

sale şcolare.  

● La revenirea în România, atât părintelui cât şi copilului ar trebui să le fie prezentată o listă de instituţii 

care pot facilita readaptarea copilului în ţară, cu atribuţiile fiecărei instituţii, astfel încât să fie cunoscut rolul 

fiecăreia în cazul unor situaţii specifice, iar eforturile familiei sau ale copilului să fie direcţionate astfel încât 

să răspundă nevoilor specifice în privinţa readaptării şcolare şi sociale.  

● Ar fi necesar ca învățătorii, profesorii, psihopedagogii școlari să cunoască particularităţile situaţiei 

copiilor remigranţi, modalitățile de intervenție, dar şi atribuţiile altor instituţii sau altor specialişti.  

● Școala trebuie să aibă în vedere acţiuni specifice desfăşurate direct cu copiii remigranţi, începând cu 

luarea în evidenţă a fiecărui copil şi screening-ul individual pentru identificarea precoce a potenţialului de risc 

în privinţa readaptării, până la strategii coerente de prevenire a dificultăţilor întâmpinate de copil şi facilitare 

a reintegrării sociale şi şcolare a acestuia. Profesioniştii din școli ar trebui să intervină acolo unde intervenţia 

presupune un nivel de competenţă care nu poate fi atins de către părinţi.  
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● Școala ar trebui să aibă în vedere elaborarea şi furnizarea serviciilor de consiliere a copiilor și 

părinților, de programe de educaţie parentală în privinţa prevenirii şi intervenţiei în cazuri de dificultăţi de 

readaptare a copilului revenit în România, folosind îndeosebi metode de stimulare a procesului de reziliență. 

Anexăm, ca exemplu de bună practică, proiectul  pe care l-am utilizat pentru monitorizarea și integrarea 

elevilor remigranți.  

1. Beneficiar direct (nume elev remigrant): ……. 

Clasa: …………..  

An școlar: ………….. 

Țara în care a urmat clasele ……… : ................ 

Țara de proveniență a elevului: ……………… 

Situația familială: părinții lucrează în..................; elevul a ales să se întoarcă  în............și să învețe în 

......................... la școala/ liceul ........................................ 

2. Beneficiari indirecți: familia, școala, comunitatea 

3. Scop: Sprijinirea elevului pentru adaptarea la un nou sistem social și educațional, integrarea școlară 

și pregătirea elevului pentru EN/Bacalaureat. 

4. Câteva constatări inițiale: 

-Eleva vorbește corect/ incorect limba română, 

-Are / Nu are o motivație puternică privind reușita la E.N/Bacalaureat și, ulterior, reușita în 

învățământul superior, 

-A optat pentru proba scrisă la ………………., la examenul de Bacalaureat, 

-Are cunoștințe de bază în ………………………………………………… 

5. Activitățile proiectului: 

-Documentare privind tipurile de activități care se pot organiza pentru integrarea elevilor remigranți; 

-Documentare privind tipurile de activități remediale care se pot utiliza în cadrul și în afara orelor; 

-Identificarea tipurilor de probleme cu care se confruntă elevul după înscrierea în sistemul de 

învățământ românesc – emoționale, comportamentale, de adaptare/socializare, dificultăți de învățare, etc.; 

-Elaborarea unui set de activități în care trebuie antrenat elevul; 

-Stabilirea unui program de pregătire suplimentară pentru E. N , Bacalaureat; 

-Elaborarea fișelor de lucru individual și a altor materiale suport; 

-Pregătirea suplimentară a elevului, alături de alți colegi de clasă, pentru E.N/Bacalaureat și diferite 

concursuri școlare.  

-Implicarea elevului în următoarele activități/proiecte educative extrașcolare: 

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

6. Monitorizare și evaluare: 

-Monitorizare pe parcurs și elaborarea unui scurt raport privind integrarea școlară și participarea 

elevului la pregătirea suplimentară pentru bacalaureat și concursuri școlare, rezultate la simulări și concursuri. 
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    Educaţia elevilor cu nevoi speciale  

Prof. înv. primar Măgirescu Ionela 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

  

 „În livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste 

roade sunt bune, niciunul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm, în şcoli, minţi mai agere sau mai 

încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp, dar câştigăm satisfacţie şi respect...” (Comenius)  

 Cerinţele educaţionale speciale reprezintă necesităţi educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/afectări sau dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare, 

precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).  

 Necesităţile educaţionale suplimentare care definesc CES sunt nevoi identificate şi observate, 

în dinamica dezvoltării copilului, de cadrul didactic care lucrează direct cu copilul, profesorul itinerant 

şi de sprijin, alte cadre didactice, personalul serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, 

precum şi de medicul de specialitate care pune diagnosticul potenţial generator de deficienţă/afectare 

şi/sau dizabilitate sau diagnosticul de tulburare/dificultate de învăţare.  

 Elevii cu CES au nevoie de un curriculum planifcat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistcă, de tratament logopedic specializat, de programe specifce de predare, învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citre, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea,  vor benefcia de consiliere şcolară şi vocaţională personală  şi a familiei. 

  În scopul eficientizării activităţilor de învăţare în cazul elevilor cu CES,  specialiştii recomandă 

utilizarea unor strategii didactice interactive bazate pe cooperare, colaborare şi comunicarea între elevi, 

cât şi pe interacţiunea dintre cadrele didactice şi aceştia.  

  Prin utilizarea unor metode interactiv-participative cum ar fi cele  conversative şi de învăţare 

prin acţiune reală sau fictivă se preconizază obţinerea unor efecte sporite în plan formativ şi informativ, 

comparativ cu utilizarea unor metode tradiţionale, în care rolul elevului este unul mai puţin activ dacă 

nu chiar pasiv. 

   

  Adaptarea curriculumul-ui la nevoile elevilor cu CES are în vedere: 

a) Adaptarea conținuturilor – trebuie să aibă în vedere atât aspectul cantitativ (volumul de cunoștințe), 

cât și aspectul calitativ (procesele cognitive implicate dar și viteza și stilul de învățare al elevilor) 

b) Adaptarea proceselor didactice – aici putem adapta: 

             - mărimea și gradul de dificultate al sarcinii 

             - metodele de predare (activ-participative, jocul didactic) 

             - materialele didactice (materiale intuitive, atractive) 

             - timpul de lucru alocat 

             - nivelul de sprijin (sprijin suplimentar asigurat de prof. de sprijin) 

c) Adaptarea mediului fizic, psihologic, social 

             - atmosfera de lucru și mediul de învățare – relaxante 

             - încurajarea elevilor  

d) Adaptarea procesului de evaluare  

              - înlocuirea probelor scrise cu cele orale 

              - activități practice  
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Necesităţile educaţionale suplimentare pot fi:  

- Centrarea învăţării pe activitatea practică; 

-  Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

-  Folosirea învăţării afective; 

- Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

-  Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

-  Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea 

interpersonală (jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

- Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

- Stimularea încrederii în sine și a motivaţiei pentru învăţare; 

- Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a 

colegilor; 

- Încurajarea independenţei, a eforturilor,  creşterea autonomiei personale; 

- Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea 

dependenţă; 

- Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât 

să fie incurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

- Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului și nivelului  lui de înţelegere; 

-  Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

-  Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătăţirea calităţii iluminării, 

adecvarea materialelor didactice; 

-  Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

-  Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare. 

 

 Din categoria copiilor cu CES fac parte atât copiii cu deficienţe propriu-zise, cât şi copiii fără 

deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii.        

 Tulburările din spectrul autist -  dificultăţi ce afectează comunicarea, relaţiile şi imaginaţia.  

      Elevul cu tulburări din spectrul autist nu va reacţiona ca şi ceilalţi elevi, nu va căuta să intre 

în contact cu alţi elevi sau să ia parte la activităţi, ci va deveni anxios când nu se respectă rutina şi 

abordările organizate ale procesului de învăţare.  

   Sindromul Asperger este considerat o formă de autism care afectează elevii în moduri diferite 

de la un caz la altul. 

      Elevii cu sindrom Asperger preferă rutina şi devin anxioşi dacă aceasta se schimbă. Lipsa de 

empatie, de îndemânare, stângăcia le creează dificultăţi în înţelegerea şi rezolvarea corectă a sarcinilor 

şcolare, dar pot avea o memorie neobişnuit de precisă în privinţa detaliilor, a faptelor şi a cifrelor.  

 Sindromul Down - apar dificultăţi în planul operaţiilor gândirii şi în modul de aplicare a 

cunoştinţelor în situaţii noi: putere de concentrare scăzută, dificultăţi de ordonare, ritm scăzut al 

achiziţiilor şcolare, abilităţi motrice reduse, probleme de comunicare şi limbaj.  

  Dificultăți cognitive și de învățare: se manifestă în vorbire și limbaj, citire, scriere (disgrafie), 

calcul (discalculie), capacități reduse de relaționare socială, comportament. 

 Dificultățile de concentrare, menținere a atenției și ascultarea mesajelor primite; 

 Dificultăți de memorare pentru sunete, cuvinte, expresii; 
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 Capacitate redusă de selectare a informațiilor utile, de adaptare la  etapele lecției; 

 Dislexia - cei mai frecvenţi indicatori ai dislexiei sunt:  

- persistenţa dificultăţilor de citire, în pofida ajutorului suplimentar, ca descifrarea cuvintelor noi, 

greşeli la citire, săritul peste rânduri, cuvinte tipărite care devin neclare sau “ se mişcă”;  

-  dificultăţi persistente la scriere, cuvinte transcrise care sunt departe de ortografia normală, 

ortografieri eronate, imposibilitatea de a-şi aminti cum se scrie cuvântul în momentul în care învaţă în 

acelaşi mod şi ritm cu colegii de clasă normali;  

-  greşeli la copiere, ştersături frecvente, scris de mână dezordonat sau laborios;  

-  probleme în reamintirea instrucţiunilor, mesajelor, numerelor, evenimentelor sau perceperea greşită 

a acestora;  

- dificultăţi în aprecierea orei sau a duratei evenimentelor folosind cadranul ceasului;  

-probleme de organizare şi planificare, de ordonare a lucrurilor, sărirea unor etape. 

  Tulburări   de comportament 

 Se pot distinge trei tipuri de dificultăţi:  

♦ nivel scăzut – comportament neadecvat, întâlnit de obicei în clasă, ca intervenţiile inoportune şi 

întreruperea celorlalţi;  

♦ nivel mediu – comportament provocator, care poate fi întâlnit şi în clasă, dar şi în afara ei, ca strigatul, 

cearta cu profesorii, intimidarea celorlalţi elevi;  

♦ nivel ridicat – comportament distructiv accentuat, ca sfidarea, hărţuiala, agresiunea şi violenţa.  

 ADHD- sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenție este diagnosticat medical pentu a 

caracteriza copiii care se confruntă cu dificultăţi de lungă durată în ceea ce priveşte atenția, 

comportamentul impulsiv și hiperactivitatea. 

 

 Educaţia  integrată, ca alternativă a educaţiei speciale,  permite acordarea serviciilor de sprijin 

pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către 

înstituţii de învăţământ special.  Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, este necesar să acţionăm 

asupra celor trei nivele de dezvoltare a personalităţii lor: nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social.  

,,Atunci când predarea se pliază pe nevoile elevilor, atitudinea acestora se schimbă și se obțin rezultate 

mai bune.”  (Cotton,1998) 
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ARGUMENTE  

IN FAVOAREA DEZVOLTARII SERVICIILOR DE SPRIJIN PE LANGA ŞCOALA 

 
Matache Gherghina 

  Şcoala Gimnazială,,Ion Heliade Rădulescu”Urziceni - Ialomiţa 

          

Introducere 

 

  ,,Toate fiinţele umane sunt născute  

libere şi egale în demnitate şi drepturi.” 

              (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului) 

 

,,Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiilor 

şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a 

susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.” 

(MEN si UNICEF, 1999) 

La intrarea în grădiniţă sau în şcoală, fiecare copil vine cu o anumită zestre ereditară şi cu o 

anumită experienţă de viaţă, de cunoaştere, în funcţie de mediul în care a crescut şi de particularităţile 

individuale. Cu alte cuvinte, fiecare copil are nevoile sale speciale, are anumite cerinţe educative. 

Şi totuşi acest lucru nu ne determină pe noi să-i etichetăm pe toţi ca fiind copii cu cerinţe 

educative speciale, deşi nu am fi departe de adevăr. 

Ne-am obişnuit să numim persoane cu C.E.S. pe cei care s-au născut cu o anumită deficienţă 

organică sau pe cei care, după primii ani de viaţă, prezintă unele disfuncţionalităţi (incapacităţi, 

tulburări). Sunt însă şi persoane care capătă un astfel de ,,handicap” în timpul vieţii (un accident, o 

întâmplare nefericită). Şi aceştia sunt tot persoane cu cerinţe educative speciale. 

Cerinţele speciale se referă atât la problemele care ţin de deficienţe senzoriale, mentale, cât şi 

la deficienţe şi tulburări determinate de sfera funcţională. 

De cele mai multe ori, noi, oamenii, nu înţelegem traumele unei persoane cu dizabilităţi şi ale 

familiei sale decât atunci când aceste persoane fac parte din familia  sau din anturajul nostru.  

Mi se întâmplă de multe ori să mă întreb ce este în sufletul unei mame care, de 15-20 sau chiar 

mai mulţi ani, îşi poartă copilul de mână prin oraş, explicându-i cu răbdare ceva, înfruntând privirile 

iscoditoare sau compătimitoare ale trecătorilor. Şi asta fără ca să poată auzi, cel puţin o dată, cuvântul 

,,mamă” rostit de copilul ei. 

Mă întreb de câte ori pe zi îl imploră pe Dumnezeu, retoric, să-i explice de ce acest lucru i s-a 

întâmplat ei. 

Nu-mi doresc să trec printr-o asemenea încercare şi nu doresc nimănui acest lucru, dar pot 

spune, în cunoştinţă de cauză, că mamele unor astfel de copii cu ,,probleme” învaţă să se bucure pentru 

copilul lor, să aprecieze gesturi, cuvinte, mici reuşite ale copiilor lor mult  mai mult decât o fac mamele  

ai căror copii se bucură de ,,normalitate”. 

Numai şi numai pentru mame, dacă nu şi pentru copil, statul, instituţiile şcolare şi cele abilitate 

trebuie să-i sprijine pe toţi copiii şi să-i integreze în societate. 

A trimite un copil într-o şcoală specială departe de familie de mediul în care s-a dezvoltat, 

înseamnă a-l supune unei alte traume şi a-l disocializa. 

Ne este greu nouă, învăţătorilor, să primim un astfel de copil în clasă. De ce? 
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Pentru că acest lucru presupune: 

- reproiectarea şi regândirea  tuturor activităţilor într-un nou mod care să-l antreneze şi să-l ajute 

în învăţare şi pe copilul cu dizabilităţi; 

- asumarea unor mai mari responsabilităţi în ceea ce priveşte activitatea didactică şi însuşirea 

cunoştinţelor de către toţi copiii; 

- asumarea unor riscuri; 

- ,,lupta” cu ceilalţi copii, dar mai ales ,,lupta” cu părinţii acestora”. 

Cu alte cuvinte, acceptarea unui copil care necesită o atenţie mai ,,specială” presupune mai multă 

muncă pentru cadrul didactic. 

 Şi totuşi, experienţa a dovedit că se poate. 

 

II.   Modalităţi de reuşită a integrării copiilor cu C.E.S în  învăţământul de masă 

 

Studiu de caz 

Iată câteva exemple. 

1. În urmă cu mai mulţi ani, în şcoala noastră a fost înscrisă în clasa  întâi o fetiţă despre care  

se ştia (oraşul fiind mic) că are unele ,,probleme de sănătate”. Familia ştia tipul de probleme pe care 

le avea fetiţa şi urma sfaturile şi tratamentele prescrise de medici de specialitate.  

Înscrierea la şcoală în clasa întâi s-a făcut la o clasă la care învăţătoare era prietenă cu familia fetei, în 

speranţa ca aceasta se va ocupa mai mult de copil, în sensul că o va ajuta să se integreze în sistemul 

şcolar şi să-şi poată însuşi minimum de cunoştinţe. 

Timpul a dovedit că învăţătoarea nu s-a ,,adaptat” cerinţelor speciale educative ale fetei şi că nu a putut 

crea un climat favorabil în clasă integrând-o şi pe fata. Copilul nu a fost promovat în clasa a doua. În 

anul următor fetiţa a fost înscrisă din nou în clasa întâi, fireşte, la o altă învăţătoare. De data aceasta, 

învăţătoarea, cu o mai mare experienţă şi cu un mai mare grad de implicare, dar şi cu o dăruire şi un 

tact pedagogic desăvârşit, a făcut cum a putut şi a ştiut mai bine ca această fetiţă să meargă mai departe. 

Şi a mers. 

 

Cum a reuşit? 

• I-a determinat pe copiii din clasă şi pe părinţii lor să o accepte în grup şi să o ajute. Astfel, în  

pauze, copiii aveau grijă ca R. să intre în clasă atunci când se suna de intrare, o însoţeau la baie pentru 

a nu fi singură în situaţii deosebite, o ajutau la lecţii la şcoală dar şi acasă, se jucau cu ea. Toate acestea 

fără a fi considerate sarcini, ci dimpotrivă din dorinţa de a ajuta. 

• A avut un sprijin deosebit în mama fetei. Aceasta era permanent la şcoală, în clasă, pentru a  

fi alături de fata ei, pentru a o sprijini şi a o ajuta. Învăţătoarea o consilia şi o încuraja şi o învăţa pe 

mamă  să poată să-şi ajute fata. 

• A folosit activitatea diferenţiată bazată, în special, pe noţiunile şi cunoştinţele de bază,  

însoţite de cele mai multe ori de desene, imagini grăitoare şi stimulative pentru ceea ce se preda. 

• Nu a exclus-o pe R. de la nici un fel de activitate extraşcolară; tot timpul, R. făcea parte din  

grup dar, de cele mai multe ori, era însoţită de mama sa.  

            

2. În clasa întâi a fost înscris C.M.C., un copil plin de energie  care prezintă deficienţe de auz,  
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se exprimă greoi (unele cuvinte sunt incorect pronunţate) şi este destul de ,,agitat” în clasă (motivul 

fiind acela că nu înţelege tot ceea ce discută în activităţile şcolare), participă la activităţile de grup şi 

are tendinţa de a fi lider. Familia este implicată şi interesată de rezultatele copilului la şcoală (este 

unicul copil şi a fost un copil dorit).  

La prima vedere, s-ar putea crede că  un astfel de copil nu are ce căuta într-o clasă cu copii 

,,normali” şi că nu are nici o şansă de reuşită. Şi totuşi nu s-a întâmplat acest lucru pentru că 

învăţătoarea a ştiut să gestioneze această situaţie, astfel încât acum, copilul este viitor absolvent al 

clasei  a XII-a la un liceu teoretic, o clasă cu profil informatic, unde a fost acceptat pe baza mediei 

obţinută la examenul de capacitate (8,68) şi a mediei celor patru ani de gimnaziu (9,30). 

 

Cum a procedat?  

• L-a aşezat de la început în prima bancă din rândul din mijloc (învăţătoarea ştia că va avea un  

copil cu deficienţe de auz şi de pronunţie încă dinainte de începerea şcolii pentru ca părinţii luaseră 

legătura cu ea); 

• A avut grijă în permanenţă să se uite spre el atunci când explica ceva nou sau când anunţa o  

sarcină de lucru; 

• L-a solicitat să repete explicaţiile date sau sarcinile de lucru pentru a se convinge că a înţeles  

ce are de făcut; 

• L-a antrenat în toate activităţile şcolare sau extraşcolare; 

• A lucrat suplimentar şi diferenţiat cu el, mai ales la limba română; 

• A evitat să-l pună în situaţii jenante, cum ar fi să cânte singur un cântecel (nu avea voce sau  

auz muzical), dar l-a antrenat să cânte în cor, alături de ceilalţi colegi; 

• L-a corectat de fiecare dată când a pronunţat greşit un cuvânt sau când s-a exprimat greşit; 

• Le-a explicat copiilor situaţia lui (mai ales atunci când a venit la şcoală cu aparatul auditiv)  

şi aceştia l-au tratat ca pe oricare  copil  din clasă; 

• A colaborat foarte strâns cu familia, mai ales cu mama. Această colaborare a fost decisivă  

pentru copil în primul an de şcoală pentru a se adapta la situaţia de şcolar şi pentru a se forma şi 

dezvolta capacităţile intelectuale. Această colaborare cu mama a  constat în: 

           - consiliere; 

           - i-a permis să asiste la ore şi să înveţe cum să-i explice  copilului  eventualele neclarităţi ; 

           - a sfătuit-o şi a îndrumat-o spre diverşi specialişti  (medici,   logoped); 

           - i-a pus la dispoziţie materiale din care să se informeze  în  legătură cu activitatea şcolară. 

Astfel, în cei patru ani de şcoală, învăţătoarea a reuşit: 

Să devină prietena copilului şi a familiei; 

Să-l apropie pe copil de colegi; 

Să-l motiveze în activitatea şcolară; 

Să corecte unele deficienţe de pronunţie; 

Să-l determine să-şi controleze exprimarea; 

Să se simtă şi să fie tratat ca un om ,,normal”. 

 

3.C.B., un firav, singur la părinţi şi dorit de aceştia, care a suferit un   traumatism cranian 

(despre care învăţătoarele au aflat mult mai târziu  deoarece părinţii nu discutau despre acest lucru) a 
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fost înscris la şcoală în clasa întâi. Încă de la început i s-a părut foarte greu la şcoală. Oboseşte foarte 

repede.  

  C. nu reuşeşte să transcrie literele (a, A, m, M, n, N), ci doar copiază fără să facă legătura literă 

de tipar/literă de mână. Citeşte litera de tipar din diferite materiale, o recunoaşte dar nu şi pe cea de 

mână. Pe carte, citeşte  cuvintele şi literele de tipar, dar nu şi pe cele de pe spaţiul liniat; citeşte de fapt 

,,imaginea” şi nu cuvântul. 

      Părinţii nu dispun de timp pe care să-l aloce copilului, nu ştiu cum să-l ajute şi nici nu vor să-l 

,,forţeze” prea tare ca să nu-l obosească (din cauza loviturii la cap).   

Şi totuşi, copilul a reuşit până la urmă să se adapteze situaţiilor şcolare, să le facă faţă, în ritm propriu 

şi să promoveze, în momentul acesta fiind elev în clasa a VII-a. 

 

Cum a reuşit învăţătoarea? 

• A discutat cu părinţii şi i-au determinat să îşi ajute copilul; 

• A explicat părinţilor cum să-şi ajute şi să-şi sprijine copilul şi să înţeleagă faptul că, uneori,  

copilul speculează grija pe care ei i-o atribuie; 

• A permis părinţilor să participe la activităţile şcolare şi să-şi ajute copilul la activități; 

• L-a antrenat pe C. în cât mai multe activităţi frontale şi i-a acordat o mai mare atenţie la 

activitatăți; 

• L-a încurajat pentru toate progresele făcute; 

• A lucrat diferenţiat cu el; 

• A folosit un bogat material didactic; 

• La rugămintea părinţilor, C. a rezolvat, împreună cu aceştia, sarcini de lucru la sfârşit de 

săptămână. De exemplu: 

           - Colorează cu culoarea roşie litera  ,,m”. 

           - Scrie cu culoarea roşie litera ,,m” mic de mână. 

           - Desenează fructe a căror denumire începe cu litera ,,m”. 

Toate acestea au fost în zadar. Impresia era că nu vrea să le înveţe, că nu înţelege de ce trebuie 

învăţate şi aceste litere din moment ce el putea să le scrie pe cele de tipar. 

Măsura care a dat în final rezultate, şi foarte repede, a fost una dintre cele mai simple.  

Deşi  în clasă erau nenumărate materiale didactice de acest fel, am desenat pe o bandă de hârtie 

o imagine reprezentativă pentru litera respectivă (măr pentru ,,m”, ac pentru ,,a”), am scris litera de 

tipar şi pe cea de mână, apoi am purtat o discuţie cu C.. ,,Uite, C., acesta este secretul nostru. Pe această 

bandă am scris literele de tipar şi pe cele de mână. Când ai de transcris ceva şi nu ştii, iei banda, pe 

care numai tu ştii unde  o pui, şi zici: <<Îl văd pe ,,m” de la măr şi scriu ,,m” de mână.>> La fel 

procedezi şi cu celelalte litere. (Eram la litera ,,i”). 

Rezultatul? 

Într-o săptămână, C. a învăţat să transcrie şi să citească literele şi cuvintele  scrise cu litere de 

mână. Din acest moment s-a schimbat şi atitudinea faţă de şcoală atât a copilului, cât şi a părinţilor 

care au înţeles că trebuie să fie alături de copil şi să-l sprijine nu numai material.  

Ca o observaţie, trebuie să spun că niciodată nu a pierdut banda pe care numai el şi-a păstrat-o 

şi, de fiecare dată, ne ruga să completăm banda cu desenul şi literele corespunzătoare. 
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Pare un exemplu foarte simplu şi, poate de aceea, am apelat la el mai târziu. Faptul că aceste 

exemple se aflau la tot pasul în clasă nu l-a ajutat pe C., ci numai materialul lui personal l-a făcut să 

depăşească obstacolul. 

 

4.Într-o altă clasă, unui copil i s-a întâmplat o nenorocire. S-a îmbolnăvit de o boală incurabil  şi  

i-a fost amputată o mână. A lipsit foarte mult de la şcoală şi a acumulat mari lacune. 

Învăţătoarea a fost nevoită să lupte cu atitudinea copiilor faţă de cel care a căpătat un ,, 

handicap”, dar şi să reducă din lacunele pe care copilul  le-a acumulat în timpul pe care l-a petrecut 

spital. Nu în ultimul rând, învăţătoarea a sprijinit-o pa mamă şi pe copil  să  meargă înainte, să lupte 

cu boala. 

Şi copilul este acum un om împlinit. 

Dacă citim cu atenţie cele patru cazuri prezentate, vom observa că în toate, implicaţiile majore 

ale cadrelor didactice se structurează pe trei direcţii: 

1.Schimbarea atitudinii cadrului didactic: 

          - crearea unui climat bazat pe toleranţă şi pe încredere reciprocă; 

          - tratarea tuturor copiilor în funcţie de particularităţile individuale; 

          - respect şi dragoste faţă de copii şi faţă de profesie; 

          - implicarea familiei; 

,, Fiecare om, în acelaşi timp, seamănă cu toţi şi nu seamănă cu nimeni.” (Vasile Pavelcu) 

2.Perfecţionarea/dezvoltarea profesională: 

-  informare, cercetare; 

-  proiectare, reproiectare; 

- cooperare cu alte cadre didactice dar şi cu specialişti din domeniul psihologiei, medicinii; 

-  capacităţi manageriale; 

-  capacitatea de a gestiona conflicte; 

 

3.  Modificarea practicii la clasă: 

    -  regândirea şi structurarea materialului predat; 

    -  tratarea diferenţiată; 

    -  ajutor dat direct copilului; 

    -  folosirea materialelor intuitive, a fişelor individuale sau de grup; 

    - antrenarea tuturor copiilor în diverse activităţi şcolare sau extraşcolare, sau în diverse proiecte; 

    - cooperarea cu familia; 

    - antrenarea familiei în mod direct în activităţile din cadrul clasei; 

    - asumarea responsabilităţii pentru toţi copiii din clasă. 

În loc de concluzii 

Argumente în favoarea  dezvoltării serviciilor de sprijin pe lângă şcoală 

Cred că fiecare dintre învăţătoarele cu oarecare experienţă a întâlnit în carieră cazuri deosebite 

cărora, cu mijloacele de care dispuneau, le-au făcut faţă, iar copiii, poate, le mulţumesc pe parcursul 

vieţii.  

Cred, de asemenea, că nu le-a fost uşor şi că a fost nevoie de experienţă, de căutare, de cercetare 

şi, de ce nu, de încercare şi de greşeli. 
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Ştiu că toate colegele au oferit  ajutor celei care avea nevoie, dar doar  la nivel ,,teoretic” sau cu 

oarecare materiale, greul, munca fiind efectiv dusă de  învăţătoarea care era direct implicată. 

Poate că dacă în şcoală ar fi existat un psiholog care să stea de vorbă cu părinţii R., ai lui C.,  

cu C. , cu R. sau cu A., şi cu mama acestuia, învăţătoarele ar fi recuperat timp pe care să-l poată folosi 

în folosul copiilor. 

Poate dacă în şcoală ar fi existat un logoped care să-i ajute pe R. şi pe C.M.C. să pronunţe şi 

să se exprime corect, timpul învăţătoarelor ar fi fost şi mai bine organizat. 

Poate dacă în şcoli ar fi existat materiale de sprijin pentru cadrele didactice dar şi pentru 

părinţi, ar  fi evitate situaţiile în care unii copii cu dizabilităţi nu sunt primiţi în anumite clase. 

   Poate dacă ar fi existat un profesor de sprijin care să lucreze cu A. pentru a-l ajuta să 

recupereze cunoştinţele pe care le-a pierdut cât a fost internat în spital, ar fi fost mult mai uşor pentru 

el şi pentru învăţătoare, dar şi pentru ceilalţi copii din clasă. 

Dar nu a fost nimeni care să  îi ajute pe aceşti copii şi pe aceste învăţătoare (şi pe multe, multe 

altele) care au avut, la un moment dat o foarte mare nevoie de sprijin. Ştiu că ele s-au ,,descurcat”. Dar 

oare cate alte cazuri de nereuşită stau ascunse prin şcolile noastre, prin gândurile cadrelor didactice? 

Iată de ce pledez în favoarea dezvoltării serviciilor de sprijin pe lângă şcoală. 

Poate că odată şi odată se va putea ajunge la cuvintele lui Lucian Blaga: 

                    ,,Noţiunile de profesor şi de elev vor fi  

             înlocuite odată,  frumos, prin cele de OM şi OM”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Ecaterina Vrăjmaş,       ,,Educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale” ,   note de curs;          

2. Ecaterina Vrăjmaş,      ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, Ed. ,,Aramis”,    Bucureşti, 2005; 

3.  Traian Vrăjmaş,   ,, Învăţământul integrat şi/sau incluziv” , Ed. ,,Aramis”,   Bucureşti, 2001       

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1549 
 

Utilizarea terapiilor educationale complexe și integrate in recuperarea elevilor cu 

cerinte educative speciale 

 

Brânda Florina 

Liceul Tehnologic Special nr 1 Oradea 

 

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație, care 

sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil. Fără 

abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor de acces, 

participare și integrare școlară, socială și profesională. 

Fiecare copil prezintă trăsături individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită o 

evaluare și o abordare personalizată. Copiii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și 

dezvoltare. Acești copii au în același timp și anumite necesități particulare, specifice, individualizate. 

Ei sunt diferiți din punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității, chiar dacă prezintă 

același tip de deficiență. 

Pe lângă curriculumul de bază pe care copiii cu cerințe educative speciale îl parcurg în demersul 

instructiv-educativ, în sprijinul și recuperarea lor intervin terapiile educative complexe și integrate. 

Acestea constituie munca profesorului educator și a psihopedagogului care dirijează procesul 

recuperator și sprijină învățarea în rândul acestor elevi. 

Terapia educațională complexă și integrată vine în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale 

speciale printr-o abordare curriculară structurată pe multiple arii de dezvoltare: intelectuală, 

perceptivă, fizică, personală și socială. Pentru ca școala specială să-și realizeze scopul, trebuie în așa 

fel organizată încât să nu constituie o simplă copie redusă a școlii de cultură generală. În primul rând, 

dizarmonia în viața psihică implică o individualizare mult mai pronunțată a procesului instructiv-

educativ decât în școala de cultură generală. Profesorul trebuie să analizeze în fiecare caz natura 

dificultăților întâmpinate în însușiirea anumitor cunoștințe. În afara metodelor și procedeelor generale, 

el va folosi și procedee particulare, mai eficiente la un copil sau altul.Îmbinarea corectă a muncii 

frontale cu cea individuală este o cerință de bază în școala ajutătoare. Includerea intensivă a activității 

și evitarea verbalismului exagerat este o altă cerință în instruirea  și educarea copiilor întârziați mintal 

( Roșca, 1967). 

Deficiența mentală se caracterizează în planul vieții psihice printr-o serie de trăsături generale 

specifice: vâscozitate genetică, heterocronie, rigiditate psihică, rigiditate a conduitei, deficiențe de 

comunicare, heterogenitate, heterodezvoltare intelectuală. 

B. Inhelder, introducând termenul de vâscozitate genetică, a studiat particularitățile procesului 

dezvoltării la deficientul mintal și a ajuns la concluzia că, în timp ce la copilul normal dezvoltarea se 

caracterizează prin fluență și dinamism susținut în procesul de maturizare intelectuală, la copilul 

deficient mintal dezvoltarea este anevoioasă și neterminată. Dacă la normal, mai devreme sau mai 

târziu, construcția mintală se desăvârșește la nivelul operațiilor formale, la deficientul mintal-îndeosebi 

debilul mintal- această construcție se împotmolește, stagnează, se oprește undeva în zona operațiilor 

concrete. Inhelder consideră că deficientul mintal- în speță debilul mintal- regresează adesea de pe 

poziția stadiului atins la un moment dat în dezvoltare, alunecând înapoi spre reacții proprii stadiilor 

anterioare. Acest fenomen lasă impresia  unei fugi de efort în fața solicitărilor intelectuale mai intense, 

echivalentă mai degrabă cu un reflux de apărare a debilului mintal decât cu o eschivare intenționată a 

acestuia. 
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O caracteristică aparte a deficientului mintal este reprezentată de infantilism, conduitele 

acestuia fiind marcate de interese puerile. 

Realizând o paralelă între copilul normal și cel deficient mintal, L.Not (1973) prezenta 

rezumativ asemănările și deosebirile existente între acești copii: atât copilul normal, cât și cel cu 

deficiență mintală parcurg acelașii traseu al dezvoltării intelectuale, dar în ritmuri diferite; în timp ce 

în jurul vârstei de 14 ani copilul normal atinge stadiul operațiilor concrete, deficientul mintal 

stagnează, rămânând undeva la nivelul treptelor intermediare operațional-concrete; procesul de 

invarianță a noțiunilor, care la copilul normal se conturează pe la 10-11 ani,  deficientul mintal prezintă 

serioase întârzieri, adesea rămânând neterminat; deficientului mintal ajuns în faza ultimă a dezvoltării 

sale intelectuale îi rămâne inaccesibil raționamentul propozițional bazat pe operații logice formale, cu 

noțiuni abstracte. Inițierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilități răspunde unei cerințe imperative a 

educației comprehensive și integrative pe care școala românească și societatea se stăduiesc să o 

implemeteze de câțiva ani încoace. 

Integrarea educațională a copiilor cu dizabilități nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături 

de copiii fără dizabilități, ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii, articulate pe principii 

comune și strategii incluzive. 

La baza proceselor de învățare recuperatorie stă educația senzorial-motrică primară, socializarea, 

căpătarea autonomiei personale care asigură temeliile unei educații cognitive și de integrare în comunitate, 

pas cu pas în măsura permeabilității și consolidării așteptate. 

Soluțiile educaționale privind integrarea copiilor cu deficiențe mintale se regăsesc în realizarea unui 

curriculum deschis, centrat pe copil, și respectând principiile educației integrate: principiul normalizării, 

principiul drepturilor egale,principiul diversității și principiul unicității și al individualizării. 

Procesul de învățământ dintr-o școală specială trebuie să vizeze, pe lângă componenta instructiv-educativă, 

și o componentă compensator-recuperatorie, aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităților 

din cadrul ariilor curriculare  Terapii specifice și de compensare  și Terapia educațională complexă și 

integrată. Se respectă, astfel, unul dintre principiile fundamentale ale educației speciale: principiul 

asigurării unității instrucției, educației, compensării, recuperării și/sau reeducării. 

Terapia educațională complexă și integrată are la bază un curriculum structurat pe următoarele arii 

de dezvoltare: 

-aria de dezvoltare intelectuală; 

-aria de dezvoltare perceptivă; 

- aria de dezvoltare fizică; 

-aria de dezvoltare personală și socială. 

Aceasta cuprinde cinci module: 

1. Stimularea cognitivă- vizează activități de învățare ce vin în sprijinul activităților instructiv-

educative realizate de profesorul psihopedagog prin completarea și consolidarea acestora; 

2. Terapia ocupațională – urmărește formarea unor deprinderi adaptative care îi permit copilului să-

și satisfacă nevoile personale și să se adapteze la mediu; 

3. Formarea autonomiei personale- presupune formarea capacităților copilului de a fi independent- 

igiena personală; reguli de comportare etc; 

4. Socializarea- are ca și scop pregătirea copiilor pentru integrarea optimă în viața socială și familie; 
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5. Ludoterapia- implică jocuri de stimulare a diverselor funcții și procese psihice și are valențe 

multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficiență mintală. 

Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conținut specific, astfel încât să 

răspundă cerințelor individuale de dezvoltare, dar și dezideratului general, de formare a unei personalități 

apte de a participa activ la viața de familie, de grup profesional și social. În scopul atingerii acestui deziderat 

major, sunt necesare următoarele: cunoașterea propriei persoane, a mediului și a normelor de 

compatibilizare cu acesta, structurarea abilităților de ordin psihomotric și instrumental, ce îl susțin ca 

membru activ al acestor grupuri, precum și cunoașterea/respectarea regulilor de existență independentă, 

condiționată de maturizarea emoțională și atitudinală, prin responsabilizarea sa față de activitate și față de 

ceilalți. 

Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară  Terapia educațională complexă și 

integrată au un caracter orientativ, oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciții de învățare și 

activități cu caracter terapeutic corespunzător nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficiență 

mintală, și respectiv zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte ( Programa școlară clasele I-X, anexa 

2 la Ordinul MECT nr 5234/ 01.09.2008). 1.Stimularea cognitivă 

Ca să înceapă să înțeleagă sensul lucrurilor din jurul său, un copil cu deficientă mintală trebuie să 

perceapă informații relevante din mediu, iar apoi să le folosească în situații curente de viață. Mulți dintre 

copiii cu dizabilități întâmpină dificultăți fie la receptarea informațiilor, fie la recunoașterea și folosirea lor 

ulterioară. Antrenamentul de gândire consumă un timp îndelungat la acești copii, dar este esențial pentru 

dezvoltarea unei autonomii ulterior reale. 

Elevul deficient mintal trebuie să atingă un nivel minim de cultură generală, să dovedească minime 

capacități de receptare, înțelegere și comunicare a informațiilor cu semnificație culturală. Stimularea 

cognitivă trebuie să adauge sprijinirii dezvoltării proceselor cunoașterii elemente de genul: spațiu 

cultural, timp istoric, social, casnic, etc, care să faciliteze adaptarea elevului cu deficientă mintală la 

mediul său, diminuându-i deficiența.  

 

2.Terapia ocupațională 

 

Scopul terapiei ocupaţionale este pregătirea progresivă şi raţională a copilului pentru activităţi 

cotidiene cu un grad cît mai mare de independenţă, educarea generală a copilului şi a familiei acestuia 

pentru a şti cum să se poarte cu un copil deficient şi să contribuie la educaţia acestuia. 

În privinţa activităţilor normale, copilului trebuie să i se confere, de la bun început, libertatea 

gesturilor, deplasării şi apucării de obiecte, în scopul de a i se dezvolta psihomotricitatea. Copilul are 

nevoie să vadă, să pipaie şi să manevreze obiecte cît mai diverse ca forme, şi destinaţie mai ales în 

cazul copilului nevăzător pentru a-şi imbogăţi experienţa.    Ulterior copilul va învăţa să confecţioneze 

obiecte din hîrtie, lîna, piele, materiale plastice, fiecare după posibilităţi. 

3.Ludoterapia  

Terapia prin joc reprezintă o modalitate de corectare a comportamentului copiilor, care din diverse 

motive nu pot sau nu vor să verbalizeze problemele cu care se confruntă. Terapia prin joc se 

adresează copiilor cu probleme de adaptare socială, copiilor care au fost abuzaţi, fizic, emoţional 

sau  care au suferit diverse pierderi. 
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În cadrul şedinţelor de terapie, terapeutul este cel care ghidează jocul copilului, încercând să 

scoată la iveală problemele ascunse, pe care copilul nu doreşte sau nu poate  să le gestioneze. În 

funcţie deficienţa(ele), precum şi de vârsta copilului, acestuia i se dau materiale, jocuri şi jucării cu 

care participă alături de terapeut la jocurile propuse. Fără jucării, terapeutul nu poate decât să 

vorbească cu copilul, deci prin joc el  poate să pătrundă în lumea copilului şi să participe alături de 

acesta la exprimarea sentimentelor. 

Activităţiile din cadrul terapiei cu copilul  au dovedit astfel eficienţa utilizării tehnicii ”lăzii 

cu nisip”, tehnică descrisă ca fiind o modalitate de utilizare a „lăzii cu nisip” şi a unor jucării în „lada 

cu nisip”. Copilul are posibilitatea de a explora spaţiul de joacă, de a manipula şi nu în ultimul rând 

de a-şi dezvolta creativitatea, dezvăluind astfel idei ascunse care pot fi interpretate de către terapeut. 

O altă tehnică utilizată este, modelarea în terapia prin joc, utilă în lucrul cu copilul deoarece 

acesta are posibilitatea de a explora cu mânuţele diverse materiale ale lumii înconjurătoare, cum este 

nămolul, de altfel puţin agreat de adulţi. 

Muzica este un alt aliat de nădejde în lucrul cu copilul la terapia prin joc. În terapia prin joc 

este utilă folosirea muzicii în special la copii cu sindrom Down care sunt atraşi de sunetele muzicale, 

dar nu numai aceştia. 

Drama în terapia prin joc este modalitatea prin care copilul este ajutat să-şi rezolve 

problemele. Cu ajutorul marionetelor, a jucăriilor de pluş, copilul poate învăţa să se transpună în rolul 

unei alte persoane, jucând un rol, sau chiar interpretând propriul rol într-un context diferit, pe care 

terapeutul în alte condiţii, nu ar fi putut să-l exploreze alături de copil. 

O altă modalitate de învăţare a comportamentului dezirabil îl constituie povestirea. Povestirea 

poate fi scrisă special pentru copilul cu care se lucrează în terapie sau pot fi folosite alte poveşti 

cunoscute  din care copilul să poată extrage în funcţie de potenţialul de care dispune, tocmai acele 

răspunsuri pe care le caută, sau care se doresc a fi rezolvate de către terapeut. 

Terapia prin joc reprezintă o experienţă de învăţare pentru copil. Ea se adresează tuturor 

categoriilor de vârstă dar cu precădere copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 12 ani. 

 

4. Socializarea  

Activitățile de socializare desfășurate cu elevii cu deficiență mintală au ca scop fundamental 

formarea unei personalități adaptată și integrată în mediul înconjurător și în societate. 

Ca ființă socială, omul este dependent de ceilalți oameni. Această dependență înseamnă de fapt, 

ajutor, posibilitatea de a comunica și coopera. Acest lucru dă naștere la sentimentul de partenență și 

solidaritate umană, precum și la sentimentul de securitate și siguranță. 

5.Formarea autonomiei personale 

Copilul cu deficientă mintală beneficiază de programe educaționale care să asigure, în primul 

rând, terapia și recuperarea, facilitând astfel adaptarea și integrarea socială de care are nevoie, ca 

membru al societății în care trăiește. Terapia, recuperarea, abilitarea și reabilitarea sunt vizate prin 

programele de formare a autonomiei personale și sociale a elevului cu deficiență mintală. Profesorul 

educator trebuie să utilizeze tehnicile de flexibilizare cognitivă pentru a valorifica la maxim potențialul 

de cunoaștere a elevilor cu deficiență mintală.  

Cogniția combină mai multe procese mentale corelate: percepția și reprezentarea, memoria, 

limbajul, gândirea și raționamentul, rezolvarea de probleme. Ideea de bază este de a forma la copiii cu 
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dizabilități posibilitatea de a ști cum să reacționeze în situații cotidiene de viață, dar și de a le îmbogăți 

sfera generală de informații și cunoștințe. 

Activitățile educațional-terapeutice trebuie să țină cont de achizițiile elevilor din programul de 

dimineață și au menirea de a pune copilul să exerseze în contexte diferite inițial cât mai multe teme. 

Este foarte important să existe o organizare a activităților în cadrul temelor cu legătură între 

ele, astfel încât elevii să aibă prilejul să folosească o serie de informații anterior achiziționate, cu scopul 

de a obține modificări durabile în plan cognitiv. 

Se urmărește stimularea perceptivă a elevilor, integrarea perceptivă, formarea raționamentului 

perceptiv, verigi importante pentru trecerea spre cognitiv și logic. 

De asemenea, activitățile sunt alese de așa natură încât îi antrenează pe elevi și din punct de 

vedere afectiv. 

Construirea realului la copil necesită și o dimensiune culturală fără de care personalitatea sa nu 

se poate structura și organiza. Finalitatea educațională vizează individul cât mai armonios integrat 

spațiului și timpului său socio-cultural. Personalitatea constituită este expresia unor multiple conjugări 

de factori, unde doar educația este bine structurată și intențională, principiile sale de acțiune fiind 

formative și corective. 

Elevul deficient mintal trebuie să beneficieze de șanse egale și să atingă un nivel minim de 

recuperare și integrare în societate. Activitățile din programul de după amiază susținute de profesorul 

educator, constituie o oprtunitate  pentru ducerea la îndeplinire a obiectivului major. 
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Teaching Mixed Ability Classes 

Profesor Ana-Irina Secară 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț 

               All teachers will surely admit that classes with special educational needs pose serious 

problems and make language learning and teaching arduous and frustrating. But what about mixed 

ability classes? Should they be included in our list of problems requiring special techniques and 

expertise? First we must define what we mean by mixed ability here. For our present purposes, a mixed 

ability class is one that contains within it students from at least three categories of very able, less able 

and unable. Although the very able will undoubtedly make excellent progress come what may, and the 

unable group with equal certainty makes little or no headway, the fate of the larger middle groups will 

depend a great deal on the teacher’s ability as an organizer. 

               When we examine the advantages and disadvantage of one kind of grouping over another we 

are really concerned with streaming as opposed to non-streaming. Where there is streaming within the 

class, groups can work with material which is appropriate to their level and can do so by means of 

useful discussion. Where there is no streaming, where, for instance, “B” is sitting next to “C”, the 

former can certainly be of enormous assistance to the latter, but what kind of dialogue is “B” going to 

have at her own level? We must not isolate a good student from the simulating conversation of her 

peers. It may be useful to think of mixer ability grouping in terms of pair rather than individuals. Next 

we will present an overview of some techniques for students’ preparation. 

A. Dictation 

   The value of this activity has been noted a number of times already. It is flexible enough to be used 

in a mixed ability situation, allowing the very able learners to tackle the entire passage and the other 

two levels to fill in appropriate blanks in their own copies. The following passage for dictation is taken 

from Combe Martin, Listening and comprehending, Macmillan 1970: 

    Seeing the world 

David was an energetic, ambitious young man / who lived in a remote village in Yorkshire / where 

there was a little for him to do to earn a living. / He ran errands for the local farmers,/ delivered 

newspapers for the village shop / and helped his parents who ran a small, picturesque hotel./ One 

morning he announced he was going to leave home and see the world./ His father was very upset / and 

reminded him that the money he had saved would not last very long./ But David insisted,/ telling his 

parents that they need not worry / as he was sure he would be able to manage.  

    Level A (very able) 

Lexically, this is quite a difficult passage and is certain to be a challenge even at this level. These 

students should do it as a straightforward dictation first then use it for follow-up activities. 

    Level B (able)  
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This level could do a partial dictation. Certain structural words and content words would be missing 

from their copies of the dictated passage and they would have to be put in.  

    Level C (less able) 

In this case, students would have the complete passage in front of them, but there would be multiple-

choice frames within the text and they would indicate the word, or phase, which they thought they had 

heard.  

B. Reading comprehension 

 We shall make use of the same passage to illustrate levels of comprehension and ways of encouraging 

members of the group to help each other. In using the same passage, however, we must be aware of 

the danger that the material itself could be too difficult for the third level, but this is an area where the 

group can help itself. 

     Although the passage has a number of difficult words in it, and the opening sentence has a fairly 

complex grammatical structure, it is not too difficult from the point of view of content and concepts. 

Young people are interested in reading about other young people with a sense of adventure and a desire 

to leave home. 

    Before giving out work cards to the groups the teacher could introduce the material as follows: 

1. Class discussion of the general theme. The passage goes on to describe David’s problems in London 

before he eventually met a friend who helped him to get a job on board a cargo ship. 

2. Dealing with difficult vocabulary by making the fullest possible use of the very able students. It 

may be necessary to use some first-language equivalents at this stage.  

3. Group discussion based on a few very general questions put on the board by teacher. Again, the 

more able students will assist the weaker ones.  

(a) What kind of person was David? (Group leaders will not accept ‘an energetic, ambitious young 

man’.) 

(b) Why didn’t he have any proper work? 

(c) Why was his father worried? 

(d) If you were David’s friend what advice would you give him? 

4. Use of work cards at appropriate level. Although firmly based on an understanding of the passage, 

the questions would encourage a variety of different activities.  

5. Follow-up work and more extended writing.  

 

C. Writing 

Weaker students have many problems when it comes to writing. In oral work they can often stumble 

through and come up with an adequate response after suitable prompting, but errors in written works 

are semi-permanent and can be very demoralizing. These students should be given writing activities 
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that preclude serious error; there must be adequate control and guidance so that a measure of 

confidence can be gained.  

D. Drama 

This is a blanket term that covers a wide range of oral activities that have an element of creativity 

present. If students are using a simple dialogue that they have written themselves the creativity if 

obvious, but even if they are reading someone else’s lines, with at least one other person listening 

and watching, they are being creative. Dialogues and small plays are very useful indeed in mixed-

ability situations because major and minor roles are so natural. Also lines can be learnt and rehearsed 

to give confidence to the weaker speakers. At the other end of the scale, able students can improvise 

and project their own personalities. The different levels can, of course, be mixed; as long as the more 

able student ends with the right cue for the less able to come in and read his part, he can improvise 

all he wants. In this brief section on mixed ability classes we have examined criteria for setting up 

groups, ways of presenting new material to the class as a whole and techniques for providing 

appropriate activities to coincide with levels of ability. 

    We have said nothing about teacher attitude, but it can be the decisive factor in a mixed ability 

situation. Where there is a sense of community within the classroom and a genuine desire to help, 

there can be real progress at all levels. If we have to use emotive labels and terms, the disability may 

be much more meaningful and productive than inability. At least, it suggests the need for help.  
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DREPTUL DE A LOCUI ÎN COMUNITATE. PREVENIREA INSTITUȚIONALIZĂRII  PE 

CRITERIU DE DIZABILITATE-  STUDIU DE SPECIALITATE 

Popa Ioana-Daniela 

 Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu”Comuna Tarcău, Judeţul Neamţ 

 

1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

 Cuvântul segregare înseamnă delimitare, separare, îndepărtare. 

 Instituționalizarea înseamnă internarea unui copil într-un centru de plasament sau a unui 

bătrân într-un azil.  

Persoană cu dizabilităţi – „persoană cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau 

senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi participarea ei 

deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane”. (1) 

Comunitatea reprezintă un grup de oameni care împart interese, credințe sau norme de viață 

comune. (2) Cine locuiește într-o comunitate trăiește în mijlocul semenilor săi, bucurându-se de toate 

drepturile ce decurg din aceasta. 

Scopul lucrării este de a demonstra beneficiile pe care le are integrarea socială a copiilor cu 

dizabilități,  prevenind instituționalizarea pe acest criteriu al dizabilității și beneficiind de dreptul de 

a locui în comunitate.  

 

2. DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ 

Dacă există condiții propice de creștere și dezvoltare, dezvoltarea unui copil este condusă 

într-o direcție pozitivă. Pe măsură ce începe să înțeleagă cele mai simple noțiuni sociale și le 

procesează, copilul învață gradual diferite abilități de viață.  Instrumentele care îl vor ajuta să se 

descurce cu sarcinile cotidiene sunt tocmai aceste abilități, care depind de un număr mare de 

variabile: 

a. Auto-suficiența 

b. Limitele 

c. Testarea realității 

d. Reciprocitatea 

e. Dezvoltarea ca  proces 

2.1. AUTO-SUFICIENȚA 

Independența este o funcție a încrederii în sine a copilului și se poate cultiva doar într-un 

mediu stabil. Fiecare copil are nevoie de îndrumare și sprijin pentru a-și dezvolta un simț al auto-

suficienței  care condiționează la rândul ei dezvoltarea personalității. Pericolul începe în 

momentul în care copilul cu dizabilitate observă că cei din jurul lui îl percep ca fiind 

,,handicapat”, îl protejează și tratează conform cu nivelul lui de funcționare, se percepe așa și 

capătă justificarea pentru a se comporta în continuare așa. Scade curiozitatea și devine, încet, 

incapabil de a face față provocărilor. Părinții trebuie să învețe să transfere responsabilitate 

parțială asupra copilului lor, transmițându-i mesajul că ceilalți au încredere în abilitățile lui. 
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Acest mesaj îl vor provoca să încerce să realizeze lucruri care îi păreau neinteresante, 

neatrăgătoare, imposibile. Este important, de asemenea, să existe toleranță, să  nu se facă deloc 

comparații, să i se impună copilului să respecte aceleași reguli care se aplică tuturor copiilor din 

grupă.  

Procesul de atingere a independenței depinde de măsura în care oamenii din jurul copilului sunt 

pregătiți să îi identifice abilitățile și să contribuie la dezvoltarea acestora, precum și de felul în 

care mediul se raportează la copil. Independența se materializează atunci când copilul 

demonstrează că poate rezolva singur diferite sarcini, respectă reguli, poate trece ușor de la joaca 

în mod independent la joaca cu mai mulți copii.   

2.2 LIMITELE 

Adultul stabilește limite și reguli pe care copilul trebuie să și le însușească. Acestea îl 

conectează la realitatea de aici și acum, îl ajută să se concentreze și îi oferă o stare de liniște. Este 

important ca fixarea limitelor să se facă într-o manieră pozitivă, încurajatoare dar autoritară în 

același timp, ceea ce îl ajută pe copil șă își dezvolte abilitatea de a surprinde esența mesajului în 

mod clar și de a și-l însuși. 

2.3 TESTAREA REALITĂȚII 

Socializarea timpurie se răsfringe pozitiv asupra formării personalității și a adaptării la viață. 

Rutina din timpul activităților de la grădiniță îi permite copilului să se simtă protejat, să își 

canalizeze atenția, să se simtă egal cu ceilalți și atunci este motivat că ceea ce face este important 

atâta timp cât își folosește propria inițiativă. Se dezvoltă spiritul de inițiativă, își consolidează 

dominația ( lateralitatea mâinii), își dezvoltă simțul echilibrului , se dezvoltă abilitățile psiho-

motorii. Adulții trebuie să încurajeze încercările, să îl laude, să îl învețe pe copil că știința derivă 

din experiențe cumulate, iar un eșec nu înseamnă neapărat un dezastru. Oferindu-i un model, 

copilul își dezvoltă abilitatea de a testa realitatea. 

2.4  RECIPROCITATEA 

Copilul cu dizabilități trebuie susținut în îmbunătățirea relațiilor interpersonale de către adult, 

în calitate de intermediar, prin recunoașterea unor nevoi personale, precum și respectarea 

nevoilor celorlalți. Tonul folosit este relaxat, prietenos, comunicând cu copilul la nivelul ochilor 

și impunând în acest fel o comunicare deschisă și o atmosferă plăcută. În acest fel se 

consolidează relația de reciprocitate dintre copilul special și mediul său social. 

2.5 DEZVOLTAREA CA PROCES 

Procesul de creștere are loc pe mai multe niveluri în același timp, incluzând pauze, relaxări, 

regresii și interludii. Dezvoltarea copilului (creștere fizică, percepție, înțelegere, însușirea și 

aplicarea cunoștințelor) este un proces care are loc cu o viteză specifică individului și este 

imperios necesar să se profite de fiecare stadiu al dezvoltării, fără să se grăbească un anumit 

stadiu sau să fie sărit. 
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Pentru a-l ajuta pe copil în procesul de maturizare, este important ca adultul să fie răbdător și 

familiarizat cu reacțiile copilului în toate situațiile sociale. Trebuie definite sarcinile pe care le 

poate îndeplini de unul singur, ca și cele la care va avea nevoie de ajutor.  

Prioritizarea obiectivelor și scopul se redefinesc în permanență.  

 

3. CREAREA UNUI SISTEM INCLUZIV 

Unui copil special îi este greu să facă față și să accepte cerințe. Dar atâta timp cât regulile 

unui sistem sunt clare și corespunzătoare nevoilor sale, el acceptă provocările de bună voie și se 

bucură că poate crea și poate fi parte integrantă dintr-un sistem bine definit. Atunci vorbim 

despre un copil bine adaptat și sprijinit. Un sistem care va reuși să ia în considerare nevoile 

speciale și învățarea prin experiențe, să îi includă pe copiii cu cerințe speciale, este un sistem ce 

pune accent pe dezvoltarea personalității.  

Există provocări și dificultăți la nivelul copilului cu CES, a grupului, a părinților și a 

educatorilor. Mediatorul are rolul de a supraveghea procesul de integrare a copilului cu CES, este 

parte integrantă din echipă, menține un contact cu toți copiii și ajută la activitățile de grup. Când 

școala este conștientă de propriile limitări, atunci când are de-a face cu sarcina integrării, când 

este conștientă că nu poate oferi copilului maximum de atenție necesar, poate solicita sprijin 

individual al copilului în cadrul educațional.  

Pentru ca un copil special să se obișnuiască cu mediul, să fie acceptat de acesta, el trebuie să 

simtă că aparține acelui grup, care îl acceptă necondiționat. 

Părinții trebuie să fie permanent sprijiniți, ei sunt oamenii devotați care au de a face cu greutăți, 

depun imense eforturi, își dedică viața dezvoltării și evoluției copilului cu CES, integrându-i 

alături de semenii lor în școala de masă. 

 

4. CONCLUZII 

„Instituţia de învăţămînt preşcolar constituie cadrul instituţional cu care trebuie să înceapă 

incluziunea, aducînd beneficii maxime în dezvoltarea copilului pe toate aspectele personalităţii, 

beneficii cu impact major în viaţa acestuia.” (3) Integrarea totală încurajează atât sistemul cât și 

copilul în asumarea responsabilității.  

Am arătat, prin cele expuse mai sus, beneficiile pe care le are integrarea socială a copiilor cu 

dizabilități, prevenind instituționalizarea pe acest criteriu al dizabilității și beneficiind de dreptul 

de a locui în comunitate.  
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Toți putem fi un exemplu 

  

Prof. Gabriela-Doina Giuraniuc 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

Moto: „Poți învăța multe lucruri de la copii. De exemplu, despre cât  

de multă răbdare ar trebui să ai.” Franklin P. Jones 
 

Este o adevărată provocare să fii profesor în zilele noastre. Îmi place să cred că-i fac faţă destul 

de bine. Încerc să văd partea pozitivă a lucrurilor, a vieţii în general şi să-mi fac datoria într-un mod 

cât mai profesionist posibil la care adaug un munte de dragoste pentru copii şi meseria pe care o am, 

un izvor nesecat de răbdare şi foarte multă preocupare pentru ceea ce au nevoie tinerii noştri, viitorul 

de mâine al ţării. Pare un stereotip, dar nu este. Noi trăim cu ei, pentru ei şi, în viitor prin ei aşa cum 

afirma şi John W. Whitehead: “Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom 

vedea.” De aceea consider că nu trebuie să-i pregătim pe elevi numai pentru astăzi ci mai ales pentru 

vremurile ce vor veni şi în care noi, probabil nu vom mai fi. Este enorm de greu să intuieşti şi ca 

părinte, şi ca profesor ceea ce va fi şi de aceea e bine să ne gândim la toate sau măcar să încercăm. 

Este şi datoria noastră etică de-a le insufla principiile de bază ale unui stil de viaţă sănătos (respectul 

faţă de sine şi de celălalt/ceilalţi, corectitudinea, recunoaşterea unei fapte mai puţin bune săvârşite, 

curajul, munca, etc.). Însă, până reuşim să-i învăţăm câte puţin în fiecare zi apar şi conflictele de orice 

fel, dar astfel avem şi posiblitatea de a-i învăţa şi cum să le rezolve. 

Mi-am propus să realizez un studiu de caz, în care să prezint situația unui elev din clasa a IX-

a Școală profesională căruia i-am devenit dirigintă din septembrie 2020. Acest elev este diagnosticat 

ca fiind unul cu cerințe educaționale speciale. Diagnosticul pus de medicul primar neurologie și 

psihiatrie pediatrică este DM II  QI = 44 CU REGRESIA FUNCȚIILOR PSIHICE DATORITĂ 

CRIZELOR CONVULSIVE ZILNIC. BRADILALIE. BRADIPSIHIE. LENTOARE IDIATIVA. 

EPILEPSIE CRIZE PARȚIALE SECUNDAR GENERALIZATE SIMPTOMATICE (LEZIUNE 

SECHELARĂ (GIOZA) TEMPORO-POLAR STG – 5 ANTICONVULSIVANTE MAJORE) CU 

TULBURĂRI PSIHICE – INTERCRITICE – CRIZE ZILNIC. 

Recunosc faptul că, la început m-am speriat când am citit diagnosticul. Am avut mereu copii 

în clasele la care am predat sau am fost dirigintă cu nevoi speciale, dar nu atât de grav bolnavi. Pentru 

a-l putea ajuta am realizat harta cognitivă a nevoilor, pe care o prezint mai jos. 

 

HARTA COGNITIVĂ 

NEVOILE MELE NEVOILE LUI 

✓ Elevii să fie prezenţi la oră şi să nu întârzie; 

✓ Să fie politicoşi, civilizaţi; 

✓ Să fie dornici de a învăţa lucruri noi şi de a-şi 

consolida cunoştinţele dobândite; 

✓ Să respecte profesorul /profesorii şi pe colegii 

lor de clasă; 

✓ Să fie atenţi, să nu deranjeze ora; 

✓ Să coopereze atunci când este nevoie; 

 

✓ De a nu ieşi în evidenţă (elevului nu-i 

place să fie tratat diferit în vreun fel); 

✓ De a fi sănătos; 

✓ De a fi împreună cu colegii; 

✓ De a învăţa; 

✓ De a nu fi deranjat de colegi în timpul 

orei pentru a putea fi atent şi a înţelege 

noţiunile noi predate; 
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✓ Să respecte regulile impuse de regulamentul 

şcolar şi cele care ţin strict de ora de limba şi 

literature română. 

INTERESELE MELE INTERESELE LUI 

✓ Fiecare lecţie să se desfăşoare fără conflicte; 

✓ La sfârşitul fiecărei lecţii elevii să înţeleagă 

noţiunile noi; 

✓ Să fiu un exemplu bun pentru elevii mei, să fiu 

evidenţiată ca un profesor serios şi bine pregătit; 

✓ Să obţin performanţe pe plan professional şi în 

relaţiile cu elevii. 

✓ Să nu fie în centrul atenţiei; 

✓ Să fie un elev bun; 

✓ Să se simtă bine, apreciat și în siguranță; 

✓ Să obţină note cât mai mari; 

✓ Să înveţe. 

VALORILE MELE VALORILE LUI 

✓ Corectitudinea; 

✓ Toleranţa (cu măsură); 

✓ Iubire şi respect faţă de elevi; 

✓ Respect pentru oameni şi natură; 

✓ Cinste; 

✓ Bunătate. 

✓ Să fie respectat de profesori; 

✓ Să i se recunoască meritele, să nu fie 

considerat inferior celorlalți colegi; 

✓ Să fie ascultat şi punctual lui de vedere; 

✓ Corectitudine; 

✓ Înţelegere. 

MOTIVAŢIILE MELE MOTIVAŢIILE LUI 

✓ Să fiu pefecţionistă; 

✓ Să creez lecţii cât mai atractive şi pe înţelesul 

tuturor elevilor; 

✓ Să am elevi foarte bine pregătiţi; 

✓ Să descoper şi să perfecţionez elevi talentaţi 

(deşi mai greu la un liceu tehnologic, dar nu 

imposibil pentru că la fiecare generație descopăr 

firi sensibile). 

✓ Pentru că dorește să fie un elev la fel ca 

ceilalți; 

✓ Pentru că dorește să ducă o viață normal, 

în ciuda tuturor greutăților; 

✓ Pentru că dorește să învețe o meserie 

pentru a-și putea purta singur de grijă;  

✓ Pentru că este ambițios și un luptător. 

TEMERILE MELE TEMERILE LUI 

✓ De a nu reuşi să captez atenţia elevilor; 

✓ De a nu fi destul de pregătită din punct de vedere 

profesional; 

✓ De a nu le înţelege nevoile; 

✓ De a nu şti cum să-i ajut; 

✓ De a nu reuşi să-i motivez destul. 

✓ Că este ignorat; 

✓ Că nu este acceptat de colegi și profesori; 

✓ Că nu va face față încercărilor; 

✓ Că este tratat diferit; 

✓ Că nu este luat în serios; 

✓ Că ceilalți nu văd că și el poate; 

✓ Că este considerat un parazit; 

✓ Că nu este apreciat așa cum merită. 

LIMITELE /PREJUDECĂŢILE /TABU-

URILE MELE 

LIMITELE /PREJUDECĂŢILE 

/TABU-URILE LUI 

✓ Când sunt prea stresată nu reușeșc să mai fiu eu 

cea dintotdeauna: calmă și concentrată; 

✓ Când într-o clasă de 25 de elevi unul este cu 

nevoi speciale nu reușeșc să mă ocup de el pe 

cât de bine ar reuși un asistent personal; 

✓ Nu acceptă faptul că din cauza bolii este 

diferit și trebuie tratat diferit; 

✓ Este extrem de încăpăținat și nu acceptă 

că are nevoie de ajutor; 
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✓ Consider că în astfel de cazuri acești copii ar 

trebui să aibă câte un asistent personal care să-i 

ajute în permanență. Eu nu am pregătirea 

necesară pentru a putea acoperi toate cazurile, 

mai ales dacă în aceeași clasă ai două sau chiar 

trei cazuri total diferite. Teama mea este că nu-i 

pot ajuta așa cum ar face-o un specialist. 

✓ Nu  acceptă ca mama sa să-l însoțească la 

ore; 

✓ Dorește să se descurce mereu singur, deși 

crizele sunt destul de dese. 

LIBERTATEA MEA LIBERTATEA LUI 

✓ Dacă elevii respectă regulile și-mi ascultă 

sfaturile, la lecţii mă simt liberă şi plină de idei 

noi. 

✓ De a fi lăsat să-şi exprime ideile, să se 

comporte aşa cum consideră de cuviinţă 

fără a fi încorsetat de norme şi reguli 

speciale. 

REGULILE MELE REGULILE LUI 

✓ Elevii să respectă legile scrise şi nescrise, setul 

de reguli pe care le-am negociat la începutul 

anului şcolar; 

✓ Respect; 

✓ Toleranță din partea tuturor; 

✓ Să ne sprijinim unii pe ceilalți la nevoie; 

✓ Suntem o echipă; 

✓ Corectitudine; 

✓ Punctualitate. 

✓ Are propriile reguli care nu le încalcă pe 

cele ale profesorului şi ale colectivului; 

✓ Are nevoie de atenția colegilor în pauze 

și atenția profesorilor la ore pentru a-i 

oferi sprijin atunci când are crize; 

✓ Dorește să ducă o viață normală, chiar 

dacă boala îl face să lupte mai mult. 

TERITORIUL COMUN TERITORIUL COMUN 

✓ Respect reciproc; 

✓ Înțelegere; 

✓ Toleranță; 

✓ Corectitudine; 

✓ Să înveţe. 

✓ Respect reciproc; 

✓ Înțelegere; 

✓ Toleranță; 

✓ Corectitudine; 

✓ Să înveţe. 

 

După ce am lucrat harta cognitivă am înțeles mai bine nevoile lui, felul de a gândi și, mai ales 

nevoia lui de a fi tratat nediferențiat. 

Ceilalți copii din clasă l-au acceptat foarte repede, au ascultat cu atenție indicațiile pentru a-l 

putea ajuta și au manifestat dorință în a-l ajuta. Niciunul nu a avut de obiectat. În cele câteva săptămâni 

cât s-au întâlnit la școală i-au oferit ajutorul fără ca el să se simtă rău. Am rămas uimită faptul că au 

manifestat multă toleranță și înțelegere. De altfel și părinții copiilor au manifestat înțelegere și 

toleranță. Mai mult este un adevărat exemplu pentru colegii lui.  

Copiii cu nevoi speciale sunt niște luptători de la care putem învăța zilnic ce înseamnă cu 

adevărat să lupți și să fii un învingător la finalul fiecărei zile și mai ales să te bucuri de viață din plin 

indiferent cât de grea ar fi. Am învățat că trebuie să mulțumesc în fiecare zi pentru ceea ce am și să fiu 

puternică. 
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Adaptarea curriculară și facilitarea incluziunii elevilor  

cu tulburări de spectru autist în învățământul de masă 

Prof înv primar Fătu Oana Magdalena 

Școala Gimnazială Nr 43 Ferdinand, Constanța 

 

,Afectarea persistentă a comunicării sociale reciproce și a interacțiunii sociale (criteriul A) 

și modele restrictive și repetitive de comportament, interese sau activități (criteriul B). spectru - 

variația manifestărilor tulburării, în funcție de: gravitatea afecțiunii, nivelul de dezvoltare, vârsta 

cronologică,caracteristicile individului, mediul său de viață, modelul de intervenție, compensare si 

susținere curentă de care persoana cu TSA beneficiază. 

A. Deficite persistente în comunicare si 

interacțiune socială: 

B. Modele repetitive si restrictive de 

comportament și de interese: 

- Dificultăți de a menține un dialog;  

- Nivel redus de comunicare a intereselor și a 

nevoilor;  

- Dificultăți în a iniția sau a răspunde 

interacțiunilor sociale;  

- Contact vizual deficitar;  

- Dificultăți în a-și face prieteni;  

- Theory of mind.  

Activități sau vorbit cu caracter stereotip sau 

repetitiv; 

Toleranța scăzută la schimbare, preferința 

pentru rutină; 

Interese restrictive de intensitate atipică; 

Hiper sau hiporeactivitate la stimuli senzoriali. 

Provocări generate de incluziunea copilului cu TSA într-o clasă de copii neurotipici 

• Dificultăți de înțelegere a instrucțiilor;  

• Lipsa motivației pentru învățare și colaborare;  

• Dificultăți de înțelegere a regulilor sociale;  

• Deficite în ceea ce privește capacitatea imaginativă;  

• Rezistența la schimbare;  

• Sunt distrasi usor de aspecte nesemnificative pentru noi sau de interese personale;  

• Dificultăți în înțelegerea emoțiilor si intențiilor colegilor de clasă. 

• Probleme de comportament:  

- Comportamente stereotipe  

- Tantrum  

- Agresivitate/autoagresivitate 

- Fixații/comp. obsesiv-compulsive 

 

Elevii cu TSA integraţi în învăţământul de masă ,,parcurg curriculumul şcolii de masă 

adaptat potenţialului de dezvoltare psihoindividual al acestora” (Art. 17, Norme metodologice 

din 25 august 2016 de aplicare a legii nr. 1512010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist).  
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TSA nu este o afecțiune degenerativă și învățarea și compensarea se realizează pe parcursul 

întregii vieți.  Adeseori simptomele au intensitate maximă în copilărie, înregistrându-se progrese 

evolutive în anii ulteriori.  Cei care devin independenți la maturitate sunt în general cei care au abilități 

intelectuale și de comunicare mai dezvoltate și au găsit un domeniu în care să activeze, care se 

potrivește intereselor și abilităților lor speciale. Educația are un rol esențial în dezvoltarea acestor 

abilități speciale și a celor care să îi ajute să funcționeze independent.  

Factori care contribuie la o incluziune eficientă 

• Flexibilitatea cadrului didactic și deschiderea acestuia spre schimbare și învățare continuă; 

• Nivelul de autoeficacitate a cadrului didactic; 

• Adaptarea și individualizarea curriculum-ului ținându-se cont de nevoile, abilitățile și 

interesele copilului;  

• Existența unei echipe multi/transdisciplinare care să planifice, să monitorizeze și să evalueze 

procesul de incluziune, colaborarea strânsă între membrii echipei și cu părinții copilului;  

• Includerea copilului în programe terapeutice individualizate suplimentare, desfășurate sub 

coordonarea unor specialiști acreditați care urmăresc progresul copilului;  

• Asigurarea unui climat de acceptare și prietenie în clasa sau grupa de elevi; 

• Pregătirea cadrelor didactice în ceea ce privește utilizarea unor tehnici comportamentale. E 

important ca fiecare cadru didactic ce lucrează într-o clasă incluzivă să fie informat cu privire 

la criteriile de diagnostic, particularitățile copiilor cu TSA, să recunoască un comportament, să 

înțeleagă influența mediului asupra comportamentului și să cunoască câteva tehnici de 

modificare comportamentală.  

• Evaluarea complexă a abilităților elevului înainte de incluziune 

• Cunoașterea planului de intervenție al copilului de către cadrul didactic 

• Pregătirea copilului pentru incluziune (De ce abilități va avea nevoie?)  

• Vizitarea școlii sau a grădiniței împreună cu părinții și însoțitorul înainte de începerea anului 

școlar, și cunoașterea cadrului didactic  

• Pregătirea colegilor pentru incluziune (explicații în legătură cu comportamentul copilului, 

explicații legate de cum să se comporte cu colegul lor, cum să reacționeze atunci când acesta 

are un comportament inadecvat, vor fi încurajați să interacționeze cu el și să accepte diferențele 

dintre elevi în general.  

Pentru ca integrarea să fie una de succes, copilul cu tulburări din spectrul autist trebuie 

să fie înțeles și privit ca fiind egal în colectivitate, iar cadrul didactic este cel mai în măsură să 

creeze mediul propice dezvoltării acestuia din punct de vedere social, comportamental și 

emoțional.  
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1. Adaptarea curriculară se poate face prin: 

- Conținuturi (din punct de vedere calitativ și cantitativ), 

- Proces didactic (grad de dificultate, metode de predare, materiale didactice, timp, nivel de 

sprijin),    

- Mediu (fizic, psihologic, social), 

- Evaluare și produs (rezultatul evaluării). 

2. Adaptare curriculară prin: stil,  volum,  profunzime,  ritm. 

Sfaturi pentru folosirea celor mai bune strategii: 

1. Crează un mediu predictibil (Folosește un orar vizual) 

2. Introduceți orice schimbare treptat 

3. Folosește un limbaj simplu și clar  

4. Exagerează mimica, intonația și gesturile  

5. Asigură-te că elevul este atent la tine înainte de a-i comunica ceva 

6. Folosește suport vizual (imagini, pictograme)  

7. Oferă un model de răspuns, încurajează imitația  

8. Revino la întrebare/cerință, până când răspunde independent 

9. Recompensează fiecare răspuns independent 

10. Recompensează-l pentru intervale de timp în care nu apar comportamente problematice 

11. Oferă mai multe variante de alegere 

12. Dă-i o singură instrucție o dată 

13. Folosește-te de motivația naturală a copilului prin alegerea unor activități care au legătură cu 

interesele lui 

Rolul însoțitorului în procesul de incluziune 

• Însoțitorul este liantul între copil, cadrul didactic și colegi  

• Aduce la cunoștința cadrului didactic opțiuni cu privire la îmbunătățirea relaționării cu copilul, 

tehnici de predare/facilitare a învățării și de recompensare, informează profesorul despre 

evoluţia programelor de acasă/din terapia individuală, despre necesităţile, capacitatea și 

interesele copilului  
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• Ajută copilul să atingă obiectivele individualizate  

• Facilitează interacţiunea cu copiii de aceeaşi vârstă  

• Colectează informaţii despre comportamentele copilului în clasă sau în alte medii de 

interacţiune socială, pe baza cărora va aplica şi va modifica intervenţia terapeutică atunci când 

este necesar  

!!! E foarte important ca instrucțiile, regulile, întrebările să fie formulate de către cadrul 

didactic, la fel și consecințele pentru nerespectarea regulilor.  

Profesorul îi va da sarcini direct copilului. Însoțitorul nu va repeta cerința, ci va oferi mai 

degrabă un ajutor pentru răspuns, apoi va face anunța subtil cadrul didactic în momentul în care 

consideră că elevul este atent și acesta poate să răspundă independent.  

Echipa transdisciplinară 

• Modelele tradiționale în care adulții lucrează împreună, inclusiv în echipe multidisciplinare și 

interdisciplinare, adesea izolează specialiștii unul de altul și ei nu reușesc să colaboreze pentru 

oferirea de servicii eficiente (Carpenter, King-Sears & Keys, 1998).  

• În echipele transdisciplinare, colaborarea există de-a lungul tuturor etapelor: organizare, 

planificare, evaluare și intervenție.  

• Membrii echipei colaborează de-a lungul procesului de incluziune comunicând frecvent și 

realizând împreună activități de evaluare și intervenție într-un context natural  

• Fiecare membru poate descrie aceleași rezultate din propria perspectivă.  

• Planificarea are loc în echipă, fiecare având ocazia să descrie perspectiva sa, să identifice 

obiective care să fie îndeplinite dincolo de disciplinele obligatorii și să primească contribuția 

altor membrii în legătură cu disciplina sau domeniul propriu de activitate  

• Părinții sunt implicați activ în echipă, în toate fazele procesului de incluziune, ca membrii egali 

cu ceilalți specialiști.  

Obiectivul final al incluziunii este creșterea nivelului de independență al copilului.  
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Brățara curajului și a prieteniei  

prof. înv. primar Tămaș Silvia Monica 

                                                                                        Școala Gimnazială nr. 1 Dej, jud. Cluj 

 

Date de identificare:  

Numele și prenumele: C.R. 

Clasa a II-a A 

Vârsta cronologică: 8 ani 

Diagnosticul: leucemie acută limfoblastică  

Componența familiei: legal constituită, raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi/între părinţi 

şi copii. Părinţii au o atitudine pozitivă față de educația fetiței, îi asigură suportul moral şi motivaţia 

intrisecă, sunt implicaţi în calitatea învăţării, responsabili, comunică în permanenţă cu şcoala.  

 Așa scriam în fișa de caracterizare psihopedagogică pe care eram obligată să o completez 

pentru școlarizarea la domiciliu a Roxanei. În urma bolii făcea parte dintr-o structură educațională 

nouă, cea a copiilor cu CES. Fetița zglobie și veselă, cu zâmbet de soare și ochi strălucind de bucuria 

copilăriei, cu două codițe care săltau jucăușe la fiecare pas vioi, era o mănușă de fetiță printre cei 30 

de prichindei. Pe cât de scundă, pe atât de hotărâtă se remarca atunci când organiza jocuri și râdea 

spunând povești interesante. Lua atitudine cu foarte mult patos împotriva celor care nu respectau în 

mod repetat regulile sau a celor care deranjau prin atitudinea lor nepăsătoare. Era corectă și sinceră, 

foarte rapidă în calcule și deosebit de îndemânatică. Avea zilnic pentru Doamna și colegele ei câte o 

surpriză viu colorată, confecționată de mânuțele ei pricepute: desene, brățări împletite, jucării din 

tangram și origami etc.  

 Cuprinși de rutina activităților și de efervescența fiecărei zile de școală, nimic nu anunța 

nenorocirea ce urma să apară. Fără antecedente medicale, durererile bruște de spate și de piciorușe au 

confirmat un diagnostic înspăimântător: leucemie acută limfoblastică. Roxana, copilul acesta bun, 

prietenos, generos, a început o luptă grea cu o boală înfricoșătoare. Părinții ei au fost în stare de șoc 

când mi-au dat cumplita veste. Se simțeau neputincioși și singuri, cu trupul și cu mintea golite de 

putere, le era aproape imposibil să gândească viața mai departe. Aveau atâta nevoie de o speranță încât 

erau la un pas să clacheze. Strigătul lor disperat după ajutor divin l-am auzit spărgându-mi timpanele, 

brațele lor întinse după sprijin sincer și devotat le-am văzut îmbrățișând pământul și atunci m-am simțit 

datoare să îmi aduc prinosul de rugăciune, competență, timp și toate resursele de care eram capabilă. 

 Aveam de predat în acele zile cea mai grea lecție din viața mea de dascăl. Trebuia să găsesc 

puterea cuvântului încărcat de speranță divină și biruința faptelor care alină durerea și zidește 

încredere. Mi-am pus sufletul în palme și am transmis celorlalți părinți din clasă mesajul înfiorător.  

Am compus zeci de texte, niciunul potrivit să cuprindă adevărul, dar și speranța. Aveam de trecut 

împreună prin marea încercare, trebuia să le fim aproape și să le acord sprijin moral și material. În 

momentele importante din viață știm cât de mult contează valoarea prieteniei, cea care aduce virtutea 

biruinței, a generozităţii și ajutorul dezinteresat. Părinții au fost generoși și au donat fiecare după 

posibilități sume de bani care i-au susținut cheltuielile aferente. Am demarat la nivelul orașului o 

acțiune de donare de sânge. Fiecare a știut să facă gesturi care să conteze, să spună cuvinte care să 

preţuiască enorm, să le transmită necondiționat curaj și încredere întru însănătoșire. Aveam permanent 

în minte următoarele întrebări: Ce mai puteam face să simtă că le suntem aproape și se pot baza pe 
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noi? Cum să le aducem speranță și încredere? Cum să fim convingători că totul va fi bine? Aveam 

nevoie de sprijin reciproc, le simţeam durerea și le-o împărtăşeam ... era atât de greu... dar trebuia să 

găsesc soluții în care să credem și să nădăjduim. Am participat împreună, copiii și părinții din clasă, la 

slujbele religioase din bisericile aparținând diferitelor confesiuni și ne-am rugat împreună pentru 

sănătatea Roxanei, grație Iubirii ce ne-a adus împreună la ceas de sfântă rugăciune.  Ne-am adunat o 

mare de suflete care a devenit o forță de inimi care au implorat o rază de lumină și de nădejde.  

 Aveam de predat a doua lecție, mult mai apăsătoare decât cea adresată părinților, în care să 

mă adresez copiilor mei. Problema apărută în colectivul nostru trebuia să aibă o conotație specială, de 

încurajare și optimism. Am fost foarte atentă la automonitorizarea mea emoțională, pe care o consider 

temelia comportamentului intențional în fața celorlalți copii din clasă. Mi-am reconsiderat reglarea 

emoțională și am reorientat nevoile grupului de elevi spre optimizarea funcționării personalității 

copiilor, astfel încât să le dezvolt reziliența. Aveau nevoie să dețină capacitatea de a depăși această 

perioadă dificilă și de a-și păstra echilibrul în urma acestei realități atât de triste. În toată această 

perioadă am căutat procedee și tehnici de reglare emoțională având ca suport o rețea de strategii de 

suport eficiente, aplicate în momente diferite ale zilei: recunoașterea și exprimarea asertivă a emoției 

negative prin discuții libere și deschise, distragerea atenției, reducerea intensității emoției prin tehnici 

de relaxare (respirăm adânc de câteva ori, medităm - privim câteva minute pe fereastră, desenăm sau 

pictăm cu culoarea preferată, scriem despre emoția care ne încearcă în momentul prezent, ascultăm 

muzică, numărăm până la 20, jucăm puzzle, șah, jocuri de construcție, ieșim în curtea școlii și ne 

plimbăm câteva minute etc.). Urma să reevaluăm situația, să gândim pozitiv, apoi să ne concentrăm pe 

lecții. Copiii aveau nevoie să învețe să-și urmărescă sentimentele, zdruncinate acum de vestea 

îmbolnăvirii prietenei lor. Cum o puteau efectiv ajuta colegii? Nu puteau să-i ducă ghiozdanul, să o 

ajute să coboare scările, să o dirijeze în rezolvarea unei probleme la matematică, dar puteau face mult 

mai mult, puteau să-i dovedească că îi înțeleg suferința, că îi sunt alături. Ea avea nevoie să știe că se 

poate baza pe sentimentele lor și o îmbărbătează ca pe o învingătoare.  Îi trimiteau zilnic mesaje de 

încurajare, desene, înregistrări audio și video, cărți, jucării, care îi provocau bucurie și optimism. 

Impresionant a fost momentul în care Roxana a fost nevoită să se tundă din cauza tratametului puternic 

care îi provoca căderea părului. Colegele din clasă au făcut front comun cu ea și au hotărât să se tundă 

toate. Momentul acesta cumplit a căpătat formă copilărească. 

  
  

 Susținerea emoțională de la distanță și prin telefon a fost suplimentată la externarea ei din 

spital de activitățile școlare la domiciliu. Programa școlară am adaptat-o posibilităților ei de recuperare 
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și stilului propriu de învățare. Pe baza planificării adaptate a materiei, am întocmit un plan de 

intervenţie personalizat, am adăugat conţinutul propriu-zis al fiecărei lecții și am elaborat o planificare 

sǎptǎmânală în funcție de progresul pe care îl realiza periodic. Am utilizat strategii de învățare eficiente 

și proceduri de lucru adecvate, am găsit soluții pozitive pentru a rezolva problemele care s-au ivit, iar 

intervențiile mele au îmbunătățit performanțele ei academice ceea ce a condus la realizarea 

standardelor de învățare. Pe lângă obiectivele educaționale prioritizam obiective terapeutice. Roxana 

era foarte silitoare, mă aștepta zilnic să ne jucăm de-a tabla înmulțirii, de-a cititul, scrisul și astfel, cu 

pași mărunți și multă încredere am reușit să recuperăm din materie. Când starea ei de sănătate i s-a 

îmbunătățit simțitor, au început să o viziteze pe rând și colegii.  

 Bucuria visului împlinit de a se reintegra în colectiv i-a responsabilizat și mai mult pe colegi 

când s-a reîntors la școală după o absență fizică de 1 an de zile. Au fost momente deosebit de încărcate 

de emoții, pe care părinții ei, colegii și cu mine le-am pregătit cu multă delicatețe. Naturalețea și 

înțelepciunea fetelor din clasă i-a uimit și pe părinți în momentul în care am hotărât să purtăm 

cordeluțe, astfel încât să avem un element comun cu căciulița pe care Roxana o purta în permanență 

mascând lipsa părului. Învingătoarea noastră dragă, și-a depășit toate temerile și s-a reintegrat ușor și 

natural în echipa susținătoare. Deși am tratat-o diferențiat, niciodată nu a simțit acest lucru, deoarece 

în jurul ei a domnit dragostea și respectul prin valoarea prieteniei pe care i-o dovedeam zilnic. Și ea a 

știut să ne întoarcă bucuriile și ne recompensa deseori prin mesaje audio, ne trimitea bomboane și chiar 

ne-a confecționat de pe patul de spital cu mânuțele ei Brățara prieteniei.  

 
 Când toate în jurul nostru începeau să-și recapete sensul rațional și binecuvântat al triumfului 

împotriva bolii, omenirea a fost cuprinsă de flagelul care a acaparat toată planeta: virusul SARS-CoV-

2. Copilul acesta fragil făcea parte din categoria de risc vulnerabilă și a fost obligată să intre din nou 

în izolare spațială față de noi ceilalți, lucru care i-a provocat din nou suferință.  

 Școala online a reprezentat o șansă nesperată la educație pentru această categorie de risc și 

în special pentru Roxana căreia am încercat să-i valorific abilitățile digitale și să o implic în organizarea 

și desfășurarea lecțiilor. Metodele de predare erau diferite, sarcinile de lucru diferențiate, aplicațiile 

practice diverse. Era prima pe care o întâmpinam în fiecare dimineață pe ecranul calculatorului din 

clasă. Avea responsabilități multiple: să partajeze manualul digital și imagini aferente fiecărei ore, să 

caute platforme digitale și să explice colegilor utilizarea lor. Era foarte preocupată să pregătească zilnic 

materiale intuitive, fapt ce a determinat-o să caute mai multă informație și să aibă preocupări care să 

susțină învățarea pentru întregul colectiv de elevi. Fetița aceasta este o biruitoare datorită spiritului ei 

de învingătoare și zidului de suflete din jurul ei  care au fost un scut de rugăciune și credință.   
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 Dі fі сu lta tе a  pѕі ho lo gі сă prі nсі pa lă a copiilor cu CES е ѕtе  a ссе a  dе  a  învăţa  ѕă trăі a ѕсă 

сu  no u a  lor і dе ntі ta tе impusă de boala de care suferă . Ei au  nе vo і е  dе  a ju to r în a-și е xplo ra  

е mo ţі і lе  şі  ѕе ntі mе ntе lе  pе ntru  a  faсе  fa ţă suferinței la care sunt supuși  şі  a  prе lu a  dі n no u  

сo ntrolul a ѕu pra  pro prіе і  vіеţі . Rolul nostru, al celor sănătoși din jur este să i ntе rvе nim cu echilibru 

și multă diplomație pentru a-i ajuta să  dе păşе a ѕсă momentele critice  şі  ѕă gândească  po zі tі v. 

Rugăciunea și credința ne dau speranță și avem datoria să le păstrăm  în suflete.  

 
 Pentru noi toți, copii, părinți și dascăli, acesta a fost  miracolul din viața noastră care ne-a 

făcut mai buni, mai empatici și mai încrezători că dragostea poate birui orice obstacole. ,,Din sufletele 

noastre se nasc brațe nesfârșite, care ne permit să ne îmbrățișăm, pe simțite, nu pe văzute, grație Iubirii 

care s-a Născut în sufletul nostru. Suntem abătuți că nu ne putem oferi, în această perioadă Sărbători. 

Nu-i nimic. Trimitem fiecare către toți, pe simțite, nu pe văzute cel mai mare cadou pe care l-am 

primit în sufletul nostru: IUBIREA. În acest fel vom avea cu toții sărbători cu mai puține lucruri 

materiale, dar cu infinite bucurii spirituale, sufletești, cât să ne ajungă pentru toată existența.” sunt 

vorbe pentru cuget și simțire transmise de dna inspector Anicuța Todea, cea care ne echilibrează 

Balanța dreaptă  prin fiecare gând și mesaj adresat nouă, învățătorilor. 
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN CADRUL 

ORELOR DE EDUCAȚOE FIZICĂ ȘI SPORT DESFĂȘURATE ÎN MEDIUL ONLINE 

Prorociuc Codrin  

Școala Gimnazială Acad. H. Mihăescu Udești 

                              Prorociuc Alina Elena  

Școala Gimnazială Nr.3 Suceava   

 

În activitatea de educație fizică și sport întâlnim din ce în ce  mai des copii cu diverse probleme 

fizice și uneori psihice ce implică integrarea acestora în desfășurarea activităților practice din cadrul 

orelor de educație fizică și sport.  

Deficiențele fizice afectează în special componentele motrice a persoanei, ele pot limita 

capacitatea de mișcare a persoanei și implicit integrarea socială a acesteia. 

Copii cu nevoi speciale nu sunt doar cei care au deficiențe propriu-zise, putem include aici și 

copii fără deficiențe, dar cu probleme de adaptare la cerințele școlii sau de integrare socială într-un 

grup. 

Profesorul de educație fizică și sport trebuie să aibă în vedere că fiecare copil este diferit și din 

acest motiv este necesară o abordare și un program conceput special pentru nevoile acestuia. 

Copilul cu cerințe educaționale speciale poate prin joc să-și dezvolte propriile capacități astfel: 

• obține informații despre lumea în care trăiește; 

• relaționează cu oamenii și cu mediul înconjurător; 

• dezvoltă capacitatea de orientare în spațiu și timp; 

Exercițiile fizice efectuate în mod ritmic duc la diminuarea agresivității, a comportamentului 

hiperkinetic, astfel copii se vor putea integra mai bine în mediul înconjurător, învață cum să-și dozeze 

energia și să se relaxeze. 

             În cadrul orelor de educație fizică și sport desfășurate în mediul online putem aborda o serie 

de jocuri și exerciții care să determine integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în activitatea 

practică. 

           Exerciții ce pot ajuta la dezvoltarea motricității fine: 

• executarea unor mișcări simultane: ducerea brațelor întinse înainte, ducerea brațelor întinse sus 

cu ducerea membrului inferior drept întins înainte și invers, rotarea brațelor spre înainte și spre 

înapoi etc; 

• exerciții de echilibru: mers în echilibru pe o linie trasată pe sol, mers în echilibru pe o bandă 

de burete așezată pe sol, menținerea echilibrului pe o minge de gimnastică din poziția șezând 

cu adoptarea unor poziții diferite a brațelor etc; 

• exerciții de îndemânare: manevrarea unor obiecte de dimensiuni diferite, pe măsură ce se 

constată un progres, poate fi schimbată dimensiunea obiectului etc; 

• exerciții de coordonare a mișcărilor: să execute noduri, împletituri, să încheie nasturi; 
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• exerciții de aruncare-prindere a mingii (se lucrează cu mingi de burete sau de hârtie); 

Jocul ,,cu popice,, poate fi considerat un alt joc de dezvoltare a motricității fine, dar și de 

coordonare. Dacă nu dispunem de popice, putem folosi alte materiale precum: sticle de plastic 

goale, pahare de unică folosință. 

Jocul ,,aruncă la coș,, în cadrul căruia se folosesc mingi de hârtie sau de burete, coșul poate fi 

realizat dintr-un recipient, cum ar fi: cutie, găleată, lighean etc. 

Jocul ,,aruncă la țintă,, se desfășoară prin așezarea pe sol a unor obiecte pe care subiectul trebuie 

să le atingă prin aruncare. Se folosesc la aruncare mingi de hârtie sau de burete, distanța față 

de obiecte se mărește treptat în funcție de spațiul de care dispunem în încăpere. 

 Exerciții pentru dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare: 

• sărituri pe un picior și pe ambele picioare efectuate pe loc; 

• sărituri din apropiat în depărtat; 

• sărituri efectuate pe ambele picioare stânga-dreapta; 

• semifandări laterale și înainte; 

• fandări laterale și înainte; 

• genuflexiuni; 

Exerciții pentru dezvoltarea musculaturii membrelor superioare: 

• flotări executate din sprijin la perete;  

• exerciții efectuate cu greutăți mici 250-500g astfel: ducerea brațelor întinse lateral, înainte 

simultan sau alternativ cu ținerea în mâini a unor greutăți; 

• transportarea unor greutăți de 250-500g în mâini cu ocolirea unor obstacole sau trecerea peste 

acestea; 

Exerciții pentru dezvoltarea musculaturii abdominale: 

• ridicări ale trunchiului din poziția culcat dorsal cu membrele inferioare flexate din articulația 

genunchilor și mâinile la ceafă; 

• ridicări ale trunchiului din poziția culcat dorsal cu membrele inferioare flexate din articulația 

genunchilor și mâinile la ceafă concomitent cu ridicarea alternativă a fiecărui membru inferior 

și atingerea genunchiului cu cotul opus; 

• ridicări ale membrelor inferioare de pe sol din poziția culcat dorsal cu membrele inferioare 

întinse din articulația genunchilor și mâinile pe lângă corp; 

• ridicări ale membrelor inferioare de pe sol din poziția culcat dorsal cu membrele inferioare 

întinse din articulația genunchilor concomitent cu ridicarea trunchiului și ducerea brațelor 

întinse înainte; 

Exerciții pentru dezvoltarea musculaturii spatelui: 

• ridicări ale trunchiului din poziția culcat facial cu ținerea mâinilor la spate; 

• ridicări ale trunchiului din poziția culcat facial cu ținerea mâinilor la ceafă; 

• ridicări ale trunchiului din poziția culcat facial cu brațele întinse înainte concomitent cu 

ridicarea membrelor inferioare; 

 Exercițiile menționate mai sus pot fi efectuate acasă de către elevii cu cerințe educaționale 

speciale, dar doar sub supravegherea strictă a unui părinte sau tutore fiind necesară o colaborare strânsă 

a acestuia cu profesorul de specialitate.  
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 Acestea sunt doar câteva exemple de exerciții fizice și jocuri pe care le putem folosi în cadrul 

orelor de educație fizică și sport desfășurate în mediul online.
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Jocul la copiii cu dizabilități 

Simedre Florina-Hermina 

Liceul Teoretic Videle 

 

Motto:  Joaca este începutul cunoașterii.( George Dorsey) 

Copiii cu dizabilități sunt unul dintre cele mai marginalizate și excluse grupuri din societate. 

Confruntându-se cu discriminarea zilnică sub formă de atitudini negative, lipsa unor politici și 

legislație adecvate. Li se interzice efectiv să-și realizeze drepturile la asistență medicală, educație și 

chiar supraviețuire. Adesea li se refuză accesul la activități culturale sau de agrement sau informații și 

asistență despre sănătatea reproducerii, sexualitatea și alte domenii care sunt vitale pentru integrarea 

perfectă a copilului în societate și pentru creșterea și dezvoltarea acestuia la maturitate.  

Negarea  dreptului copiilor cu dizabilități la educație are un impact pe tot parcursul vieții asupra 

învățării, realizării și oportunităților de angajare, împiedicând astfel dezvoltarea lor economică, socială 

și umană potențială. 

Pentru a ne asigura că toți copiii se bucură de drepturile fundamentale ale omului fără 

discriminare, incluziunea cu dizabilități ar trebui integrată în toate politicile și planurile. Acest lucru 

se aplică sistemelor de educație, care trebuie să promoveze incluziunea, asigurând prezența, 

participarea și realizarea tuturor copiilor, inclusiv a copiilor cu dizabilități. 

Copiii cu dizabilități au fost în mod obișnuit descriși ca având tipuri de joc similare cu colegii 

lor fără dizabilități, dar cu repertorii și competențe de joacă care sunt adesea descrise ca fiind mai puțin 

bine dezvoltate, mai puțin organizate și mai puțin variate. Abilitățile lor de joc pot fi limitate de 

caracteristici sau bariere legate de dizabilitățile lor. Bariere în calea dezvoltării comportamentelor de 

joacă la copiii cu dizabilități pot apărea în mai multe moduri: dependență excesivă de îngrijitor; limitări 

fizice, psihologice sau senzoriale; restricții de mediu; sau scăderea interacțiunilor sociale. 

Aceste obstacole în calea angajării în activități de joacă pot duce la dizabilități secundare, cum 

ar fi dependență crescută, imaginație scăzută, abilități sociale slabe și lipsă de motivație. Barierele în 

a se juca pot duce la neajutorare învățată. Neajutorarea învățată este o dizabilitate secundară care poate 

afecta abilitățile funcționale și interacțiunile copiilor cu întârzieri în dezvoltare. Neajutorarea învățată 

este convingerea individului că el sau ea nu poate exercita controlul asupra rezultatelor experimentate 

atunci când interacționează cu mediul. Când copiii percep că au un control redus asupra rezultatelor, 

rezultă deficite motivaționale, cognitive și emoționale. Acestea pot dezvolta o stimă de sine scăzută, 

afectând în mod direct modul în care interacționează și performează în mediu. Ele demonstrează de 

obicei o lipsă de inițiere și o incapacitate de a face față evenimentelor din jurul lor. În aceste cazuri, 

sunt necesare intervenții educaționale pentru a ajuta copiii să ocolească aspectele dizabilităților și 

mediilor care limitează implicarea semnificativă în joc, astfel încât să poată evita dizabilitățile 

secundare rezultate din lipsa jocului, 

Cercetările au arătat că și copiii cu disabilități pot învăța abilități de joc care vor fi generalizate 

în situații de joacă. Astfel de date oferă sprijin programelor și obiectivelor de instruire care abordează 

dezvoltarea abilităților de joc. În acest mod, includerea jocului pe parcursul curriculumului, pentru toți 

elevii, este un obiectiv realist și necesar al planificării curriculumului.  

Dintre aceste jocuri, aș putea menționa jocurile colaborative. Jocurile colaborative pun accentul 

pe joc, distracție și cooperare. Sunt jocuri când toată lumea lucrează împreună pentru a câștiga. 
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Jocurile competitive se concentrează însă pe a avea un singur câștigător și subliniază 

competiția. S-a demonstrat că aceste jocuri provoacă o stima de sine slabă pentru copiii care pierd. În 

timp ce jucați un joc cooperativ, echipele lucrează împreună pentru a depăși obstacolele, în loc să se 

joace unul împotriva celuilalt. Astfel, nimeni nu este lăsat afară. Acest lucru ajută la creșterea încrederii 

și a stimei de sine, deoarece jucătorii trebuie să participe, să colaboreze și să comunice. 

  Dintre avantajele jocurilor cooperative, comunicarea este cea mai evidentă. Jocurile ajută la 

îmbunătățirea dezvoltării limbajului, deoarece copiii sunt încurajați să vorbească. Un al doilea avantaj 

este faptul ca prin astfel de jocuri, copiii își pot îmbunătăți abilitățile de gestionare a conflictelor. 

Jocurile îi încurajează pe copii să rezolve singuri problemele și să rezolve problemele. 

Abilitățile cognitive pot fi dezvoltate de asemenea. Ei își pot dezvolta gândirea critică într-un 

mod distractiv. Deoarece copiii nu trebuie să se îngrijoreze de pierderi, au timp să încerce idei noi.În 

plus, copiii își pot dezvolta și abilitățile de luare a deciziilor. Copiii lucrează împreună pentru a lua 

decizii comune, știind că deciziile lor vor afecta întreaga echipă, nu doar pe ei.Nu în ultimul rând, 

putem spune că aceste jocuri încurajează cooperarea. Jocurile îi încurajează pe copii să coopereze și 

să îi încurajeze pe ceilalți.Jocurile și jocurile cooperative sunt de obicei dirijate și supravegheate de un 

adult.  

Un astfel de joc ar fi Jocul încrederii, joc în care fiecare copil lucrează cu un partener. Un copil 

este legat la ochi. Celălalt copil îi conduce cu blândețe și dă instrucțiuni verbale pentru a evita 

obstacolele. Copiii fac apoi schimb între ei. Un alt joc colaborativ este Jocul balonului. Începem prin 

a-i face pe copii să stea în cerc în timp ce se țin de mână.Un adult aruncă balonul în cerc. Copiii ating 

apoi balonul cu genunchii, umerii, capetele, coatele, pieptele etc. Nu își pot folosi picioarele și trebuie 

să continue să se țină de mână. Scopul este ca toți copiii să lucreze în cooperare, mișcându-se împreună 

ținându-se de mâini și împiedicând balonul să lovească pământul. Un al treilea joc ar fi Jocul frânghiei. 

Începem cu o bucată de frânghie care poate fi transformată într-o buclă pentru ca toți copiii să se 

potrivească în interior. Așezăm funia pe pământ într-un cerc și punem toți elevii să stea în interiorul 

cercului. Apoi, facem cercul frânghiei puțin mai mic și îi provocăm să se așeze din nou în 

cerc.Continuăm  să micșorăm cercul. Copiii trebuie să lucreze împreună pentru a veni cu soluții 

creative pentru a se încadra în cerc. Cum ar fi doar introducerea degetelor sau mâinilor în cerc. 

Jocurile de puzzle sunt de asemenea foarte importante. În cazul puzzle-urilor mari de podea, copiii 

lucrează împreună pentru a completa puzzle-uri mari pe podea. Ei trebuie să împartă spațiul de podea, 

precum și piese de puzzle pentru a termina puzzle-ul. 

În concluzie,  jocurile sunt o modalitate excelentă de a-ți atrage elevii, precum și de a le oferi 

o mulțime de oportunități de a exersa abilități și cunoștințe de conținut. Rareori își dau seama că, tot 

timpul când „concurează” cu colegii lor, susțin învățarea cu colegii lor. Poate furniza unele informații 

formative de evaluare, permițându-vă să vedeți dacă un student înțelege o abilitate, o zonă de conținut 

sau un set de concepte. Mulți copii cu dizabilități, în special cu dizabilități de dezvoltare, cum ar fi 

tulburările din spectrul autist, au dificultăți în interacțiunile sociale. Jocurile de societate acceptă 

așteptarea, luarea de viraje și chiar „pierderea cu grație”, cu care se luptă atât tipic, cât și copiii cu 

nevoi speciale. Jocurile pot fi chiar concepute pentru a susține abilitățile sociale, cum ar fi un joc de 

abilități sociale care solicită elevilor să îndeplinească cu succes o sarcină socială. 
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STUDIU DE CAZ 

Prof.înv. preșcolar Cîrstea Alexandrina Adelina 

Școala Gimnazială “Șerban Vodă Cantacuzino”, Călimănești 

 

INFORMAȚII DESCRIPTIVE 

 Nume: G.R. 

 Vârsta: 7 ani 

 Gen: feminin 

 Situaţia şcolară: fetița frecventează grupa mare la o grădiniță cu program normal 

 Antecedente medicale: deficit psiho- motor, dislalie polimorfă, deficiență mintală medie, 

epilepsie, fiind încadrată în grad de handicap accentuat, cu însoțitor. 

 DATE DESPRE FAMILIE 

 Părinții sunt despărțiți, mama și fetița locuiesc în aceeași casă cu bunica maternă și o mătușă. 

În cadrul familiei predomină un climat ostil, o stare permanentă de dezordine şi nesiguranţă, bunica și 

mătușa au probleme grave cu alcoolul, violența domestică este pe primul loc iar relaţiile comunicative 

sunt minime.  

 PREZENTARE 

 R.G. provine dintr-o familie modestă din punct de vedere material, singura sursă de venit a 

familiei fiind indemnizația lunară acordată persoanei cu handicap.   

 Comunicarea scăzută dintre membrii familiei, mai ales dintre mamă şi copil se pare că a dus la 

o necesitate din partea acestuia de a fi în atenţia celor din jur. În acest fel se pot explica agresiunile 

asupra unor colegi din grupă, izbucnirile în plâns fără motiv, cu scopul de a atrage atenţia persoanelor 

din jurul său.  

Aceste manifestări pot fi consecinţa unei nevoi de afecţiune, în condiţiile în care acasă nu o primeşte 

din partea mamei sau altor membri ai familiei.  

Atunci când a simţit că nu i se acordă atenţie, nimeni nu este interesat de ceea ce-şi doreşte, copilul a 

început să se manifeste prin  acte de violenţă faţă de alţii, pentru a atrage  atenţia asupra sa. 

 Deficitele în sfera comunicării funcţionale conduc la comportamente disfuncţionale în planul 

abilităţilor sociale reflectându-se în conduita sa astfel: 

 1. Nu manifestă nici un fel de interes faţă de persoanele din jurul său (decât, eventual, în  

măsura în care acestea o pot ajuta în satisfacerea unor nevoi sau dorinţe personale). Tinde să îi ignore 

total pe ceilalţi şi răspunde cu greutate stimulării exterioare, motiv pentru care poate fi foarte dificil 

pentru o persoană străină să interacţioneze şi să stabilească o legătură pozitivă cu ea. 

 2. Nu iniţiază comunicarea decât dacă este puternic motivată extrinsec de ceva din mediul său 

(iar ceilalţi o pot ajuta să obţină ceea ce doreşte), dar chiar şi aşa comunicarea este deficitară iar regulile 

de adresare nu sunt dezirabile social, având un caracter mai mult telegrafic şi imperativ, lipsit de 

regulile de politeţe uzuale (dă, pleacă, hai). Formele de salut nu sunt asimilate sau, ea nu le foloseşte 

decât la indicaţia unui adult. 

 3. În cea mai mare parte a timpului nu are contact vizual cu ceilalţi, ignorându-i total, 

atât prin conduită cât şi prin lipsa răspunsurilor verbale, chiar şi la întrebările simple (“Ce este ... 

<scaun>?).   

 4. Nu respectă regulile şi este refractară faţă de normă. Acţionează permanent sub  impulsul 

momentului, având un comportament neadecvat şi nu pare a înţelege că trebuie să manifeste o anumită 
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conduită în mediul social, cum ar fi respectarea spaţiului intim al celorlalte persoane, cererea acordului 

celorlalţi pentru a lua sau folosi obiectele personale. 

 Conţinuturile gândirii sunt greu de evaluat, întrucât fetița, neexprimându-se întotdeauna în 

concordanţă cu ceea ce gândeşte, nu face dovada noţiunilor şi achiziţiilor sale până în acest moment. 

Se observă din activităţile desfăşurate, că are un nivel scăzut al cunoștintelor, priceperilor, 

deprinderilor și abilitățiilor socio-emoționale și intelectuale. Dacă e solicitată se ascunde, evită 

sarcinile de lucru care o vizează, lăsând pe alţii să le rezolve.  

 Are un ritm lent de lucru, si rezolvă temele superficial, fără să se implice cu responsabilitate în 

activitatea desfăşurată cu grupa. 

 O altă observaţie ar fi faptul că nu-şi poate concentra atenţia pe timp îndelungat în cadrul 

activităţilor, este neliniştită  nu poate sta prea mult timp într-un loc, îşi schimbă des activitatea fără un 

motiv anume. 

 Relaţionarea cu colegii din grupă e în dezvoltare. La începutul anului școlar unii copilași mai 

mici plângeau doar la vederea ei, problema a dispărut deoarece le –am explicat copiilor din grupă că 

ea are nevoie de multă afecțiune iar cu trecerea timpului colegii de grupă au început să o accepte pe R. 

  

DATE PRIVIND DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 

Percepţie : lacunară 

Atenţie : instabilă, se concentrează greu în activitate 

Memorie: predominant mecanică şi de scurtă durată; viteza de memorare variată, în funcţie de tipul 

textului învăţat (memorează uşor melodiile şi versurile cântecelor, dar nu le poate reda corect din cauza 

limbajului);  întipărirea slabă, durata păstrării scurtă. 

Gândirea: concret- intuitivă, nu face abstractizări. 

Limbaj şi comunicare:  

 Volum vocabular: sărac, concret- situativ. 

 Tip de comunicare: neinteligibilă, mimico-gesticulară, înţelege informaţia verbală în ritm lent, 

după multe repetări. 

Imaginaţie: săracă, îndreptată spre lumea desenelor animate, pentru că urmăreşte aceste programe la 

televizor. 

Afectivitate: emotivitate, imatură emoţional, dependenţă de adult, reacţii emotive cu caracter exploziv 

(transpirație, plâns, aruncarea jucăriilor, agitaţie). 

Psihomotricitate: coordonare motrică generală -  slabă.  

Rezistenţă la dificultăţi: oboseşte uşor, se plictiseşte repede. 

Trăsături de caracter în devenire: neîncredere în sine, timiditate, nesiguranţă, egoism. 

Aptitudini: aptitudini pentru activităţile plastice, educaţie muzicală.  

 STILUL DE ÎNVĂȚARE 

 Greoi, datorită faptului că nu se poate concentra mult timp şi se plictiseşte repede. Preferă 

activităţile libere şi educaţia muzicală (imită cu uşurinţă mişcările sugerate de textul jocurilor muzicale 

sau cântă cântece învăţate, dar fără a fi prea bine înţeles). Este dezinteresată de celelalte activităţi din 

grădiniţă, are un stil de muncă încet, se plictiseşte uşor, nu rezistă la efort intelectual susţinut şi nici la 

efort fizic. 
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EGALITATEA DE ȘANSE PENTRU COPIII CU CES 

                                                                           Prof.Înv.Preșc. Brătianu Andreia 

                                                                          Gpn.Monariu/Budacu De Jos/Bn 

 

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în 

dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, 

printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al acestei 

tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, 

la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea educaţională 

presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de învăţământ. În sens 

mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul social al şcolii, 

schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, etc.Reformele cele mai 

accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare a activităţii didactice.,,Statutul persoanelor cu 

dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge din atitudinea societăţii faţă de deficienţă şi 

deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o anumită imagine socială a omului şi care este 

investită cu valoare deplină în societate.” ( C.Enăchescu, p.188) 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul 

de egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale 

societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu handicap. 

Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la forme 

de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de 

predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, etc până la 

complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

În această perspectivă, însăşi învăţământul special trebuie să fie: 

– recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la îndemâna 

tuturor celor care au nevoie de el; 

– integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin restrictiv; 

– flexibil şi centrat pe copil; 

– profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 

– comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, economice, sociale, culturale şi politice. 

Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la 

bază ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare. 

Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, 

intelectuale, lingvistice sau de altă natură; 

Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze la cerinţele 

prefabricate; 

Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi membrii 

societăţii; 

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: 

programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, folosirea optimă a 

resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; 
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Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru 

obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui; 

Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcţionarea unor parteneriate autentice la 

nivelul instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor didactice, 

părinţilor şi al comunităţii locale. 

Proiectarea şi realizarea unei asemene strategii, va apropia învăţământul românesc de generosul 

ideal al ,,educaţiei pentru toţi copiii – educaţie pentru fiecare”. 

David Thomas stabileşte următoarele avantaje şi dezavantaje privind 

segregarea/instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi/handicapuri: 

Avantajele segregării/instituţionalizării separate: 

Un număr mai mare de persoane care se pot ocupa de copilul cu dizabilităţi cu mai multă 

atenţie; 

Eficienţa metodelor instructiv-educative din învăţământul special; 

Accesul la servicii medicale şi terapeutice; 

Reducerea presiunii psihologice exercitate asupra copilului prin acordarea posibilităţii şi 

timpului necesar rezolvării problemelor legate de autoîngrijire şi prin oferirea ocaziei de a elabora 

niveluri pozitive ale imaginii de sine; 

Includerea într-o comunitate avizată, care recunoaşte şi se îngrijeşte de nevoile sale. 

Dintre dezavantajele principale se pot enumera: 

Plasamentul copilului într-un sistem social compus în mare măsură din indivizi având acelaşi 

handicap, ceea ce conduce la considerarea celorlalţi drept grup de referinţă; 

În mod deosebit, atunci când plasamentul este rezidenţial, presupune lipsa contactului cu 

grupurile de vârstă normale, cu toate consecinţele ce rezultă de aici pentru dezvoltarea psiho-socială; 

Copiii segregaţi din cauza dizabilităţilor lor nu au şansa de a lega prietenii în cartierul în care 

locuiesc; 

Un mediu exagerat de protector devine periculos datorită vulnerabilităţii pe care o produce 

atunci când tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească; 

Apar consecinţe negative asupra mediului şcolar generate de conflictele privind asumarea 

competenţelor din partea serviciilor sociale, a celor medicale sau a instituţiei de învăţământ special. 

Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă 

a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin 

accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate 

pentru educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului 

de a le rezolva; existenta unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale 

prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. Asistentul social joacă din nou, un rol 

important, prin alegerea instituţiei de învăţământ, putând astfel modela evoluţia ulterioara a copilului 

. 

Adepţii învăţământului segregaţionist vehiculează unele argumente : 

1. învăţământul special oferă posibilitatea aplicării unor programe specializate în funcţie de 

categoria deficienţei, de nivelul vârstei cronologice şi mintale, fapt ce deschide o perspectivă mai bună 

pentru integrarea în mediul socio-profesional ; 
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2. în învăţământul special omogenizarea grupelor de lucru se poate realiza mai bine decât în 

învăţământul obişnuit deoarece la diversitatea copiilor du deficienţe se adaugă diversitatea celor 

normali şi diferenţele majore dintre cele două grupuri ; 

3. învăţământul special funcţionează cu un efectiv restrâns de elevi, fapt ce permite organizarea 

activităţilor în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale copiilor ; 

4. învăţământul special dispune de cadre didactice specializate atât prin profilul pregătirii 

universitare, cât şi prin dobândirea de experienţă în activitatea practică desfăşurată în timp cu copiii 

cu CES; 

5. în învăţământul obişnuit, izolarea şi autoizolarea copiilor cu CES sporeşte pentru că se 

menţin atitudini negative din partea colegilor normali sau acceptarea primilor cu rezerve serioase ; 

6. în clasele din învăţământul obişnuit, unde sunt prezenți doi – trei copii cu CES, aceştia sunt 

neglijaţi de către cadrele didactice, întrucât ele nu au la dispoziţie timpul necesar de a se ocupa de ei 

în mod diferenţiat şi nici nu dispun de pregătirea necesară pentru a putea contribui la recuperarea lor ; 

7. în ţările mai dezvoltate copiii cu CES frecventează şcoala de masă şi în completarea unor 

activităţi suplimentare efectuate de un specialist de sprijin sau unul itinerant, astfel încât un copil cu 

deficienţe beneficiază de constituţia mai multor specialişti. 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă 

al copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul 

unei persoane competente : psiholog, psihopedagog , profesor consilier. Din acest motiv, în prezentarea 

de faţă nu abordez această latură a problemei. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea programului 

stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare ( aditive la programa şcolară ) 

în sălile de clasă. 

Consider că nu există ” reţete ” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei 

care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să I se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 

împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a 

fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 
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Strategii de integrare a copiilor cu CES 

Prof. ing. Medrea Felician Olimpiu, 

Liceul Tehnologic Târnăveni 

 

,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii" (N. Iorga) 

 

Educația integrată se referă la integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin 

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin implementarea unor programe cu caracter recuperator, 

dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care să 

suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învățare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului deficient și să se 

creeze oportunități care să permită însușirea de abilitati propice integrării eficiente în comunitatea 

normală. 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse: 

trebuie acceptată ideea că există astfel de copii, să li se recunoască dreptul la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra 

mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu 

diverși indivizi. 

Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat(PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalităților de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile și dificultățile fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite 

pentru restul clasei. Obiectivele propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt 

stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă 

de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinți. 

Cadrul didactic de la clasă deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării 

programului educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de 

propria pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea 

optimă a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu 

părinții reprezintă un factor “cheie”, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult 

activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar pe de altă parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să compenseze și să recupereze starea de deficiență. De 

exemplu, în cazul elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din 

planul de învațământ, numărul disciplinelor de studiu, conținutului informațional ce urmează a fi 

însușit, însă cresc numărul activităților suplimentare în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență 

mintală, în scopul recuperării acestuia. Fiecare elev trebuie să se simtă apreciat și participarea la 

procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile 

optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare. 
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Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile și micșorează riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că “nu mai este nimic de făcut” pentru copilul 

lor. Programele de intervenție ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele trebuie să fie construite 

astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părinții trebuie să aibă 

acces total la toate informațiile educaționale și la “diagnosticele” copilului. Părinții pot juca rolul de 

profesori acasă și pot supraveghea studiul suplimentar al copilului. 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare–învățare-evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES) ÎN ȘCOLILE 

DE MASĂ. PROMOVAREA EGALITÃŢII DE ŞANSE 

Onicã Mihaela- Georgiana 

Colegiul National Spiru Haret ,Târgu Jiu 

 

Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor 

copii, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-

economic, cultural. Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă 

cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal 

peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu 

cerinţe educative speciale şi necesită un program individualizat de învăţare. 

 Conceptul de CES corespunde unei abordări care, fãrã doar şi poate, postulează ideea că 

fiecare copil este unic, admite şi demonstrează faptul că orice copil poate învăța, valorizează unicitatea 

tipului de învățare determinată de particularitățile individuale, cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc 

de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este folosită adecvat, consideră curriculum-ul școlar 

ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile / cerințele elevilor. Numai plecând de la 

acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces, de participarea și integrarea 

școlară și socială a acestor copii care necesitã toatã atenţia şi grija tuturor celor implicaţi în procesul 

de predare-învãţare.  

Copilul cu CES nu trebuie marginalizat în niciun fel, nu trebuie „uitat” în clasă pornind de la 

ideea că nu va putea ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi.  Acesta are nevoie de condiții de stimulare și 

sprijin în vederea dezvoltării din cele mai timpurii perioade, de flexibilitate didactică  şi implicit de 

adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale. De asemenea, în acest context se vorbeşte 

despre  individualizarea educației şi de programe individualizate de intervenție - elevii cu CES petrec 

mult timp în școala obișnuită, cu exceptia programelor terapeutice care se pot desfășura în spații 

speciale, destinate acestui scop (integrare totală), fie elevii cu CES petrec doar o parte din timp în 

școala obisnuită, sau la anumite discipline scolare unde pot face față (integrare parțială). In ambele 

cazuri, aceşti copii au nevoie de protecție socială, de integrare școlară și socială. Obiectivul principal 

al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea integrării acestora în mediul şcolar. 

Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile 

procese şi strategii de raţionament utile pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate. 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către 

factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare 

de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie 

de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 
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conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se 

facă diferenţiat. Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile 

individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculară necesită astfel 

selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după 

criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile 

intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. Toţi elevii care participă 

la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi 

diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale 

diferite, au diferite comportamente afective (timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, 

învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite. Prin urmare, fiecare cadru didactic pus în 

ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni care presupun: colaborarea cu 

pãrinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în 

calitate de observator.  

Relația dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest 

lucru este nevoie de respectarea unor reguli care odatã puse în aplicare pot duce la promovarea 

egalitãţii de şanse. Prin urmare, pãrinţii şi copiii trebuie să fie realiști în așteptări; copilul trebuie 

implicat în luarea deciziilor și trebuie alese situațiile la care poate să participe; este necesar sã se ofere 

copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei mai mari le acceptă; problemele trebuie discutate până 

când se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o decizie. De asemenea este obligatoriu 

să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine pregãtite 

şi informate în legatură cu modul în care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie redusă 

izolarea părinților, punându-i în legãtură cu alți pãrinţi aflați în situații similare, promovând o abordare 

pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor. Trebuie susținut faptul că nu există un model unic de 

părinte, și numai prin unirea forțelor părinților, a cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai 

bună integrare a copiilor cu CES. 

Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, 

ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării 

copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea 

încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi.  

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare 

activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 
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Instruirea asistată de calculator ca mijloc egalizator al terapiei moderne pentru copii CES 

Prof Suditu Adela 

 Colegiul Economic Rm. Vâlcea 

 

Necesitățile post industriale ale societății actuale, globalizarea , ritmul alert a descoperilor 

științifice , actul de egalizare de șanse la educație formatoare de aptitudini și deprinderi a tuturor 

elevilor și ,nu în ultimul rând , incapacitatea fizică a elevilor și cadrelor didactice de participare la 

actul educațional în pademii impun ca mijloc didactic modern folosirea instruirii asistate de 

calculator.         

  Metoda instruirii asistată de calculator depinde nu numai de calitatea calculatorului, ci şi de 

condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru: conştientizarea valorii 

interactive a informaţiei alese; sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii; difuzarea 

eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de participanţii la actul didactic; individualizarea reală 

şi completă a învăţării adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin „asistenţă pedagogică” imediată realizată 

prin calculator; stimularea capacităţii profesorului de „a deveni un adevărat educator: ghid şi animator, 

evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare”,cu 

posibilitatea dirijării euristice şi individuale a activităţii de predare – învăţare – evaluare prin : 

organizarea informaţiei conform cerinţelor programei; provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe 

didactice şi întrebări care vizează depistarea unor lacune, probleme, situaţii – problemă; rezolvarea 

sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau dobândirea informaţiilor necesare de la 

nivelul resurselor tehnologice activate de / prin calculator; asigurarea (auto)evaluării rezultatelor 

elevului prin medierea resurselor autoreglatorii existente la nivelul calculatorului; realizarea unei 

sinteze recapitulative după parcurgerea unei teme, lecţii, grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, 

discipline şcolare; asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului.  

            Sunt necesare elaborarea unor softuri educaţionale de tipul “generatoare de lecţii”, care să fie 

uşor de utilizat pentru a permite tuturor cadrelor didactice să-şi elaboreze propriile lecţii electronice în 

funcţie de particularităţile grupului de elevi sau în funcţie de particularităţile unui singur elev,cu scopul 

flexibilității în învăţare,al facilității accesului elevului la informații mai ample , mai logic organizate , 

structurate variat , prezentate diferit și integrate după criterii de eficiență metodică , al stimulării 

elevilor de a se implica în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai profesorului în cadrul clasei. 

            Astfel , după funcţia pedagogică specifică pe care o au în cadrul procesului de instruire/învăţare, 

soft-urile educaţionale se clasifică astfel: 

         softuri de exersare pentru însuşirea unor informaţii, pentru formarea unor deprinderi specifice, şi 

care permit totodată copilului să aibă mereu şi o evaluare exactă a răspunsului ; 

         softurile interactive care sunt folosite pentru predarea informaţiilor noi, permiţând un dialog între 

programul respectiv şi copil asemănător dialogului profesor elev din clasă; 

         softurile de simulare care permit reprezentări controlate  prin intermediul unui model cu 

comportament asemănător; 
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         softurile de testare a cunoştinţelor care sunt diverse deoarece, depind de mai multe elemente cum 

ar fi, momentul testării, scopul, feedback-ul oferit; 

         jocurile educative  sunt softuri cu jocuri ce implică rezolvarea unor probleme de către copil de 

obicei folosind simularea unui fenomen real; 

În ultimii ani, studiile făcute au scos la iveală faptul că numărul copiilor de vârstă preşcolară care 

prezintă probleme comportamentale, ori emoţionale a crescut.  

La elevii cu CES , cadrul didactic este o prezenţă activă, intuitiv-empatică, creativă, adaptată 

continuu în comunicarea cu elevii. Potențialul tehnologiilor informației și comunicării pentru 

ameliorarea instruirii și pentru eficientizarea învățării este mare, însă valorificarea deplină în educație 

depinde de gradul în care cadrul didactic este pregătit să le integreze, de capacitatea și deschiderea 

întregului colectiv de cadre didactice precum și de resursele tehnologice disponibile. Pe lângă 

beneficiile aduce de învățarea asistată pe calculator, softurile educaționale special create pentru copiii 

cu dizabilități sunt surse importante în corectarea deficiențelor. Dezvoltarea tehnologiei a dus și la 

diversificarea softurilor educaționale ce facilitează înlocuirea unui tip de demers didactic clasic cu unul 

modern în care profesorul nu este decât un coordonator al activității și nu principala sursă de informare. 

Integrarea softurilor educaționale poate răspunde cu succes solicitărilor diverse de învățare ale elevilor 

cu cerințe speciale, pe lângă adaptarea curriculară, sprijin individual, sau integrarea unor mijloace și 

materiale didactice suplimentare.  

Tehnologiile de acces recomandate pentru eficientizarea învăţării şi exersării scrierii la elevii cu 

dificultăţi de învăţăre sunt: editorul de text, editoarele de text portabile (ex. AlphaSmart, Fusion, 

Quickpad), programele de corectare ale unui text, predictorul de text, stiloul computerizat, programe 

de corectare a unui text scris, programele de recunoaştere a vocii, sintetizatoarele de voce/cititoarele 

de texte, tastaturile alternative, dicţionare electronice şi corectoare “vorbitoare”, tableta electronică, 

pencil grip-ul şi mănuşa cu greutăţi, Co:Writer 4000, Kurzweill 3000, Test Talker, Talking Word 

Processor, WYNN, Yak-Yak, Dragon Naturally Speaking, Clicker 5, Inspiration & Kidspiration. 

Textul, grafica, animaţiile, informaţia audio-video sau procedeele combinate vor depinde de 

particularităţile senzoriale şi de percepţie optime ale unui utilizator - receptor la un moment dat, 

corelarea timpului şi a gradului de interactivitate cu caracteristicile mesajului de instructaj provocat 

subiectului contribuind, de asemenea, la optimizarea procesului de învăţare prin menţinerea atenţiei şi 

a interesului la obiectul lecţiei şi prin stimularea individuală a fiecărui elev. Tulburările limbajului 

scris sunt foarte variate la elevii cu dificultăţi de învăţare.Au fost elaborate tehnologii precum: editoare 

text (word processors), corectoare text (spell checkers), programe predictoare de text (word 

prediction), programe ce recunosc vocea umană (speech recognition) şi programe ce transformă textul 

scris în vorbire. 

Conţinutul unei lecţii poate îmbina mai multe resurse de învăţare: prezentări, simulări, 

experimente interactive, diagrame interactive, exerciţii, teste cât şi jocuri educaţionale. Toate 

momentele de lecţie realizate presupun activitatea nemijlocită a elevilor, iar interactivitatea constă în 

cea mai mare parte în feedback gradual oferit utilizatorului pe tot parcursul lecţiei. 
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Deficienţa psihomotorie Viacam sau eViacam, este un program care înlocuieşte funcţionalitatea 

locomotorie permiţând utilizatorului să mişte cursorul mouse-ului prin mişcarea capului.  

Simon listens este un soft pentru persoanele cu handicap fizic, creat pentru a le da posibilitatea de a 

utiliza chat-ul, pentru a scrie e-mailuri, pentru a naviga pe internet, pentru a face internet-banking şi 

multe altele. Este un program open-source de recunoaştere a vorbirii ce permite înlocuirea mouse-ul 

şi a tastaturii, proiectat să fie foarte flexibil şi să permită personalizarea pentru orice aplicaţie în cazul 

în care este nevoie de recunoaşterea vorbirii. 

LOGOPEDIX şi Evalogos sunt softuri specializate în logopedie, destinate tuturor copiilor cu dislexie, 

dislalie şi întârzieri de limbaj, fiind adaptabile atât pentru copiii preşcolari cât şi pentru învăţământul 

primar şi permiţând dezvoltarea conţinutului prin adăugarea de noi cuvinte, sunete, imagini, filme. 

Minighidul logopedic „Şi eu vreau să vorbesc corect” elaborat de Gherle Şoimiţa Anca; Sebran's ABC 

conţine imagini în culori, o muzică plăcută şi jocuri captivante, cu ajutorul cărora copiii pot învăţa să 

scrie şi să citească. Programul este disponibil în diferite limbi, inclusiv română, engleză, franceză, 

spaniolă şi germană. 

SENSwitcher este o suită de programe concepute pentru a ajuta la predarea competenţelor în domeniul 

TIC pentru persoanele cu dificultăţi de învăţare multiple şi profunde şi pentru cei care vor să-şi 

dezvolte abilităţi de lucru cu dispozitivele de intrare şi de asistenţă pentru copii foarte mici începători 

în lucrul cu calculatorul . FacilitOffice este un produs propus elevilor cu dizabilităţi cognitive, 

senzoriale, neuromotorii, dificultăţi de învăţare şi reprezintă un set de programe de procesare de text 

şi prezentări dintre cele mai comune, ce au ca scop ameliorarea autonomiei în adaptarea şcolară şi, de 

asemenea, vine în ajutorul profesorilor făcând mai eficientă predarea. 

Expresiile feţei – aplicaţie Jawa ce permite modificarea expresiilor faciale ale modelelor prezentate cu 

ajutorul diverselor opţiuni sau, alegând expresii predefinite, care este recomandat în tulburări de 

comportament şi tulburări afective şi de relaţionare (autism ş.a.). 
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Modele de integrare a copiilor cu CES la nivel mondial 

Profesor itinerant şi de sprijin Minciu Mihaela Ilona  

Şcoala Gimnazială Specială Nr. 7, Bucureşti 

 

Ca ființă socială, omul este dependent de semenii lui. Aceasta dependență înseamnă, de fapt, 

ajutor, posibilitatea de comunicare și cooperare ceea ce conduce la sentimentele de apartenență și 

solidaritate umană. 

 Perceperea socială a oamenilor cu deficiențe nu a fost întotdeauna constantă, ea variază de la 

societate la societate, furnizând semnificații diferite, în funcție de cultura și de valorile promovate. 

De-a lungul timpului, copiii cu nevoi și cerințe educaționale speciale au fost deseori izolați de 

sistemul învăţământului de masă, în instituții separate, făcând parte din  învățămantul special. 

Un rol important în modificarea atitudinii faţă de problema educației copiilor cu CES   l-au 

avut rezultatele unor cercetări care demonstrau cu certitudine că  acei copii care au fost educați în 

instituții speciale nu au înregistrat progrese mai mari, comparativ cu cei rămași în mediile educaționale 

obișnuite. (Kulcsar T.,  1978; Dumitriana M.,1982)  

            Opiniile lor le-au împărtăşit şi alți specialiști preocupați de problema educației copiilor  cu CES 

(Macavei, E., 2001; Dragoi, C., 1981). Datorită acestui fapt, în secolul XX, modelul educației 

segregate, destinat tuturor categoriilor de copii cu probleme în dezvoltare, a fost supus unor critici 

severe şi cercetat din punct al acțiunii, influenței asupra copiilor. Comportamentul social al copilului 

instituționalizat, relația cu mediul ambiant, efectele adverse generate de instituții, tulburările de 

personalitate au devenit obiectul de studiu al mai multor cercetători. 

         Argumentele  adepților concepției  integraționiste invocă importanta interacțiunii dintre copilul 

cu deficiente şi cel fără, benefică pentru ambii pentru integrarea socială în vârsta adultă. Inclinarea 

spre modelul integraționist are la bază o filozofie bazată pe încrederea în copil şi în capacităţile sale. 

Concepția pedagogică vizează adaptarea şcolii la copil şi tratament egal. Considerați de ceilalți drept 

„anormali”, acești copii au fost supuși unor reacții similare xenofobiei, rasismului şi intoleranței față 

de diferitele forme de manifestare a diversității. 

 Ȋn plan internațional se observă diferențe nete în ceea ce privește procentul copiilor cuprinși în 

structuri integrate sau în instituții  de educație specială. Explicația acestor diferențe  poate fi dată de 

unele deosebiri în tradiția și experiența privind politica educațională, deosebiri existente la nivelul 

curriculum școlar, varietatea formelor de evaluare a progresului școlar, modalitățile de interpretare a 

noțiunii de CES. 

Modelul cooperării școlii speciale cu școala obișnuită 

Școala obișnuită coordonează procesul integrării și stabilește un parteneriat activ între cadrele 

didactice din cele 2 școli care vor susține un nou mod de desfășurare a procesului educațional. Cadrele 

didactice în parteneriat stabilesc împreună conținutul lecțiilor, adaptând materialele și mijloacele de 

învăţământ la necesităţile individuale ale elevilor. Acest model are avantajul că permite valorificarea 

resurselor și experiențelor deja existente în cele două tipuri de școli, fără a necesita cheltuieli 

suplimentare, însă constituie o formă restrânsă de integrare. 

Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în cadrul şcolii generale presupune 

integrarea copiilor cu CES în școlile obișnuite, facilitându-li-se sprijinul cadrelor didactice și al 

specialiștilor din școală. Unii specialiști nu consideră acest model drept o integrare reală, existând 

dificultăţi în aplicarea unui program sau orar diferite de celelalte. 
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Modelul bazat pe amenajarea în școala obișnuită a unei camere de resurse şi instruire 

pentru copiii deficienți, integrați individual în clase obișnuite – profesorii de sprijin se ocupă de acești 

elevi, atât în spațiul amenajat, cât și în orele de clasă. 

Modelul integrant favorizează integrarea într-o școala obișnuita a unui număr mic de copii cu 

CES (1-3 elevi), domiciliați la mică distanță de școală și ajutați de un profesor itinerant și care pot 

participa la activitățile școlii. 

Un criteriu fundamental de diferențiere a formelor de integrare se referă la durata 

prezenței copilului cu CES în şcoala obișnuită. Putem întâlni: 

- forme de integrare totală – elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită cu excepția 

programelor terapeutice din spațiile speciale; 

- forme de integrare parțiale - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în şcoala obișnuită 

sau la anumite discipline la care pot face față; 

- integrarea ocazională – participarea în comun la unele evenimente sportive, artistice, 

excursii. 

 Variantelor acestor modele exista în diferite state: 

Modelul în cascadă, lansat în 1974 în SUA, aparține lui B. R. Geaheari și este structurat pe mai multe 

niveluri:  

            Nivelul 1 - clasa obișnuită  cu un institutor obișnuit, într-o școală de cultură  generală; 

            Nivelul 2 – clasa obișnuită, cu servicii de sprijin pentru cadre specializate care lucrează cu 

elevii cu CES; 

            Nivelul 3 – asemănător nivelului 2, serviciile de sprijin sunt acordate elevilor care întâmpina 

dificultăţi în timpul programului școlar; 

            Nivelul 4 -  clasa obișnuită cu participarea elevului cu CES la numite momente ale programului 

școlar, alături de alți colegi aflați în același program de recuperare; 

            Nivelul 5 – clasa speciala în școala obișnuită. Participarea elevilor cu CES la numite activităţi 

din școală alături de ceilalți elevi. 

             Nivelul 6 – școala specială, elevul cu CES va urma programul învăţământului special;  

             Nivelul 7 – sprijin la domiciliul elevului cu CES, când acesta nu se poate deplasa la școală. 

In Austria, la nivel național s-au testat 4 modele de integrare: 

- Clase integrate care cuprind aproximativ 20 de copii obişnuiţi şi 4 copii cu cerinţe speciale, 

încadrate cu 2 profesori, dintre care unul de educaţie specială; 

- Clase cooperante, respectiv o clasă de învăţământ special şi una de învăţământ  obișnuit, 

care cooperează între ele, urmând fiecare propriului curriculum; 

- Clase cu efective mici, de 6-11 copii, organizate în şcoli obișnuite, mai ales pentru cei cu 

tulburări de învăţare. 

- Profesori de sprijin care sunt încadraţi pentru susţinerea elevilor cu CES din învăţământul 

de masă. 

 

Un deosebit interes prezintă modelul temporar al lui J. Hunderi, elaborat în 1982, care include 3 

faze: 

- Faza A – pregătirea copilului cu CES pentru a fi integrat; 

- Faza B – pregătirea cadrelor didactice din școala obișnuită (selectarea tehnicilor si 

metodelor de învăţare, proiectare didactica); 
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- Faza C – faza de tranziție -  aplicarea treptată a principiului educației integrate. 

 Alături de intervenţia unui profesor itinerant este necesară întotdeauna implicarea la nivelul 

factorului emoţional și a psihologului scolar, care ușurează integrarea elevului cu CES în mediul 

școlar. Planurile de intervenţie vizând obiective precum: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a 

asertivităţii, creșterea stimei de sine, managementul emoţiilor sunt cele care favorizează adaptarea 

elevului la colectivul clasei, dar și de unitatea școlară ȋn ansamblu.  

 Astăzi, putem vorbi de o trecere evidentă de la modelul școlii integratoare la modelul școlii 

incluzive. Aceasta se referă la un mediu sigur, sănătos și motivant pentru procesul de învățare. 

Incluziunea presupune efortul de a asigura tuturor elevilor - de limbi și culturi diferite, din familie 

diferite, cu diverse probleme de sănătate - strategii de predare-învățare-evaluare 

adecvate/individualizate, fără a stigmatiza sau a separa. 

  „Școlile cu orientare incluzivă sunt cele mai utile mijloace de combatere a atitudinilor 

discriminatorii, creând comunități primitoare, construind o societate incluzivă și oferind educație 

pentru toți; mai mult, ele furnizează o educație utilă pentru majoritatea copiilor, cresc eficiența și, în 

ultimă instanță, rentabilitatea întregului sistem educațional”. (Declaraţie, art.3) 

 În concluzie, modelele integratoare menționate nu sunt perfecte, pentru a răspunde în totalitate 

problemelor și nevoilor copiilor cu CES, pentru a fi integraţi în învăţământul de masă.  

Ceea ce ar mai trebui adăugat în acest context, pentru a avea parte de școli incluzive în România sunt: 

nevoile cadrelor didactice de perfecționare în managementul incluziunii școlare, nevoia de prevenție 

– consiliere nondiscriminare în rândul elevilor, dar și a lectoratelor cu părinții, pentru înțelegerea 

drepturilor egale la educație pe care elevii cu CES le au în școlile de masă.  
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 STUDIU DE CAZ 
Nistor Mihaela 

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Rădăuţi  , Jud. Suceava                                                                                                     

 
 

          Pe parcursul Clasei Pregătitoare, an şcolar 2016-2017, mi-a atras atenţia comportamentul unui 

băieţel. În primele zile de şcoală copilul participa sporadic la ceea ce se întâmpla în sala de clasă.  

         Atunci când învăţam un cântec sau o poezie el se legăna doar, refuzând să repete. De multe ori 

se întindea sub bancă minute întregi, refuzând să lucreze împreună cu colegii. Pentru colajele sau 

desenele pe care le avea de completat nu manifesta interes. Majoritatea lucrărilor erau boţite şi aruncate 

la coş. La insistenţele mele , după 10-15 minute îi dădeam alt material,  îl rugam şi îl încurajam să 

lucreze, să facă o surpriză bunicii.  

         În desenele cu familia am fost foarte surprinsă să constat că membrii familiei sunt mâzgâliţi, 

tăiaţi, iar el este retras într-un colţ, lucru care mi-a sugerat o marginalizare în relaţia cu familia. Copilul 

are doi fraţi mai mari cu care ar putea să se joace, să desfăşoare activităţi recreative care 

să-l apropie de ceilalţi.  

         Am observat o reticenţă în a comunica cu cei din jur. La întrebări prefera să dea doar din cap, 

fără să verbalizeze. În timpul activităţilor nu participă efectiv, lucrează doar ceea ce doreşte.  

         Deşi la început stătea retras, cu timpul , insistând asupra faptului că e frumos şi plăcut să te joci 

cu alţi copii, să împarţi jucării, a început să participe cu ceilaţi colegi la jocurile din timpul pauzelor , 

ba chiar şi-a găsit un prieten cu care face pereche la deplasarea la sala de sport.  

          Am luat legătura cu mama şi cu bunica băiatului care îl lua de la şcoală. În primul semestru 

mama a luat legătura cu psihopedagogul şcolii , copilul a participat la ore de consiliere săptămânal. S-

a reuşit rezolvarea parţială a problemelor logopedice. Copilul a vorbit foarte târziu, pe la 4 ani, iar 

sunetele r, s, z, ş, ţ erau pronunţate defectuos.  

         Copilul a avut nevoie pe tot parcursul anului şcolar de tratare diferenţiată.  Se orientează foarte 

greu în pagină, nu poate urmări rândul, cerinţa unde s-a ajuns, nu înţelege ceea ce are de făcut, 

necesitând explicaţii suplimentare. Procedează rutinier, având nevoie să vadă la colegi ceea ce au 

rezolvat, iar el reproduce. A reuşit să înveţe şi să recunoască figurile geometrice, culorile , literele de 

tipar. Nu am reuşit să formăm silabe, să citim . Scrierea cu litere de tipar s-a făcut greoi, cu ajutor din 

partea învăţătoarei sau a colegei de bancă care a înţeles că elevul  are nevoie de sprijin şi l-a lăsat să 

copie din caietul ei.  

         La matematică are nevoie de material intuitiv permanent. Chiar după ce am învăţat cifrele şi 

numerele, nu poate număra în continuare, nu analizează şi nu sintetizează informaţiile. Numărul 6, de 

exemplu îl formează punând degetele de la 1 şi nu de la 5 în continuare. Foarte greu adună sau scade.  

         Deşi urmăreşte poveştile, nu recunoaşte personajele, nu povesteşte despre ce a văzut.  

         La sfârşitul primului semestru copilul a reuşit să cânte câte o strofă din cântecele care i-au plăcut.  

         Pe parcursul anului şcolar am reuşit să învăţăm poezii scurte şi, la Serbarea de Crăciun şi cea de 

la sfârşitul anului şcolar, să recite , cu ajutor, poeziile şi să danseze împreună cu colegii.  

         Consider că este un caz care necesită ajutor specializat, în condiţiile în care părinţii vor 

conştientiza acest lucru.  
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STUDIU DE CAZ 

 

          La începutul anului şcolar 2017-2018 am atras atenţia mamei asupra faptului că elevul se 

descurcă foarte greu şi am îndrumat-o să ia legătura cu psihopedagogul şcolii pentru o evaluare 

amănunțită și o eventuală îndrumare spre C.J.R.A.E Suceava, în vederea obținerii unui Certificat de 

orientare  școlară. 

          Copilul se orientează greoi pe fila cărţii, nu urmăreşte cuvintele care se citesc, nu găseşte 

exerciţiul indicat .  Este nevoie de sprijinul şi îndrumarea permanentă a învăţătoarei. Am observat 

deasemenea că lucrează foarte uşor ceea ce se repetă, fără a manifesta iniţiativă. Dacă are la capătul 

rândului un cuvânt început scrie corect, caligrafic literele de tipar şi de mână, dar nu formează silaba 

pentru a citi. Nu scrie după dictare nici silabele scurte, de două  sunete. Analiza sunetelor din cuvinte 

nu o poate realiza fără ajutor.  

           În timpul dictărilor se regăsesc cuvinte pe care le-a “fotografiat” la scrierea temei de acasă, fără 

legătură cu ceea ce se dictează.  

           La matematică se descurcă foarte greu singu, chiar cu material reprezentativ, pentru a rezolva 

operaţii . Nu înţelege datele unei probleme. Când scrie în caiet, de pe tablă, are nevoie să observe ce 

face colegul de bancă.  

           În majoritatea acţiunilor din timpul orelor procedează repetitiv urmărind ce fac ceilalţi colegi. 

Vorbeşte puţin cu colegii, foarte greu formulează propoziţii. Preferă să dea din cap, nu să se exprime 

în cuvinte.  

           Nu povesteşte ceea ce vede, nu recunoaşte personajele dintr-o poveste văzută. Urmăreşte 

imaginile, se bucură şi face gesturi care marchează bucuria dând din mâini, dar nu formulează 

răspunsuri complete la întrebări, aşteptând ca cineva să-i spună, iar el să repete.  

            În timpul orelor am constatat că este excesiv de ordonat, aşezând caietele cotor la cotor, fiecare 

creion pe care îl foloseşte îl aşază în penar de unde l-a luat, se supără dacă cineva îi atinge lucrurile şi 

îşi pune capul pe bancă. Dacă a scris greşit şi i se face observaţie ,  refuză să continue.  

            Refuză să ceară ajutor unui coleg, preferând să privească în gol şi să nu ducă la bun sfârşit ceea 

ce are de făcut.  De câteva ori a intrat în conflict cu ceilalţi colegi, lovindu-i.  

           Păstrez legătura cu mama care îl supraveghează  la temele de acasă, copilul având permanent 

nevoie de ajutor. În timpul orelor de curs  verific  tot ceea ce lucrează pentru că are nevoie de îndrumare 

să se orienteze în pagina caietului şi să urmărească rândul unde se citeşte sau se rezolvă exerciţii.  

          În primul semestru am lucrat diferenţiat cu el pentru a recupera rămânerile în urmă. Deocamdată, 

la sfârşitul semestrului I, copilul recunoaşte literele mari şi mici, de tipar şi de mână şi leagă silaba la 

citit. Scrierea după dictare se limitează la scrierea silabei scurte, formată din două  litere.  

           La matematică se descurcă greoi, cunoaşte cifrele, face legătura între cifre şi numere, ordonează 

crescător numerele în şir, dar nu realizează şiruri descrescătoare singur . Deasemenea întâmpină 

dificultăţi la analiza şi sinteza unui şir, la analiza datelor unei probleme simple.Calculează cu majutorul 

materialului intuitiv.  

           Se impune activitate diferenţiată , o strânsă legătură cu familia pentru recuperarea în măsura 

capacităţii copilului de a face faţă cerinţelor Programei şcolare.   
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Metode și tehnici utilizate în  evaluarea competențelor auditiv-verbale ale copiilor cu 

dizabilități auditive 

Dorina Elena Chira- Profesor psihopedagog  

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz, Cluj-Napoca 

 

Evaluarea, diagnosticarea şi realizarea activităților de terapie auditiv-verbală la copiii cu 

dizabilități auditive presupune cooperarea unei echipe multidisciplinare formată din medic ORL, 

audiolog, audioprotezist, psiholog, profesor psihopedagog/logoped în vederea conturării unui 

diagnostic cât mai exact şi a unui program de intervenţie adecvat.  

Diagnosticarea şi protezarea precoce, încă din primele luni de viaţă, reprezintă condiţii esenţiale în 

asigurarea recuperării optime a copiilor cu dizabilități auditive. Cercetări în domeniu  au relevat 

importanța  diagnosticării  și  protezării înainte de vârsta de 2 ani.  A. De Filippis, (2002), a arătat că 

în cazul copiilor diagnosticați și protezați la vârsta de 4 luni s-au obţinut rezultate optime în formarea 

și dezvoltarea limbajului și a  competențelor de comunicare: ”limbajul copiilor era structurat la nivel 

normal, lexicul era la un nivel inferior decât cel normal, dar înţelegerea era corespunzătoare etăţii 

cronologice”, iar  Sininger, Grimes, Christensen (2010) au evidențiat faptul că utilizarea implantului 

cohlear de la vârste mai mici de 2 ani contribuie la dezvoltarea limbajului verbal al copiilor.   

Perceperea incorectă a sunetelor sau imposibilitatea perceperii acestora influenţează 

dezvoltarea vorbirii copiilor (Popa, 2001, Anca, 2001, Guberina, 2003). Aceste influenţe sunt direct 

proporţionale cu gradul pierderii auditive. În timp ce  un copil cu o pierdere de auz uşoară poate avea 

puţine probleme de vorbire sau chiar deloc, un copil cu o pierdere de auz neurosenzorială profundă e 

posibil să nu-şi dezvolte limbajul verbal sau pronunţia să fie deficitară, forţată, chiar şi cu ajutorul unei 

proteze auditive (Kirk & Brown, 1985; Osberger, Maso, & Sam, 1993; Northern & Downs, 2002). 

Copiii cu dizabilităţi auditive au întârzieri în dezvoltarea limbajului pragmatic care pot fi asociate cu 

tulburări de comportament şi dificultăţi de învăţare, în special de alfabetizare (Yoshinaga-Itano, 2006). 

Tulburările specifice de vorbire ale unui copil cu dizabilitate auditivă pot duce la situaţia în care acesta 

să nu fie înţeles de majoritatea celorlalţi vorbitori, pot să apară dificultăţi în comunicarea și relaționarea 

cu cei din jur şi chiar izolare socială (Carney & Moeller, 1998).  

Evaluările periodice ale auzului și limbajului reprezintă repere în  stabilirea obiectivelor 

activităților de terapie auditiv-verbală pentru profesorii psihopedagogi/logopezi. (Bodea-Hațegan, 

2015) 

Evaluarea auzului se poate realiza atât prin metode obiective, cât şi prin metode subiective:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sininger%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20081537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grimes%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20081537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christensen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20081537
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• Metodele obiective de evaluare a auzului se utilizează în medii special amenajate, în 

clinicile ORL, în cabinetele de audiologie și cuprind: potenţialele auditive evocate, 

electrocohleografia, otoemisiunile acustice, imitanța acustică.  

• Metodele subiective de evaluare auditivă cuprind pe de o parte metode utilizate în 

cabinetele audiologice pentru stabilirea diagnosticului: acumetria instrumentală, 

audiometria tonală, audiometria vocală, iar pe de altă parte metode utilizate în evaluarea 

auzului de către profesorii psihopedagogi/logopezi în vederea stabilirii nivelului achiziţiilor 

auditive ale copiilor hipoacuzici.  

O serie de teste/scade de evaluare a auzului  oferă  informaţii despre evoluţia copilului aflat în 

diferite etape ale reabilitării auditiv-verbale (detectarea, discriminarea, identificarea şi înţelegerea 

auditivă): Bateria de teste EARS (Med-El), Proba GASP (trad. Maria Anca, 2007), Scala Webster 

(trad. Maria Anca, 2007), Scala Integrată de Dezvoltare (Cohlear). 

 Bateria de teste EARS (https://www.medel.com) - Evaluarea Reacţiilor Auditive la Vorbire- a fost 

elaborată de dr.Dianne Allum – Mecklenburg în 1996. Bateria conţine un număr de probe care testează 

reacţiile la sunete neverbale și la sunete verbale, probele sunt structurate  respectând dezvoltarea 

auzului la copiii cu auz normal. Probele sunt structurate astfel încât se poate realiza evaluarea în fiecare 

dintre cele 4 etape ale terapiei auditiv-verbale: detectarea, discriminarea, identificarea și înțelegerea 

auditivă. Acest test arată progresul copilului după protezare, permite obţinerea de  informaţii privind 

modul în care copiii reacţionează la zgomote şi sunete din mediul înconjurător, la sunete produse de 

instrumente muzicale, la vocea umană,  la foneme, la  cuvinte cu număr diferit de silabe, la propoziţii 

și  întrebări simple. (Fig. 1).  

Testul  GASP-  Gledonald   Auditory Screening Procedure (Anca, 2007) conține 3 tipuri de stimuli: 

foneme, cuvinte monosilabice, cuvinte bisilabile, cuvinte trisilabice, propoziții-întrebări. Stimulii 

corespund sarcinilor de detectare, identificare și înțelegere auditivă. 
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Fig. 1 Rezultatele evaluării auzului obținute de un copil cu 
dizabilitate auditivă cu implant cohlear pe parcursul a 6 ani- evaluare 

realizată cu Bateria EARS   
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https://www.medel.com/
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 Rezultatele evaluării cu bateria EARS și GASP relevă faptul că, dacă la începutul 

programului de terapie, elevul nu reușea să detecteze, să diferențieze și să identifice auditiv sunetele 

percepute, după 6 ani de terapie auditiv-verbală acesta detectează și diferențiază sunete neverbale, 

ambientale, sunete emise de instrumente muzicale, are  capacitatea de a diferenţia şi identifica obiecte 

familiare după sunete, de a diferenţia foneme, cuvinte simple, sunete de intensitate, înălţime, durată, 

ritmuri diferite, identifică auditiv cuvinte monosilabice, bisilabice, trisilabice,  discriminează și 

identifică propoziții, înțelege întrebări.  

Scala integrată de dezvoltare COHLEAR (https://www.cochlear.com) cuprinde  itemi care 

evidenţiază stadiile tipice de dezvoltare pe următoarele domenii: ascultare, limbaj receptiv şi expresiv, 

vorbire, cogniţie şi comunicare socială. Este o scală cu ajutorul căreia se poate stabili nivelul de 

dezvoltare la care se află copilul la un anumit moment, fără a permite cuantificarea cantitativă a 

rezultatelor (Fig. 2) Utilitatea scalei constă și în faptul că ghidează profesorul psihopedagog/logoped 

în stabilirea obiectivelor terapeutice în funcție de progresul  copilului. 

 

Scala Webster (Anca, 2007) vizează trei domenii de dezvoltare: Comunicare, Strategii de învățare 

și Dezvoltarea socio-emoțională. Cu ajutorul scalei se pot obține informații despre nivelul de 

dezvoltare a copilului cu dizabilitate auditivă, se poate monitoriza nivelul dezvoltării auditiv-verbale,  

a competențelor de comunicare, a strategiilor de învățare, nivelul dezvoltării socio-emoționale a 

copilului. De exemplu, în figura 3  se poate observa evoluția dezvoltării limbajului și a comunicării 

verbale (FUN, INT, REC, EXP, CLA), a competențelor perceptiv auditive (UAR)  la un elev cu 

dizabilitate auditivă pe parcursul a 8 ani școlari. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Evaluare inițială

Evaluare semestrială

Evaluare anuală

Fig 2. Evaluarea dezvoltării competenețelor auditiv-
verbale pe parcursul unui an școlar- Scala Integrată de 

Dezvoltare Cohlear

Vârsta cronologică Vârsta auditivă Dezvoltarea vorbirii

https://www.cochlear.com/
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FUN=Limbaj pragmatic:comunicare funcțională; 

 INT=Interacțiuni: strategii preverbale de 

comunicare; 

UAR=Utilizarea auzului reziual;  

REC= Limbaj receptiv;  

EXP= Limbaj expresiv,  

CLA-Claritatea limbajului 

 

 

La finalul anului școlar 2019-2020 se remarcă o ameliorare la nivelul tuturor componentelor 

vizate în programul de stimulare a competențelor de comunicare cuprinse în planul de intervenție 

personalizată, dar la nivelul limbajului expresiv și al inteligibilității vorbirii progresele sunt mai reduse. 

Vorbirea este în mare măsură inteligibilă persoanelor familiare în discuții comune, însă există cuvinte 

pronunțate neinteligibil (mai ales cuvinte trisilabice și/sau cu structuri coarticulatorii consonantice), 

utilizează propoziții/afirmații inteligibile, chiar dacă topica nu este întotdeauna corectă. Prin urmare, 

principalele obiective ale planului de intervenție terapeutică în anul școlar 2020-2021 vizează creșterea 

clarității, a inteligibilității vorbirii: exerciții pentru redarea corectă a ritmului, intonației, a pauzelor în 

vorbire, dezvoltarea limbajului expresiv, îmbogățirea vocabularului.  

În concluzie, evaluarea auzului permite obținerea de informații importante despre auzul 

funcţional al copilului, despre eficacitatea protezelor auditive sau a implantului cohlear, precum și a 

programului de terapie auditiv-verbală. Rezultatele evaluării auditive oferă profesorilor 

psihopedagogi/logopezi date relevante cu privire la etapa recuperatorie în care se află copilul, la 

obiectivele terapeutice și la tipul exerciţiilor de antrenament auditiv-verbal care sunt necesare într-o 

anumită etapă de recuperare pentru dezvoltarea competenețelor de comunicare verbală.  
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FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR CU CES PRIN 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

 
Profesor învăţământ primar Crăciun Daniela  

Școala Gimnazială “Ioan A.Bassarabescu” Ploieşti 

 

Copiii cu CES fac parte din societatea noastră, aceştia mai mult decât ceilalţi copii au nevoie 

de o permanentă socializare şi colaborare cu alţi copii pentru asigurarea integrării sociale a lor. Prin 

contactul direct cu elevii din alte instituţii şcolare şi prin participarea alături de ei la diverse activităţi 

se realizează diminuarea izolării şi înlăturarea, în mare măsură, a tendinţelor de agresivitate, 

contribuind la îmbunătăţirea modului lor de viaţă. Tendinţa de a crea şi sprijini cadrul necesar integrării 

sociale şi societale a copiilor cu dizabilităţi este cu cât mai activă, cu atât mai eficientă, argumentul 

suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta facilitând asumarea de roluri 

sociale proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale.  

            Crearea unor parteneriate între şcoală, familie şi comunitate dar şi între diverse instituţii 

şcolare, presupune succesul elevilor la şcoală şi mai târziu în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 

ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor 

o comunitate de suport care începe să funcţioneze.   

           „Unde-s mulţi, puterea creşte” spune învăţătura populară şi numai prin unirea efortului 

părinţilor, cadrelor didactice, a şcolii şi a comunităţii se poate face o mai bună integrare a copiilor cu 

CES. Modificarea comportamentelor nedorite este o activitate extrem de complexă şi dificilă. Din 

cauza posibilităţilor mai reduse de adaptare, copilul cu tulburări de conduită resimte o nevoie 

accentuată de sprijin din punct de vedere afectiv şi social. 

Educaţia cerinţelor speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – componentă a 

paradigmei educaţie pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală:  comprehensivă (cuprinzătoare, 

care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educatia, este deschisă, toleranţă, prietenoasă şi 

democratică, naturală prin eterogenitatea ei care îi valorizează şi integrează pe toţi copiii, adaptându-

se la diversitatea de cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil. 

Este acceptată în prezent noţiunea de „CES” care desemnează necesităţile educaţionale complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei speciale, necesităţile care solicită o şcolarizare adaptată 

particularităţilor individuale şi / sau caracteristice unei deficienţe precum şi o intervenţie specifică, 

prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, 

problema personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună este 

aceea „care modelează eul”, permiţând deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru că ei se 

vor integra în realitatea socială normală. Ca urmare, profesorul trebuie să sensibilizeze în elevi propriul 

„eu”, conştiinţa posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest lucru  se poate 

realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. Este necesară o 

riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie directă cu 

posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le 

resimt în raport cu actul educaţional. 

  Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber 
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al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, 

numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 

la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură.  

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 

uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 

priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, 

desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 

socială.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 

viaţa.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 

echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul 

acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, 

să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 

regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip 

de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 

realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea 

copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 

extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 

mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de 

cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de 

preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. Exemplific 

câteva activităţi desfăşurate cu elevii „În vizită la Grădina Zoologică din localitate”, „Plimbare în 

Grădina Botanică”, „Toamnă în parc ”,  „O zi la Sinaia”, ,,Obiective turistice din judeţul Prahova”etc. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 

producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 

naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, 

relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 

întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  
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Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 

şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 

respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 

oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 

culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 

receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 

sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 

importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 

consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a 

copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental 

apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile 

provocate de prezenţa spectatorilor. 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu, etc.) dezvoltă la 

elevii cu CES, spiritul de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea 

în forţele proprii. Desfăşurarea de competiţii între elevii cu CES şi cei din şcolile de masă facilitează 

depăşirea sentimentului de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului aptitudinal al copiilor cu 

deficit de intelect. Dintre concursurile organizate cu elevii clasei unde sunt profesor diriginte, 

menţionez: ”Sărbătoarea primăverii” „Suntem copiii Europei Unite”, „Ce ne-aduce iepuraşul ?”,”Cel 

mai bun pieton”,etc  

Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, 

îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila 

mult mai uşor toate cunoştinţele. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 

toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 

lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 

fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 

creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 

omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane 

care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa 

identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi 

valorizarea acestor copii. 

Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul pentru copil, efectul 

deficienţei este mai puţin evident. Experienţă practică a şcolii noastre privind parteneriatul cu Teatrul 

Toma Caragiu , în cadrul programului „Teatrul... şi şcoala” precum şi participarea formaţiei de teatru 

a unităţii la „Festivalul concurs de teatru şcolar I.L.Caragiale” a demonstrat că arterapia creează la 

elevii cu dizabilităţi, puternice emoţii şi sentimente, dezvoltă autonomia personală şi favorizează 
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socializarea. Pus în situaţia de a practica o diversitate de comportamente, de a se transpune în „pielea” 

unor personaje, copilului i se solicită un anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona 

efectiv pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, 

comportamente, relaţii sociale. 

Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative 

generale, comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare sunt diferite. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor 

li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme 

conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 

voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 

să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 

copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, 

de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 

posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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Construim o viață  mai frumoasă împreună 

                                                                             Prof. înv. preșcolar Neluța Oprea 

                                                      Școala Gimnazială Duilșiu Zamfirescu 

                                                       Structură Grădinița Nr. 7 Focșani / Vrancea 

 

 

       În realitate, integrarea unui copil cu CES în grădiniţă şi mai apoi în şcoală are loc cu dificultate în 

multe cazuri, drumul integrării fiind anevoios şi de lungă durată. 

Dificultăţile apar datorită mai multor bariere, fie grădiniţele de stat nu au resursele materiale şi de 

personal necesare pentru a facilita integrarea, fie atitudinea actorilor din sistemul educaţional este una 

nonincluzivă. Educatoarele nu au întotdeauna pregătirea necesară pentru a gestiona optim 

comportamentul copilului cu autism ori cu alta tulburare iar uneori nici măcar nu au dorinţa de a se 

adapta la nevoile fiecărui copil în parte şi de a structura activităţile de învăţare în mod individualizat. 

Este adevărat că există un număr mare de  cadre didactice dedicate şi implicate,  dovadă stau chiar 

mărturiile unor părinţi. Din păcate acestea nu sunt suficient susţinute de către sistem şi efortul lor în a 

integra copilul nu duce mereu la succes. Este dificil să se producă integrarea şi educatoarea să ajute 

copilul când în clasă mai are încă 15-20 de copii şi nu beneficiază de un sprijin suplimentar, aşa cum 

legea prevede. 

        De cele mai multe ori acei profesori de sprijin, specializaţi în a ajuta la integrarea copiilor cu 

nevoi speciale, nu există în cadrul grădiniţelor iar educatoarele sunt puse în situaţia de a se descurca 

singure cu aceste situaţii. 

Pentru a facilita integrarea se recomandă ca la început copilul cu CES să meargă la grădiniţă însoţit de 

un shadow. Sunt importante prerechizitele cu care vine copilul, accentul fiind pe partea de autonomie 

personală şi adaptarea la mediu (sa stea pe scaun, să răspundă la cerinţe simple precum Ridica-te, Stai 

jos, Vino). 

Pentru a se adapta la mediul şcolar, copiii cu CES au nevoie să dobândească şi abilităţi de comunicare 

funcţională (nonverbală-verbală). 

        Aceştia sunt învăţați să-şi  exprime nevoile, să se facă înţeleşi atât de educatoare cât şi de colegii 

de grupă iar atunci când nu reuşesc să facă acest lucru prezenţa unui shadow va fi de ajutor. Să 

urmărești pe cineva ca umbra lui înseamnă sa pășești atât de ușor, încât sa te strecori neauzit prin 

pădure, văzând totul, dar fără sa fii văzut. Așa face lupoaica, urmărind ca o umbra pe oricine si orice 

trece prin teritoriul sau. Este modul ei de a strânge informații. Apare, dispare apoi ca un fum si apare 

din nou. Lupoaicele sunt capabile sa se miște cu incredibila ușurința, nefăcând mai mult zgomot decât 

timid, cei mai sfioși dintre îngeri.      Mai întâi se retrag si urmăresc pe furiș pe cel ce le-a atras atenția. 

Apoi, brusc, apar undeva înaintea lui, iscodindu-l cu ochi de aur de după un copac. Si dintr-odată se 

întorc si dispar, pentru a reapare, ceva mai târziu, din nou in spatele intrusului. Se spunea in evul mediu 

ca, in cursul coborârii, daca suntem urmăriți de o forță puternica (femeia sălbatică, dorințele, visele 

noastre, povești), iar aceasta reușește sa ne prindă umbra, atunci si noi devenim o forță. Potrivit 

autorului, esența condiției noastre rezida in caracterul de excepție al ființei umane, in ceea ce ne 

diferențiază pe unii de ceilalți, unindu-ne in același timp.      Familiile despre care scrie psihiatrul 

american se confrunta cu probleme precum surditatea, nanismul, sindromul Down, autismul, 

schizofrenia, cu problema copiilor afectați de dizabilități de tot soiul, a celor superdotați, născuți in 
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urma unui viol sau delincvenți, a celor care aleg sa-si schimbe genul. Toate acestea pot duce la izolarea 

oamenilor, când nu de-a dreptul la excluderea lor din societate. Investigând însă un mare număr de 

familii afectate de asemenea probleme si neocolind nici o clipa caracterul dramatic al situațiilor cu 

care se confrunta, Solomon arata ca de foarte multe ori dragostea înfrânge prejudecățile, ducând la 

întărirea legăturilor in cadrul familiei si al comunităților create prin mișcări de solidaritate orizontala. 

Finalurile fericite ale tragediilor au o demnitate mai presus de cea a finalurilor fericite ale comediilor, 

ca nu numai transcend sentimentalismul, ci chiar oferă o satisfacție mai prețioasă decât una necăjită 

prin suferință.  
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,,Intervenții psihopedagogice în tulburări din spectrul autist” 

STUDIU DE CAZ 

                                                                                        Prof.Tudoroniu Camelia 

                                                                                                       Școala Primară ,,Panda” 

 

“Tulburările din spectrul autism sunt cunoscute și sub denumirea de tulburări pervazive de 

dezvoltare, termenul pervaziv fiind utilizat pentru a descrie grupul de tulburări comportamentale cu 

dificultăți în multiple arii de dezvoltare ce generează un complex de caracteristici și trăsături” (Verza, 

2011 apud Roșan, 2015, pag. 272).  

I. ANAMNEZA 

Băiatul se numește Z.A, s-a născut in 2013, are 6 ani și este domiciliat în Sighetul Marmației.  

Z.A a fost diagnosticat cu autism infantil în anul 2014 de către dr. P.E. la Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, Secţia Clinică Neurologie Pediatrică.  

La început părinții au negat faptul că Z.A. are o problemă, cunoștințele și rudele au atenționat 

familia în legătură cu problema acestui copil. 

Din spusele mamei, sarcina a decurs normal, a depăşit cu puţin 9 luni, iar la naştere Z.A a avut 

cordonul ombilical în jurul gâtului. La 11 luni este internat pentru stomatită, după care revine acasă şi, 

din spusele mamei, este complet schimbat (plânge mult, este foarte agitat). Aproximativ la vârsta de 5 

luni stă în fund, merge în patru labe doar cu spatele aproximativ la vârsta de 1 an. La 1 an şi 2 luni 

începe să meargă singur, iar primele cuvinte apar tot în această perioadă. 

Z.A  este un băiat melancolic și introvertit, nu prea îi place să interacționeze cu alți copii, jocul 

este predominant solitar. Are probleme în cea ce privește reglarea si autoreglarea emoțională, are crize 

de frustrare. 

Z.A, locuiește împreună cu mama, tatăl fiind acasă doar periodic. Mama a absolvit şcoala 

profesională, a profesat ca ospătar-barman, momentan fiind acasă pentru a-l însoţi pe Z.A, iar tatăl a 

absolvit liceul, momentan fiind angajat în străinătate, lucrând în construcţii. Mama are 27 de ani iar 

tatăl are 28 de ani. Z.A. are un frate mai mic care se numește M. și are vârsta de 1 an și cinci luni, M. 

nu are probleme, se dezvoltă  normal.  

Z. A urmează  ședințe regulate de terapie comportamentală de aproximativ 2 ani  în cadrul 

Asociatiei Autism Baia Mare, filiala Sighetu Marmatiei.  

Z.A, este în clasa I la Centrul Școlar de Educația Incluzivă din Sighetu Marmației.  

Z.A este diagnosticat de către medicul psihiatru cu autism infantil.  

Z.A  a primit următorul diagnostic: 

- Autism infantil 
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- Retard în achiziția limbajului expresiv și receptiv 

- Tulburare hiperkinetică 

- Crize de afect 

- Obezitate  

Tratament recomandat: 

- Actovegin 200 mg 1-0-0 cpr/zi timp de 3 luni 

- Encephabol 100 mg  2x100mg/zi timp de 3 luni 

- Terapie specifică de recuperare 

- Terapie logopedică 

- Consult endocrinologic și ORL 

- Igiena alimentară și intensificarea activității fizice (mers pe jos 30 de minute, înot) 

- Necesiă supraveghere permanentă și îngrijire specială. 

II. EVALUARE 

Scopul evaluării:  

Z.A a fost evaluat în cadrul Asociaţiei Autism Baia Mare la cererea mamei cu scopul realizării 

şi implementării unui plan de intervenţie personalizat care să-i permită recuperarea achiziţiilor de bază 

întârziate. 

Metoda evaluării:  

Rezultatele  sunt obţinute pe baza fişei de dezvoltare psihomotorie Portage (completată de către 

evaluator și mamă) şi pe baza scalei CARS (completată de catre evaluator). 

Rezultatele evaluării: 

➢ Scala C.A.R.S., pentru diagnosticare a autismului la copii  

Aceasta scoate în evidență la Z. A următoarele:  

❖ Interacţiunea socială (scor 1,5)  

❖ Imitaţia (scor 2)  

❖ Răspunsuri emoţionale (scor 3) 

❖ Utilizarea corpului (scor 2,5) 

❖ Utilizarea obiectelor (scor 2) 

❖ Adaptarea la schimbare (scor 3) 

❖  Răspunsuri vizuale (scor 2,5) 

❖ Răspunsuri auditive (scor 2) 

❖ Gust-miros-tact (scor 3) 

❖ Frică, anxietate (scor 1,5) 
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❖ Comunicare verbală (scor 2,5) 

❖ Comunicarea non-verbală (scor 1,5) 

❖ Nivelul de activitate (scor 2) 

❖ Nivelul intelectual si omogenitatea funcționarii intelectuale (scor 2,5) 

❖ Impresia generala (scor 3) 

Scor total :  34,5 

➢ Fisa de dezvoltare psihomotorie Portage 

Acest chestionar vizează cinci arii de dezvoltare: Socializare, Limbaj, Autoservire, Cognitie și 

Motricitate. 

1) Socializare (2 ani si 3 luni) 

Z. A trage o altă persoană de mână pentru a-i arăta o serie de obiecte sau acțiuni, urmărește cu 

privirea persoane care se mișcă în câmpul său vizual, atinge și-l trage pe adult de păr, nas, ochelari, se 

joacă singur timp de 15-20 minute, în preajma adultului care se ocupă de treburile lui, îmbrățișează 

persoane familiare, poate să aducă un obiect dintr-o altă camera dacă i se dau indicații, se joacă cu alți 

2-3 copii, îndeplinește cerințele formulate de adulți 75% din timp. Z. A  poate să facă o alegere  atunci 

când i se cere, ascultă muzică,  încearca să-și ajute părinții în diverse activități casnice, îndeplinind o 

parte din acțiuni și salută copiii de vârsta sa și persoanele familiare când i se aduce  aminte. El însă nu 

își trage mâinile când se află în apropiere de obiecte ce-i amintesc interdicția și nu arată ințelegerea 

sentimentelor. De asemenea, nu explorează activ mediul înconjurător, nu imită mișcările altor copii, 

nu participă la jocuri de manipulare (trage sfoara, întoarce manivela) impreună cu alte persoane și nu 

obișnuiește să îmbrățișeze sau să ducă în brațe o păpusă sau o jucărie de pluș. De asemenea el nu spune 

‘’te rog’’ și ‘’mulțumesc’’ când i se aduce aminte, și nu joacă roluri costumându-se în haine de adult 

(‘’de-a…’’). 

1) Limbaj (1 an si 4 luni) 

Z.A repetă aceeași silabă de 2-3 ori (ma-ma-ma), spune gata (« ata « ), îndeplinește unele comenzi 

simple însoțite de gesturi (ridica-te, du-te la baie, închide ușa, stinge becul, stai la masă….), poate 

combina cuvinte și gesturi pentru a-și face cunoscute dorințele, indică trei părți ale propriului corp la 

cerere, poate să indice 3-5 imagini dintr-o carte când acestea sunt denumite,  și poate să dea sau să 

arate la cerere (când i se spune ‘’dă-mi’’,’’arată-mi’’),  răspunde la gesturi prin gesturi, răspunde prin 

gesturi la întrebări simple, combină două silabe diferite în jocul vocal. El însă nu poate cere ‘’mai 

mult’’, nu arată 12 obiecte familiare când sunt numite , nu își spune la cerere numele sau porecla, nu 

răspunde la întrebarea ‘’Ce-i asta ?’’, denumind obiectul. Z. A nu numește alți membri ai familiei nici 
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animalele preferate, nu produce onomatopee pentru a imita glasul animalelor sau nu folosește aceste 

sunete pentru a denumi animalele (vaca este ’’muu-muu’’). 

2) Autoservire (3 ani si 11 luni) 

La masă : Z. A ține ceașca cu o mână și bea din ea, bea folosind paiul, folosește șervețele când i 

se amintește. Evită otrăvurile și substanțele periculoase, însă ia de pe jos diferite lucruri mici 

(pietricele, scame), le bagă în gură și uneori chiar le înghite. Z. A mânâncă independent cu lingura și 

furculița întreaga masă, poate să toarne dintr-un ibric mic intr-un pahar fară ajutor, se servește singur 

la masă și dă mai departe platoul de servit, curață locul unde a vărsat ceva, luând singur cârpa de șters. 

El însă nu ia apă de la robinet fără ajutor, nu obișnuiește să folosească tacâmuri adecvate cu toate că 

știe să le folosească, nu folosește cuțitul pentru a întinde unt sau gem pe pâinea prăjită, și nu își prepară 

singur o mâncare din lapte și fulgi de cereale. 

Toaleta : Z. A se șterge singur cu prosopul pe mâini și pe față, însă el nu se spală singur pe mâini 

și pe față. El se spală singur când face baie, cu excepția gâtului, urechilor și spatelui, se trezește din 

somn pentru a merge la toaletă și rămâne uscat toată noaptea. Z. A  nu se spală pe dinți imitând adultul, 

nu își potrivește temperatura apei pentru duș sau baie, și nu gășeste WC-ul potrivit cu sexul intr-un loc 

publi. El poate merge la toaletă singur, însă nu urinează la toaletă stând în picioare. 

Îmbrăcat/Dezbrăcat : Z.A își pune și își scoate căciula sau șapca, își scoate șosetele, pantofii dacă 

sunt dezlegate șireturile, haina și pantalonii dacă sunt descheiați, închide și deschide fermoare mari 

fară să potrivească capetele fermoarului. El însă nu desface capse, nu încheie /descheie nasturi mari pe 

o placă de învățare sau la o jachetă așezată pe masă, nu își pune haina pe cuier, nu își pune șosetele și 

nu distinge partea din față a îmbrăcămintei. Z. A  nu  își pune mânuși cu un deget, nu încheie și descheie 

catarama la cureaua de la pantaloni și de la încălțăminte. 

3) Cognitiv (3 ani si 4 luni) 

Z. A scoate cercul din incastru, scoate unul câte unul 6 obiecte dintr-o cutie, lasă o jucărie să cadă 

și o ridică, găsește un obiect ascuns sub o cutie, scutură o jucărie sunătoare pentru a produce zgomot 

și indepărtează de pe fată un material care îi împiedică vederea, completează un incastru cu trei figuri, 

așează inele, în ordinea mărimii, pe un baston, desenează o linie verticală,  imitativ, mâzgălește, 

execută gesturi simple la cerere, suprapune trei cuburi la cerere, asociază obiecte asemănătoare, indică 

o imagine numită. El însă nu arată spre sine când este întrebat « Unde este Z. A?«,  nu intoarce 2-3 

pagini la rând pentru a găsi o imagine cerută, nu găsește o anumită carte la cerere și nu numește imagini 

ale unor obiecte cunoscute (patru). 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1610 
 

4) Motor (2 ani si 9 luni) 

Z. A întoarce paginile unei cărți una câte una, dezșurubează jucării cu filet, despachetează un obiect 

mic, dă cu piciorul intr-o minge care stă pe loc, prinde mingea cu amândouă mâinile, se apleacă din 

talie pentru a ridica obiecte, fară să cadă, sare pe loc cu ambele picioare odată, coboară scările alternând 

picioarele, bate cu ciocanul 5 piese cilindrice, face biluțe din plastelină, desface și imbină jucării de 

ansamblat, imită mișcarea circulară cu creionul, apucă creionul între degetul mare și arătător, 

sprijinindu-l pe cel mijlociu, înșiră 4 mărgele mari pe șnur. El însă nu împăturește o hartie in 2 imitativ, 

se dă pe leagăn doar dacă este pus in mișcare de către un adult, nu pedalează pe tricicletă, nu se dă pe 

tobogan, nu face o tumbă înainte cu ajutor, nu taie cu foarfeca, nu lovește mingea cu piciorul când 

aceasta se rostgoleste spre el. 

Concluzii: 

Evaluare lui Z. A utilizând CARS evideanțiază un grad mediu de autism, iar evaluarea prin Fisa de 

dezvoltare psihomotorie Portage relevă o vârsta mentala de 2 ani si 6 luni. 

III.  SCOPUL 

Scopul acestui studiu de caz constă în elaborarea unui program de intervenţie realizat pe cele 

cinci arii de dezvoltare, pentru recuperearea copilului . 

IV. PROGRAM DE INTERVENȚIE 

1. Socializare 

Activitatea 1: ”Pescarul norocos„ 

Obiective: 

- Dezvoltarea capacității de a se juca îmreună cu alți copii 

- Dezvoltarea capacității de a-și aștepta rândul într-o activitate 

- Dezvoltarea capacității de a interacționeze cu copiii  

- Dezvoltarea unei coordonări ochi mână 

- Dezvoltarea atenției și a răbdării 

Metoda: joc, exercițiu, cooperarea, explicația 

Materiale folosite: pecsuri cu magnet care au imagini precum (pești, comoară, raci, melci,etc.),fântână 

de carton, undiță.  

Durata: activitatea durează 10 minute 

Descrierea activității: 

Activitatea se realizează cu Z.A și cu încă un băiețel, cei doi copii sunt așezați față în față, ei 

la această activitate sunt niște pescari foarte renumiți. Cei doi copii au în față o „fântână” în care se 

află (pești, raci, broaște și o comoară). Fiecare copil pe rând trebuie să pescuiească ceva, vor primi o 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1611 
 

singură undiță, pe care trebuie să o împartă, ei trebuie să-și aștepte rândul în timpul activității și să-și 

anunțe colegul atunci când îi este rândul (va spune îndreptând undița spre el, TU! sau TU URMEZI!), 

trebui să-și anunțe rândul, și dacă terapeutul intervine în joc cu întrebarea Cine urmează?, copilul 

trebuie să spună EU!.  

Uneori terapeutul poate întreba copilul  Ce ai pescuit? și a acesta trebuie să răspundă (aici 

intervine și promptul), un pește, o broască, comora, etc. Copilul care pescuiește comoara este numit 

pescarul norocos 

Activitatea continuă până când s-a pescuit tot ce exista în fântână, la sfârșitul activității 

terapeutul întreabă copiii dacă mai sunt pești în fântână, ei trebuie să spună NU!,  

Drept răsplată pentru munca depusă și răbdarea copiilor, terapeutul le oferă acestora o 

recompensă preferată de fiecare.  

2. Limbaj  

Activitatea 1: „ Un imitator de sunete” 

Obiective: 

- Dezvoltateea capacității de a imita sunte 

- Capacitatea de a îndeplini comenzi 

- Dezvolarea limbajului 

- Capacitatea de a rosti cuvinte la cerere 

Metoda: joc, exercițiu, cooperarea, explicația 

Materiale folosite: zar cu imagini, diferite obiecte de suflat (fluier, baloane de săpun, morișcă, 

lumânare, trompetă, etc.), imagini cu animalele domestice, casetă cu sunetele animalelor, laptop. 

Durata: activitatea durează  20 minute 

Descrierea activității: 

Activitatea se realizează pe covor, terapeutul și copilul se află unul în fața celuilalt, cei doi se 

vor juca împreună. În fața lor se află un zar, pe fiecare parte a zarului este desenată o acțiune (exemplu: 

cineva suflă: cu paiul într-un pahar cu apă, baloane de săpun, în fluier, o morișcă, în lumânare, în 

trompetă, etc.). Fiecare pe rând, trebuie să arunce cu zarul, în funcție de cum cade zarul ei trebuie să 

realizeze acțiunea pe care o văd în imagine, aruncă de 2/3 ori fiecare. 

În continuare, terapeutul îi artată copilului imagini cu câteva animalele domestice, de exemplu: 

(vacă, cal, oaie, cocoș, rață, găină, măgar, etc.), după fiecare imagine prezentată terapeutul, pune 

sunetul pe care îl face animalul din imaginea văzută de copil. După fiecrae sunet auzit, se încearcă 

imitația de către copil a sunetului respectiv, terapeutul susține copilul imitând și el sunetele.  

Când se prezintă animalele, terapeut încearcă să-l facă pe copil să spună și el denumirea 
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animalului din imagine, dacă nu reușește să rostească întreg cuvântul, este încurajat să spună o literă 

sau o silabă, de exemplu: ( ”vacă„ – copilul poate spune „v” sau ”va„).  

La sfârșitul activității, terapeutul oferă feedback pentru munca depusă și o recompensă, 

alimentară sau o anumită jucărie pe care o preferă copilul.    

3. Autoservire  

Activitatea 1: „Ursulețul învață lucruri noi” 

Obiective: 

- Manipularea unor obiecte care ajută la dezvoltarea motricității fine 

- Dezvoltarea abilității de a se dezbrăca/îmbrăca individual 

- Dezvoltarea atenției 

- Dezvoltarea unei coordonări ochi mână 

Metoda: joc, exercițiu, cooperarea, explicația 

Materiale folosite: o mascotă urs, material cu capse și material cu nasturi.  

Durata: activitatea durează 20 de minte 

Descrierea activității: 

La începutul activității, terapeutul îi spune copilului că azi trebuie să-l învețe pe ursulețul lui 

preferat câteva lucruri importante pentru a se descurca în anumite momente,deoarece trebuie să le 

realizeze singur, fără ajutor.Terapeutul îi spune copilului că trebuie să-l învețe pe ursuleț să 

deschidă/închidă capse,nasturi, singur, acest lucru îi este de folos atunci când trebuie să se îmbrace.  

Pentru început terapeutul așează ursulețul pe masă întors spre copil, astfel acesta ”o să vadă„ 

ce face copilul. Terapeutul oferă copilului o bucată de material care are nasturi pe care acesta trebuie 

să-i prindă pe alt material, copilul are și o bucată de material cu câteva capse pe care le prinde sub 

îndrumarea terapeutului. După mai multe exersări, copilul trebuie să încerce să-și închidă singur 

nasturii și capsele la hainele proprii, arătându-i ursulețului cum se face și ajutându-l și pe acesta să-și 

închidă puloverul.  

La sfârșitul activității, terapeutul nu uită să recompenseze copilul și să-i ofere feedback.  

Activitatea 2: ”Dinți curați și sănătoși„ 

Obiective: 

- Dezvoltarea abilității de a se spăla pe dinți individual 

Metoda: joc, exercițiu, cooperarea, explicația 

Materiale folosite: casetă video, pastă de dinți, perie de dinți, pahar cu apă.  

Durata: activitatea se desfășoară pe mai multe ședințe de terapie, o ședință durează 10/15 minute. 

Descrierea activității: 
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Terapeutul îi artă copilului un video în care se prezintă pe pași cum ne putem spală pe dinți, copilul, 

susținut de terapeut o să exerseze fiecare pas  în parte, după mai multe repătări, în fianl acesta o să fie 

capabil să-și spele dinții fără ajutor.  

Până a se realiza de copil spălatul pe dinți în mod individual, această activitate trebuie să se 

desfășoare pe mai multe ședințe de terapei deoarece pașii trebuie exersați cu copilul nu doar o singură 

dată. După fiecare pas, urmărit pe caseta video, explicat și desfășurat cu copilul acesta primește o 

recompesă.  

4. Cognitiv  

Activitatea 1: „Eu știu, sunt priceput” 

Obiective: 

- Dezvoltarea capacității de a face asocieri logice  

- Dezvoltarea atenției 

Metoda: exercițiu, cooperarea, explicația 

Materiale folosite: figure geometrice din plastic, cartonașe cu imagini.    

Durata: activitatea durează 10 minute 

Descrierea activității: 

Activitatea se realizează cu figurile geometrice care sunt învățate de către copil, acesta este 

capabil să le identifice și recunoască.  

Această activitate se realizează la masă, copilu are în față figuri geometrice precum (cerc, 

triunghi, pătrat, dreptunghi), terapeutul îi arată copilului pe rând câteva imagini care au forma unor 

figuri geometrice, de exemplu: (felia de tort – forma de triunghi, mingea –formă de cerc, săpunul – 

forma de dreptunghi, o cutie – forma de pătrat.). 

Copilul trebuie să asocieze logic o figură geometrică la imaginea văzută. La sfârșitul activității, 

copilul primește feedback din partea teraputului și o recompensă dorită.  

5) Motor  

Activitatea 1: ”Îndemânatic, harnic, descurcăreț„ 

Obiective: 

- Manipularea unor obiecte care ajută în dezvoltarea motricități grosiere 

- Dezvoltarea atenției și a răbdării 

Metoda: joc, exercițiu, cooperarea, explicația 

Materiale folosite: umerașe, dulap, haine, trambulină, un ax cu cercuri, scări, saltea, minge, cerc, un 

tub de plastic.  

Durata: activitatea durează 10 minute 
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Descrierea activității: 

La începutul activității copilul află că terapeutul are mare nevoie de ajutorul lui, acesta îi 

explică copilului că el trebui să-l ajute să pună pe umerașe câteva hăinuțe și să le așeze în dulap. 

Activitatea continuă prin faptul că terapeutul îi spune copiluli că el nu reușește singur să 

realizeze această sarcină, deoarece, pentru a ajunge la haine și la dulap trebuie să parcurgă un traseu 

pe care cel mai  probabil el nu este capabil sa-l facă. Copilul rugat de terapeut să-l ajute află de la 

acesta că în sertarul de jos al dulapului se află bomboane de ciocolată, pe care copilul le poate mânca 

după ce termină activitatea.  

Activitatea începe prima dată cu câteva sărituri pe trambulină, apoi continuă prin aranjarea pe 

ax (în ordine) a unor cercuri, urcarea/coborârea unor scrări, rostogolirea pe o saltea (în poziția 

orizonal), sărituri în cerc, arucatul mingii în sus de trei ori iar în final se trece în patru picioare pe sub 

un tub de plastic, tot acest traseu se face cu ajutoeul terapeutului (sub îndrumarea acestuia).  

Ajungând la dulap, copilul primește un tricou și o cămașă pe care acesta trebuie să le pună pe 

umărașe și după să le aranjeze în dulap. La sfârșitul activității, terapeutul îi mulțumește copilului pentru 

ajutor și îl felicită, spunându-i acestuia că poate deschide sertarul să vadă dacă o să găsească 

bomboanele de ciocolata, pe care le poate mânca doar el.  

 

Activitatea 2: ”Un pictor renumit„ 

Obiective: 

- Manipularea unor obiecte care ajută în dezvoltarea motricități fine 

- Dezvoltarea unei coordonări ochi mână 

- Dezvoltarea atenției și a răbdării 

Metoda: joc, exercițiu, cooperarea, explicația 

Materiale folosite: foaie A4, acuarele, apă, puzzle.  

Durata: activitatea durează 10 minute  

Descrierea activității: 

Această activitate constă în realizarea unui desen cu personajul animat preferat al copilului  cu 

ajutorul degetelor (dactilopictură).  

Această activitate se poate realiza și prin construirea unui puzzle care ascunde imaginea unui 

personaj  preferat  de copil.  

Activitatea se termină în momentul în care copilul  a finalizat desenul. Terapeutul nu uită să 

ofere copilului feedback, prin care acesta este lăudat de munca depusă și recompensat în funcție de 

dorința acestuia. 
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Comprehensiunea verbală la elevii cu dificultăți de învățare 

prof. Balazs Lenuța 

Școala Gimnazială ”Sfântu Ilie” – Toplița 

Тrăіm într- о lumе în cоntіnuă dеzvоltarе. În jurul nоstru putеm оbsеrva cum lumеa dеvіnе, sе 

transfоrmă. Dеvеnіm dіn cе în cе maі іntеrdеpеndеnțі, avеm nеvоіе unіі dе alțіі. Ιndіvіzіі au nеvоіе 

dе dеzvоltarе, dе іntеrdеpеndеnță, au nеvоіе dе cеіlalţі pеntru a crеștе, pеntru a sе dеzvоlta. Νіmеnі 

nu sе pоatе dеzvоlta sіngur. Аvеm nеvоіе unіі dе alțіі dеоarеcе nu putеm trăі іzоlat dе rеstul lumіі. 

Тrăіm într-о lumе plіnă dе nеlіnіștі, dе bulvеrsărі gеnеralе șі pеrsоnalе, dе nоnvalоrі, trăіm într-о lumе 

în carе dоar  cunоaștеrеa еstе cеl maі dе prеț lucru pе carе îl avеm. Εducațіa еstе prіvіtă ca factоr dе 

stabіlіtatе, dе abіlіtatе dar șі ca pеrsоnalіtatе, еducațіa еstе prіvіtă ca un mоd dе vіață șі dе gândіrе. 

Dar dе cеlе maі multе оrі, cеl maі afеctat dе еducațіе rămânе cоpіlul. Ϲоpіlul dіn zіlеlе nоastrе еstе 

nеvоіt să sе dеscurcе, dеșі arе tоatе pоsіbіlіtățіlе tеhnоlоgіеі la îndеmână. Dar pеntru a putеa răzbatе 

cоpіlul trеbuіе să rеușеască să cоmunіcе, să îșі îmbоgățеască bagajul dе cunоștіnțе. Fіеcarе іndіvіd îșі 

fоrmеază un vоcabular. Ϲоpііі îșі fоrmеază vоcabularul pе baza іmіtărіі mоdеlеlоr dе a vоrbі alе cеlоr 

carе sе оcupă dе crеștеrеa șі еducațіa lоr. 

Comprehensiunea verbală la elevii cu dificultăți de învățare  

Dificultățile de învățare a limbajului receptiv sunt însoțite și de alte manifestări, ușor de 

detectat, copilul manifestă ușoare tulburări de motricitate, deficit sporit de atenție, deficit de implicare, 

atitudine precară, rezervată. Copilul care nu înțelege multe din cele ce se spun în jurul lui este stresat, 

frustrat și demoralizat. Ameliorarea unor astfel de cazuri este totuși posibilă în școală, dacă sunt 

depistate la timp și tratate cu multă răbdare, cu numeroase reveniri în explicații. În cazul dificultăților 

de învățare a limbajului receptiv, acestea nu mai sunt de construcție și de vorbire ca atare, ci de 

dezvoltare a limbajului ca fenomen global. Limbajul receptiv sau limbajul comprehensiv asigură 

receptarea și întelegerea mesajului transmis de emițător. Copiii întâmpină dificultăți pe aria limbajului 

receptiv mai ales în anumite situații care presupun: 

• înțelegerea unor formulări mai ample: propoziții dezvoltate și fraze; 

• prezenta unor termeni necunoscuți sau abstracți; 

• formulări eliptice, cu subînțelesuri; 

• expresii stilistice mai elaborate. 

În cazul în care un copil prezintă dificultăți de învățare a limbajului expresiv, el trebuie să se 

identifice prin următoarele caracteristici: 

• vocabular restrâns, sărăcăcios, lacunar, ambiguu; 

• dificultăți în achiziția de cuvinte noi; 

• erori de lexic precum substituiri, argotisme; 

• limbaj telegrafic, fraze scurte și simple; 

• simplificări sintactice atât ca lungime, cât și ca varietate categorială; 

• carențe în formulările verbale nereferențiale; 

• limitări în dezvoltarea pe orizontală și verticală a aspectelor pragmatice, a finalităților limbajului; 

• omisiuni ale unor elemente-cheie din frază; 
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• alterarea ordinii sintactice a cuvintelor în frază; 

• o anumită rămânere în urmă, în raport cu așteptările vârstei, ca medie normal 

Factorii care sunt importanţi în modalitatea de dezvoltare a abilităţilor unui elev sunt: 

1.Comprehensiunea verbală - reprezintă modul cel mai adecvat de a măsura testele de vocabular( 

înţelegerea citirii, analogii verbale, raţionament verbal şi aplicarea proverbelor). 

2. Fluenţa verbală-se regăseşte în anumite teste de anagrame, teste de ritm, numirea unor cuvinte 

dintr-o anumită categorie( de exemplu nume de fetiţe care încep cu A) 

3. Număr - identificat în precizia dar şi în viteza calculului aritmetic 

4. Spaţiu - reprezentat de doi factori distincţi, unul acoperind percepţia sau relaţiile spaţiale fixe sau 

geometrice şi un altul de vizualizare manipulatorie, în care schimbările de poziţie trebuie vizualizate.  

5. Memorie asociativă - se regăseşte în testele de memorie brută ori de asociaţii în perechi, existând 

o prezenţă largă a acestuia în toate probele de memorie. Mai există şi factori speciali de memorie, cum 

ar fi memoria secvenţelor temporale sau a poziţiilor spaţiale.  

6. Viteza perceptivă - constă în surprinderea rapidă şi cu acurateţe a detaliilor vizuale, a similitudinilor 

şi a diferenţelor. Acest aspect a fost indicat de către Kelley ca susvent sarcinilor perceptuale. 

7. I(sau R) Inducţie (sau Raţionament General) - Thurstone a propus un factor inductiv şi unul 

deductiv, primul fiind măsurat prin teste de raţionament silogistic, iar cel de-al doilea( deşi este mult 

mai greu de măsurat) prin teste de raţionament aritmetic. 
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STUDIU DE CAZ PRIVIND INTEGRAREA PREŞCOLARULUI CU CES ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 
Prof.înv.preşcolar Homonea Nicoleta 

Grădiniţa PP Furnicuţa Arad          

 

Informaţii descriptive:   

 Nume: A.O. 

  Vârsta: 5ani 

 Gen:masculin 

   Naţionalitatea :română                    

ANAMNEZA 

Date despre familie:  

  Copilul analizat aparţine unei familii cu 2 copii de vârste mici (2-5 ani), în cadrul căreia 

predomină un climat ostil, o stare permanentă de dezordine şi nesiguranţă, iar relaţiile comunicative 

sunt minime. 

Prezentare: 

Copilul A.O. provine dintr-o familie modestă din punct de vedere material, fiind primul copil 

şi având doar un frate cu 3 ani mai mic. Este bine dezvoltat din punct de vedere fizic,este  energic şi 

rezistent la îmbolnăviri, neavând probleme în privinţa bolilor contagioase care se contactează cu 

uşurinţă şi creează probleme altor copii. 

 Din analiza comportamentului am constatat că are unele ieşiri în colectivitate greu de explicat, 

pentru început: aruncă jucăriile, are momente în care loveşte pe alţii, se bate cu ceilalţi şi apoi plânge 

din senin, acuzând că alţii sunt vinovaţi de aceste lucruri. Nu stabileşte relaţii durabile cu alţi copii din 

grupă, oscilând între o prietenie sau alta, în funcţie de interesul pentru o jucărie sau pentru dulciuri. 

Totodată, caută motive să atragă atenţia prin agresiune, plâns nemotivat, pâră. 

Se observă din activităţile desfăşurate,că are un nivel scăzut al cunoştiţtelor, 

priceperilor,deprinderilor şi abilităţiilor socio-emoţionale şi intelectuale. Dacă e solicitat se ascunde, 

evită sarcinile de lucru care îl vizează, lăsând pe alţii să le rezolve.  

Are un ritm lent de lucru, si rezolvă sarcinile de lucru superficial, fără să se implice cu 

responsabilitate în activitatea desfăşurată cu grupa. 

De la  părinţi am aflat că şi acasă are uneori momente de izbucniri  violente,  sau plâns fără 

motiv. O altă observaţie ar fi faptul că nu-şi poate concentra atenţia pe timp îndelungat în cadrul 

activităţilor, este  neliniştit şi  nu poate sta prea mult timp într-un loc, îşi schimbă des activitatea fără 

un motiv anume. Explicaţiile mamei au fost că ea personal nu are  timp să se ocupe de cei doi copii 

fiind tot timpul ocupată cu alte treburi. În acelaşi timp, ea consideră că are activităţi suficiente la 

grădiniţă şi este suficient ca educatoarea să-i acorde atenţie. 

În urma celor constatate, am încercat să identific cauzele care au generat acest comportament 

şi să stabilesc un plan de intervenţie pentru corectarea acestuia. 

Plan de intervenţie  

Ipoteze: 

- Lipsa afecţiunii din partea părinţilor poate determina modificări ale comportamentului, ale 

evoluţiei intelectuale şi a personalităţii copilului. 

- Comunicarea scăzută  în cadrul familiei determină copilul să se considere neglijat, fapt care a 

condus la devieri de comportament. 

 

     Obiective pe termen scurt: 

- descoperirea cauzelor ce au condus la comportamente nedorite; 

- analiza situaţiilor care au influenţat comportamentul copilului; 

- analiza relaţiilor copilului cu persoanele adulte din familie; 
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- observarea copilului în scopul identificării punctelor slabe şi a celor forte a personalităţii sale; 

- discutarea cu părinţii despre acordarea sprijinului necesar; 

 Obiective pe termen lung: 

- descoperirea intereselor şi aptitudinilor copilului în scopul atragerii acestuia în activităţi menite 

să sprijine formarea unei personalităţi armonioase; 

- convingerea copilului că aceste comportamente sunt nedorite şi că trebuie înlăturate; 

- sprijinirea copilului în sensul autocontrolului, a stăpânirii de sine şi a renunţării la anumite 

manifestări nepotrivite; 

- încurajarea copilului pentru a se comporta corect în cadrul grupului şi pentru formarea unei 

imagini de sine corecte;S 

     Strategii de intervenţie: 

- să i se acorde mai mult timp din partea părinţilor . 

-  să se comunice cu el cât mai mult posibil; 

- să i se explice  că este important tot ce face şi să fie apreciat pozitiv de câte ori realizează o 

lucrare . 

- să se explice clar cerinţele pe care le impun activităţile în cadrul grupului, regulile care trebuie 

respectate; 

- să fie sprijinit copilul în corectarea comportamentelor nedorite; 

     Cauze: 

Constatând că A.O. este un copil care manifestă hiperactivitate  dar are şi probleme de 

concentrare a atenţiei, am încercat să descopăr cauzele care au condus la acest mod de comportare în 

colectiv. L-am observat şi am notat datele în caietul de observaţii, pentru a putea stabili obiective 

educaţionale şi strategii de intervenţie în funcţie de acestea. Am ajuns la concluzia că, părinţii nu se 

ocupă deloc de ea  

 Comunicarea scăzută dintre membrii familiei, mai ales dintre părinţi şi copil se pare că a dus 

la o necesitate din partea acestuia de a fi în atenţia celor din jur.  

În acest fel se pot explica agresiunile asupra unor colegi din grupă, izbucnirile în plâns fără 

motiv, cu scopul de a atrage atenţia persoanelor din jurul său.  

Aceste manifestări pot fi consecinţa unei nevoi de afecţiune, în condiţiile în care acasă nu o 

primeşte din partea mamei sau altor membri ai familiei.  

Atunci când a simţit că nu i se acordă atenţie, nimeni nu este interesat de ceea ce-şi doreşte, 

copilul a început să se manifeste prin  acte de violenţă faţă de alţii, pentru a atrage  atenţia asupra sa.  

     Activităţi menite să sprijine copillul: 

  Pentru început, am căutat să discut cu părinţii, în încercarea de a-i convinge că este bine să se 

implice mai mult în activitatea copilului. Aceştia au motivat că  s-a comportat mereu la fel şi nu are 

nevoie de nici un ajutor special deoarece aceste manifestări vin din egoism. 

În cadrul discuţiilor  le-am propus să încerce să petreacă mai mult timp cu el iar seara ar fi 

necesar să i se acorde  atenţie din partea familiei.  

Am luat legătura cu psihologul grădiniţei şi am întocmit un plan de acţiune. 

 La grădiniţă i se acordă atenţie din partea tuturor, este sprijinit în activităţi atât de educatoare 

cât şi de alţi copii din grupă, este apreciat atunci când realizează sarcinile de lucru. 

Pe de altă parte, la grădiniţă, am căutat să proiectez activităţi la care să îl atrag şi totodată să îl 

solicit pe A.O. pentru a-i arăta că noi, educatoarea şi copiii suntem alături de el şi-i  sprijinim eforturile. 

Am scos în evidenţă toate realizările, am lăudat acţiunile cu caracter pozitiv la care a participat A.O . 

de câte ori am avut ocazia, am arătat ce bine este să fim prieteni, să ne ajutăm şi să realizăm lucruri 

împreună.  

Am pus accent pe faptul că este bine să avem prieteni, să discutăm cu ei, să ne sfătuim împreună 

cu aceştia de câte ori simţim nevoia de ajutor. 

În cadrul activităţilor didactice, vom acorda mai multă atenţie acestui copil, deoarece doream 

să-l ajut să-şi corecteze comportamentul greşit şi să-l sprijinim în formarea unei imagini de sine 
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corecte. Copiii au fost sfătuiţi să-l încurajeze chiar dacă nu reuşeşte să realizeze totdeauna lucrări foarte 

bune, să-l sprijine în eforturile ei,  să-i acorde atenţie  şi afecţiune. 

În legătură cu deficitul de atenţie, am  apelat la un psihologul grădiniţei care este în măsură să-

l ajute şi să -i prescrie un program de terapie în acest sens. 

 Obiectivele planului de intervenţie:Dezvoltarea priceperilor ,deprinderilor, abilitatilor şi a 

capacităţii de învăţare. 

 Perioada de intervenţie: un an şcolar  

Propuneri şi strategii de amelioarare :   activităţi recuperatorii; activităţi de exersare şi 

dezvoltare a priceperilor ş deprinderilor; antrenarea copilului în jocurile şi activităţile alese alături de 

ceilalţi copii; fişe de lucru individualizate; utilizarea materialului didactic individual; atribuirea de 

roluri în jocurile de creaţie; săbătorirea zilei de naştere împreună cu colegii de grupă; realizarea unui 

program personalizat pentru a-şi însuşi cunostintele necesare inscrieri in clasa pregătitoare; consiliere 

psihologică. 

Priorităţi pentru perioada: Septembrie- Decembrie 

dezvoltarea abilităţiilor sociale; terapie emoţională; cultivarea încrederii în sine; 

  Criterii minimale de apreciere a progreselor: 

- îmbunătăţirea comunicării cu familia; 

- interrelaţionare pozitivă cu cel puţin patru colegi; 

- identificarea modalităţiilor de dezvoltare a imaginii de sine; 

- participarea la toate activităţiile ce i-au fost recomandate; 

Metode şi instrumente de evaluare: observaţia directă şi indirectă; grila de evaluare a conduitei 

sociale; rezultatele activităţiilor (fişe) 

  Dificultăţi întâmpinate: 

- nu a reuşit să-şi construiască un comportament empatic; 

- nu poate rezolva sarcinile date într-un timp optim datorită deficitului de atenţie; 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat: 

La sfărşitul primului semestru,după evaluarea sumativă,vor fi definite obiectivele şi se va proiecta 

noi continuţuri. Progresele vizibile  înregistrate la sfârşitul semestrului au încurajat familia în a oferi 

un suport afectiv copilului. 
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ – EXPRESIE A SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

APLICAŢIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
                           Bozon Alina Carmen 

Grădiniţa Nr. 269, Sector 5, București 

 

 

Integrarea tuturor copiilor indiferent de gen, vârstă, educație, categorie socială în învățământul 

preșcolar reprezintă o prioritate a educației pentru toți. Acest concept a fost lansat în cadrul Conferinței 

de la Jomtiem, în Thailanda, din anul 1990, al cărei obiectiv principal l-a reprezentat regândirea 

strategiilor educaționale. Educația pentru toți pune accentul pe reformarea și reorganizarea sistemului 

de învățământ prin valorificarea potențialităților copiilor, evidențiind faptul că fiecare copil este unic 

în felul său, are propriile caracteristici de personalitate și se dezvoltă în ritm propriu. 

Există numeroase politici educaționale privind cerinţele educative speciale în promovarea 

dreptului la educaţie pentru toţi copiii, dintre care enumerăm următoarele: Convenţia cu privire la 

drepturile copilului (1989); conferinţa miniştrilor educaţiei de la Jomtien din (1990), declaraţia de la 

Salamanca (1994), conferinţa de la Madrid (2002), politica naţională pentru integrarea în comunitate 

a copiilor cu CES, etc.  

O posibilă definiție a educaţiei incluzive ar putea fi următoarea (UNESCO, Conferinţa de la 

Salamanca, 1994 apud Vrăşmaş E. & Vrăşmaş, T, 2012, p.13): „educaţia incluzivă caută să răspundă 

nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, tinerilor şi adulţilor, cu un accent deosebit pe cei vulnerabili 

din punctul de vedere al marginalizării şi excluziunii sociale.” 

Atunci când vorbim de cerințe educative speciale, putem să avem în vedere următoarea 

definițe: “noţiunea de C.E.S desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor 

generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor 

individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum şi o intervenţie 

specifică, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare.” (Vrăşmaş, 2005, p.82-83). 

În accepţia UNESCO conceptul C.E.S cuprinde: dificultăţi (dizabilităţi) de învăţare; întârziere 

mintală / dificultăţi severe de învăţare;  tulburări de limbaj; dizabilităţi fizice / motorii; deficienţe 

vizuale; deficienţe auditive; tulburări emoţionale şi de comportament (UNESCO, 1995). 

În grădinițele de copii și nu numai, educația incluzivă vizează dezvoltarea copiilor sub toate 

formele ei, precum și dezvoltarea capacității de socializare și integrare în cadrul unui grup. Astfel că 

se poate realiza o educație incluziva și în intituții le de învățămând de masă, nu numai în cele de 

învățământ special. Într-o grădiniță în care se realizează educație incluzivă cadrele didactice trebuie să 

colaboreze, să lucreze în echipă, rolul cadrului didactic obișnuit diversificându-se și către alte domenii. 

Însă acets lucru presupune și parcurgerea unor anumite programe de formare în domeniul educației 

incluzive pentru a realiza un proces instructiv-educativ de calitate. 

Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar pune foarte mult accentul pe strategiile 

didactice interactive şi pe jocul ca principala formă de activitate în perioada copilăriei. În ceea ce 

priveşte conceptul de curriculum, există două accepţiuni ale acestuia (Manolescu&Potolea, 2006, 

p.11): în sens larg: “curriculum-ul este ansamblul experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe 

parcursul său şcolar”, iar în sens restrâns reprezintă: “ansamblul documentelor şcolare care 

reglementează desfăşurarea activităţii şcolare“ 

De asemenea şi integrarea în grădiniţă este abordată în cel puţin 2 sensuri: în sens larg, adică 

adaptarea oricărui copil la cerinţele grădiniţei (aptitudinea de şcolaritate în cazul debutului şcolar); în 

sens restrâns, care vizează problematica şcolarizării unor copii cu cerinţe speciale în contextul aplicării 

filosofiei normalizării-cuprinderea acestora în instituţii şcolare obişnuite sau în structuri şcolare cât 

mai apropiate de acestea. Din această perspectivă literatura de specialitate distinge o anumită 

procesualitate a integrării, prezentată de regulă printr-o structură pe patru niveluri (Vrășmaș, 2010, p. 

16): 
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• “Integrarea fizică, ca nivel incipient al integrării şcolare – are în vedere prezenţa unor copii 

cu deficienţe în grupe/ clase de învaţământ obişnuit, cu scopul mai mult sau mai puţin explicit 

de reducere a distanţei fizice dintre cele 2 categorii de copii. 

• Integrarea funcţională sau pedagogică – reprezintă participarea efectivă a copiilor cu 

deficienţe la un proces comun de învăţare cu ceilalţi copii din grupa obişnuită. 

• Integrarea socială – presupune – suplimentar faţă de contextul şi relaţiile de învăţare atinse. 

• Integrarea societală - poate să apară atunci când copilul sau persoana cu deficienţe integrate 

dobândeşte un sentiment de apartenenţă şi participare deplină la viaţa comunităţii, ceea ce 

presupune asumarea de roluri”. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile grădiniţei obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în grupele obişnuite, 

integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi grupe obişnuite. 

În România a fost implementat Programul pentru Educația Timpurie Incluzivă (PETI) între anii 

2006-2011, al cărui obiectiv principal a fost acela de a le asigura tuturor copiilor dreptul la educație, 

de a le permite acestora valorifcarea potențialităților astfel încât să pornească pe un drum bun în viață. 

Educația incluzivă pune accentul pe diversitatea copiilor, pe unicitatea acestora, evidențiind 

caracteristicile de personalitate ale fiecăruia în cadrul procesului instructiv-educativ. În cadrul 

grădinițelor, educația incluzivă promovează implicarea și participarea tuturor copiilor la activitățile 

desfășurate, totodată contribuind la îmbunătățirea și perfecționarea demersului de adaptare a 

instituțiilor deînvățământ preșcolar la noile cerințe educaționale ale societății actuale. 

În ceea ce priveşte evaluarea în contextul educaţiei incluzive, aceasta are caracteristici proprii. 

Prezentăm în continuare câteva dintre acestea: se practică evaluarea „autentică”; este continuă şi 

formativă; foloseşte formule de tip deschis; se bazează pe o varietate de situaţii, instrumentele de 

evaluare sunt raportate la criterii; copilul este implicat în procesul de evaluare; evaluarea este văzută 

ca un mijloc de perfecţionare, de dezvoltare, de progres; se face pe perioade mari de timp, nu 

secvenţial; evaluarea se realizează prin colaborare; se centrează pe rezolvarea problemelor din viaţa 

reală; se încurajează formularea de întrebări de către copil; comunicare, cooperare, negociere; 

centrarea învăţământului pe copil; activităţi pe grupe şi pe echipe; copilul trebuie apreciat, nu 

descurajat; copilul trebuie să fie valorizat pentru calităţile sale; se încurajează relaţiile de cooperare, 

acceptare, respect, apreciere; nu se încurajează competiţia, ci cooperarea; fiecare copil trebuie să-şi 

formeze stima de sine; fiecare să conştientizeze că „este bun la ceva”; evaluarea este integrată în actul 

didactic; recompensele extrinseci sunt evitate; se încurajează motivaţia intrinsecă; evaluarea nu 

stresează, nu descurajează şi nu etichetează. 

Un aspect foarte important al educației incluzive îl vizează parteneriatul educațional. Pentru a 

putea realiza o educație de calitate este nevoie ca atât cadrul didactic, educatoarea, cât și părinții, 

comunitatea să se implice în proiectarea, realizarea și desfășurarea și evaluarea unor programe 

educaționale. 

Prin urmare, este foarte important ca atunci cât sunt abordate strategii incluzive acestea să fie 

realizate cu o atitudine pozitivă astfel încât procesul de predare-învăţare-evaluare să aibă efectele 

scontate. O asemenea abordare, combinată cu stilul didactic al cadrului didactic şi strategia adoptată 

de către acesta, conduce la obţinerea unor rezultate care au în prim-plan copilul el fiind participant 

activ la propria activitate de învăţare. 
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STUDIU DE CAZ ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 

Kozma Orsolya 

Șc. Gim. „Ion Chinezu”Sântana de Mureș, Jud. Mureș 

 

 

I.Date de identificare: 

Numele, prenumele: A.R. 

Vârsta cronoligică: 5 ani 10 luni 

Sexul: masculin 

Date privind familia: mama: A.M. 

   tata : A.GY. 

 

Date relevante privind familia: 

  Băiatul A.R. este elevul grupei mele de 1 an. Este singurul copil din familie, nu are frați, nici 

verișori. 

 Situație economică a familiei este modestă, tatăl este muncitor, 46 de ani, mama este 

confecționer, 34 de ani. Părinţii cu echilibru nervos precar, foarte ocupaţi, astfel copilul fiind 

supravegheat insuficient. 

 Tatăl nu se implică prea mult sau deloc în educarea copilului, dar este convins că de vină este 

mama și că educarea copilului este doar obligația ei, nu și a lui.  

 Mama se plânge de faptul că tatăl intervine când este pedepsit, iertându-l și răsfățându-l, ea 

nemaiavând nici o autoritate în fața copilului. Părinții lucrând mult, au început să nu-i mai acorde 

atenție, l-au lăsat doar în fața televizorului la tot felul de desene animate violente, sau în fața 

calculatorului la jocuri nepotrivite vârstei.  

 

Date privind evolutia: 

Informaţii despre naştere şi dezvoltare: 

Informaţii  medicale : 

- tulburări de conduită; 

-tulburare de coordonare a mișcării (dispraxie) 

- tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție  (A.D.H.D) ; 

- comportament de opoziție și rezistență. 

- întarziere in dezvoltarea limbajului; 

- dislalie polimorfă gravă.  

 

II. Descrierea problemei: 

Probleme identificate:  

● prezintă mai multe comportamente negative: 

- perturbarea activităților; 

- încălcarea frecventă a regulilor;  

Descrierea problemei:  

Părinţii cu echilibru nervos precar, foarte ocupaţi, astfel copilul fiind supravegheat insuficient. 
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Tatăl nu se implică prea mult sau deloc în educarea copilului, dar este convins că de vină este 

mama și că educarea copilului este doar obligația ei, nu și a lui.  

 Mama se plânge de faptul că tatăl intervine când este pedepsit, iertându-l și răsfățându-l, ea 

nemaiavând nici o autoritate în fața copilului. Părinții lucrând mult, au început să nu-i mai acorde 

atenție, l-au lăsat doar în fața televizorului la tot felul de desene animate violente, sau în fața 

calculatorului la jocuri nepotrivite vârstei.  

Simptomele ADHD (tulburare de deficit de atenție) au impact asupra socializării, cauzează 

probleme de comunicare și poate duce la un comportament ciudat. Cea mai bună descriere a ADHD 

vine de la doctorul Russell Barkley care spune că „ADHD nu este o afecțiune din cauza căreia nu știi 

ce să faci, ci o tulburare dată de faptul că nu faci ceea ce știi.” Acesc concept diferențiează ADHD de 

autism, pentru că cei care au ADHD cunosc majoritatea regulilor de socializare, dar nu știu cum să le 

urmeze încă. Simptomele care dau de gândit: copilul este distras, impulsiv sau reacționează violent 

într-o interacțiune directă. Ei nu dau atenție detaliilor care țin de socializare, pentru că ADHD 

împiedică.   

Descrierea situaţiei: 

● prezintă mai multe comportamente negative: 

- perturbarea activităților; 

- încălcarea frecventă a regulilor;  

- agresivitate fizică față de colegi; 

- distrugerea jucăriilor ; 

- dificultăți în menținerea și stabilirea relațiilor interpersonale; 

- opoziție/refuz în respectarea cerințelor.  

● este mereu agitat, neliniștit, nu-și găsește niciodată poziția potrivită pe scaun; 

● își mișcă mâinile, picioarele, pleacă de la masa, își găsește alte ocupații în timpul activităților 

obligatorii; 

● are dificultăți de concentrare a atenției; 

● deranjează colegii; 

● nu poate lucra în echipă; 

● nu respectă regulile; 

● nu e acceptat de grup. 

● este într-o permanentă stare de încordare , de nervozitate; 

● nu recunoaște autoritatea adulților și de multe ori devine leader negativ; 

● poate fi agresiv: lovește, amenință colegii, refuză realizarea unor sarcini; 

 

III. Intervenţie: 

● Într-o primă etapă am obținut cooperarea mamei și disponibilitatea acesteia de a ține legătura cu 

consilierul psihologic și a participa la orele de consiliere psihologică desfășurate la grădiniță; 

● Am mai obținut promisiunea mamei că nu îl va mai închide pe A.R. singur în casă, ci îl va înconjura 

cu mai multă atenție și înțelegere dar și să-i stabilească un set de reguli ce trebuiesc respectate cu 

strictețe în familie: mai puține jocuri și desene animate violente.  

● Este monitorizat zilnic atât în ce privește comportamentul cât și implicarea în activități, acordându-

i sprijinul necesar ori de câte ori este nevoie. 
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● Are zile în care considerăm că a făcut unele progrese dar are și zile când nu ne putem înțelege deloc 

cu el. 

● Având în vedere că are doar 5 ani și 10 luni de când frecventează grădinița, considerăm că prin 

aplicarea unui plan de intervenție personalizat sunt posibile unele rezultate care să-i permită o bună 

integrare la mediul școlar. 

Măsuri concrete de acţiune:  

Ajutor/intervenţii ale unor personae specializate: 

●  examinarea copilului de către specialiști ( logoped, consilier psihopedagogic); 

●  diagnostic al rezultatelor; 

●  colaborare în rezolvarea problemelor; 

● crearea unui mediu adaptativ și suportiv în clasă; 

● exersarea capacității de memorare; 

● exersarea capacității de comparare și clasificare; 
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                                                    Jocul didactic la copiii cu CES 

Filimon Flavia Diana 

                                                                           Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” Oradea 

 

         Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. Lucian Blaga spunea 

că ”înțelepciunea și iubirea copilului neste jocul”. Jocul didactic este unul dintre cele mai eficiente 

mijloace de educare fiind folosit pentru a forma sau consolida anumite cunoștințe, priceperi și 

deprinderi comportamentale. Fără joc nu se poate ajunge la o finalitate reală, e conceput ca mijloc de 

educare a copiilor, ca procedeu metodic de realizare optimă a sarcinilor concrete pe care și le propune 

procesul de învățământ și ca formă de organizare a activității de cunoaștere și de dezvoltare a 

capacităților psihofizice pe toate planurile. Ideea folosirii jocului în activitățile educative nu este nouă. 

Și Platon în „Republica” recomandă: “Faceți în așa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veți 

avea prilejul de a cunoaște înclinațiile fiecăruia”. Eficiența procesului instructiv - educativ depinde 

atât de stabilirea adecvată a conținutului cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, cât și de 

modalitățile prin care acestea ajung să fie însușite de copii. 

            Jocul didactic, ca activitate se poate organiza cu succes la toate disciplinele de învățământ, iar 

ca metodă în orice moment al lecției. Această activitate dinamizează acţiunea didactică prin 

intermediul motivaţiilor ludice care sunt subordonate scopului activităţii de predare-învăţare dar şi de 

evaluare. Modalităţile de realizare angajează urmatoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor 

didactice: 

   I.  După obiective prioritare: jocuri senzoriale (auditive, tactile, vizuale), jocuri de observare, de 

dezvoltare a limbajului, de stimulare a cunoaşterii interactive; 

   II. După forma de exprimare: jocuri simbolice de orientare, de sensibilizare; ghicitori; jocuri de 

cuvinte incrucişate. 

  III.  După conţinutul instruirii: jocuri matematice; jocuri muzicale, sportive, literare/lingvistice. 

  IV. După sursele folosite: jocuri materiale,jocuri orale, pe baza de întrebări, pe baza de fişe 

individuale, pe calculator. 

   V.   După regulile instruite: jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, cu reguli inventate, spontane şi 

protocolare. 

   VI.  După competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare, de observaţie, de imaginaţie, de 

atenţie, de memorie, de gândire, de limbaj şi de creaţie. 

         Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce variaţie în procesul 

de instruire a copiilor cu CES, făcându-l mai activ. Relevând legătura dintre joc şi munca copilului, 

Jean Piaget a pus în evidenţă aportul jocului la dezvoltarea intelectuala a şcolarului. De aceea, el susţine 

că  ”toate metodele active de educare a copiilor mici să furnizeze acestora un material corespunzător 

pentru ca jucându-se, ei să reuşească să asimileze realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân 

exterioare inteligenţei copilului” . Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi 

pot antrena capacitatea lor de a acţiona creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii 

euristice, în care se manifestă isteţimea,  spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 
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           Aprecierea pedagogică se răsfrânge în sfera relaţiilor interpersonale. Elevul ca personalitate se 

defineşte prin raportarea lui la membrii grupului şcolar din care face parte, grupul constituind „spaţiul 

de comparaţie “ în care se conturează imaginea de sine. Sentimentele de respect şi stima de sine sunt 

în funcţie de atitudinea colegilor şi mai ales de cea a învăţătorului, care îi definesc locul social în grup. 

Elevul cu CES îşi formează anumite deprinderi de comportament, se formează pentru viaţă. Colectivul 

de elevi se sudează, prind contur unele sentimente pozitive: respect, ajutorare, sacrificiu, dăruire, 

împlinire. Astfel, elevii cu deficienţe, învaţă să accepte părerile colegilor, să contribuie personal la 

succesul grupului, să se bucure de reuşita grupei, să depăşească dificultăţile întâlnite, să-şi asume 

responsabilitatea, să se integreze colectivului de elevi din care face parte. 

            Datorită faptului că se desfășoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale 

sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă șansa de a se juca cu alți copii, orice joc 

având nevoie de minim două persoane pentru a se desfașura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în 

funcție de deficiența copilului.  Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub 

observație. În perioada  preșcolară se desfășoară mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. 

Din acest motiv, copiii cu deficiențe trebuie să fie înscriși la grădiniță, alături de copiii sănătoși. Copiii 

sunt curioși, dar practici, astfel că ei vor accepta ușor un copil cu deficiențe. Ei sunt suficient de simpli 

și deschiși pentru a accepta ușor un coleg cu probleme de sănătate. Perioada de preșcolar este cea mai 

indicată pentru începerea socializării copiilor cu deficiențe. La această vârstă, socializarea se realizează 

ușor prin intermediul jucăriilor și al echipamentelor de joc. Pentru cadrul didactic, unul dintre cele mai 

importante aspecte ar fi nevoia sa de adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi 

oricare ar fi copiii, fie că sunt copii cu CES, fie că pur şi simplu sunt copii cu un ritm mai lent de 

învăţare. Este necesar să ţinem cont de interesele fiecărui elev, de experienţele şi ţelurile lui. 

Respectarea acestei necesităţi reprezintă un pas important în educaţia elevilor şi integrarea lor în 

societate, după terminarea studiilor. Mai mult, putem spune că diferenţele dintre indivizi sunt mult mai 

pregnante decât cele dintre grupuri. Din acest punct de vedere, poate una dintre cele mai mari provocări 

căreia trebuie să-i facă faţă un cadru didactic este adaptarea stilului de predare astfel încât să 

corespundă necesităţilor fiecărui elev în parte. Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită aceleaşi 

strategii şi practici ca şi predarea la orice alt tip de clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în 

general va fi o bună metodă de predare şi pentru elevii cu nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul să 

aştepte de la învăţământ cele mai bune şi eficiente metode, iar elevii cu CES nu trebuie să fie exceptaţi. 

Pentru aceştia din urmă, elaborăm P.I.P. Planurile de Intervenţie Personalizate se elaborează conform 

cerinţelor educative speciale ale elevilor. Se bazează pe o strategie de învăţare în paşi mici cu 

obiectivele cât mai precise, măsurabile, realiste, temporal delimitate şi aprobate de părinte, şcoală şi 

elev. 

             În ciclul primar, la copiii cu cerințe educative speciale, jocul didactic se poate organiza cu 

succes la toate disciplinele școlare, în orice moment al lecției, într-o anumită etapă a lecției, sau întreaga 

activitate se poate desfășura pe baza lui, urmărindu-se fie dobandirea noilor cunoștințe, priceperi și 

deprinderi, fie fixarea și consolidarea acestora, fie verificarea și aprecierea nivelului de pregătire a 

elevilor, cu condiția ca în cadrul lui să primeze obiectivele instructiv-educative. Pentru asigurarea 

varietății în desfășurarea lecției se vor selecta exercițiile și jocurile care stimulează intersul pentru 

însusirea cunoștineșelor de către copii. Pentru evitarea monotoniei și a șablonizării lecției se vor alterna 

procedeele de la un tip de lecție la altul, în așa fel încât fiecare lecție să aducă un element de surpriză, 

nu numai din punct de vedere al conținutului, ci și al tehnicii de lucru.  
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             Introducerea în joc se face în funcție de tema lecției. Astfel, se pot folosi în lecțiile de citire, 

matematică . Tot în acest moment se poate prezenta materialul cu care se va lucra. Introducerea are 

rolul de a transpune clasa într-un climat nou, deosebit de cel existent în timpul desfșurării lecției, climat 

specific jocului. Pentru a preciza felul activității se anunță titlul jocului, care este bine să se motiveze, 

fie la început de către profesor, fie la sfarșit cu ajutorul elevilor. Profesorul va explica elevilor sarcinile 

pe care le au de rezolvat în timpul jocului, regulile principlae după care se va desfășura acesta, precum 

și condițiile în care se poate ajunge câștigător al jocului. După ce profesorul este convins că jocul este 

bine cunoscut de către elevi, se dă semnalul de începere a jocului. La început este bine ca jocul să fe 

condus de către profesor, apoi rolul acestuia poate fi preluat de elevii mai buni care rezolvă sarcina 

mai bine și mai repede, iar cu timpul pot fi antrenați în funcția de conducători și elevi mai puțin buni. 

Deșin profesorul nu participă direct la joc, el trebuie să urmărească cu atenție îndeplinirea sarcinilor 

jocului, comportarea elevilor și menținerea atmosferei, ritmul și intensitatea jocului trebuie să crească 

treptat.  

            Evaluarea prin joc condiţionează în aşa manieră dinamica clasei, încât putem spune că nu există 

învăţare eficientă fără evaluare. Principala funcţie a evaluării este aceea de a determina măsura în care 

diferitele obiective pedagogice au fost atinse. În cadrul procesului de învăţare, evaluarea îşi exercită :     

funcţia diagnostică (realizată prin teste de cunoştinte tip diagnostic) ; funcţia prognostică (realizată 

prin teste de aptitudini, teste pedagogice de tip criterial sau de tip normative) ;  funcţia de selecţie 

(atunci când intervine ierarhizarea elevilor în clasă). Jocul, ca modalitate de evaluare  în ceea ce-i 

priveste pe copii cu CES, este eficient şi totodată antrenant. De exemplu,  când copilul cu CES învaţă 

alfabetul, jocurile de evaluare pot ajuta atât la fixare, cât şi la etalarea cunoştinţelor dobândite până la 

un moment dat. Exemple de jocuri de evaluare : „Trenul literelor“, „Trenul silabelor“, „Jocul silabelor 

duble“ etc. La matematică jocul are un rol bine definit. Jucându-se cu cifrele,  copilul cu CES 

reacţionează şi participă vioi la cerinţele spuse. Rebusul poate fi folosit la majoritatea obiectelor. Jocul 

în procesul de evaluare este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate informaţii 

despre starea, funcţionarea sau evoluţia viitoare a copilului cu CES. Acordarea calificativelor la 

sfârşitul unui joc, fie el în echipe sau individual, reprezintă clasarea elevului cu CES pe o anumită 

,,scară“. Calificativele acordate fac din elevul cu CES un analizator,  realizând singur treapta pe care 

o ocupă în „scara“ Jocul ca modalitate de evaluare nu urmăreşte în principal evidenţierea deficienţei 

şi a blocajelor copilului. O asemenea abordare exclude definitiv teza caracterului irecuperabil al 

copilului cu CES. Elementele de joc încorporate în procesul de evaluare pot motiva şi stimula puternic 

acest proces în toate formele ei.  
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 ACTIVITĂȚI INOVATOARE PENTRU ELEVII CU CES CU AJUTORUL 

PARTENERIATULUI EDUCATIV 

Martin Ramona Nicoleta 

Școala Gimnazială ”Răducanu Rosetti” Căiuți, Bacău 

 

 Școala incluzivă este o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 

 Educația integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei 

normali prin  dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter 

recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor 

funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea 

climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în 

special. 

 Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea 

normală. 

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul 

lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite 

astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă 

acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de 

profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

 Prin urmare, părintele trebuie să fie suficient de indulgent, flexibil şi deschis spre nou pentru a 

accepta tot ceea ce ar putea ameliora viaţa copilului şi a familiei și în acelaşi timp suficient de autoritar 

pentru a impune o disciplină riguroasă, a-l învăţa pe copil să accepte reguli şi să îndeplinească eficient 

sarcinile care i se dau. Pe de altă parte orice părinte poate fi suficient de protector pentru a-i oferi 

copilului securitatea de care are nevoie pentru a-l sprijini atunci când situaţia o cere și suficient de 

înţelegător şi încrezător în capacităţile copilului de a lua unele decizii personale. El poate încuraja 

copilul să fie independent, respectându-i opiniile, interesele şi personalitatea. Manifestând căldură faţă 

de copil, îl apreciază, îl consideră un membru responsabil al familiei.  

 Ca urmare a acestei atitudini parentale, copilul îşi va dezvolta un echilibru emoţional care va 

sta la baza dezvoltării armonioase a personalităţii, îşi va dezvolta deprinderi de comunicare eficientă, 

va manifesta creativitate, capacitate decizională, autonomie personală. Ca urmare a încurajărilor făcute 
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şi a încrederii care i se acordă, copilul va avea un nivel ridicat al stimei de sine, care îi va permite să 

obţină eficienţă şi productivitate în acţiunile întreprinse. 

 Respectul pentru om, cultivat de stilul democratic îl va învăţa pe copil să îi respecte pe alţii, să 

ia în considerare opinia celorlalţi, să accepte observaţii, având totodată curajul să îşi exprime punctul 

de vedere. Pe măsură ce va creşte, independenţa care i s-a acordat îl va ajuta să-şi identifice propriile 

atitudini şi să aleagă meseria care i se potriveşte cel mai bine, să îşi îndeplinească propriile vise, nu pe 

cele ale părinţilor. 

 Copilul învaţă în mod spontan. Mediul în care trăieşte îi oferă ocazii de învăţare, părinţii îl 

învaţă tot timpul ce nume au lucrurile şi fiinţele, la ce sunt folositoare, cum trebuie desfăşurate diferite 

activităţi. Școala desfăşoară activitate instructiv educativă dupa programe curriculare specifice vârstei 

şi  alcătuite pe criterii ştiintifice în mod sistematic, atât cât permite vârsta copiilor, dând atenţia 

necesară tuturor aspectelor importante ale dezvoltării.  

 Părintii pot deveni mai buni educatori dacă se informează corect asupra procesului de 

învăţământ din școală si asupra evoluţiei copiilor lor.  Anchetele în rândul părinţilor  şi observaţia arată 

că încă mulţi părinţi mai ales cei fără şcoală neglijează multe dintre aspectele dezvoltării copilului, ca 

unele metode şi tehnici de învăţare pe care le folosesc sunt slab productive sau greşite. 

 Prin parteneriatul educativ dintre părinţi  şi școală este bine să se stabilească un program unitar 

de educaţie, cu obiective, cu performanţe aşteptate clare, cu conţinuturi şi mijloace adecvate. Unitate 

de învăţământ are datoria să prezinte părinţilor oferta educaţională ca aceştia să ştie ce finalitate va 

avea parcurgerea anilor de școală de către pruncul lor. 

  Pentru dezvoltarea şi creşterea armonioasă a copilului, părintele trebuie sa fie calm, iubitor, 

plin de bun simţ şi disponibil. Copiii sunt diferiţi. Ei nu au nici acelaşi temperament, nici aceleaşi 

gusturi, iar dezvoltarea lor nu este egală în toate domeniile. De aceea, părinţii nu trebuie sa fie nici 

orgolioşi, nici neliniştiţi daca achiziţiile sau dezvoltarea copilului lor, la o anumita vârsta, nu coincid 

cu premisele descrise de unii specialişti. Asadar, este esenţial să respectăm şi să susţinem fiecare copil 

în ritmul sau, în transformarea sa progresivă în funcţie de nevoile sale.  

 Este necesar ca părinţii să fie calmi şi, în acelaşi timp, fermi atunci când fac observatii copiilor, 

sa nu-şi piardă cumpătul, să încerce sa înţeleagă că educarea copilului trebuie facută cu blândete şi nu 

cu furie.  Simtul răspunderii îi obligă pe părinţi să se gândească la viitorul copiilor lor. De aceea, ei 

trebuie să fie preocupaţi cum, când, dar mai ales cât pot fi de severi. Sănătatea fizică  si psihică a 

părintilor are o mare însemnatate pentru copiii lor, constituind baza zestrei biologice care se transmite. 

Efortul părinţilor în creşterea, dezvoltarea şi educarea copiilor, nu este suficient fără o atmosferă de 

bună întelegere, dragoste şi optimism în cuplu marital.  

  Copilul "se hrăneşte" la fel ca şi noi, adulţii, din trăiri frumoase care ne fac să avem încredere 

în forţele ,să avem entuziasm, veselie şi optimism, trăiri care ne ofera prilejul să cunoaştem lumea şi 

viaţa altor oameni. 
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EGALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 

Prof. Păvăluță Mariana 

Școala Gimnazială ”Răducanu Rosetti” Căiuți, Bacău 

 

În sistemul de învăţământ românesc, Legea educaţiei 1/2012 acordă o atenţie deosebită eliminării 

discriminării şi asigură fiecărui elev dreptul la educaţie, încurajează şi promovează interculturalitatea.   

Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile 

acute ale timpului prezent. În filosofia lumii moderne materializată în politicile educaţionale, 

internaţionale şi naţionale, se caută răspuns la întrebări fireşti care doresc să exemplifice îngrijorarea 

faţă de viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi să se concentreze pe soluţii 

rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană.  

Pentru un cadru didactic este un adevăr evident că fiecare copil este în felul său. Fiecare copil 

este unic și nici un copil nu este identic cu altul. Sunt diferențe pe care le vedem cu ochiul  liber și 

altele pe care le observăm mai greu sau avem  nevoie de metode speciale ca să le evidențiem. 

Mai mult decât în orice perioadă de viață copiii la clasele mici sunt foarte diferiți. Împărțirea 

lor în grupuri de vârstă cronologică nu corespunde în fapt cu nivelul lor de dezvoltare. Așa cum este 

cunoscut fiecare copil se dezvoltă în ritmul și stilul său. Dezvoltarea este determinată de ereditatea 

biologică și de influența mediului, într-o combinație specifică fiecărui individ, dezvoltarea se 

realizează prin procesul de învățare.  

Învățarea presupune achiziții, adaptări succesive, reveniri, bariere și factori de facilitare, 

particularități. Abordarea copiilor la clasele gimnazială în funcție  numai de vârsta cronologică poate 

să împiedice tratarea corectă individualizată și personalizată a copilului. Copiii sunt diferiți prin 

particularitățile de vârstă și prin particularitățile individuale. Chiar la aceeași vârstă unii sunt mai 

scunzi sau mai înalți; mai slabi sau mai grași, mai sensibili sau mai puternici, învață mai repede sau 

mai încet, etc. Putem spune că există multe diferențe date de particularitățile de vârstă, altele de 

trăsăturile lor fizice, de reacții emoționale, de temperament, de ritmul  de dezvoltare, de stilul învățării, 

de preocupările predilecte, de aptitudini și de comportamente pe care și le manifestă fiecare. 

Toate aceste diferențe se traduc în activitatea școlară, de aceea se  impun și cerințe educative. 

Acest lucru este valabil pentru toți copiii, fie că sunt obișnuiți, fie de excepție, aflați la extremele 

superiorului și ale problemelor serioase ale dezvoltării (deficiențe, tulburări). 

 Importanţa educaţiei este deosebită, sistemul educaţional trebuie să se bazeze pe premiza ca 

fiecare individ poate fi educat, poate fi ajutat să treacă de la o etapă la alta. Izvorul dezvoltării psihice 

îl constituie, după cum se ştie, contradicţiile interne care apar ca urmare a solicitărilor externe. Crearea 

mijloacelor necesare pentru depăşirea şi rezolvarea acestor contradicţii revine, în primul rând, 

educaţiei. Pe de o parte, educaţia oferă conţinuturile ce urmează să fie asimilate, pe de altă parte ea se 

preocupă de modul în care să fie asimilate, de formarea capacităţilor. Rolul conducător al educaţiei 

apare în intervenţia acesteia în crearea unui climat educaţional favorabil, cu valenţe educative 

puternice asupra formării personalităţii umane. “ Educaţia este o artă “. În cadrul procesului instructiv-

educativ, misiunea cea mai importantă revine cadrului didactic, care trebuie să realizeze accesibilizarea 

cunoştinţelor înainte de a fi transmise.  

 Dreptul fiecarui individ la educaţie trebuie conştientizat de societate, iar dacă sistemul şcolar 

general nu vine în întâmpinarea necesităţilor tuturor persoanelor, trebuie avută în vedere educaţia 

specială, care se referă la toţi acei copii ale căror cerinţe sunt generate de incapacităţi sau dificultăţi în 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1634 
 

a se adapta cerinţelor educaţionale şi societale ca şi cei consideraţi “ normali “ de către societate. 

Totuşi, trebuie să se tindă la o pregătire a tuturor copiilor în sistemul şcolar obişnuit. Calitatea educaţiei 

speciale trebuie să reflecte aceleaşi standarde şi ambiţii de calitate ca şi educaţia obişnuită şi să fie 

strâns legată de aceasta. 

 Presupunând un demers intenţionat, educaţia are caracter teleologic, acţiunile educaţionale 

derulate corelându-se cu o serie de reguli şi norme cunoscute şi aplicate de cadrele didactice.

 Diversitatea interindividuală este imensă, iar necesitatea luării în considerare a acestui lucru şi 

accesibilizării conţinuturilor apare în didactica, ca teorie a procesului de predare-învaţare, sub forma 

principiului accesibilităţii şi individualizării învăţământului. 

 Potrivit acestui principiu, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ trebuie să se 

realizeze pe măsura posibilităţilor reale ale elevilor, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă, 

sex, nivelul pregătirii anterioare, precum şi de deosebirile individuale, de potenţialul intelectual şi fizic 

al fiecărui elev. Aceste cerinţe se referă atât la obiectivele, conţinutul şi volumul celor studiate în 

şcoală, cât şi la modalităţile de predare-învăţare. 

 Cadrul didactic trebuie să pornească de la datele personale ale celui educat şi să nu forţeze 

nepermis de mult peste limitele pe care le îngăduie vârsta şi caracteristicile individuale. Fiecare copil 

e o individualitate irepetabilă care pretinde un tratament individualizat, pentru exploatarea în mod 

diferenţiat a calităţilor psihoindividuale. Este necesară dimensionarea atentă a conţinuturilor învăţării, 

în consens cu posibilităţile psihice de vârstă şi individuale ale copiilor. Momentul principal când se 

realizează accesibilizarea cunoştinţelor este lecţia, pregătită şi susţinută de cadru didactic, care este 

momentul cel mai important în acest sens. 

 Şcoala este “obligată“ să creeze condiţii adecvate pentru a da posibilitate fiecărui elev “să-şi 

realizeze propria lui dezvoltare optimă“. Această viziune optimistă asupra accesibilităţii presupune 

încredere şi respect faţă de individualitatea elevului. 

  Activitățile din şcoală sunt orientate spre formarea personalităţii elevului în conformitate cu 

cerinţele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială.  

 Abordarea provocărilor și a discriminării grave cu care se confruntă copiii cu dizabilități, 

reprezintă o problemă urgentă. În primul rând, negarea dreptului la educație răpește copiilor beneficiile 

viitoare pe care le aduce educația, dar îi lipsește și de șansa de a avea acces la alte drepturi – de 

exemplu, limitându-le șansele de a se angaja sau de a participa mai târziu la viața civică. Lipsa 

educației restrânge participarea deplină în societate, adâncește marginalizarea și poate limita șansele 

unei persoane de a scăpa de sărăcie..  

 Sistemele  de  educație incluzivă sunt foarte necesare prin faptul că toți copiii învață împreună, 

în școli de masă aflate în localitatea sau comunitatea lor, indiferent  de abilitățile sau dizabilitățile lor, 

iar metodele de predare, materialele didactice și mediul școlar sunt adaptate nevoilor tuturor elevilor. 

Crearea unor sisteme incluzive de educație este esențială pentru asigurarea unei mai bune calități a 

educației și pentru respectarea drepturilor  fundamentale  de  care  trebuie  să  beneficieze  toți  copiii,  

contribuind,  de  asemenea, la abordarea nevoilor altor categorii vulnerabile de copii. 
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ACTIVITĂȚI NONFORMALE CU GRUPURI DE ELEVI CE INCLUD COPII PROVENIND 

DIN GRUPURI DEZAVANTAJATE 

Prof. Psihopedagog Țuțu Alina 

 Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae, București 

 

În planificarea și proiectarea activităților non-formale realizate cu grupuri multiculturale și 

multilingvistice, trebuie să avem în vedere diversitatea lingvistică, culturală, religioasă, rasială și de 

statut social astfel încât profesorul să modeleze atitudini și caractere deschise spre acceptarea 

diversității, toleranță și umanitate. Elevii din aceste grupuri sunt influențați de obiceiuri, tradiții și 

credințe variate, de care trebuie să ținem seama în realizarea jocurilor și activităților non-formale. 

Profesorul care antrenează acest tip de grup în activități non-formale trebuie să acorde o atenție 

deosebită gestionării emoțiilor și sentimentelor acestor copii și este necesar să țină seama de 

următoarele tipuri de adaptări necesare unei activități de succes: 

Adaptarea conținuturilor jocurilor și activităților nonformale 

 În alegerea tematicii și a conținutului  activităților nonformale vom acorda o atenție deosebită 

evidențierii frumuseții diversității social-culturale, religioase, etnice și lingvistice. Vom include în 

planul de desfășurare al activităților nonformale multe activități care încurajează și susțin manifestarea 

diversității, de genul festivalurilor de folclor, concursurilor sportive (incluzând și sporturi naționale), 

cercuri și concursuri de gastronomie internațională, cercuri și concursuri de arte tradiționale (muzică,  

dans, tradiții meșteșugărești, etc.), cercuri de limbi străine și literatură universală, activități care permit 

cunoașterea istoriei etniilor și popoarelor de apartenență ale copiilor, cercuri de istoria religiilor și 

culturilor religioase. Toate aceste  jocuri și activități cu caracter nonformal atractiv, distractiv și 

interesant, vor antrena copiii în cunoașterea reciprocă, în aprecierea specificului fiecărui popor, etnii, 

rase și în valorizarea diversității. Fiecare elev  va fi încurajat să exprime liber și cu mândrie tradițiile, 

obiceiurile și valorile etniei din care face parte. 

Adaptarea strategiilor de desfășurare a activităților non-formale: 

● Adaptarea metodelor de comunicare. Profesorul va pune accent în cadrul grupurilor 

multietnice, multiculturale și multilingvistice pe învățarea și respectarea regulilor de politețe și de 

comunicare în grup. La sosire și plecare fiecare participant va saluta nu doar grupul ci pe fiecare  elev 

în parte. Fiecare va vorbi liber și spontan dar nu-i va întrerupe pe ceilalți și va semnaliza dorința de a 

spune ceva pentru a capta atenția grupului. Când un membru al grupului vorbește ceilalți vor asculta. 

Profesorul îi va învăța pe elevi câteva tehnici simple de comunicare asertivă, astfel încât să-și poată 

susține propriile puncte de vedere într-un mod care nu-i jignește și nu-i lezează pe ceilalți. De 
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asemenea, toți membrii grupului trebuie învățați ca atunci când nu sunt de acord cu o idee, să critice 

ideea nu persoana.  

În cazul în care diferențele lingvistice de limbă maternă creează serioase dificultăți de inter-relaționare, 

se va apela la voluntari-translatori sau la anumite strategii de comunicare augmentativă (gesturi, 

pictograme, imagini cu șiruri de acțiuni implicate în activitatea non-formală sau sarcini de executat, 

cărți de comunicare neelectronice sau electronice etc.) care să sprijine comunicarea până la învățarea 

limbii materne a grupului majoritar. 

● Adaptarea duratei activității. Aceasta va fi adaptată în funcție de posibilitățile de înțelegere 

și exprimare ale membrilor grupului. În condițiile în care activitatea se bazează pe  momente 

importante de comunicare verbală, se va lua în considerare durata prelungită a acesteia, mai ales în 

condițiile utilizării unui sistem de comunicare augmentativă pentru înțelegerea și exprimarea mesajelor 

de către toți membrii grupului.  

● Adaptarea gradului de sprijinire oferită copilului. Fiecare membru al grupului va primi 

sprijin individualizat pentru a putea participa cât mai independent la activitatea propusă. Dacă pentru 

un participant va fi nevoie de un translator, pentru altul poate fi nevoie de câteva gesturi, imagini sau 

pictograme, pentru un elev provenind dintr-un mediu cu un statut social foarte scăzut poate fi vorba de 

alocarea de materiale fără de care nu poate participa la activitate (ex.: cumpărarea de echipamente 

sportive, cărți sau costume de dans etc.).  

    ● Adaptarea resurselor:  

     Umane: Se recomandă pe cât posibil existența unor voluntari translatori sau facilitatori 

care să-i ajute pe copiii provenind din grupuri defavorizate atunci când este nevoie. Aceștia pot fi 

implicați și pentru a ajuta de planificarea unor acțiuni de strângeri de fonduri, obțineri de sponsorizări, 

organizare de spectacole, concursuri și competiții cu premii.  

     Materiale. Pentru desfășurarea activităților nonformale care valorizează diversitatea va 

fi necesară o multitudine de materiale specifice tipului activității și naționalităților participante (ex.: 

costume populare specifice mai multor etnii, costume de dans, alimente diverse, cărți de literatură 

universală, dicționare poliglote, laptopuri cu conexiune la internet, cărți de comunicare augmentativă 

neelectronice sau electronice, echipamente sportive etc.. 

     Financiare. Întrucât aceste activități nonformale pentru grupuri multilingvistice, 

multiculturale și defavorizate necesită un pachet numeros de materiale, și atragerea de resurse 

financiare pentru procurarea lor este extrem de importantă. Profesorii organizatori vor avea în vedere 

atragerea de resurse prin mai multe canale: organizare de târguri cu vânzare cu produse confecționate 

de elevi, campanii de strângere de fonduri pentru anumite evenimente, organizare de spectacole cu 
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vânzare de bilete, atragere de resurse extrabugetare prin depunerea de cereri de finanțare pentru 

proiecte. 

    ● Adaptarea mediului fizic, psihologic și social. Profesorii vor lua în considerare în 

amenajarea mediului pentru desfășurarea activităților nonformale, punerea la dispoziție a tuturor 

resurselor necesare. În plus, pentru elevii adepți ai anumitor religii, trebuie amenajat un mic spațiu 

retras, unde elevul să beneficieze de intimitate pentru practicarea rugăciunii sau meditației.  

De asemenea, după cum am precizat mai sus, tot grupul de elevi participanți va fi modelat atitudinal 

astfel încât să se deschidă spre acceptarea și valorizarea diversității, toleranță, respect reciproc și 

umanitate. 
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DEMOCRATIZAREA INVATAMANTULUI SI PERSPECTIVE PRIVIND EGALITATEA 

DE ȘANSE 

Prof. Marin Iulica 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dăbuleni 

 

 Democratizarea învăţământului a fost şi este un deziderat permanent al societăţii 

contemporane care vizeaza egalizarea sanselor de reusita scolara in conditiile unei instruiri de calitate. 

Implicarea democratizarii in domeniul educatiei presupune disponibilizarea efectiva a tuturor 

resurselor pedagogice – informationale, umane, materiale,financiare – existente la nivelul societatii, 

pentru formarea-dezvoltarea optima a celor care indeplinesc, in diferite etape ale vietii, rolul si statutul 

de “obiect al educatiei”. 

 Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar 

realizarea practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă majoră 

ale reformelor. Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 

democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate 

reală a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în 

dezvoltarea la maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director 

al evoluţiei speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie 

diferenţiată şi specializată, în funcţie de „echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, de aptitudinile şi 

interesele fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre competente ale societăţii.  Acest nou principiu 

de politică şcolară a căpătat o expresie practică la începutul secolului al XX-lea când în Franţa şi în 

Germania s-au creat acele şcoli unice („Ecole unique“, respectiv ,,Einheitsschule“) în care obiectivul 

principal era acela ca toţi copiii să treacă printr-o şcolarizare minimă, comună şi identică, care să 

asigure, pentru cel puţin 4-6 ani, un trunchi general de instruire. Din păcate, acestei şcolarizări 

iniţiatoare îi urma o şcolarizare postgenerală specializată spre care trecerea era marcată de un riguros 

examen de selecţie şi de aspre bariere birocratice, astfel încât învăţământul general obligatoriu, marea 

speranţă a secolului trecut ,,nu oferea decât o egalitate aparentă“. 

 Reformele secolului nostru, îndeosebi cele contemporane, urmăresc să asigure învăţământului, 

o democratizare autentică, în care educaţia să nu fie întreruptă pe baza unor criterii formale, iar 

barierele sociale, regionale, religioase etc. să nu mai opereze o selecţie care de fapt frustrează o mare 

parte a indivizilor de dreptul lor natural la instruire. Bogdan Suchodlski notează că noul concept de 

egalitate în pedagogie reprezintă de fapt trecerea de la,,democraţia formală“ la ,,democraţia reală“, 

reformele constituind, după concepţia sa, mijlocul pertinent de îndeplinire a acestei treceri. ,,Această 

chestiune este o formă particulară a unei probleme mai generale, care, în istoria democraţiei, a fost 

formulată de mai mult timp şi care rămâne totdeauna deschisă, cu toată dezvoltarea sa. Este chestiunea 

referitoare la diferenţa dintre democraţia formală şi cea reală. Faptul că toţi copiii au aceeaşi 

posibilitate formală de a studia în toate tipurile de şcoli nu este încă o dovadă a existenţei egalităţii în 

educaţie. Este adevărat că egalitatea reală a şanselor este peste tot în lume mai mult estimată decât 

accesibilă, pentru că se disimulează frecvent realitatea şcolară, prezentându-se căile formale deschise 

ale instruirii publice precum şi căile accesibile în mod real pentru toţi.  Sociologia educaţiei se 

interesează îndeaproape în primul rând de cauzele care generează un asemenea fenomen. Una dintre 

condiţiile structurale care fac posibilă apariţia inegalităţii şanselor în faţa şcolii, o constituie caracterul 
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piramidal al procesului de învăţământ. Indiferent de forma concretă de organizare şi de complexitatea 

reţelei de şcoli, sistemul de învăţământ este constituit în trepte, adică pe niveluri ierarhice. Aceasta 

înseamnă nu numai că diplomele corespunzătoare respectivelor trepte sunt valorizate în mod diferit, ci 

că, în general, accesul la o treaptă superioară presupune parcurgerea tuturor treptelor inferioare. Dacă 

dintr-o generaţie de copii intră aproape toţi în treptele obligatorii de învăţământ, apoi, pe măsură ce 

urcăm spre alte niveluri superioare, numărul lor devine din ce în ce mai mic. Trăsătura aceasta atât de 

firească şi de ,,naturală“ se realizează pe baza unui complex mecanism de selecţie cu ajutorul căruia o 

parte din tineri sunt menţinuţi în sistemul şcolar şi altă parte sunt eliminaţi. Aparent acest mecanism 

este de natură strict pedagogică, în sensul că toate criteriile formale de trecere de la o treaptă la alta se 

bazează pe conţinutul de cunoştinţe dobândite, evaluate cât mai obiectiv. S-ar părea că ceea ce contează 

sunt exclusiv meritele tânărului. În realitate, selecţia este eminamente socială cum se poate uşor 

demonstra. 

  Persistenţa inegalităţilor de şanse, chiar în ţările cu cea mai puternică politică de susţinere 

financiară a şcolii, constituie un fapt care a moderat mult optimismul manifestat în anii ’50-’60; 

succesele au fost doar parţiale, iar ţelul final – o societate fără inegalitate de şanse, inclusiv în domeniul 

educaţiei – este departe de a fi atins. Mai mult decât atât, s-au formulat argumente cum că anumite 

măsuri, aparent foarte democratice, cum este gratuitatea învăţământului, sunt profitabile pentru 

categoriile sociale privilegiate.Stimularea procesului de democratizare a învăţământului presupune 

acţionarea asupra cauzelor care întreţin fenomenul de inegalitate atât în planul (ne)reuşitei şcolare 

individuale, cat si in planul institutiei scolare. 

Nereuşita şcolară depinde astfel în mare măsură de sărăcia moştenirii culturale preluată de elev 

de la familia sa. Această moştenire este obiectivată în valorile care orientează viaţa de familie, 

condiţionate de clasa socială sau de grupul social de apartenenţă, precum şi în practicile educaţionale 

promovate (relaţiile între părinţi –copii, climatul familial, atitudinea de şcoală, modul de organizare a 

vieţii cotidiene etc.).Nereuşita şcolară depinde, în acelaşi timp, de ceea ce se petrece în mod obiectiv 

şi subiectiv la nivelul instituţiei şcolare. Există, pe de o parte, inegalitatea generată de o relaţie profesor 

– elev concepută în termenii ,,teoriei etichetării“ care, ignorând premisele instruirii diferenţiate, nu 

operează distincţiile necesare între performanţă şi comportament, între obiectivele de conţinut şi cele 

de ordin formativ. Pe de altă parte, nereuşita şcolară este generată de acele ,,disparităţi şcolare“ 

instituţionalizate prin:  

– selecţia timpurie care perturbă evoluţia normală a structurilor aptitudinale şi atitudinale ale 

personalităţii elevului; 

– clasele/grupele de nivel care creează în mod artificial anumite statusuri pedagogice, dezechilibrând 

procesul de formaredezvoltare echilibrat personalităţii elevului; 

– creşterea necondiţionată a efectivelor de elevi până la limita imposibilităţii realizării unui invatamant 

diferentiat,individualizat. 

– promovarea unei didactici a competiţiei, raportabilă la standarde abstracte şi inflexibile care ignoră 

resursele proprii unei pedagogii a succesului şcolar, bazată pe valorificarea deplină a potentialului 

pedagogic general, particular si individual. 

Democratizarea calitativa a invatamantului marcheaza trecerea spre o noua calitate a institutiei 

scolare si presupune nu numai asigurarea accesibilitatii “candidatilor la educatie” la intrareain sistem 

ci si egalizarea sanselor reale ale acestora, confirmate in diferite grade, la “iesirea” din sistem. Aceasta 

perspectiva manageriala – bazata pe evaluarea raportului dintre intrarea in sistem – calitatea procesului 
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de instruire – iesirea din sistem – implica, pe de o parte, responsabilitatea pedagogica si sociala a 

institutiei scolare, in general, iar pe de alta parte, a comunitatii educative, in mod special. 

 Procesul de democratizare a învăţământului angajează, în acelaşi timp, rezolvarea managerială 

a problematicii conducerii şcolii. Aceasta presupune pe de o parte, trecerea de la democraţia politică, 

funcţională, în planul ideilor generale, la democraţia socială, implicată în viaţa comunităţii, ,,prin 

delegări temporale reversibile pe baza unei competenţe presupuse“ şi demonstrate (P. Bourdieu); pe 

de altă parte, presupune valorificarea funcţiilor managementului pedagogic (planificare-organizare; 

orientare metodologică; reglare-autoreglare) în termenii unei acţiuni de informareevaluare cu scop de 

diagnoză-decizie/cu valoare de prognoză (S. Cristea) . 

  Egalitatea şanselor semnifica, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini 

diferite, "o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare", o educaţie deschisă pentru toate persoanele, 

indiferent de vârstă şi condiţii socioeconomice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile 

sale specifice - evitându-se omogenizarea şi încurajânduse diversitatea - care să creeze premisele 

egalităţii şanselor de acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a 

şanselor care au avut ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formare 

acompetenţelor de bază pentru toţi indivizii, educaţia de tip "a doua şansă" pentru cei care au părăsit 

sistemul educativ,  integrarea educaţiei formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel 

încât să se extindă situaţiile de învăţare. 

Această perspectivă asupra educaţiei revine în actualitate prin conţinutul Memorandum-ului 

privind învăţarea permanentă, prin obiectivele şi mesajele cheie transmise tuturor statelor membre ale 

UE şi celor în curs de aderare. 

Documentul nu se mai referă numai la educaţia şi formarea iniţială, ci acordă educaţiei noi dimensiuni 

şi valenţe, fiind considerată ca un continuu pe durata întregii vieţi. Uniunea Europeana promoveaza 

drepturile fundamentale, nediscriminarea si egalitatea de sanse pentru toti.Parlamentul European si 

Consiliul Uniunii Europene au declarat anul 2007 – Anul Europea al Egalitatii de Sanse pentru Toti, 

in vederea asigurarii unei participari depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara 

deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala. 

Cetatenii Uniunii Europene au dreptul la tratament egal indiferent de sex, etnie, religie, varsta, 

dizabilitati sau orientare sexuala. In calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania s-a angajat 

sa respecte aceste drepturi si sa promoveze diversitatea. 
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Strategie de evaluare a unui elev cu TSA 

 

Prof. Hîngan Ana-Maria 

Școala Gimnazială ”Sfântu Ilie”, Toplița, Harghita 

 

 Scurtă prezentare a specificului elevului: 

 Z.P.Y. - 11 ani, elev în clasa a V-a, cu tulburări din spectrul autismului, interacționează dificil 

cu colegii și comunică deficitar cu ceilalți. Întâmpină probleme în a gândi flexibil, de exemplu, cum 

să acționeze atunci când planul se schimbă, are dificultăți în procesarea informațiilor senzoriale și acest 

lucru are deseori un impact negativ asupra comportamentului său. Este hiperactiv și îi este greu să stea 

mai mult de 25 de minute în bancă. Este preocupat de trenuri. Poate vorbi în mod repetat despre acest 

subiect. Are probleme de limbaj, dar poate învăța mai ușor cu suporturi vizuale, imitații și materiale 

structurate care se potrivesc cu sensibilitățile și rutinele lui senzoriale. Reacționează pozitiv ori de câte 

ori este recompensat pentru progres, comportament pozitiv ș.a. 

 

 Prezentarea, pe scurt, a conținuturilor selectate pentru evaluare: 

 Sunt vizate conținuturile: Ecosisteme naturale terestre – Pădurea, Pajiștea, Ecosisteme acvatice 

– Marea Neagră, Lacul, Ecosisteme subpământene – Peștera, urmărindu-se următoarele competențe 

din Programa Școlară – Biologie – Clasa a V-a: 

1.1.Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame ca surse pentru extragerea 

unor informații referitoare la unele procese, fenomene și sisteme biologice 

1.2.Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii.  

 Prin evaluarea elevului se va urmări:  

- nivelul de însușire și de operare corectă a noțiunilor științifice, 

- gradul de implicare în activitate, 

- capacitatea de comunicare cu ceilalți elevi ai grupului, 

- realizarea sarcinilor oferite. 

 

           Metodele, procedeele sau strategiile de evaluare utilizate: 

- Chestionare  orală 

- Fișe de lucru adaptate cu itemi atribuiți în diferite momente ale orei  

- Sarcini de documentare (pe baza materialelor ilustrate sau cu suport auditiv) 

- Evaluarea modului de utilizare a modelelor, planșelor, mulajelor specifice biologiei. 

 

            Exemple de itemi cuprinși în procesul evaluării: 

1. Realizarea unui tablou care să ilustreze unul dintre ecosistemele naturale 

(Pădurea, Pajistea, Lacul sau altele) din bucăți mici de hârtie colorată. I se vor 

oferi elevului bucăți mari de hârtie, pe care el le va mărunți, iar din bucățele 

rezultate, conform unei planșe, fotografii sau a unei imagini proiectate, acesta 

va realiza în propria viziune unul dintre ecosistemele studiate. Activitatea 

poate avea un fond muzical – de care beneficiază toți elevii clasei. 
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2. ”Sticluța cu litere” 

            În această activitate, elevului i se oferă 20 de bile inscripționate cu câte o 

literă. I se solicită acestuia să introducă toate bilele în sticlă, apoi să le amestece 

și să extragă pe rând câte o bilă. În funcție de litera inscripționată pe bilă, elevul 

va trebui să spună un cuvânt, întâlnit la biologie, care să aibă ca inițială litera 

extrasă. Activitatea continuă până când toate bilele vor fi extrase. 

 

3. “Locomotiva Thomas” 

           

          Având o pasiune pentru trenuri, elevului i se va oferi 

locomotiva Thomas confecționată din carton, urmând ca el să 

adauge vagoane pe care va scrie nume ale viețuitoarelor (animale și 

plante) dintr-un ecosistem natural. 
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Studiu de caz – manifestări caracteristice comportamentului opozant 

 

Vaida Laura Lucia 

Grădinița cu PP Prichindeii Veseli Huedin 

 

 

Numele preșcolarului – M.S. 

Grădinița 

Grupa - mare 

Vârsta – 6 ani 

Educatoare – VL 

Motivul prezentării: 
În data de 28.09.2021, educatoarea a solicitat asistență psihopedagogică pentru preșcolarul M.S. 

pe motivul apariției unor manifestări comportamentale agresive, predominant verbale, precedate 

de la începutul anului școlar de o “încăpățânare excesivă și dorința de a face tot timpul împotriva 

a ceea ce spune educatoarea”. 

RELAŢII INTERPERSONALE ŞI MEDIU DE VIAŢĂ 

Mediul şcolar (factori etiopatogenetici, factori protectori, 

resurse) 
Preșcolarul se confruntă cu situația adaptării la un nou mediu fizic, școlar, educațional, cu cadre 

didactice noi (o lună una dintre educatoare fiind în CFS), cu colegi noi. 

M.S. este un copil activ, energic, comunicativ, având o bază de cunoștințe, capacități intelectuale 

și vocabular specific vârstei și dezvoltate optim. 

Relaționarea și comunicarea cu copiii de vârsta lui este, de cele mai multe ori, autoritară, 

impunătoare, iar cu adulții relaționarea se centrează pe manifestarea unui comportament contrar 

normelor sau prescripțiilor impuse în timpul activităților (structurate/nestructurate). 

Reacţiile colegilor la dificultăţile copilului sunt de respingere, evitare sau, uneori agresive ca 

răspuns la agresivitatea copilului. 

Mediul familial (factori etiopatogenetici, factori protectori, resurse) 
- este copil unic la părinți; 

- provine dintr-o familie normală, cu relații funcționale dominate de stiluri parentale 

democratice, stimulative, suportive pentru o dezvoltare optimă psiho-emoțională. 

Grupul de vârstă (factori etiopatogenetici, factori protectori, resurse) 
- apar numeroase conflicte între M.S și un coleg de grupă, care manifestă frecvent comportament 

opozant, fapt ce-i afectează relațiile cu colegii de grupă, favorizând apariția etichetărilor, a 

încadrării celor doi în anumite categorii; 

- este o fire comunicativă, stabilește ușor relații de sociale dar nu reușește să le mențină. 

ca o resursă în activitatea de consiliere poate fi folosită prietenia dintre M.S. și colegul Timotei, 

un băiat introvert, conformist și echilibrat emoțional. 

Relaţia de consiliere/observaţii 
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Relația de consiliere se bazează pe încredere, suport, sinceritate și apreciere din partea 

psihologului, M.S. fiind foarte cooperant în timpul ședințelor de consiliere 

METODE DE INVESTIGAŢIE/CONCLUZII/REZULTATE 

1. Metoda: interviu semistructurat cu educatoarele de la grupă 

Obiectiv: 
Identificarea principalelor manifestări problematice și a factorilor care au dus la apariția, 

menținerea și declanșarea acestor manifestări 

Rezultate: 
comportament opozant în timpul activităților nestructurate 

limbaj neadecvat și lipsa complianței la reguli în timpul activităților structurate 

inatenție în realizarea anumitor sarcini 

2. Metoda: observarea comportamentului în timpul activităților libere (la masă – în trei zile 

diferite) 

Obiectiv: 
Identificarea principalelor manifestări problematice și a factorilor care au dus la apariția, 

menținerea și declanșarea acestor manifestări 

Rezultate: 
comportament adecvat contextului, nu au fost observate manifestări atipice 

3. Metoda: Testul Familiei 

Obiectiv: 
Identificarea unor potențiali factori familiali ce ar determina apariția manifestărilor problematice 

Rezultate: 
nu au fost identificați factori care ar dăuna activitatea și dezvoltatea copilului 

4. Metoda: interviu semistructurat cu părinții 

Obiectiv: 
Culegerea de informații referitoare la comportamentul copilului în mediul extrașcolar 

Identificarea principalelor manifestări problematice și a factorilor care au dus la apariția, 

menținerea și declanșarea acestor manifestări 

Identificarea unor potențiali factori familiali ce ar determina apariția manifestărilor problematice 

Rezultate: 
au fost relatate de către părinți anumite aspecte (interpretate de psiholog ca fiind manifestări 

somatice ale stresului cauzat de relațiile tensionate de la grădiniță coroborate cu efortul de 

adaptare depus de M.S.) particularizate prin comportament de autostimulare; 

acasă părinții, din dorința de a proteja copilul și a-l înțelege că a schimbat colectivul, 

educatoarele, locația, manifestă o toleranță ridicată referitor la neîndeplinirea sarcinilor care i se 

trasează. 

5. Metoda: observarea comportamentului în timpul activităților structurate 

Obiectiv: 
Identificarea principalelor manifestări problematice și a factorilor care au dus la apariția, 

menținerea și declanșarea acestor manifestări 

Rezultate: 
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În timpul activității, M.S.,caută diverse metode de a atrage atenția prin utilizarea materialului 

didactic avut la dispoziție în scopul de a-i face pe ceilalți să se amuze și prin riposta verbală la 

fiecare etapă a sarcinii pe care o are de respectat. În momentul în care a observat că este ignorat, 

a revenit la sarcinile care i-au fost date. 

6. Metoda: discuții libere cu M.S. (2 întâlniri) 

Obiectiv: Identificarea principalelor manifestări problematice și a factorilor care au dus la 

apariția, menținerea și declanșarea acestor manifestări 

Rezultate: 
în prima întâlnire a acuzat faptul că este obosit, că nu poate dormi noaptea pentru că are 

coșmaruri din cauza unor filme interpretate de el ca fiind filme de groază. Aceste acuze nu au 

persistat și la sedința următoare (după 2 zile) 

a părut afectat de relația tensionată cu unul dintre colegi. 

am identificat regulile pe care nu le respectă întotdeauna. 

7. Metoda: discuţii cu părinţii şi educatoarele 

Obiectiv: sumarizarea și stabilirea în echipă a principalelor probleme la grădiniță și acasă 

Rezultate: 
factori declanşatori: situaţii frustrante pe care nu le ştie gestiona 

factori de menţinere: lipsa pedepselor relevante pentru el, satisfacerea dorinţei de a face 

activitatea respectetivă, stil parental foarte permisiv 

FIŞA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ 

Probleme de natură clinică (axele 1 şi 2 DSM): nu e cazul 

Probleme medicale: 
Nu există probleme medicale semnificative 

Nivelul afectiv (emoţii funcţionale/disfuncţionale, emoţii pozitive): 
Nemulţumire şi stare de nervozitate când nu se realizează lucrurile aşa cum vrea el 

Nivelul comportamental (nivelul general al activităţii, comportamente 

disfuncţionale) 
Nivelul general al activităţii este ridicat,dar se implică în activităţi autoimpuse 

Nivel al comportamentului de autoafirmare foarte ridicat 

Nivelul cognitiv (inteligenţa, sistemul de valori/scopuri, credinţe funcţionale şi 

disfuncţionale) 
Inteligenţă la nivel mediu-ridicat 

Relaţiile interpersonale 
Relaţii sociale reduse datorită stilului autoritar manifestat în activităţile cu cei din jur 

Integrare şcolară 
Datorită manifestărilor opozante, nu menţine relaţii de colaborare pe termen lung cu cei din jur 

Resurse 
Susţinere din partea familiei şi a educatoarei 

Nivel normal al inteligenţei, absenţa unor deficite cognitive 

Lista de probleme 
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Comportament opozant în relaţiile interpersonale 

Dificultăţi de concentrare a atenţiei, de menţinere a comportamentului şi colaborării în condiţiile 

apariţiei unor distractori 

Absenţa unor strategii de relaţionare eficientă 

Absenţa unor strategii de soluţionare eficientă a situaţiilor frustrante 

Conceptualizarea cognitiv comportamentală a problemelor 
Modelul ABC comportamental 

A: situaţiile frustrante 

B: gânduri disfuncţionale care menţin furia, lipsa strategiilor de rezolvare a problemelor 

C: crize de furie, comportament opozant 

Intervenţie 
Intervenţia urmăreşte decelerarea comportamentului 

agresiv şi accelerarea comportamentelor asertive se 

realizează prin implicarea: 

copilului, prin activităţi realizate în vederea creşterii toleranţei la frustrare şi a adoptării unor 

răspunsuri asertive la solicitările stresante sau frustrante din mediu, la creşterea stimei de sine; 

Părinţilor prin stabilirea unui program de recompense și pedepse pe baza unor reguli stabilite 

educatoarei, în vederea familiarizării cu metode şi sugestii utile în situaţiile în care copiii 

manifestă comportamente opozante la grădiniţă. 

accelerarea comportamentului asertiv s-a realizat concomitent cu decelerarea celui agresiv, prin 

metode şi activităţi specifice prezentate mai jos . 

Obiectivele intervenţiei 
- identificarea factorilor care determină apariţia comportamentului agresiv 

- identificarea indicilor şi a situaţiilor favorizante 

- identificarea implicaţiei climatului familial în apariţia comportamentului indezirabil 

- identificarea emoţiilor care stau la baza apariţiei manifestărilor opozante 

- identificarea situaţiilor frustrante şi a modalităţilor de accelerare a comportamentului dezirabil 

(asertiv) 

- decelerarea comportamentului opozant şi accelerarea comportamentului asertiv 

Intervenţie asupra A-ului: 
Discuţii cu părinţii referitoare la influenţa modelului parental şi a mediului familial în formarea 

personalităţii copilului în general şi a manifestărilor comportamentale agresive în special. 

Discuţii referitoare la influenţa negativă şi concecinţele pe termen lung ale manifestărilor 

opozante asupra dezvoltării psiho-sociale a copilului şi avansarea de metode de intervenţie în 

vederea decelerării comportamentului agresiv şi de accelerare a comportamentului asertiv. 

Intervenţie asupra B-ului: 
Relaţionarea optimă cu cei din jur va constitui premisa pentru primirea unor feed-backuri 

pozitive din partea celorlalţi cu efecte benefice asupra formării unei imagini de sine pozitivă. 

Acest lucru poate fi realizat prin: 

Învăţarea unor tehnici de control al furiei şi a unor tehnici de rezolvare a problemelor sociale 

Antrenamentul pentru managementul furiei 
- Conştientizarea indiciilor furiei (gânduri, emoţii senzaţii care preced episoadele de furie) – 

monitorizate de părinţii copilului într-un jurnal 

- Învăţarea tehnicilor de: distragere a atenţiei şi relaxare prin respiraţie abdominală 

- disputarea gândurilor dezadaptative, care întreţin furia 

- învăţarea unor modalităţi de rezolvare a problemelor sociale 
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Intervenţie asupra C-ului 

Rezolvarea de probleme sociale 
- învăţarea şi exersarea paşilor rezolvării de probleme, adaptat vârstei la care facem referire s-a 

făcut pe problemele recurente cu care se confruntă copilul 

- identificarea problemei – crearea unui „interval de gândire” între apariţia emoţiei şi reacţia 

comportamentală şi exerciţii pentru conştientizarea perspectivei celuilalt 

- generarea de soluţii alternative, prosociale – să ceară, să negocieze, să plece, etc 

- evaluarea consecinţelor acestor alternative şi alegerea soluţiei optime 

- implementarea soluţiei „in vitro” prin imagerie dirijată joc de rol şi apoi în situaţiile concrete 

(„in vivo”) 

Exercițiu pentru inducerea calmului 
Spun: STOP FURIEI ! 

E mai bine dacă rămân calm! 

Mai întâi GÂNDEŞTE apoi ACŢIONEAZĂ ! 

Numără până la zece şi o să vezi că totul o să 

fie bine . 

Vorbesc cu ceilalţi calm şi liniştit. 

Mă gândesc de ce m-am enervat . 

Dacă nu mă comport agresiv nu am probleme! 

Data viitoare GÂNDESC apoi ACŢIONEZ ! 

Plan de intervenţie (preşcolar) 

Şedinţa 1. 

Obiectiv: Explorarea efectelor negative ale cerinţelor absolutiste şi rigide. 

Durata: 30 minute 

Materiale: Povestirea „Sorin şi jocul de fotbal”. 

Procedura: Se citeşte povestirea, apoi se discută. 

SORIN ŞI JOCUL DE FOTBAL 
Sorin stătea în mijlocul terenului de fotbal, aşteptându-i pe ceilalţi copii să iasă la joacă. 

Primul a venit Andrei, spunând că vrea el să tragă primul la poartă. Sorin însă, lovind în pământ 

cu piciorul, spuse că nu joacă dacă nu trage el primul la poartă. Astfel că restul copiilor l-au lăsat 

pe el să înceapă primul jocul. Însă prima minge pe care Sorin a tras-o nimeri pe lângă poartă, la 

fel şi următoarea. Sorin ţipă însă că arbitrul trişează şi că, dacă nu i se pun la socoteală loviturile 

la poartă, nu mai joacă. De data aceasta, toţi copiii au strigat „Bine, nu mai juca!”. 

Aşa că Sorin renunţă şi, în timp ce se îndepărta de teren, le strigă : „O să vă pară rău; n-o 

să mai joc niciodată cu trişori.” Însă nici unul dintre copii nu i-a mai răspuns de această dată 

deoarece se distrau de minune şi erau fericiţi că un jucător precum Sorin nu mai participa la 

meci. 

Şedinţa 2. 

DE CE SĂ JUDECĂM? 

Obiectiv: Dezvoltarea toleranţei faţă de ceilalţi care nu se comportă aşa cum am vrea noi. 

Durata: 40 minute 

Materiale: Diferite fotografii ale unor oameni decupate din reviste, carton A2, lipici. 
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Procedura: 
Se arată fotografiile decupate. 

Se cere copilului să analizeze fotografiile şi să le ridice atunci când se potrivesc cu ceea ce spun: 

cineva cu păr blond, cineva cu ochi albaştri, cineva care pare fericit, cineva care este 

tânăr/bătrân, cineva care lucrează, cineva care se joacă, etc. 

Desez pe un carton mare câte un simbol pentru următoarele 4 categorii: înfăţişare, vârstă, 

sentimente, acţiuni. Discut criteriile după care oamenii se aseamănă sau diferă, ţinând cont de 

cele 4 categorii şi cereţi copiilor să lipească fotografiile decupate în dreptul categoriei potrivite. 

Se discută modalităţile în care acţiunile unor oameni pot să difere de ale altora – de exemplu, 

modul în care se îmbracă, ce manâncă, ce jocuri preferă, etc. 

Organizaţi un joc „La proces” în care coordonatorul (educatorul) joacă rolul avocatului, iar 

copilul va trebui să aducă argumente pro şi contra (motivele pentru care e sau nu de acord) 

vinovăţiei sau nevinovăţiei persoanelor aflate în următoarele situaţii: 

O persoană este acuzată că a purtat şosete portocalii deschis care sunt foarte urâte. 

O persoană este acuzată pentru că nu a fost prietenoasă, fericită şi vorbăreaţă în fiecare 

dimineaţă. 

O persoană este acuzată pentru că nu îi place mâncarea preferată a grupei: cartofi prăjiţi. 

Discuţii: 
Este rău pentru cineva ca ceilalţi să se comporte altfel decât i-ar plăcea lui/ei? 

Ce ne-ar putea ajuta mai mult să nu mai fim supăraţi, lucru care ar putea veni din interiorul 

nostru, ceva diferit de legile pe care le-am putea da? – Cereţi copiilor să dea propria definiţie a 

toleranţei. 

S-a râs vreodată pe seama ta sau ai fost vreodată criticat pentru că ai făcut ceva ce nu a rănit pe 

nimeni, dar, pur şi simplu nu a plăcut? Daţi exemple. 

Cum te-ai simţi dacă ar exista legi care să ne oblige să ne purtăm tot timpul la fel ca ceilalţi? 

Dacă vrei să ţi se permită să te comporţi aşa cum îţi place cel mai mult, ce trebuie să faci atunci 

când ceilalţi se comportă aşa cum le place lor cel mai mult? 

Este nevoie să se facă o distincţie clară între acele activităţi care sunt diferite de ce am vrea noi 

sau pur şi simplu nu ne plac şi acţiunile care fac rău celorlalţi şi sunt nepotrivite şi inacceptabile. 

Şedinţa 3. 

PRIETENII ŞI JUCĂRIILE MELE! 

Obiectiv: Identificarea unor modalităţi diferite de rezolvare a problemelor cotidiene 

Durata: 30 minute 

Materiale: Povestirea „Prietenii şi jucăriile mele!”. 

Procedura: 
Se citeşte poveste, la finalul povestirii, se vor adresa o serie de întrebări. 

Prietenii şi jucăriile mele! 
Într-o zi de toamnă ploioasă, Mihai se gândea ce să facă. Prietenii lui i-au refuzat invitaţia şiacum 

se plictisea. Pe raftul din faţa lui, jucăriile se odihneau posomorâte. 

-N-am chef de voi, le repezi Mihai. Fără prietenii mei, n-aveţi farmec. Mai bine mă înregistrez pe 

casetofon. 

Ce idee bună! Mihai pregăti aparatul şi, cu spatele la jucării, începu să comande o trupă de 

soldaţi. Îşi închipuia un câmp de luptă. El era comandantul. 

-Mihai, se auzi strigat. Vino în curte! A stat ploaia. 

Bucuros că alungă singurătatea, Mihai ţâşni afară lăsând aparatul deschis. 
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-Ooof! se auzi un geamăt plin de întristare în camera lui Mihai. 

-Nu vă mai necăjiţi, spuse un ursuleţ. Jucăriilor, haideţi să-l părăsim pe Mihai. 

-Nu ne iubeşte, scânci un căţeluş de pluş! 

-Dacă le-ar da măcar voie şi altor copii să se joace cu noi, adăugă supărat un răţoi împopoţonat. 

-Da, aşa este, recunoscu ursuleţul. Cum pune mâna pe noi un prieten de-al lui, Mihai ţipă: „Nu 

te-atinge, e-al meu!” Din cauza aceasta nu suntem folosite. 

-Nu putem aduce bucurii copiilor, se auzi glasul unui brotăcel. Pe mine, continuă el, m-a agăţat 

în piept, ca pe un diamant de preţ, Mirela, prietena lui Mihai. Când a văzut băiatul că Mirela mă 

iubeşte, a tras-o de păr, m-a smuls şi m-a aruncat pe raft. 

-Dacă vrei să te joci, să-ţi aduci jucăriile tale, a spus Mihai şi Mirela a plecat acasă plângând. 

-Destul, hotărî ursuleţul. Daţi-vă jos de pe raft şi haideţi la drum! Vom găsi noi copii iubitori de 

jucării... 

Hotărâte, jucăriile s-au îndreptat spre uşă. Deodată s-a auzit: „Clic!” 

-Ce-a fost asta? a întrebat căţeluşul. 

În aceeaşi clipă, Mihai intră în cameră. Auzi şi el zgomotul aparatului. 

-Am uitat să închid aparatul. Ia să văd... 

Mihai derulă banda ca să verifice înregistrarea. Dar, spre surprinderea lui, auzi ceea ce v-am spus 

până acum. Jucăriile s-au înregistrat fără ca ele să-şi dea seama. Mihai ascultă cu sufletul la gură 

tot necazul prietenilor lui, înregistrat pe bandă. Mirat, privi spre raft. Acesta însă, era gol. Unde 

erau jucăriile lui? 

-Unde aţi plecat? De ce nu mi-aţi spus până acum durerea voastră? strigă Mihai. 

Privi prin cameră şi zări bietele lui jucării înghesuite după uşă. Tremurau de frică. 

-Nu plecaţi, îmi pare rău, iertaţi-mă! Vă rog, spuse Mihai cu părere de rău. 

-Vă iubesc, dar n-am ştiut cum trebuie să mă comport. De-acum, am să vă respect. Promit! 

Jucăriile priveau neîncrezătoare spre Mihai. 

-Adevărat? întrebă încet brotăcelul. Mirela poate să mă mângâie? 

-Da, ne vom juca împreună cu toţi prietenii mei de-acum. Fiţi pe pace, nu plecaţi! 

Mihai luă jucăriile pe rând, le mângâie şi le aşeză pe raft. 

-Ce frumoase sunteţi! Exclamă băiatul. 

-Mihai - strigă ursuleţul - uite, a ieşit soarele! Ce bine, veniţi atunci să ne jucăm în curte! 

Din acea zi, camera lui Mihai era plină de copii. Jucăriile nu mai puteau de fericire. Seara 

dormeau adânc, gândindu-se că a doua zi trebuiau să aducă noi bucurii. 

Discuţii: 
De ce se simţea Mihai plictisit? 

Care ar putea fi motivul pentru care prietenii săi au refuzat invitaţia de-a veni să se joace 

împreună la el acasă? 

Jucăriile lui Mihai erau mulţumite de comportamentul acestuia? Cum le-ar fi plăcut lor sa se 

comporte băiatul? 

Ce discuţie s-a înregistrat pe banda de casetofon în absenţa lui Mihai? 

Ce anume le promite Mihai jucăriilor pentru a le determina să nu plece de la el? 

După ce Mihai şi-a schimbat comportamentul, cum s-au purtat prietenii săi cu el? 

Ședința 4. – activitate frontală 
Tema – Cățelușa Ami îi vizitează pe copiii de la grădiniță 

Obiectiv – creșterea complianței la reguli 

Materiale – poster cu reguli, poveste 

Procedura 

- se discută regulile reprezentate în posterul cu reguli 

- se identifică regulile pe care le respectă 

- se citește povestea 
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- se repovestește conținutul poveștii 

- se exemplifică fiecare regulă particularizat la grupă 

- se stabilește un program de monitorizare a respectării regulilor la grupă prin implicarea 

educatoarei prin accentuarea contingenței. În regulile generale sunt inserate și reguli pe care M.S. 

Le încalcă frecvent 

Ședința 5 – consiliere individuală 
Joc de rol – La grădiniță 

Obiectiv – dezvoltarea unor abilități de comunicare empatică și asertivă 

Procedură: 

- psihologul i-a propus lui M.S. diferite scenarii în care preșcolarul îndeplinea întotdeauna rolul 

educatoarei sau a copiilor cu care intra frecvent în conflict iar psihologul avea întotdeauna rolul 

lui M.S. Prima varianta a activității – psihologul se comportă identic cu preșcolarul în situațiile 

conflictuale particularizate în scenariu. 

Varianta 2 – preșcolarul identifică și aplică variantele dezirabile de comportament și le aplică 

Concluzia – aplicarea variantelor dezirabile și în cadrul activităților 

Ședința 6 . – consiliere părinți 
Obiectiv – abilitarea părinților în aplicarea planului 

de puncte 

Procedură: 

- Se stabilesc regulile (3) care necesită a fi respectate de M.S. Axate pe manifestările 

comportamentului opozant 

Reguli pentru membrii familiei: 
- Stabiliţi alături de întreaga familie reguli clare şi simple. 

Realizaţi un program zilnic, de rutină, cu stabilirea unui orar de 

trezire, timp pentru activităţi de învăţare şi joacă, pregătirea pentru 

culcare. 

Atunci când îi cereţi ceva copilului, folosiţi propoziţii scurte, fiţi 

fermi şi evitaţi explicaţiile nesfârşite. 

- Nu-i cereţi mai multe lucruri deodată, formulaţi o singură cerinţă. 

- Fragmentaţi în sarcini mai mii sarcinile complexe; 

- Toate persoanele implicate în îngrijirea copilului trebuie să adopte aceeaşi atitudine în faţa unui 

anumit comportament. 

În situaţii tensionate, atunci când devine agitată, este 

recomandat să fie trimisă singură într-un loc liniştit pentru a se linişti. 

- Nu încercaţi să schimbaţi mai multe lucruri deodată: alături de regulile familiei, stabiliţi maxim 

2-3 comportamente care se doresc a fi schimbate pentru o săptămână. 

- Evitaţi să-i oferiţi cadouri zilnice ca recompensă pentru comportamentele dorite. 

- Lăsaţi copilul să participe la stabilirea recompenselor pe care le poate câştiga. 

- Ca pedeapsă folosiţi retragerea recompensei zilnice. 
- Nu folosiţi afecţiunea ca recompensă – de aceasta trebuie să se bucure indiferent de felul în 

care se comportă. 

- Oferiţi-i timp şi atenţie zilnic, desfăşurând o activitate plăcută împreună. 

- Stabiliţi un tabel cu reguli (reprezentat prin desene) aşezat la vedere. 

- Pentru a sublinia consecinţele unui anumit comportament folosiţi recompensa socială imediată, 

lăudând copilul imediat ce a reuşit să îndeplinească o sarcină. 

Instrucţiuni pentru completarea “Calendarului” 
1. Precizarea clară a comportamentului inadecvat; 
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2. Descrieţi copilului cât mai concret acest comportament şi situaţia în care apare, în care îl 

manifestă (chiar dacă el e conştient de acest comportament este necesar să-i descrieţi ce şi cînd 

se întâmplă) ; 

3. Descrieţi cum ar trebui să fie comportamentul dorit în acele situaţii (M-aş bucura foarte mult 

dacă ............) ; 

4. Alegeţi recompensa directă şi tipurile de comportament pentru care există o recompensă 

directă (primeşte recompensa dacă se pregăteşte pentru grădiniţă FĂRĂ să riposteze) ; 

5. Stabiliţi împreună cu copilul o listă de recompense speciale (recompensele speciale se acordă 

atunci când manifestă comportamentul dorit de mai multe ori, pentru început, dacă avem la 

sfărşitul zilei numai feţe zâmbitoare, seara va colora o planşă– din cele pe care vi le-am lăsat) ; 

Nu uitaţi: 
- să aplicaţi în fiecare moment al zilei imaginile în calendar în prezenţa copilului, explicându-i de 

ce primeşte o anumită imagine; 

- să vorbiţi în fiecare zi cu educatoarea pentru a solicita informaţii despre acest comportament; 

- să nu îl culpabilizaţi sau să o certaţi pentru comportamentul indezirabil 

- să scoateţi în evidenţă şi să îl lăudaţi de fiecare dată când manifestă comportamentul dezirabil; 

- la sfârşitul zilei să faceţi, împreună cu copilul “bilanţul” zilnic al feţelor zâmbitoare şi al feţelor 

triste. 

Evaluare 
Eficienţa intervenţiei a fost evaluată prin observarea comportamentului lui M.S. pe baza grilelor 

de observaţie utilizate iniţial comparate cu cele finale. S-au cules informaţii prin intervievierea 

familiei şi a educatoarei, prin analiza fișelor de monitorizare completate de părinți şi s-a observat 

o diminuare a frecvenţei şi intensităţii apariţiei manifestărilor opozante, menţinerea implicării în 

sarcină pentru mai mult timp şi o relaţionare mai bună cu colegii de grupă. Preșcolarul se aplică 

în continuare în monitorizare. 
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Profesorul în viziune postmodernă-  facilitator pentru integrarea elevilor cu CES 

Mihaela Răducea 

Instituția: Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploieşti 

 

Motto: 

 „Învăţătorul este cel care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre lumină, primele 

elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de OM. El este acela care modelează materialul cel mai 

de preţ – COPILUL – tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu 

cele mai frumoase trăsături, un om care să înmănuncheze calităţile morale cele mai înalte. El este 

acela care îi ajută pe copii să descopere „tainele naturii”. Toate acestea au făcut ca activitatea sa să 

fie socotită „profesiunea de aur” (Dumitru Palade). 

 Construstructivismul a continuat ideea de autoformare în educație, inclusiv în ceea ce privește  

formarea profesorilor. Concepția constructivistă din instruire se bazează pe faptul că învățarea este 

eficientă atunci când este împărtăşită altora - celorlalți studenți, profesorilor, elevilor.  Abordarea 

constructivistă în educație presupune o schimbare de mentalitate și paradigmă culturală, profesorul 

fiind un transmitător de valori, atitudini dar și cunoștințe. Abordarea constructivistă reprezintă o 

strategie pentru educație, cu schimbarea modului de învățare, prin faptul că pune accentul pe crearea 

unor produse ale activității sau artifacte, activându-se, aşadar, învățarea “prin a face”.  

 Un  profesor nu învață doar cunoştințe, priceperi, deprinderi, abilități de specialitate, ci trebuie 

să dețină şi competențele psihopedagogice de a forma la elevi, la un alt nivel, alte cunoştințe şi 

deprinderi, abilități, capacități, atât în specialitatea sa, cât şi la nivel socio-cultural.  

  Constructivismul se corelează cu autonomia, inițiativa, prezentarea în fața celorlalți, de aceea 

proiectele elevilor nu trebuie tratate ca un scop în sine; ele au valoare provizorie, fiind instrumente 

prin intermediul cărora se învață. Profesorul societății posmoderne îi obişnuieşte pe studenți cu 

exercitarea capacităților organizatorice, îndeosebi a autocontrolului, îi determină să fie atenți atât 

asupra conținutului, dar şi asupra formei de prezentare. Profesionalizarea didactică a profesorului 

solicită nu numai o armonizare a dimensiunilor personalității sale, în acord cu solicitările exercitării 

rolurilor specifice, ci şi o aducere în prim-plan a acelora care să asigure calitatea, eficiența rezolvării 

lor, și anume a competențelor. Profesorul constructivist are nevoie şi de cunoştințe de diferite categorii, 

dar şi de capacități cognitive, abilități aplicative, alături de elemente afectiv-motivaționale, atitudini, 

aptitudini specifice. Atunci un profil dezirabil de competență va insera toate aceste dimensiuni, dar ele 

devin funcționale, în măsura în care sunt exersate în formarea inițială şi apoi antrenate în practica 

educațională, în îndeplinirea rolurilor atribuite de schimbările din procesul instructiv-educativ. 

  Profesorul postmodern manifestă deschidere spirituală și mentalitate deschisă, oferind  elevilor 

un model de abordare ştiințifică a cunoaşterii şi interpretării realității. Profesorul ar trebui să dețină 

competența științifică generală şi pedagogică: cunoştințe, concepte de bază, principii privind pregătirea 

de specialitate, utilizate acum din postura de expert,  cunoştințe, concepte de bază, principii privind 

pregătirea pedagogică. 

 Este obligatorie disponibilitatea profesorului posmodern către studiu individual continuu, 

prelucrare critică proprie a datelor, formulare de ipoteze şi soluții interpretative. Profesorul trebuie să 

dețină cunoştințe privind metodologia ştiințifică de cunoaştere, cercetare, în domeniu şi în pedagogie.  

 Adaptându-se la specificul clasei, profesorul posmodern dă naștere  formulării unor  multiple 

interpretări, susținerea lor cu argumente pertinente, prin proceduri diversificate, într-un limbaj ştiințific 
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de specialitate şi pedagogic, care să conducă spre o comunicare corectă, eficace, riguroasă, oral şi în 

scris, a ideilor proprii, adecvat mediului profesional. Profesorul trebuie să dovedească  înțelegerea, 

utilizarea cunoştințelor, conceptelor de bază pedagogice, în practicarea profesiei sale, apreciind critic 

nivelul pregătirii sale ştiințifice, limitele şi să contureze soluții.  

 Paradigma postmodernă a educației presupune o educație centrată pe elev, ținând cont de 

performanțele anterioare ale copilului, fără să încurajeze competiția și raportarea la ceilalți, pentru că 

fiecare elev are o personalitate unică.  Omul este prin definiție o ființă  dependentă de cei din jurul lui, 

având în permanență nevoia de a comunica, de a coopera, de a-și împărtăși emoțiile, de a se manifesta 

într-un mediu social și de a-și face cunoscute abilitățile și aptitudinile de care dispune. Există numeroși 

elevi cu nevoi speciale pentru care profesorul trebuie să fie mai mult decât un simplu transmițător de 

mesaje sau un facilitator. 

 Din păcate însă, nu toți suntem la fel de înzestrați, nu toți suntem la fel de dotați intelectual, nu 

toți ne putem  bucura de un fizic frumos, atrăgător. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu 

deficiențe, mai mult sau mai puțin sesizabile. În societatea civilă ei sunt percepuți diferit, perceperea 

lor nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificații diferite, 

în funcție de cultura și de valorile promovate. Mulți oameni au reticențe față de persoanele cu 

deficiențe, din cauza concepției  greșite pe care și-au format-o despre această categorie de oameni pe 

baza unor prejudecăți și stereotipii nefondate. Trebuie însă să realizăm că acești oameni diferiți sunt la 

fel ca ceilalți, fiind produsul unic al eredității lor și al mediului. Nu avem dreptul să segregăm această 

categorie de oameni, să o tratăm ca pe o „paria” a societății ci, dimpotrivă, să încercăm reabilitarea ei, 

integrarea în societate, promovarea  în contextul comunității în care ea viețuiește.Consider  că nu putem 

oferi rețete sau metode sigure, sau program unic  pentru integrarea copiilor cu cerințe speciale în 

învățământul de masă, însă cred că cei care înțeleg că școala este mediul în care se învață acceptarea 

diversității fizice, psihice, economice, sociale și culturale, sunt acei dascăli vor găsi și cele mai 

eficiente strategii de integrare. 

Integrarea copiilor cu C.E.S ar trebui să însemne  o provocare pentru schimbarea atitudinilor, 

a mentalităților și a practicilor de excludere și segregare. În fața oricărui dascăl toți copiii sunt diferiți, 

dar toți sunt  la fel de importanți. 

 Profesorul societății postmoderne stăpânește cunoştințe procedurale privind aplicarea în 

practică a datelor teoretice pedagogice, cunoştințe privind teoria şi aplicarea constructivismului în 

domeniu, prin documentarea şi valorizarea continuă a cercetărilor, interpretarea critică, ştiințifică a 

contextului pedagogic real şi propunerea de alternative în construcția înțelegerii problemelor noi, dar 

şi a propriei formări constructiviste. Este necesar să ne focalizăm pe construirea cunoaşterii de către 

elevi, pe procesele cognitive implicate direct, nu pe transmitere, însuşire necritică. Pregătirea, 

desfăşurarea activității din clasă se va face  după criterii de logică a ştiinței instruirii constructiviste, 

iar nu empiric, tehnicist, imitativ,  stimulând aplicării normelor ştiințifice în cunoaştere, de către elevi, 

sprijinind afirmarea autonomiei, inițiativei lor, cu argumente multiple. 

 Încurajând motivația, inspirând valori, atitudini, comportamente, profesorul va preciza 

punctele de reper generale şi a criteriilor de bază pentru construirea înțelegerii de către elevi, într-un 

climat deschis, colaborativ. Profesorul va reprezenta un model pentru transmiterea de valori, atitudini, 

comportamente. Incluziunea elevilor cu nevoi speciale, de pildă,  vizează implementarea unor strategii 

coerente de dezvoltare a conștiinței și formarea comportamentelor copiilor în spiritul toleranței și 

nediscriminării, al acceptarii și oferirii de șanse egale pentru toți. Pentru îndeplinirea acestui ideal este 
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nevoie de crearea unui sistem coerent și bine coordonat de incluziune a școlarilor cu diferite 

dizabilitați, dar și pregătirea celorlalți copii, astfel încât aceștia să-i poată accepta într-un mod firesc, 

fără a-i izola pe cei care prezintă diferite probleme. Este foarte important felul în care acești copii 

reușesc să se integreze în colectivul de copii din învățământul de masă, de aceasta depinzând în mare 

parte mai apoi, evoluția lor. 

 Din experiența personală pot să afirm  că profesorul poate folosi, în procesul predare-învățare-

evaluare, diverse strategii și intervenții utile pentru a-i  ajuta pe copiii cu cerințe speciale  să depășească 

ostilitatea colegilor și chiar a părinților unora dintre aceștia, să înlăture barierele  din calea învățării, să 

ofere un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată vorbi cu lejeritate despre dificultățile pe care le 

pot întâlni și să aibă curaj să ceară ajutor. Desigur pentru a reuși toate acestea, profesorul trebuie să 

posede abilități care să stimuleze comunicarea și relaționarea interpersonală, să sprijine copilul să 

devină membru al grupului, să manifeste empatie, să fie ferm și consecvent, să folosească înțelegerea 

și calmul ca modalitate de stingere  a  manifestărilor agresive ale elevului, să folosească o mimică 

binevoitoare și o atitudine deschisă.   

 

  Profesorul trebuie să manifeste deschidere epistemică, de verificare a ipotezelor, a diferitelor 

experiențe cognitive ale elevilor, stabilind relația între cunoştințele prescrise în programă şi cele 

anterioare ale elevilor (informații, experiențe), cu valorificarea lor în noua construcție cognitivă. 

  Ideală în educație este promovarea unor măsuri de facilitare şi organizare, de motivare, de 

antrenare, de diferențiere, de utilizare a erorilor şi obstacolelor ca probleme de rezolvat constructivist, 

de evaluare a progresului . Elevii vor fi puși în diferite contexte de învățare, pentru  rezolvarea variată 

a situațiilor reale de construcție a cunoaşterii. Elevii vor deveni astfel capabili să compare critic modul 

de instruire constructivist cu cel clasic, formulând opinii proprii şi stabilind consecințe pragmatice.  

 Un profesor postmodern va considera educația ca suport, rezultat, fenomen cultural cu 

fundamentare axiologică, încurajând deschiderea la noutate, schimbare, adaptare, participare, 

dezvoltare, orientarea către valori variate şi integrate în propria pregătire, conduită. Este esențială 

participarea, alături de elevi, la crearea valorilor culturale prin instruire şi educare, la formarea pentru 

construcția ei, independentă şi prin colaborare. Devenirea noastră ca profesor  se axează pe construirea 

unui model cultural pentru elevi: profesorul este un analist, critic, interpret, constructor, dezvoltând 

creativ diferite valori culturale care fundamentează educația şi  formulând reflecții asupra 

consecințelor reale. 

  Profesorul este dator să asigure condiții, resurse de explorare directă şi de colaborare, pentru 

exersarea mecanismelor mentale implicate în cunoaştere . Elevii trebuie să fie încurajați către utilizarea 

mecanismelor mentale în construirea rezolvării de probleme, situații, prin formulare de întrebări şi 

ipoteze, alternative de soluționare, proiecte, ilustrând nivelul propriu al formării diferitelor capacități 

cognitive, pe categorii de mecanisme mentale. 

  Realizarea unor construcții mentale va facilita  interiorizarea, sistematizarea, structurarea, 

codificarea, păstrarea în memoria de lungă durată și  transferul, afirmarea explicită a capacității de 

reflecție, ca orientare recurentă asupra problemelor realizării şi perfecționării construirii cunoaşterii. 

 Dezideratul de a fi un profesor postmodern poate fi atins prin autoperfecționare, împărtășire de 

valori, atenția la detalii  și centrarea pe nevoile elevilor, utilizând capacitățile metacognitive în 

formarea ca profesor, incluzând problematica autocunoaşterii, autoanalizei, autoevaluării, autodirijării, 

autoconstrucției cognitive. 
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 Profesorul postmodern va adapta sarcinile  la stilul propriu al elevilor de construire a rezolvării,  

nu  le va prescrie direct rezolvarea, oferind  multiple oportunități, materiale, instrumente pentru căutare 

proprie, reflecție, valorificarea reprezentărilor, experiențelor, ipotezelor, situațiilor reale anterioare.  
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LECȚIILE MELE CA PROFESOR DE ȘCOALĂ SPECIALĂ 

Cristina Cotescu 

 Școala Gimnazială Specială „Sf. Nicolae”, București 

 

Motto: 

„Adulții nu înțeleg niciodată singuri nimic și  

este obositor pentru copii să le dea mereu explicații.” 

Antoine de Saint-Exupéry – Le Petit Prince 

 

Meseria de profesor este, din punctul meu de vedere cea mai frumoasă și cea mai nobilă dintre 

toate! Pe parcursul întregii cariere ai parte de satisfacții profesionale, surprize – plăcute sau mai puțin 

plăcute –, provocări de tot felul; practic, un carusel de emoții. Și tot ca profesor, ai tot timpul ceva de 

învățat. În urma unei retrospective, am ajuns la concluzia că cele mai „adevărate” lecții le primești 

tocmai de la cei pe care trebuie să-i înveți! 

Am selectat pentru acest articol, din multitudinea de exemple pe care aș fi putut să le ofer, doar 

cinci din astfel de lecții pe care le-am primit de la elevii mei: 

 

֍֍֍ 

Clasa I. Oră de Educație plastică. Desen liber, chiar foarte liber, pentru că vreau să văd cam 

ce poate fiecare. E perioada de cunoaștere – ei între ei, ei pe mine, eu pe ei. 14 copii în clasă, aproape 

14  întrebări simultan:  

Ce să desenăm? 

Ce vreți... 

Absolut orice? 

Da! 

Eu nu știu să desenez... 

Încearcă! 

Trece timpul. Merg pe la fiecare să văd ce face, cum ține creionul în mână, ce culori folosește... 

evaluare inițială, ce mai! Mă opresc din când în când să întreb și ce reprezintă desenul. Astfel ajung 

lângă Alex care umpluse toată foaia de negru. Nicio formă, nicio siluetă... nimic altceva. Doar negru. 

Sincer, mă speriasem puțin, gândindu-mă la ce traume o avea din familie – că, de!, noi avem uneori 

defectul ăsta, de a supraanaliza. Și încep conversația cu el, aducându-mi aminte de pașii unui interviu 

dirijat. 

Ce reprezintă desenul tău, Alex? 

Întunericul, Doamna! 

Recunosc că m-a blocat puțin răspunsul lui. Îmi revin repede și...merg mai departe cu interviul. 

Care întuneric? 

De la metrou. Știți, mie îmi place foarte mult să mă plimb cu metroul! 

A fost o lecție de umilință pentru mine! Mi-am dat seama că după câțiva ani de profesorat mă 

credeam atotștiitoare, avem impresia că ȘTIU tot ce am de făcut cu elevi de școală specială. Cred că 

eram chiar puțin infatuată... Și a apărut Alex în viața mea ca să-mi „dea peste nas” cu știința mea și să-
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mi demonstreze că oricât ai crede că le știi pe toate, nu știi, de fapt, mai nimic. Și m-a mai învățat că 

orice copil, atunci când nu știe exact cum să se exprime sau să reprezinte ceva, găsește o cale.  

 

֍֍֍ 

 

Clasa a III-a. Oră de Abilități practice. Tema era „Ariciul din frunze”. Concret, adunasem 

frunze și pe un contur de arici elevii le lipeau imitând țepii ariciului. 15 copii în clasă, de 15 ori aceeași 

explicație pentru aceeași activitate. Trec pe la fiecare, ajutându-i și încurajându-i pe cei care aveau 

motricitatea fină defectuoasă, de fapt, încurajându-i pe toți (am observat eu că încurajările 

entuziasmate și dese le fac bine copiilor și ajută la creșterea stimei de sine). În general elevii au lucrat 

corect, respectând toți pașii și toate indicațiile. Parcă cel mai bine a lucrat, totuși, Ionuț. L-am și lăudat 

în fața tuturor când mai avea doar o frunză de lipit. Îl las să-și vadă de treabă, mă duc pe la ceilalți (să 

știți că nu este tocmai ușor să ai în clasă 15 elevi cu deficiențe mintale, să treci pe la fiecare să-i explici 

ce are de făcut, să-l ajuți, să verifici cum a dus la bun sfârșit activitatea și să te și încadrezi în cele 45 

de minute; trebuie să ai o memorie excelentă, ca a unui jucător de șah la simultan!) și ajung din nou la 

Ionuț. Surpiză: alesese ca ultima frunză lipită să fie foaaaaarte mare.  

Ce ai făcut, Ionuț? De ce ai pus frunza asta atât de mare? Ai acoperit aproape de tot ariciul... 

Păi, ariciul se ascunde, Doamna! 

De cine se ascunde? 

De cui îi e frică, eu de unde să știu? 

Și astfel am învățat de la Ionuț cât de surprinzători sunt 

copiii și că trebuie să fii mereu pregătit, ca profesor, pentru 

imprevizibilitate!  

 

 

֍֍֍ 

 

Clasa a V-a. Activitate extrașcolară „Ziua Recoltei”. Am convenit împreună cu elevii să facem 

„must”, fiind o activitate care se desfășoară în școală și care trebuie să surprindă rodnicia toamnei. Zis 

și făcut: m-am ocupat de achiziționarea a vreo 20 de kg de struguri, am împrumutat de la cantina școlii 

un vas foarte mare și le-am explicat elevilor ce au de făcut: spălatul strugurilor, separarea boabelor de 

ciorchini, storcirea boabelor pentru a obține sucul dulce de struguri. Copiii, foarte atenți, au executat 

întocmai pașii. La final mi-am dat seama că am omis să iau în calcul ultima etapă a activității, turnarea 

DOAR a sucului în sticle. Întrebându-i ce ar trebui să facem, au răspuns aproape toți că ne-ar trebui o 

strecurătoare, o sită. Iar Denis a găsit soluția: luăm pahare din plastic pe care le găurim și cu ajutorul 

lor scoatem cojile din suc.  

M-a surprins plăcut ideea lui, cu atât mai mult cu cât nici nu mă așteptam la vreo soluție 

concretă din partea lor și nici mie nu-mi venea vreo idee. Și am realizat că această soluție este rodul 

muncii susținute cu elevii, al încurajării permanent a imaginației, al motivării lor în permanență. De-

atunci sunt convinsă că una dintre cele mai bune metode pentru a stimula mecanismele gândirii la 

elevii cu deficiențe mintale este, de fapt, stimularea creativității. 
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Clasa a VII-a. Una dintre elevele mele, Ana, a căpătat brusc, deși explicabil, un comportament 

foarte agresiv față de colegi și, surprinzător, față de mine. Bine, ea de fapt a intrat în conflict cu toată 

școala: elevi, profesori, personal auxiliar, chiar și părinți ai copiilor din alte clase. Din păcate 

agresivitatea ei nu era numai verbală ci și fizică. Așa se face că, nemaiținând cont de nimeni și de 

nimic, într-o zi, după ce i-am făcut observații asupra comportamentului față de colegi, s-a enervat brusc 

și a dat în mine, după care a plecat din clasă. Toți ceilalți elevi, predominant băieți, mi-au cerut voie 

să se ducă după ea și să o bată, ca pedeapsă că a îndrăznit să mă lovească. I-am oprit. Din două motive: 

Primul ține de faptul că i-am învățat încă de mici să nu se certe și nici să nu se bată între ei și 

că violența nu este niciodată răspunsul corect la violență.  

Al doilea: dacă i-aș fi lăsat să dea în colega lor m-aș fi abătut de la principiile după care am 

încercat să-i educ și atunci nu aș mai fi fost pentru ei un om onest, corect și, mai ales, de încredere. Ori 

eu asta i-am învățat mereu: să fie corecți, să-și respecte cuvântul dat și să nu facă promisiuni pe care 

nu le pot îndeplini! 

În școală am fost singura care i-a impus Anei niște reguli, singura care nu s-a abătut nicio 

secundă de la respectarea acestora, chiar dacă aș fi putut face precum alte persoane care îi dădeau bani 

și astfel își cumpărau, practic, liniștea pentru ziua respectivă.  

Iată că după ce a terminat clasa a VIII-a și a fost orientată școlar către o școală profesională, a 

venit să mă caute și să-mi ceară iertare pentru comportamentul pe care l-a avut față de mine. I-am spus 

atunci că ar trebui, practic, să-și ceară iertare și de la toți profesorii din școală. Mi-a răspuns că nu, că 

eu sunt singura care m-am ținut mereu de cuvânt în fața ei și că abia acum a înțeles că eu am fost 

singura care a vrut să o ajute cu adevărat. 

Și astfel am învățat că este bine să-ți urmezi principiile și să nu te abați nicio clipă de la ele. 

Mai devreme sau mai târziu, vei fi respectat și considerat un om corect! 

 

֍֍֍ 

 

Clasa a VIII-a. A venit, iată, și sfârșitul a 8 ani petrecuți împreună, zi de zi, cu 15 elevi 

minunați de școală specială. În ultimul timp, mulțumită unor donații și sponsorizări, ne-am obișnuit ca 

în fiecare an, în ultima săptămână de școală, să facem excursii de o zi prin țară. La sfârșitul clasei a 

VIII-a am făcut mai multe, una dintre ele la Parcul de aventură Comana. S-au dat cu tiroliana peste 

lac, s-au plimbat cu bicicletele și au făcut „trasee” în copaci. 

Mihaela este o elevă care aproape niciodată nu și-a dus sarcinile școlare la sfârșit, cu toate 

încurajările mele și ale colegilor ei. Are 7 operații la picioare și motiva – pentru absolut orice fel de 

activitate – că o dor picioarele și nu mai poate continua (nu contează că era vorba de scris, socotit, 

desenat etc.). Însă în acea zi, la Comana, ea a fost marea surpriză: deși se deplasa cu greutate, a fost 

singura din clasă care a terminat traseul prin copaci – deloc ușor – fără să se plângă, fără să se oprească, 

ba i-a mai și încurajat pe băieții care se opreau din doi în doi pași că „au obosit”! 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1659 
 

Pentru mine, Mihaela este lecția despre ambiție și tenacitate! 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR 

CU C.E.S. 
P.I.P.Coman Vasilica 

Şcoala Gimnazială “Petre Carp” Tufeşti 

 

 
                  Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi.Toţi copii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. 

                 Educaţia incluzivă are ca principiul fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi 

care constituie o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practice de 

integrare/incluziune şi este o educaţie de calitate accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se 

adresa tuturor copiilor fără discriminare. În acest sens, integrarea educativă vizează formarea 

persoanelor cu nevoi special aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, 

psihocomportamentală, senzorială printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, 

pedagogică. 

                În jurul nostru întâlnim oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor social 

nefiind întotdeauna constantă şi variază de la societate la societate furnizând semnificaţii diferite în 

funcţie de cultură şi de valorile promovate. Cadrul didactic trebuie să cunoască deficienţele copiilor 

pe care ii va primi în clasă în scopul înţelegerii acestor şi pentru a-şi putea modela activităţile în funcţie 

de necesităţile lor.Clasa în care va fi integrat copilul cu cerinţe special va trebui să primeasca informaţii 

într-o manieră corectă şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi 

pregătirea lor pentru a primi în rândul lor un coleg cu dizabilităţi. Sensibilizarea se face prin crearea şi 

aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor deficienţe (motorize, vizuală, auditivă), ceea ce 

determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi prin povestiri, texte literare, prin 

discuţii, vizitarea/vizita unor personae cu deficienţe. 

              Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi căpătând informaţii despre 

lumea în care trăiesc, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător învăţând să se 

orienteze în timp şi în spaţiu. Datorită faptului că se desfăşoară în grup, jocul asigură socializarea. 

Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap,întruncât le oferă şansa de a juca cu alţi 

copii,orice joc,având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura; ele fiind adaptate în funcţie 

de deficienţa copilului.  Copiii cu C.E.S. au nevoie de curriculum planificat, diferenţiat, de programe 

de terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe special de predare,învăţare şi 

evaluare, specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul de programe terapeutice pentru 

tulburări motorii. 

              Stilul de predare trebuie să fie cât mai aproape de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul dar şi ce este necesar să fie învăţat. De asemenea, copiii au nevoie de ajutor 

suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară 

conţinuturi şi sarcini simplificate.  Cadrul didactic crează un climat afectiv pozitiv, stimulează 

încrederea în sine şi motivaţia de învăţare, încurajează sprijinul şi cooperarea din partea colegilor, 

încurajează creşterea autonomiei personale, foloseşte frecvent sistemul de recompense, laude, 

încurajări, astfel încât de fiecare dată să fie evidenţiat cel mai mic progres. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1661 
 

              Relaţia şcolii cu părinţii copiilor cu cerinţe educative special este necesară şi benefică, ea 

furnizând informaţional specificul dizabilităţii copilului precum şi date despre contextual de dezvoltare 

al acestuia. Părinţii informează şcoala despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi, (fobii, 

neplăceri, atitudini care determină inhibarea/izolarea). Angajarea şi responsabilizarea amiliei în 

educaţia copiilor este fundamental pentru reuşita participării la programul instructiv-educativ al şcolii. 

La orice copil, în special la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare al părinţilor cu 

şcoala este cel mai adesea proporţional obţinut de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este 

primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.        

            Şcoala are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care aceştia se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important 

în integrarea copiilor cu C.E.S. Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta 

pe elevi să depăşească barierele în calea învăţării,şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au 

abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. 

             Într-o abordare incluzivă, toţi copii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să-i fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. Copii 

cu cerinţe educative nu sunt speciali în sine,ei având nevoie doar de o abordare personalizată în ceea 

ce priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor, educaţia incluzivă fiind un mod de 

educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor 

echivalente ca vârstă în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte 

diferite. 

              Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi 

nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 
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                         PROMOVAREA  EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE  

                                                                                                 Prof. înv. Primar Bejerea Maria 

                                                                                                 Școala Gimnazială Știuca, Timiș   

 

          Democratizarea învăţământului a fost şi este un deziderat permanent al societăţii contemporane 

care vizează egalizarea șanselor de reușită școlară în condițiile unei instruiri de calitate. Implicarea 

democratizării în domeniul educației presupune disponibilizarea efectivă a tuturor resurselor 

pedagogice – informaționale, umane, materiale, financiare – existente la nivelul societății, pentru 

formarea-dezvoltarea optima a celor care indeplinesc, in diferite etape ale vietii, rolul si statutul de 

“obiect al educației”. Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, 

dar realizarea practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă 

majoră ale reformelor.  

          Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democraţii 

secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate reală a şanselor 

individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în dezvoltarea la 

maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director al evoluţiei 

speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie diferenţiată şi 

specializată, în funcţie de „echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, de aptitudinile şi interesele 

fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre competente ale societăţii. Acest nou principiu de politică 

şcolară a căpătat o expresie practică la începutul secolului al XX-lea. 

          Educația – drept al fiecarui copil, întărit de dreptul de a participa la viața socială și de ideea 

multiculturalismului (acceptarea și valorizarea diferențelor). În condițiile actuale, școala trebuie să-și 

extindă scopul și rolul pentru a putea raspunde unei mai mari diversități de copii. Învățământul, în 

calitatea sa de prestator de servicii, trebuie să se adapteze cerințelor copiilor și nu invers. Altfel spus, 

este necesar să se facă trecerea de la integrare la incluziune. 

         Integrarea este asimilarea unui elev în educaţia de masă, unde acesta se adaptează (sau nu) 

politicilor, practicilor şi curriculum-urilor existente în şcoala respectivă, în timp ce şcoala în sine 

rămâne în mare parte neschimbată.  

          Conceptul de educaţie incluzivă a apărut ca urmare a recunoaşterii faptului că integrarea nu era 

suficientă pentru a împiedica marginalizarea copiilor cu nevoi speciale, copiilor cu deficienţe sau a 

acelora care diferă în alt mod faţă de „norma” generală. Se recunoaşte acum faptul că nu putem să ne 

aşteptăm ca elevii să se adapteze în mod miraculos pentru a se armoniza cu politici şi practici şcolare 

ce au fost iniţial elaborate în vederea educării unei majorităţi dominante de copii, omogenă din punct 

de vedere cultural şi fără dizabilităţi. De asemenea, nu este acceptabil nici să căutăm să „remodelăm” 

copiii care sunt diferiţi, presupunând că nu este nimic rău dacă aceştia pierd sau sunt forţaţi să îşi 

ascundă aspecte importante ale propriei persoane, aspecte care le definesc identitatea. 

           Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se 

dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la 

educaţie pe baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării 
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pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile 

elevilor; diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. 

Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. 

             Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul 

general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor 

cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării 

acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de 

natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. Conceptul de cerinţe educative speciale 

presupune necesitatea unei abordări diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de 

deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: 

deficienţe mintale, deficienţe de auz sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, 

tulburări de comunicare şi relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu 

şi cazurile copiilor care eşuează la şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin 

din comunităţi etnice defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând 

caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor 

educaţionale şi implementarea programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a 

caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure 

şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a 

instituţiilor locale abilitate. Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe 

educative speciale pot fi integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale 

din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. 

Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în 

întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte. Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de 

combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind 

şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi. Societatea contemporană pune tot mai mult accentul 

pe diversitate. 

             Educaţia pentru diversitate este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne 

confruntăm. Valorificarea diversităţii permite toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese 

implicate în explorarea şi descoperirea noului, conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi 

măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. 

Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare 

prezente în interiorul lor. Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie corect 

formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să 

trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. 

               Multiculturalitatea este un fenomen care ne îmbogăţeşte cu diversitate. Şcoala trebuie să 

formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea ca nu există valori superioare sau valori 

inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea 

celorlalte culturi cu care vin în contact. 

               Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentro o tratare pluralistă a 

diversităţii culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1664 
 

acestuia pentru a ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice 

pentru producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între 

elevi, profesori şi familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi 

eficient la instituţia şcolară 

               Educaţia incluzivă înseamnă că toţi copiii şi tinerii învaţă împreună în stucturi obişnuite ale 

învăţământului preşcolar, şcolar şi superior. Incluziunea înseamna ca toţi copiii să participe la viaţa şi 

activităţile şcolii indiferent de nevoile pe care le au. Incluziunea este văzută ca un proces continuu de 

depăşire a barierelor de învăţare şi participare pentru toţi copiii şi tinerii. În acest sens incluziunea şi 

segregarea nu sunt stări fixe. Şcolile se îndreaptă treptat spre incluziune rezolvând problema segregării. 

Educaţia incluzivă se referă la sprijinirea şcolilor în depăşirea obstacolelor pentru ca acestea să poată 

progresa şi să poate veni în întâmpinarea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor 

               Principiile incluziunii se subsumeaza ideii de educatie pentru toti care presupune o nouă 

orientare sau schimbare de optica ce pune accentul pe : cooperare, parteneriat, invatare sociala si 

valorizare a relatiilor pozitive, umaniste in educatie.  

               Conceptul de „egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 

democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate 

reală a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în 

dezvoltarea la maximum a acestor şanse.  
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ŞCOALA INCLUZIVĂ – O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI 

Prof. Grama Mirela 

 Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu’’, Bârlad, Jud. Vaslui 

 

Şcoala incluzivă este deschisă tuturor elevilor şi le furnizează elementele esenţiale unei integrări 

sociale reuşite. Şcolile incluzive sunt acele şcoli deschise şi prietenoase, care au o curriculă flexibilă 

şi practici de predare de calitate care promovează evaluarea continuă şi parteneriatele din educaţie. 

Şcoala incluzivă dezvoltă toate elementele necesare unei integrări sociale reuşite. Rezumând, 

incluziunea în educaţie înseamnă: respect pentru diversitate,beneficii pentru toţi elevii, nu orientarea 

doar către cei excluşi, asigurarea accesului egal la educaţie sau stablirea unor măsuri pentru anumiţi 

copii fără ca aceştia să fie separaţi sau excluşi. Termenul de elevi “dezavantajaţi”, acoperă un spectru 

mai larg: Elevi cu nevoi speciale; Elevi repetenţi, corigenţi, care provin din familii defavorizate (familii 

sărace, familii numeroase şi/ sau monoparentale, familii dezorganizate, familii în care există violenţă, 

neglijenţă, abuz); Adolescenţi sau tineri care învaţă o meserie care nu li se potriveşte; Elevi  care 

aparţin minorităţilor entice; Elevi cu tulburări comportamentale în risc de abandon sau eşec şcolar, 

care au probleme de incluziune şcolară. Profesorii sunt de părere că eșecul şi performanţele şcolare 

slabe sunt datorate în mare măsură familiei și absenteismului, elevilor, programei școlare. Familia 

transferă toată responsabilitatea şcolii şi profesorilor în ceea ce priveşte educaţia copiilor, deşi şcoala 

nu poate substitui controlul părinţilor. Absenteismul nu este legat de sărăcia familiei, cât mai degrabă 

de structura şi funcţionarea ei: 

▪ familii mono-parentale, cu părinţi divorţaţi, decedaţi; 

▪ familii în care valorile şi stilul de viaţă nu sunt favorabile educaţiei. 

▪ părinţi care nu acordă importanţă educaţiei şi îşi neglijează copiii; 

▪ părinți care datorită dificultăţilor financiare închid ochii la absenţele copiilor şi îi încurajează 

să muncească sau îi pun să facă diferite treburi în gospodărie; 

▪ familii cu nivel scăzut de educaţie, lipsa de modele pozitive faţă de educaţie 

▪ familii dezorganizate şi stil de viaţă inadecvat, alcoolism, violenţă domestică, 

atitudinea negativă faţă de educaţie, specifică etniei rrome, influenţa grupului de co-vârstnici; 

Şcoala incluzivă est o unitate de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii; 

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Şcoala incluzivă 

este şcoala care : nu selectează şi nu exclude; este deschisă, tolerantă,  prietenoasă şi democratică; 

este naturală prin eterogenitatea ei, valorizează toţi elevii; se adaptează la diversitatea nevoilor 

educaţionale şi la particularităţile de învăţare şi dezvoltare.Excluderea copiilor, tinerilor şi adulţilor 

de la oferta educaţională de masă este acum recunoscută ca discriminare care echivalează cu o 

violare a drepturilor lor fundamentale. Legislaţia internaţională a drepturilor omului conţine atât 

interdicţii exprese cât şi interdicţii implicite împotriva segregării pe motive de rasă, etnie sau 

naţionalitate în instituţiile educaţionale. Tratatele internaţionale relevante sunt: 
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• Convenţia UNESCO împotriva discriminării în educaţie (CDE) 

• Acordul internaţional asupra dreptrurilor civile şi politice (AIDCP) 

• Acordul internaţional asupra drepturilor economice, sociale şi culturale (AIDESC) 

• Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (CEDR) 

• Convenţia Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului (CNUDC) 

• Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

(CEDO) 

• Convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale 

România este semnatară a tuturor acestor tratate. Romania are, de asemenea, prevederi 

constituţionale care integrează în mod expres obligaţiile asumate: Articolul 6 – „Statul recunoaşte şi 

garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi 

exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase”. Atunci când vorbim de educaţie 

incluzivă ne referim la programe de educaţie care să asigure accesul şi participarea tuturor copiilor, 

valorizând diversitatea şi acordând importanţă fiecărui copil în parte. Nu este suficientă includerea 

unui copil într-un grup educativ. Este nevoie ca grupul să se schimbe în aşa fel încât fiecare copil să 

fie bine primit - un grup cu practici educative incluzive, adică primeşte toţi copiii şi acordă valoare şi 

atenţie fiecăruia, dar educaţia nu poate fi incluzivă decât dacă cuprinde tot programul, practicile, 

managementul şi acţiunile permanente cu copiii, adică toate componentele actului de educaţie în 

ansamblul lui. O idee de bază în asigurarea educaţiei incluzive este prevederea conform căreia toţi 

copiii trebuie să înveţe împreună. De aici, educaţia incluzivă  pentru toţi, de multe ori pare să fie aceeaşi 

cu integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale. Cele două procese nu sunt identice: 

• integrarea educaţională descrie eforturile făcute pentru a introduce copilul într-o grupă sau 

clasă obişnuită, fără a crea condiții special pentru ca acesta să se adapteze; 

            •iIncluziunea este o politică şi un proces care permite tuturor copiilor să participe la programele 

educaţionale, prin schimbare şi adaptarea curriculară, crearea condițiilor special ca copii cu CES să se 

adapteze procesului instructive-educativ. Incluziunea presupune acţiuni în favoarea eliminării 

discriminării şi segregării; în cadrul procesului instructiv-educativ este un proces complex, care pune 

în centru şcoala şi schimbările ei și revendică asigurarea parteneriatului elevi- cadre didactice – 

manageri -părinți în procesul didactic incluziv. 

În ultimul timp tot mai mult se vorbește despre educația incluzivă, despre dreptul fundamental 

al fiecărui copil la educație. Este mult mai anevoioasă calea spre incluziunea școlară a copiilor cu 

dizabilități. Pentru copilul cu dizabilități și pentru familia lui este importantă realizarea unei incluziuni 

școlare cât mai realiste, care n-ar avea efecte adverse, prin care s-ar asigura sănătatea copilului. 

Problema adaptării şcolare a elevilor cu dizabilități reprezintă un aspect fundamental al activităţii 

instructiv-educative, fiind prezentă în viaţa şcolii, în preocupările de zi cu zi ale cadrelor didactice, dar 

şi în numeroase cercetări, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Fenomenul educaţiei este legat de 

însuşirea de către copil a noilor tipuri de activitate, rolului social, schimbarea mediului social. În 

concepţia psihologului A.V.Petrovski, adaptarea este privită ca un moment deosebit, ca o fază în 

devenirea omului, de care, într-o măsură oarecare, depinde caracterul dezvoltării ulterioare a 

personalităţii. În opinia lui A. Coaşan şi A. Vasilescu, adaptarea şcolară reprezintă procesul de realizare 

a echilibrului dintre personalitate în evoluţie a elevului pe parcursul formării sale şi exigenţele 
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ascendente ale anturajului în condiţiile asimilării conţinutului informaţional în conformitate cu 

propriile disponibilităţi şi a acordării la schimbările calitative şi cantitative ale ansamblului normelor 

şi valorilor proprii sistemului de învăţământ. Aceasta implică acţiunea de modificare, de ajustare, de 

transformare a copilului pentru a deveni „apt pentru” şcoală, capabil de a face faţă cerinţelor instructive 

educative şi de a fi compatibil (sub aspectul disponibilităţilor bio-psiho- sociale), în accord cu normele 

şi regulile pretinse de programa şcolară pentru dobândirea cu succes a roluluişi statutului de elev. 

Adaptarea şcolară nu poate fi limitată la pregătirea intelectuală a copilului. Adaptarea reprezintă un 

proces complex, proiectat şi dirijat de cadru didactic, în vederea realizării unor raporturi optime între 

ele şi mediul educativ/didactic. Din punct de vedere social adaptarea şcolară marchează tendinţa de 

integrare a obiectului educaţiei într-o anumită comunitate, în cadrul unui proces, care începe în familie 

şi continuă în instituţia preşcolară, şcoală, societate. Analizând concepţiile psihologilor şi pedagogilor, 

putem face concluzia că problema adaptării în şcoală este una din cele mai dificile, dar importantă 

pentru fiecare copil ce va fi şcolarizat. Copiii, cărora le este educată atitudinea pozitivă faţă de 

instruirea în şcoală, se adaptează cu uşurinţă la noile condiţii ale şcolii. Școlii contemporane i se 

impune o redimensionare a formelor de educație în conformitate cu performanțele intervenite în 

societate, o preocupare sporită în vederea descoperirii celor mai eficiente modalități de integrare a 

copiilor cu CES într-o clasă obișnuită pentru o reușită a adaptării școlare.  
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Diversitatea  în educația incluzivă 

                                                                          Chiţă Milica Daniela 

Şcoala Gimnazială Răscăeţi 

. 

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, 

armonizând, pe de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte, să asigure o educaţie 

de calitate pentru toţi, prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de predare, 

folosirea optimă a resurselor şi parteneriatul cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care funcţionează. 

Trebuie să se asigure un continuum al sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în 

fiecare şcoală. 

Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, 

oricând acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile pe care le au sau de diferenţele dintre aceştia 

Abordarea incluzivă se regăseşte nu numai la nivelul sistemului de educaţie, ci şi la nivelul 

procesului didactic. Principalele trăsături ale procesului didactic de tip incluziv sunt cele care ţin de 

adaptarea lui la diferenţele dintre copii. Profesorii care au o experienţă bogată în viaţa personală şi 

socială folosesc relaţia cu părinţii şi cu alţi membri ai comunităţii pentru a-şi îmbunătăţi metodele 

folosite în predarea-învăţarea la clasă. Relaţiile dintre profesori sunt o sursă de învăţare şi un schimb 

de experienţă continuu. Practicile curente duc prin reflexivitate la acumulare de experienţă care trebuie 

împărtăşită cu colegii pentru a deveni o altă sursă de îmbunătăţire a învăţării. Profesorul este cel care 

organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul fiecăruia, 

într-o manieră pozitivă şi flexibilă. 

Cum poate fi organizat procesul educaţional într-o clasă incluzivă? 

Este bine ca elevul cu CES să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. De aceea cadrul 

didactic trebuie să stabilească foarte clar cum şi cât timp va antrena copiii cu CES în activitate, ce 

sarcini didactice le va propune pentru ca aceştia să participe alături de ceilalţi în procesul de învăţare. 

Elevul cu CES trebuie să fie inclus pe parcursul orei în activităţile frontale, precum şi în activităţile de 

grup. La anumite etape ale lecţiei poate primi sarcini individualizate, inclusiv de evaluare. În cazul în 

care copilul cu CES este “supraîncărcat” doar cu sarcini pe care trebuie să le rezolve de sinestătător 

sau cu susţinerea unui profsor itinerant sau de sprijin şi nu ia parte la activităţile frontale sau de grup 

desfăşurate în clasă, incluziunea educaţională şi socială a copilului nu are loc. 

Învățătorul/profesorul trebuie să pună în valoare ceea ce realizează copilul cu CES la lecţie, 

să găsească momentele potrivite în desfăşurarea orei pentru a intercala activitatea copilului cu CES în 

cea a colegilor de clasă. Se recomandă ca sarcinile individualizate pentru copilul cu CES să nu se 

formuleze permanent în voce. Astfel se pune în evidenţă că elevul cu CES realizează altceva decât 

restul elevilor şi aceasta este în detrimentul incluziunii copilului. 

Este important ca învăţătorul/profesorul să evalueze produsul activităţii copilului cu CES nu 

prin comparare cu rezultatele altor elevi din clasă, ci prin raportare la efortul depus de acesta. Evaluarea 

progresului elevului cu CES trebuie să fie un proces continuu, iar rezultatele evaluării să demonstreze 

nivelul de atingere a finalităţilor de învăţare, proiectate în curriculumul individualizat, şi astfel vor 

constitui un argument pentru eventualele modificări. 

O modalitate apreciabilă de a pune în valoare rezultatele obţinute de copilul cu CES în 

învăţare este încurajarea acestuia de a participa la diverse concursuri şcolare şi extraşcolare. 
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În condiţiile şcolii incluzive, formula cea mai eficientă de proiectare şi realizare a procesului 

de evaluare a copiilor cu CES o constituie evaluarea diferenţiată, participativă şi consensuală, în cadrul 

căreia are loc negocierea produselor şcolare necesare de realizat de către elev, anunţarea şi discutarea 

criteriilor de apreciere a acestor produse. 

Un instrument util pentru desfăşurarea unei astfel de evaluări este grila de evaluare în care 

sunt indicate nivelele de performanţă și sunt enumerate criteriile care servesc drept repere calitative 

pentru aprecierea produsului. Pentru fiecare criteriu se elaborează descriptori de performanţă – o 

descifrare a criteriilor pentru fiecare nivel. Acest instrument poate fi aplicat pentru evaluarea unei game 

variate de produse realizate de elevul cu CES (poster, portofoliu, proiect, colaj, agendă a faptelor bune, 

machetă, comunicare, desen, fişa de personaj etc.). Învăţătorul/profesorul va propune elevilor cu CES 

elaborarea anumitor produse, în funcţie de finalităţile specificate în curriculumul individualizat/ 

modificat. 

De asemenea, profesorul itinerant sau de sprijin are un rol major în organizarea şi desfăşurarea 

procesului educaţional în clasele unde învaţă copiii cu CES. 

Sunt mai multe modalităţi de implicare a profesorului itinerant/de sprijin în cadrul lecţiei, 

acestea fiind schitaţe în proiectul didactic. Astfel: 

• Poate sta, o anumită perioadă de timp, lângă copilul cu CES, acordându-i asistenţa necesară, 

pentru ca acesta să reuşească să participe la activităţile realizate de toţi copiii din clasă. 

• În cazul în care se organizează lucrul în cooperare, poate sta în grupul unde este copilul cu 

CES, acordînd asistenţă nu doar acestuia, dar şi celorlalţi membri ai grupului. 

• În anumite situaţii educaţionale, poate participa alături de profesor în procesul de predare-

învăţare-evaluare, acordând atenţie specială copilului cu CES. 

• În cazul în care copilul cu CES nu este în stare să stea la lecţie întreaga oră academică, poate 

să plece cu elevul, după o anumită perioadă de timp, pentru a continua activitatea individuală cu 

copilul. 

Este important ca, după încheierea orei, să aibe loc o discuție cu profesorul de la clasă despre 

implicarea copilul cu CES în activităţile din cadrul lecţiei, ce a fost reuşit şi ce a fost mai puţin reuşit, 

ce soluţii de îmbunătăţire a procesului didactic propune etc. 

De asemenea, ar fi util ca după ore profesorul itinerant/de sprijin să completeze jurnalul de 

reflecţii, specificînd anumite aspecte din cadrul orei referitoare la activitatea copilului cu CES, iar 

informaţia din jurnal poate fi utilizată ulterior în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, a consiliilor 

profesorale, în lucrul cu familia copiilor cu CES etc. 

Din perspectiva de facilitator,consilier, mediator, roluri ale profesorul de sprijin, acesta 

contribuie la promovarea educatiei incluzive. 

În sistemul de educaţie românesc, integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile 

de masă se poate realiza în mai multe forme: clase compacte, grupuri de 3-4 copii cu CES integrate în 

şcolile de masă. Cea mai des uzitată formă de integrare este integrarea individuală în clase obişnuite 

în şcolile de masă cele mai apropiate de domiciliul elevilor. De fapt, vorbim mai mult de o integrare 

fizică decât de una reală. Serviciile de sprijin sunt insuficiente şi ineficiente atât pentru copiii cu CES 

şi familiile lor, cât şi pentru cadrele didactice, copiii şi familiile copiilor din şcolile de masă. 

Nu avem încă în România şcoli incluzive în adevăratul sens al cuvântului, serviciile 

educaţionale de sprijin sunt ineficiente şi prea puţin dezvoltate, iar mentalitatea comunităţii  nu s-a 

îmbunătăţit prea mult în ceea ce priveşte incluziunea tuturor copiilor în orice şcoală. Cu toate acestea, 
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în cursul ultimilor ani, au fost derulate o serie de proiecte, coordonate de organisme neguvernamentale, 

care au avut drept scop creare şcolilor incluzive în România. În ciuda acestor eforturi, societatea 

românească are încă o abordare segregaţionistă în ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi, iar aceste 

experienţe nu au putut fi generalizate la nivel naţional. 

Importanta educaţiei este deosebita, intregul sistem educaţional trebuind sa se bazeze pe 

premisa ca fiecare individ poate fi educat, poate fi ajutat sa treaca de la o etapa la alta, atata timp cat 

influentele educative se adreseaza “ zonei proximei dezvoltari “ ( L. S. Vigotski ). Izvorul dezvoltarii 

psihice îl constituie, după cum se ştie, contradicţiile interne care apar ca urmare a solicitărilor externe. 

Crearea mijloacelor necesare pentru depasirea si rezolvarea acestor contradicţii revine, în primul rând, 

educaţiei. Pe de o parte, educaţia oferă conţinuturile ce urmează să fie asimilate, pe de altă parte ea se 

preocupă de modul în care să fie asimilate, de formarea capacităţilor omului. Rolul conducător al 

educaţiei apare în intervenţia acesteia în crearea unui climat educaţional favorabil, cu valenţe educative 

puternice asupra formării personalitătii umane. De aceea, nu este deloc greşită sau inoportună afirmatia 

că “ educaţia este o artă “. 

În acest sens, în cadrul procesului instructiv-educativ, misiunea cea mai importantă revine 

educatorului, care trebuie să realizeze accesibilizarea cunoştinţelor înainte de a fi transmise subiecţilor 

educaţiei ( elevii ). 

Dreptul fiecărui individ la educaţie trebuie conştientizat de societate, iar dacă sistemul şcolar 

general nu vine în întâmpinarea necesităţilor tuturor persoanelor, trebuie avută în vedere educaţia 

specială, care se referă la toţi acei copii ale căror cerinţe sunt generate de incapacităţi sau dificultăţi în 

a se adapta cerinţelor educaţionale şi societale ca şi cei considerati “ normali “ de către societate. 

Totuşi, trebuie să se tindă la o pregătire a tuturor copiilor în sistemul şcolar obişnuit. Însa, dacă acest 

lucru nu este posibil, calitatea educaţiei speciale trebuie să reflecte aceleaşi standarde şi ambiţii de 

calitate ca şi educaţia obisnuită şi să fie strâns legată de aceasta. 

Diversitatea interindividuală este imensă, iar necesitatea luării în considerare a acestui lucru 

şi accesibilizării conţinuturilor apare în didactică, ca teorie a procesului de predare-învăţare, sub forma 

principiului accesibilităţii şi individualizării învăţământului. 

Şcoala este astfel, oarecum “ obligată“ să creeze condiţii adecvate pentru a da posibilitate 

fiecrăui elev “ să-si realizeze propria lui dezvoltare optimă“ ( J. Bruner ). Aceasta viziune optimista 

asupra accesibilitatii presupune încredere şi respect fată de individualitatea elevului. 

Întreaga activitate din şcoală este orientată spre formarea personalităţii elevului în 

conformitate cu cerinţele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială. Dacă conţinutul 

şi formele acestei activităţi nu ar lua în considerare realitatea psihologică a copilului, ar pune în 

primejdie realizarea scopului propus, afirmarea fiecarui copil ca individualitate. 

Fiecare copil are un potential educativ înnascut care trebuie doar descoperit şi activizat. 

Aceasta este misiunea sfânta a şcolii, a educatorilor, deoarece, după cum spunea Comenius: “E 

îndoielnic să existe o oglindă atât de murdărită, încat să nu reflecte totuşi imagini într-un fel oarecare; 

e îndoielnic să existe o tablă atât de zgrunţuroasă încât să nu putem scrie totuşi ceva pe ea. Dacă se 

întâmplă însă ca oglinda să fie plină de praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea trebuie să o ştergem, 

iar o tabla prea zgrunţuroasă trebuie s-o dăm la rindea. “ 
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Integrarea copiilor cu CES 

Profesor Mihăiță Corina-Mihaela 

Liceul Tehnologic “Tiu Dumitrescu” 

 

   În societatea noastră, întâlnim oameni cu deficiențe la fiecare pas. Aceștia nu sunt deseori acceptați 

de semenii lor deoarece sunt percepuți ca fiind „diferiți”.Cu atât mai sensibilă este situația atunci când 

este vorba despre copii. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul 

unic al eredităţii lor şi al mediului. 

   Pentru copiii cu deficiențe, școala este un mediu important de socializare. Deseori, formele de 

integrare a copiilor cu C.E.S. sunt realizate în clase diferenţiate,.Integrarea şcolară exprimă atitudinea 

favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-

educative devin accesibile copilului. 

    Îmbunătățirea procesului educațional pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) și șansa 

la integrare reală în învățmântul de masa este posibilă prin atenție specială din partea cadrelor didactice 

care sunt responsabile de a-i oferi copilului un cadru prietenos și favorabil dezvoltării normale a 

acestuia. 

    Printre cele mai cunoscute forme de integrare folosite în școli amintim următoarele:  

- integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia programelor 

terapeutice care se pot desfășura in spații speciale, destinate acestui scop; 

-  integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obisnuită, sau la anumite 

discipline scolare unde pot face față; 

-    integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, intreceri sportive, 

spectacole etc. 

   Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni 

care presupun: colaborarea cu parinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în 

lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 

   În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă 

învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a 

performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, 

elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce 

ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului. 

   Mai mult decât atât, activitățile extracurriculare vin să faciliteze procesul. Activităţile 

extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit  dezvoltarea relaţiilor interpersonale 

şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor 

naturale şi de patrimoniu,  formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural, în 

vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. 
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   Finalitățile educației speciale sunt acelea de a crea condiții unei bune integrări sociale și profesionale 

a persoanei cu nevoi speciale. Copii au dreptul sa învețe împreună, indiferent de dificultăți și de 

diferențe.Fiecare este unic și are un anume potențial de învățare și dezvoltare care trebuie valorificat. 
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Educația incluzivă, noțiuni și concepte 

Prof. Maria Asăndulesei-Budeanu 

Colegiul Economic Administrativ Iași 

 

 

Integrarea este asimilarea unui elev în educaţia de masă, unde acesta se adaptează sau nu, 

politicilor, practicilor şi curriculum-ului existent în şcoala respectivă. Școala se poate adapta, 

oferind servicii educaționale speciale, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de învățare și de 

participare a tuturor elevilor la toate activitățile.  

Termenii de integrare școlară și educație integrată au fost înlocuiți treptat cu educație incluzivă; 

se pune, astfel, accent pe diversitatea umană și pe respectul față de semenii diferiți din jurul nostru. 

Conceptul de incluziune s-a folosit inițial ca alternativă la integrare, dar s-a constatat că dincolo de 

copiii cu dizabilități, care erau o prioritate în integrare, mai sunt și alte categorii de copii cu cerințe 

speciale în plan educațional (copii cu dificultăți de învățare, tulburări emoționale, 

comportamentale, copii proveniți din medii socio-economice, culturale și etnice defavorizate, copii 

sub protecția instituțiilor etc.),  pentru care sunt necesare intervenții și abordări specializate, 

inclusiv servicii de sprijin în școală pentru o evoluție pozitivă a lor în plan educativ.  

Incluziunea se măsoară prin creşterea gradului de participare şi reducerea gradului de excluziune, 

sub orice formă s-ar putea manifesta. Într-o școală incluzivă toți elevii sunt consideraţi la fel de 

importanţi, iar colaborarea cu părinţii şi comunitatea, pentru a îmbunătăţi frecvenţa şi a reduce 

abandonul, este absolut necesară. Profesorii sunt preocupați de a se adapta nevoilor elevilor, ei 

creează un mediu afectiv pozitiv în care elevii au încredere în ei, iar progresul urmărit de aceștia îi 

cuprinde pe toți. Ideal ar fi ca școlile să fie judecate după progresul înregistrat de toţi elevii. 

Într-o școală incluzivă, diversitatea este văzută ca o realitate, fiecare copil are acces la cunoaştere, 

învăţarea este individualizată, se colaborează cu familia, ONG-uri, membrii comunităţii, se 

promovează flexibilitate la toate nivelurile, se asigură succesul tuturor elevilor, există preocupare 

din partea cadrelor didactice pentru perfecţionare, contribuind la construirea comunităţii incluzive. 

Pentru profesorii care doresc o înțelegere corectă a conceptelor, am creat următoarea aplicație: 

https://wordwall.net/ro/resource/13485617/incluziunea 

 

https://wordwall.net/ro/resource/13485617/incluziunea
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STUDIU DE CAZ 

Prof.itin.Vîlculescu Florina – Eugenia 

C.S.E.I –Filipeștii de Tîrg, Prahova 

 

I. Informaţii generale 

Numele elevului: I.M.C 

Data naşterii: 2007 

Psihodiagnostic:  Intârziere Psihica moderată cu note autiste ( QI= 48-50 ) 

                            Tulburare de achiziţie a limbajului expresiv 

                            Tulburare mixta a abilităţilor şcolare 

                            Stereotipii comportamantale 

                            Tulburare Hiperkinetică şi de opoziţie 

                            Abilităţi de autoservire parţial însuşite 

Starea de sanatate: relativ bună, probleme oftalmologice 

Recomandarea Comisiei Judetene Pentru Protecţia Copilului- Certificat de incadrare in grad de 

handicap- GRAV/xxx.2016-2021 si CJRAE PH- Integrare în scoala de masă cu servicii 

educationale de sprijin şi plan educaţional de intervenţie individualizată- CEOS/ xxx.2016-

2021. 

Istoricul dezvoltării 

A început să vorbeasca la vârsta de 4 ani, prezentând tulburări de ritm şi fluenţă în vorbire cuvintele 

fiind denaturate şi neputând fiind înţelese decât de cei care se ocupau de creşterea lui. Se izola şi nu 

răspundea la cerinţele celor din jur, la strigarea numelui, nu menifesta stări de afectivitate. Se 

autostimula prin mişcarea capului şi muşcatul pumnului.  

În prezent I.M are varsta de 13 ani, clasa a V-a şi este înscris la Şcoala de masa- integratoare, din clasa 

pregătitoare anul 2015-2017 el, frecventând cursurile preşcolare în altă localitate. 

Structura şi atmosfera familiala- provine dintr- o familie legal constituită fiind al doilea copil, are 

o sora mai mare, situaţie economica medie, mama este casnică, răspunde cu promptitudine la 

solicitătrile şcolii, tatal este salariat. 

Evaluarea Copilului a fost facută periodic de către medic, de profesorul psiholog, profesorul logoped 

si profesorul de sprijin rezultând următoarele concluzii: 

Examenul somatic- subiectul prezintă o dezvoltare staturală, ponderala si toracica buna, un ritm de 

creştere bun, tonus muscular redus, mişcare greoaie în locomotie trebuie susţinut, greutatea corporală 

se încadrează în limitele normale ale vârstei copilului. 

Examenul psihopedagogic- capacitate de înţelegere relativ bună în acord cu vocabularul pasiv, nu 

diferenţiaza formele, nu are însuşite noţiunile elementare temporale, imaginaţie săracă, neproductivă, 

memorie de scurtă durată- prezintă dificultăţi de memeorare, capacitatea de concentrare a atenţiei f. 

scazută (10-15 min), instabilitate afectivă, capacitate slaba de imitare, capacitate de invăţare f. redusă, 
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cunoaşte toate litere şi reuseşte să citească fară intonaţie ,dar nu înţelege mesajul transmis, numără cu 

ajutor din 1 in 1pana la 5, nu reuşeşte descrescător, nu scrie şi nu colorează decât susţinut, nu are 

abilitaea de a participa, de a dezvolta  un joc fară ajutorul altei persoane, instabilitate psihomotrică, 

agitaţie, impulsiv uneori , temperamental coleric. 

Examenul logopedic- vorbire relativ inteligibilă, redusă la încercări de modulaţie a sunetelor, dar fară 

o reuşită articulatorie, motricitatae generală greoaie, refuzul de comprehensiune a instrumentelor de 

scris, pictat, de joc (cuburi, betisoare, bile etc.) 

II. Informatii Psiho-educationale: 

 

ETAPE 

1. ABORDAREA CAZULUI 

a. prezentarea cazului la venirea în şcoală (2015-2016) 

-refuzul de a participa la ore ( participare facultativă 1-2 ore) 

- crize de râs- plans 

- carenţe emoţional- afective ( muscatul pumnului, ţipete nejustificate, balansarea frecventa a 

capului); 

- refuzul de a repeta informaţii şi de a raspunde la solicitări; 

- dificultăţi de integrare şi comunicare în colectiv 

b. prezentarea cazului – situaţia actuală 

- participă la tot programul şcolar ( nu absentează); 

- prezintă un tonus bun, uneori chiar vesel la prezenţa anumitor persoane de contact; 

- se intristează cand este solicitat să realizeze sarcini, redirecţioneaza privirea şi se trezeşte vorbind 

despre anumite situaţii petrecute,trăite în familie; 

Comunicarea si limbajul 

- vorbeşte numai când este întrebat; 

- limbaj neadecvat situţiei ( se trezeşte vorbind); 

- vocabular sărac; 

- ecolalie (repetă întrebarea) 

- folosirea neadecvată a pronumelui, defectuos, persoana aII-a; 

- răspunsuri iîntarziate/ latenţă în răspunsuri; 

- tonul vocii ( incet, repede, tare); 

- nu sunt formate deprinderile de scris; 

- sunt realizate deprinderile de numeraţie dar nu şi calcul in concentrul 0 -5. 

Comportament psihomotric si autonomie personala 

- schema corporală este realizata slab; 

- deprinderile de igienă personală dezvoltate parţial. 
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Socializarea 

- contactul vizual/ slab; 

- initiază interacţiune la solicitări repetate; 

- nu participă spontan la jocuri colective; 

- preferă obiecte în locul jucăriilor; 

- işi asteapta rândul uneori, nu respectă jocul, nu finalizează; 

- reacţii pozitive faţă de colegi. 

Comportamente neadecvate 

- nu suporta atingerea / mângaierea; 

- stereotipii ( muscatul creionului şi rareori al pumnului) 

II. STRATEGII DE INTERVENŢIE : 

Consilierea şi informarea părinţilor 

-să cunoscă şi să înţeleagă nevoile copilului, fiind consecvenţi în ceea ce priveşte modul de abordare; 

- să ştie ca pot influenţa, controla comportamentul copilului, insuşindu-şi abilităţile de bază în acest 

sens; 

- să se implice ajutându-l să-şi îmbunătăţească achiziţiile, încurajându-l oferindu-i spaţiu şi timp 

pentru lucru individual, întărindu-i comportamentele pozitive, monitorizând realizarile sarcinilor 

propuse, supraveghindu- l realizând sarcini din plăcere. 

Consilierea şi informarea cadrelor didactice 

- abilităţile cognitive ale copilului sa fie stimulate având grijă ca sarcinile solicitate sa fie in 

concordanţă cu capacităţile sale; 

- comunicarea sa se faca cu răbdare, înţelegere, incurajare cu recompensarea efortului depus, cu 

trezirea dorinţei de a participa la realizarea sarcinilor. Incurajarea independenţei, creşterea    

autonomiei personale, a increderii în sine şi a motivaţiei pt învăţare; 

- incurajarea sprijinului şi cooperarii din partea colegilor, atitudini pozitive; 

- centrarea invăţării pe activităţi practice; 

- sarcini impărţite în etape mici, realizabile; 

- adaptarea metodelor şi mijloacelor de invăţare, evaluare. 

Stabilirea modalităţilor de intervenţie în vederea socializării, încurajării încrederii în sine, iniţierii de 

activităţi, stimulării/ imbunătăţirii limbajului, imbunatăţirii nivelului de dezvoltare motrică, intervenţia 

s-a facut in funcţie de particularităţile copilului, pentru a crea un mediu care să favorizeze şi să sprijine 

invăţarea şi integrarea socială. 

   Pentru reuşita programului de intervenţie se impune o permanentă colaborare între profesorul 

psiholog, profesorul logoped, medici, profesor itinerant/sprijin, invăţător/diriginte. 
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III. PLANUL DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Având în vedere diagnosticul mai sus menţionat în urama evaluării iniţiale complexe şi încadrarea în 

grad de handicap, acest program are ca scop un caracter psihoterapeutic educaţional şi are în vedere 

trei direcţii importante: ameliorarea, corectarea şi recuperarea pe cât posibil a dificultăţilor 

întâmpinate de elevul I.M.( tulburări ale structurilor perceptiv-motice, a noţiunilor spaţio- temporale, 

a limbajului/ comunicării în contextul socio- integrator, a trăirilor afectiv-comportamentale). 

Unul din principiile de bază ale educaţiei elevului cu autism/ deficienţa mintală este de a descoperi şi 

de stimula ceea ce face el, nu ceea ce nu poate face.Un mijloc de realizare a cerinţelor acestui principiu 

este terapia prin activităţi atractive, jocuri si exerciţii, deorece acestea ofera copilului totdeauna 

posibilitatea succesului de moment, asigură încrederea în propriile forţe. 

Data elaborării: noiembrie  

Perioada reevaluării: februarie  

SCOPUL 

• Formarea unor deprinderi elementare de tip cognitiv si comportamental pentru integrarea în 

cadrul grupului de elevi şi activităţilor de tip şcolar 

Specialiştii care intervin in aplicarea programului sunt: profesorul itinerant, invăţătorul/diriginte 

,logopedul 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

• imbunatăţirea nivelului de dezvoltare motrică/ perceptiv-senzorială (dezvoltarea lateralităţii şi 

a noţiunilor spaţio- temporale) 

• dezvoltarea exprimării orale prin întelegerea şi utilizarea a semnificaţiilor structurilor verbale; 

• prevenirea şi corectarea dificultăţilor de citit, insuşirea silabei cuvântului, propoziţiei; 

• formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

• implicarea în activităţi de socializare prin integrarea în grupul de copii. 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT: 

• să se familiarizeze cu diferite materiale începand cu analiza lor- forma, culoare-prin acţiuni 

motorii şi senzoriale; 

• să selecteze materialul necesar temei propuse; 

• să foloseasca tehnici simple de lucru; 

• să indeplineasca actiuni simple; 

• să verbalizeze acţiunile întreprinse. 

CONTINUTURI 

• Activităţi de verbalizare şi execuţie la comandă. 

• Exerciţii pentru dezvoltarea deprinderilor manuale. 

• Exerciţii de stimulare a vorbirii prin imitarea unor sunete din mediul inconjurator, 

• Exerciţii prin care li se cere să despartă cuvinte in silabe. 
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• Exerciţii prin care să descompună cuvintele, silabele, analiza fonetica şi grafică, apoi sinteza 

şi citirea lor. 

• Exerciţii de citire a unor propoziţii simple şi dezvoltate. 

• Exerciţii de alcătuire de cuvinte, propoziţii după suport imgistic. 

• Exerciţii de alcătuire de propoziţii cu cuvinte date. 

• Exerciţii de alcătuire de propoziţii în ritm crescând pornind de la o imagine. 

Ex: Ion zboară. Ion zboară cu avionul. Ion zboară cu avionul in Bucuresti. 

Evaluare: 

• Evalurea verbalizării şi conştientizării sarcinilor. 

• Conştientizarea cerinţei prin răspundere corectă ( verbalizarea). 

 

Pe tot parcursul derularii programului de interventie am tinut cont de respectarea unor etape: 

I. Discuţii pregătitoare şi de fixarea unor reguli in cadrul activităţilor bazate pe joc. 

II. Prezentarea materialului, explicarea- demonstrarea exerciţiilor unde a fost necesar: 

            III. Executarea activităţilor de către subiect şi de aprecieri, încurajări asupra modului în care 

le-a realizat. 

CONCLUZII: 

         Programul are la baza o colaborare a tuturor celor implicaţi în activităţile desfăşurate de copil pe 

parcursul unei zile, pentru a forma un cerc de susţinere, echilibrare şi integrare. 

         Copilul a înregistrat progrese în ceea ce priveşte cooperarea, recunoaşterea unor obiecte şi 

acţiuni. A invăţat să-şi aştepte rândul uneori, şi-a însuşit parţial receptiv şi expresiv cifrele, culorile, 

figurile geometrice, schema corporală, unele elemente din natura dar manifestă şi comportamente 

opozante privitoare la relaţiile de grup şi în acţiunea de scriere, din cauza dificultăţilor vizual- motorii, 

a concentrării atenţiei de scurtă durată şi a hipotonicităţii musculaturii la aceşti copii, face ca însuşirea 

scrierii să fie un proces îndelungat. Deşi am debutat cu activităţi reduse ca şi grad de dificultate 

imagini- umbre ,,Potriveşte umbrele” a atins singurul obiectiv propus, la ce-a de-a doua ,,Uneşte 

punctele!”, a avut nevoie de ajutor. 

           In urma acestor activităţi, am constatat ca la aceşti copii cu diagnostic grav, comportamentul 

cognitiv se caracterizează printr-un fenomen general de perturbare a 

organizării cunoaşterii, (disfuncţii la nivelul proceselor cognitive, lipsa de motivaţie pentru 

cunoaştere, imaturitate cognitivă). 

          Mama s-a implicat direct in activităţile de învăţare, ţinând cont de părerea specialiştilor, 

încurajându-l şi jucându-se cu el., acest lucru având efecte pozitive pe mai multe planuri: stima de 

sine, comportamentul în sala de clasă şi în afara ei, dorinţa de a lucra însoţite de elemente surpriză 

şi recompense verbale şi materiale. 
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Dizabilitatea intelectuală 

                                                        Pop Bianca 

 Liceul teoretic „Emil Racovitã ”Baia Mare 

 

 

Psihologia populară interpretează dizabilitatea din perspectiva consecinţelor acesteia asupra 

individului şi personalităţii acestuia, precum şi a răspunsurilor sociale. Relaţia dintre cultură şi 

dizabilitate este complexă şi se desfăşoară pe nivele diferite de determinare reciprocă: mediul social şi 

cultural poate contribui la producerea dizabilităţii, modalităţile de abordare a dizabilităţii sunt marcate 

socio-cultural, iar concepţia privind dizabilitatea este influenţată de perioada socio-istorică în care 

fiinţează individul cu dizabilităţi (Mercier şi Bazier, 2001). 

Structura personalităţii copilului cu dizabilităţi intelectuale prezintă deosebiri  fundamentale 

faţă de cea a copilului tipic. Printre caracteristicile esenţiale şi evidente, se numără diferite întârzieri 

în dezvoltare: întârzierea debuturilor specifice micii copilării (apariţia gânguritului, a primelor cuvinte, 

a primilor paşi), întârziere în dezvoltarea limbajului şi dezvoltarea intelectuală, etc. Pe lângă 

diferenţele cantitative, apar şi diferenţieri calitative, cu impact major asupra procesului de adaptare şi 

integrare în comunitate a celor cu dizabilităţi intelectuale (după D.Tata, www. cjraebraşov). Frecvent 

inadaptării sociale, se adaugă şi cea şcolară, deoarece nu au capacitatea de a răspunde rapid şi eficient 

la sistemul de cerinţe ce se formulează faţă de ei. 

Kulcsár (1982) afirmă că dacă dezvoltarea fizică şi psihică a copilului nu sunt în concordanţă 

cu exigenţele şcolare, atunci probabilitatea insuccesului şcolar este foarte mare, grupând factorii 

predictivi ai succesului/ insuccesului şcolar în două categorii: cognitivi şi non-cognitivi. 

I. Factorii cognitivi: conservarea, funcţiile motrice şi percepţia, memoria, gândirea, atenţia, 

inteligenţa şcolară. 

II. Factorii non-cognitivi: motivaţia, nevoi şi satisfacţii personale, imaginea de sine şi încrederea în 

sine, competenţa, oboseala, stresul, temperamentul, voinţa, competenţe intrapersonale, 

sentimente, emoţii, competenţe sociale şi emoţionale, auto-reglare, auto-control, reglarea 

comportamentului social şi competenţele sociale, jocul, experienţele familiale, mediul familial, 

relaţiile intra- şi interpersonale, statusul economico-social, instituţia şcolii, atitudinea 

învăţătorilor/ profesorilor (E.Batiz, 2011, în Studii de Psihopedagogie specială, vol.IV, 

coordonator Anca, M.). 

           Roșan A. și Bălaș-Baconschi C. în capitolul 4 - ,,Dizabilitatea intelectuală” din volumul 

,,Psihopedagogie specială: modele de evaluare și intervenție”, coordonat de Roșan A. și publicat de 

Editura Polirom, Iași, 2015 – prezintă cele mai recente definiții și caracteristici ale termenului de 

dizabilitate intelectuală, adică echivalentul sintagmei ,,tulburări intelectuale de dezvoltare” din ICD – 

II, iar conform legislației actuale din SUA, cel care înlocuiește termenul de ,,retardare mentală”.  

        Conform autorilor mai sus menționați, există cinci asumpții privind definiția dizabilității 

intelectuale: 

• Deficitele în funcționarea cognitivă prezentă trebuie să fie luate în considerare în contextul 

mediului comunitar specific vârstei individului, grupului de prieteni și culturii din care face 

parte. 
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• O evaluare validă ia în considerare diversitatea lingvistică și culturală, precum și diferențele la 

nivelul comunicării, la nivel senzorial, motor și comportamental. 

• De cele mai multe ori, la nivelul individului, deficitele coexistă cu punctele tari. 

• Scopul principal al identificării acestor deficite este alcătuirea unui profil al tipurilor de suport 

și asistență necesare. 

• Oferirea unui suport corespunzător pe o perioadă determinată de timp va conduce la 

îmbunătățirea vizibilă a funcționării de zi cu zi a persoanei cu dizabilitate intelectuală. 

Cauzele dizabilității intelectuale sunt multiple și pot să apară dificultăți asociate de evaluare a 

situațiilor sociale, de evaluare a riscului, de management al comportamentului, emoțiilor și relațiilor 

interpersonale, precum și de motivație școlară sau profesională.   

Credulitatea este adesea o caracteristică prezentă la aceste persoane, implicând naivitatea 

socială și tendința de a fi conduse și exploatate de alții, posibilitatea victimizării, implicări 

neintenționate în acte criminale și riscul de abuz fizic și sexual. 

Persoanele cu dizabilitate intelectuală care prezintă și tulburări de sănătate mentală, pot 

manifesta un risc de recurgere la tentative suicidare, screeningul în domeniul gândurilor suicidale fiind 

esențial în procesul evaluativ. De asemenea, din cauza absenței conștientizării riscului și pericolului, 

accidentele pot fi frecvente. 

Prevalența dizabilității intelectuale este de aproximativ 1% în populația generală, ratele variind 

cu vârsta. Incidența dizabilității intelectuale severe este de aproximativ 6 la 1000 de persoane. În 

general la persoanele de sex masculin există o probabilitate mai mare de a fi diagnosticate cu 

dizabilitate intelectuală ușoară (1,6 : 1) și severă (1,2 : 1) decât cele de sex feminin. 

Dizabilitatea intelectuală apare la toate rasele și culturile, aspectele legate de backgroundul 

etnic, cultural, lingvistic al persoanei, precum și de funcționarea adaptativă în cadrul comunității din 

care face parte, trebuind luate în seamă în cadrul evaluării DSM – 5, care prevede și faptul că 

declanșarea dizabilității intelectuale are loc în perioada de dezvoltare.  

Vârsta și caracteristicile la debut depind de etiologie și de severitatea disfuncției cerebrale. În 

cursul primilor doi ani de viață, la copiii cu dizabilitate mai severă, pot să apară întârzieri motorii și de 

limbaj, iar formele mai ușoare pot să nu fie identificate până la vârsta școlară, odată cu apariția 

dificultăților în domeniul învățării. 

Dacă dizabilitatea intelectuală este asociată cu un sindrom genetic, pot să existe caracteristici 

fizice specifice (de exemplu, sindromul Down). Unele sindroame prezintă un fenotip comportamental, 

care se referă la comportamente specifice unor tulburări genetice (sindromul Lesch-Nyhan). În cazul 

formelor dobândite, debutul poate fi spontan, ca urmare a unei meningite, a unei encefalite sau a unei 

traume craniene apărute în perioada de dezvoltare. Dacă dizabilitatea intelectuală apare ca urmare a 

pierderii unor abilități cognitive achiziționate anterior, ca de exemplu în cazul leziunilor traumatice, 

diagnosticul de dizabilitate intelectuală și cel de tulburare neurocognitivă pot să coexiste. 

Aplicarea unor programe de intervenție timpurie, poate îmbunătăți funcționarea adaptativă pe 

parcursul copilăriei și al vieții adulte. În unele cazuri poate fi vorba de o ameliorare semnificativă a 

funcționării intelectuale, iar diagnosticul de dizabilitate intelectuală să nu mai fie adecvat. În aceste 

condiții, în cazul evaluării copiilor de vârstă mică, deseori este indicată amânarea stabilirii 

diagnosticului de dizabilitate intelectuală până după aplicarea unui program adecvat de intervenție. 

Evaluarea realizată în vederea diagnosticării, trebuie să determine măsura în care abilitățile adaptative 
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ameliorate sunt rezultatul unei achiziții stabile, generalizate sau ameliorarea se datorează prezenței 

intervențiilor în desfășurare și suportului de care beneficiază persoana. 

În contextul actual, prin promovarea unui nou tip de limbaj în relaţiile sociale cotidiene, în 

mass-media, în rândul profesioniştilor care activează în cadrul diferitelor instituţii abilitate să ofere 

servicii persoanelor cu dizabilităţi, în literatura de specialitate, prin consultarea şi implicarea 

persoanelor cu dizabilităţi în luarea deciziilor şi prin manifestarea unor comportamente proactive se 

pot produce schimbări care susţin persoanele cu dizabilităţi pentru a deveni persoane autonome, 

independente (L.E.Runceanu în Elemente de psihoped.specială, -V.Preda coordonator, 2007). 
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Ludicul- forma cea mai eficientă de predare-învățare 

Prof. Dr. Badea Raluca Georgiana 

 Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploiești 

Moto 

 Un test al corectitudinii procedurii de învățământ este fericirea copilului. 

( Maria Montessori) 

 

Suntem diferiți și asta este minunat pentru că diversitatea creează experiențe inedite și doar 

acestea sunt generatoare de provocări. Copiii sunt cele mai pline de potențial ființe pentru că sunt în 

perioada în care descoperă și se descoperă, iar un copil cu cerințe educaționale speciale ne amintește 

doar că  există oameni care nu au la fel de multe instrumente adjuvante pentru a cerceta universul. În 

aceste situații cadrul didactic este imperativ a se adapta prin adecvarea metodei de lucru astfel încât să 

nu sublinieze diferențele față de ceilalți membrii ai clasei. Integrarea este extrem de importantă, iar 

elevului îi este necesară o nivelare a șanselor la educație la același punct cu a colegilor. Accesul la 

educație trebuie construit echitabil, iar societatea trebuie învățată să insereze eficient și această 

categorie, pe piața muncii. 

Profesorul este un creator de universuri, iar acest rol se fructifică la cote maxime atunci când 

este susținut de o atitudine open-minded, de o perspectivă constructivistă asupra procesului educativ 

și de poziționarea elevului în nucleul experienței. Adaptabilitatea, creativitatea, calități de fin 

observator/psiholog, empatizarea, toate și multe altele sub umbrela inteligenței emoționale, sunt 

caracteristici sine qua non ale dascălului pregătit pentru un copil cu CES.  

Metoda de lucru poate transforma orice disciplină într-o corvoadă, la fel de bine cum o poate 

metamorfoza într-o experiență cathartică/creatoare de revelații. Ludicul este un aspect extrem de 

important în perceperea mediului înconjurător la vârsta copilăriei și chiar a adolescenței, dar asta nu 

înseamnă că este exclus dacă participantul la educație este adult. Jocul are puterea de a explora filonul 

creator de endorfine în orice domeniu, iar descoperirea devine un proces facil și extrem de plăcut. 

Orice subiect poate fi transferat prin joc, explicat ludic sau evaluat astfel. 

Ludicul poate fi explorat cu dibăcie la orice obiect, dar ne vom opri în a prezenta o experiență 

personală deoarece, printre participanți se aflau și copii cu CES, iar reacțiile lor au fost cele mai 

puternice în a confirma calitatea de succes a metodei. Pentru a exemplifica alegem orele de atelier de 

lectură ținute la clasele a III-a și a IV-a, din anii trecuți. Acestea aveau ca tematică  

stimularea inteligenței emoționale prin lectură și joc, printr-o corelare a ludicului 

cu provarea imaginației , pornindu-se de la citirea expresivă, pe voci, a profesorului-moderator, a unor 

texte-creație proprie, pornindu-se de la sărbătorile iernii și un dialog generator al gândirii critice.  

Demersul didactic era inițiat printr-un exercițiu fizic ușor. Ieșiți din bănci, elevilor li se arată 

cum să își elibereze energia negativă printr-un joc de mișcare a membrelor, un exercițiu de râs și 

încheiat, după ce profesorul simte că s-au eliberat de surplus, cu trecerea la o stare antitetică, de liniște 
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totală. Dascălul și elevii simulează cum închid gurița și pun cheița pe masă- o pot lua oricând, dar li se 

explică că există încredere că nu vor avea nevoie, atrăgându-li-se atenția că au control total asupra 

propriului comportament și că se are încredere că vor sta în această stare 10 minute, în care vor auzi 

un text literar, pe voci, fiind atenționați că se așteaptă întrebări după, conchizând cu frazaGurița 

închisă, INIMA ȘI MINTEA DESCHISĂ!.  

Li se citește din povești precum Copilul din oglindă, Miros de portocală în peniță și Dorința, 

descoperind, printr-o conversașie euristică, că puterile pe care le avem cu toții sunt IMAGINAȚIA și 

IUBIREA. Pentru a le activa, realizează că lectura și exersarea umanității sunt căile cele mai eficiente, 

iar prin activități ludice, provocări și activități constructive precum construirea unui mesaj/poezii 

pornind de la o valoare centrală a fiecăruia, își descoperă noi perspective, construiesc fraze ingenioase 

și acceptă provocări precum a renunța la tehnologie o zi pe săptămână/ a reduce timpul petrecut în fața 

televizorului la o jumătate de ora pe zi, a își îmbrățișa părinții zilnic și a le spune cel puțin un lucru 

pentru care le sunt recunoscători sau a citi în fiecare zi, din ce în ce mai multe pagini. La ora de Atelier 

Literar toți erau doar copii, toți erau dornici să pună întrebări și nu se mai distingeau bariere, indiferent 

de cât de mulți erau mai puțin înzestrați. 

Toate obiectivele sunt construite smart și devin conștienți că puterea de a își atinge superlativul 

este în sine, iar succesul se construiește cu pași mici, treptat și inteligent, printr-un management isteț 

al timpului, o prioritizare a activităților prin selectarea celor care asigură atingerea unui țel clar pentru 

care trebuie să pui zilnic cel puțin o piesă de puzzle. 

Ora se încheie prin oferirea unei scrisori al cărei destinatar este completat de fiecare în parte 

cu numele său, și în care se aflau următoarele rânduri 

DESCHIDE-ți mintea și pregătește-te să-ți încălzești sufletul! Cuvintele dansează cel mai 

frumos în cărți, își au spectacole în biblioteci și scot ce este mai frumos la iveală din om prin povești. 

Sărbătorește-te prin investiția în tine însuți și sporește în frumusețe spirituală, în suflet, în valoare 

morală și în Omenie! 

IUBEȘTE cu toată inima, ASCULTĂ cu atenție, TRANSFORMĂ greșeala și negativul în lecții 

de viață, FII BUN cu tine însuți și cu ceilalți, RESPIRĂ cu forță și ENERGIZEAZĂ-TE prin lectură, 

conectare cu natura ... !(…) 

Din preaplin de sărbătoare, 

Un clinchet de peniță îndrăgostită. 
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DEFICIENȚA DE VEDERE 

Paraschiv Camelia 

Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani 

Deficiența de vedere este o deficiență de tip senzorial și constă în diminuarea în grade diferite 

(până la pierderea totala) a acuității vizuale. Handicap vizual înseamnă, așadar, scăderea acuității 

vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular), care are loc din perioada vieții intrauterine până la 

moarte. 

Handicapul vizual apare, așadar, din cauza insuficientei funcționari (sau chiar a eliminării) a 

analizatorului vizual. 

Vederea la om reprezintă una dintre funcțiile cele mai complexe. Complexitatea si importanța 

analizatorului vizual la om este dată de faptul că în condițiile concrete ale existenței sale, în relațiile 

sociale si de muncă, văzul subordonează întreaga experiență senzoriala a celorlalți analizatori și o 

integrează într-un sistem cu predominanță vizuală. Dezvoltându-se atât în tiflogeneza cât și în 

ontogeneza ca fiind cel mai complex analizator de distanță, se dezvoltă, totodată și calități 

reflectorii specifice văzului, care permit, în condițiile existentei vederii, integrarea și organizarea 

specifică a mesajelor informaționale de la ceilalți analizatori. Modalitatea analizatorului optic de a 

reflecta realitatea obiectivă în forma predominant simultană și globală, precum și o analiză globală și 

succesivă a obiectelor în mișcare și unele calități reflectorii specific vizuale ca de exemplu lumina, 

culorile și spațiul tridimensional, fac ca acest analizator sa ocupe locul central în procesul de integrare 

si organizare a întregii experiențe senzoriale a omului. În procesul integrării și sistematizării lor, 

imaginile formate prin participarea celorlalți analizatori capătă o notă comună, dominantă, și 

anume nota de vizualitate. Cu toată diversitatea lor, imaginile formate prin ceilalți analizatori sunt 

parcă absorbite, se includ în dominanta reprezentărilor vizuale, fapt care poate conferi analizatorului 

optic denumirea de analizator al reprezentărilor și, îndeosebi, al reprezentărilor parțiale. Caracterul 

dominant al analizatorului vizual în psihologia omului poate fi observat și prin aceea că, la omul cu 

vedere, rememorarea unor fapte și impresii trecute are loc tocmai prin intermediul imaginilor vizuale 

și mai puțin sau deloc prin imagini elaborate de ceilalți analizatori, mai ales dacă ele nu sunt provocate. 

Desigur, nu același fenomen se petrece la orbul congenital, la care dominanța integrării imaginilor este 

elaborată prin analizatorii existenți. Strecurându-se în filogeneză după analizatorul tactil, văzul și-a 

adăugat noi calități reflectorii care au permis omului să cunoască lumea obiectiva nu numai în modul 

nemijlocit, în contactul direct cu obiectul, dar desprinzându-se de obiect, să cunoască spațiul îndepărtat 

în perspectiva, în varietatea luminozității și a culorilor. Aceste calități noi, proprii vederii (lumina, 

culoarea si perspectiva spațiului îndepărtat), fac ca ochiul (deși acesta reflecta doar șapte calități ale 

lumii obiective, fata de noua calități reflectate de tact) sa fie mai bine adaptat cerințelor vieții umane. 

Cu toate acestea, prin natura sa psihologică, vederea este mijlocită de tact și de pipăit, funcții care 

reflectă calitățile obiectelor și ale fenomenelor nemijlocit, prin contactul direct cu ele. În literatura 

de specialitate se apreciază ca 80-85% dintre informațiile prelucrate de creierul uman sunt furnizate 

de analizatorul vizual; totuși, lipsa vederii nu duce la o atât de mare diferență în cunoaștere între un 

om văzător si un nevăzător. 
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În activitatea psihică a nevăzătorului, în ontogeneza, iau naștere și intră în acțiune o serie de mecanisme 

neuropsihice care conduc la o activitate compensatorie ce redresează sensibil diferență care i-ar 

putea departaja pe valizi de nevăzători. Aceasta activitate compensatorie nu este dată, cum greșit se 

crede, de o activitate congenitală mult mărită a analizatorilor restanți, ci de o antrenare a acestora pe 

parcursul vieții, de o explorare maximă și eficientă a informațiilor furnizate de ei. Omul 

valid, beneficiind de o cantitate mare de informații vizuale, nu are nevoie și deci nu solicită ceilalți 

analizatori decât într-o măsură mai mică. Fără să punem semnul egalității între cunoașterea care 

beneficiază de informații vizuale și cea care nu beneficiază de acestea, putem spune totuși 

ca nevăzătorul care beneficiază de o buna activitate compensatorie a simțurilor restante poate ajunge 

la rezultate care nu sunt cu nimic mai prejos decât rezultatele oamenilor valizi. 

 Particularități neurofiziologice ale deficientului de vedere 

Astfel de urmări mai direct legate, dar nu exclusiv, de natura si de gradul deficientei vizuale sunt cele 

care se produc pe plan neurom-fiziologic. Au loc unele schimbări importante ale proceselor 

bioelectrice cerebrale, encefalograma la orbi fiind deosebita de cea normala prin dispariția ritmului 

alfa, precum si prin scăderea mărimii tuturor oscilațiilor electrice ale scoarței. Se constata o deplasare 

a focarului activitatii electrice maxime din regiunea occipitala (unde se afla centrul percepției vizuale) 

în regiunea centrala a scoarței, unde se afla centrul percepției tactil-kinestezice. Encefalograma 

reflectă, așadar, compensația intersistemică. 

Modificările dinamicii corticale la deficienții vizual, depistate prin cercetările asupra formarii 

reflexelor condiționate, reflecta si ele tipul de activitate adaptativă prin care se compensează lipsa sau 

scăderea vederii.În activitatea copilului, aceasta s-ar traduce prin ritmul mai lent de lucru si o comutare 

mai lenta de la un tip de acțiune la altul, nou. La declanșarea reflexelor de orientare s-a observat o 

inhibare a reacțiilor motorii de orientare, exprimând prudenta sporita a deficientului vizual în fata 

situațiilor noi, teama de necunoscut inhibând mișcările, reducând mobilitatea. Tot în legătura cu 

adaptarea la situații necunoscute, în cazurile de cecitate tardiva s-a observat o reactivitate vegetativa 

crescuta la semnale sonore (manifestata, printre altele, prin accelerarea respirației). După cum vedem, 

la nivelul activității nervoase superioare au loc modificări care reflecta nu numai infirmitatea ca atare, 

dar si modul în care deficientul vizual se adaptează la situația existenta. 

Pentru anumite particularități neurofiziologice întâlnite la unii nevazători (afectarea metabolismului 

glucidic si al lichidelor, frecventa relativ ridicata a stărilor de surmenaj, tulburări ale somnului) s-au 

adus explicații interesante prin descrierea funcției energetice a segmentelor aferente ale nervului optic 

si a rolului stimulativ al energiei luminoase asupra unor procese neurovegetative prin intermediul 

sistemului diencefalic-hipofizar. 

In condițiile cecitatii, absența acestor funcții energetico-stimulative și reglatorii a unor procese 

neurovegetative legate de energia luminoasă prin intermediul sistemului diencefalic-hipofizar, 

considerăm că poate fi relativ compensată prin intermediul educației muzicale a nevăzătorilor. In 

căutarea acestor fenomene, cercetătorii au făcut investigații radiologice ale centrului osos al hipofizei, 

așa numita sa turcească. S-a constatat că, la orbii cu deficiență instalată timpuriu, șaua turcească are, 

în medie, dimensiuni mai mici decât  în cazurile de orbire tardivă. Această modificare a fost 

interpretată în sensul că „lipsa impulsurilor de lumină din copilăria timpurie a dus la disfuncții 

hipofizare". 
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Mult răsunet a avut o cercetare întreprinsă de A. Binet la începutul secolului XX, ale cărei rezultate au 

fost publicate în 1902. A. Binet a făcut măsurători antropometrice comparative ale craniului văzătorilor 

si nevăzătorilor (diametrul transversal si cel antero-posterior), constatând ca 70% dintre nevăzătorii 

studiați aveau un volum cranian mai redus . 
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Studiu de specialitate:  

METODE ȘI PROCEDEE DE CORECTARE 

A TULBURĂRILOR DE LIMBAJ LA ELEVII CU CES 

 

 
                                                                             Prof. înv. primar. Culiță Gabriela 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava 
 

 

Comunicarea  se  dezvoltă  în  corelație  cu  celelalte  funcții  psihice  și  odată  cu  dezvoltarea 

comunicării verbale limbajul îndeplinește funcția de organizare a activității psihice. 

Clasificarea facuta de Prof. Univ. Dr. Emil Verza, este o clasificare mult mai adecvată, și tine 

seama de mai multe criterii în același timp: anatomo-fiziologic, lingvistic, etiologic, simptomatologic 

și psihologic. Sintetic, clasificarea respectiva se rezuma la urmatoarele categorii de tulburari de limbaj: 

tulburari de pronuntie (dislalia, rinolalia, disartria); tulburari de ritm si fluenta a vorbirii (balbaiala, 

lohonevroza, tahilalia, bradilalia, aftongia, tulburari pe baza de coree, tumultus sermonis); tulburari de 

voce (afonia, disfonia, fonastenia, pseudofonastenia,mutatia patologica); tulburari ale limbajului citit-

scris (dislexia-alexia, disgrafia-agrafia); tulburarile polimorfe (afazia, alalia); tulburari de dezvoltare a 

limbajului (mutism psihogen, electiv sau voluntar, retard sau intarziere in dezvoltarea generala a 

vorbirii,  disfunctiile  verbale  din autismul infantil de tip Kanner, din sindroamele handicapului de 

intelect, etc.); tulburari ale limbajului bazat pe disfunctiile psihice (dislogia, ecolalia, jargonofazia, 

bradifazia s.a.) 

       La aceste situații se adaugă și factori obiectivi, concretizați în asemănarile accentuate dintre  

tulburări,  în  manifestări  relativ  inconstante  în  raport  de  dispoziția  subiectului  la  un  moment 

 dat. De exemplu: manifestările alalicului pot fi confundate cu cele ale vorbirii unor handicapati  

de intelect sever, cu lipsa de vorbire a surdo-mutilor, cu vorbirea dizartricilor, a afazicilor si a celor 

 cu mutism psihogen. 
METODE ȘI PROCEDEE PENTRU CORECTAREA DISLALIEI 

a. Dezvoltarea motricității generale și a motricității aparatului fonoarticulator. 

La copiii care prezintă neîndemânare motorie se realizează prin exerciții fizice care au scopul de a 

facilita realizarea mișcărilor complexe ale diferitelor grupe de mușchi, ce iau parte la activitatea  de  

respirație  și  la  motricitatea  aparatului  fonoarticulator.  În  pronunție  aparatul fonoarticulator adoptă  

poziții  fie  de  relaxare,  fie  de încordare.  Acestea  pe porțiuni  nespecifice sunetului  afectează  pronunția,  

timbrul  și  înalțimea  vocii.  Aceste  exerciții  trebuie  adaptate  la particularitățile logopaților: la cei 

hipochinetici- mișcările motrice generale (săritul) asociate cu pronunția  normalizează  tonusul  

musculaturii  articulatorii;  la  cei  hiperchinetici-  exerciții  de relaxare asociate cu pronunția pentru a 

ameliora rigiditatea articulatorie. 

Exerciții  pentru motricitatea facială- sunt necesare la copii care prezintă pareze faciale sau 

asimetrii faciale: ridicarea și coborârea sprâncenelor, umflarea simultană și alternativă a obrajilor, 

imitarea râsului, închiderea ochilor 

Exerciții  pentru  motricitatea  labială -  mișcarea  buzelor  exercită  un  rol  important  în 

pronunție:  închiderea  și  deschiderea  buzelor.  Aceste  exerciții  sunt  necesare  marii  majorități  a 

dislalicilor, dar mai cu seamă la cei cu dislalii audiogene, cu disglosii și la cei care au anomalii ale 

buzelor; aceștia din urmă au o lipsă de sincronizare a buzelor, a mișcării lor. 
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Exerciții pentru motricitatea linguală - limba deține cel mai activ rol, ea contractându-se, 

dilatându-se și astfel luând diferite poziții. Exemple de exerciții: deschiderea gurii și scoaterea 

ritmică și rapidă a limbii, apoi retragerea ei; ridicarea limbii deasupra buzei superioare și 

deplasarea ei stânga/ dreapta, sus/ jos, imitarea diferitelor fenomene ale naturii, tremuratul, mersul 

locomotivei, sprijinirea limbii pe gingia superioară astfel încât să se realizeze îndoituri succesive, 

formarea așa-zisei "cupe" cu limba, etc. 

Exerciții  pentru  motricitatea  mandibulară:  ridicarea  și  coborârea  ritmică  a  maxilarelor, 

stânga/ dreapta cu opunerea rezistenței; imitarea rumegatului animalelor, imitarea căscatului. 

Exerciții  pentru  motricitatea  valului  palatin  (pronunție  nazală) -  umflarea  obrajilor  si 

ținerea aerului sau aruncarea lui afară; ingerarea de lichide cu înghițituri mici; masaj al valului 

palatin. 

Exerciții pentru educarea respiratației- presiunea este mai accentuată la consoanele surde 

decât la cele sonore (p-b). La bărbați se distinge o respirație costo-abdominală, în care rolul cel mai 

important în expirare il are mușchii abdominali și costali inferiori, iar la femei predomină respirația 

de tip toracic, manifestată prin contracția și relaxarea preponderentă a cutiei toracice. 

Exerciții pentru educarea auzului fonematic - se referă la capacitatea de diferențiere și 

identificare a sunetului. Pronunșia fiind un sistem senzorial motric, emisia și recepția se influentează 

reciproc, controlul și emiterea sunetelor presupune perceperea corectă a sunetelor emise de alții 

precum și autocontrolul auditiv. 

În perioada însușirii vorbirii pot să apară neconcordanțe în realizarea acestui feed beak, astfel 

când deprinderile motrice privind forța, precizia articulării devansează procesele psihomotrice ce 

stau la baza capacității de percepere, se formează deprinderile motrice care nu au fost modelate 

sub autocontrolul auditiv și se pot fixa ca deprinderi malformate. Pentru a fi corectate sunt necesare  

următoarele  exerciții:  de  tipul  "ghicirea  vocii  care  te-a  strigat",  "telefonul  fără  fir", exerciții  

de  diferențiere  a  sunetelor  fizice  (zgomote)  sau  identificarea  sursei  și  direcției; identificarea 

sunetelor fizice produse de diferite obiecte, instrumente muzicale pentru dezvoltarea atenției 

auditive; exerciții pentru dezvoltarea memoriei auditiv verbale: reproducerea de serii de silabe fără 

sens, memorarea unor cifre; se fac exerciții de analiză și sinteza fonematică la  copiii  mici  care  nu  

pot  despărți  cuvintele  în  unități  fonematice;  exerciții  de  desprinderea sunetelor din cuvânt pe 

baza analizei auditive, și să formeze un cuvânt din sunete. 

Acestea se realizeaza prin "trăirea succesului", prin înregistrarea vorbirii la început și 

compararea ei cu cea ulterioară în vederea observării progreselor făcute pe parcurs.În acest sens 

un rol important îl constituie psihoterapia, pentru care trebuie să se aibă în vedere etiologia și 

simptomatologia tulburării, dar și vârsta subiectului, particularitățile personalității lui, nivelul său de 

cultură și de dezvoltare intelectuală. Scopul ei principal îl constituie înlăturarea stărilor psihice 

conflictuale. 

Metodele și procedeele cu caracter specific se adresează strict sunetului afectat. Rezultatele 

cele  mai  eficace  și  mai  rapide,  în  corectarea  tulburărilor  de  pronunție,  se  obțin  prin  emiterea 

corectă  a  sunetului  afectat,  și  apoi  introducerea  sa  în  cuvânt  și  propoziție.  Automatizarea 

pronunției corecte se face prin folosirea cuvintelor ce conțin sunetul respectiv, în poziție inițială, 

mediana și finală. 

1. Etapa de impostare (emitere a sunetului)- obținerea izolată a sunetului se face prin două 

procedee: 

2. Etapa de consolidare - exersarea sunetului în silabe fără sens în care sunetul se află la 

început, la mijloc și la sfârșit. Se realizează cu ajutorul cuvintelor pornind de la cele mai simple 
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la cele mai complexe, cuvinte care conțin sunetul respectiv; este de preferat ca sunetul afectat să 

fie prezent de mai multe ori în cuvânt; apoi să se exerseze în propoziții din ce în ce mai grele. În 

această etapă nu este indicat să folosim sunetul cu care se confundă. 

3. Etapa de diferențiere -când sunetul s-a consolidat se exersează sunetul alături de sunetele cu 

care se aseamănă în cuvânt și silabă. Se diferențiază de sunetul cu care îl confundă. Se introduc 

cuvinte în care se află sunete cu care se aseamănă. 

4. Etapa de automatizare - autocontrolul este minim și poate emite sunetul cu ușurință. Se 

consideră că sunetul a fost însușit. 

Terapia  bâlbâielii  este  foarte  complexă,  se  bazează  pe  exerciții  combinate  cu  psihoterapie- 

ansamblul mijloacelor de recăpătare a încrederii în sine. În fazele incipiente ale bâlbâielii se 

folosesc mijloace de terapie în care se are în vedere formarea vorbirii corecte, evitând 

conștientizarea tulburării. 

Mijloacele de terapie se bazează pe abaterea atenției de la dificultate spre conținutul și 

elementele estetice ale comunicării. 

a) Reducerea   intensității   factorilor   conflictuali   ce   întrețin   bâlbâiala   și   crearea   condițiilor 

favorabile 

b) Călirea psihofiziologică pentru a deveni mai rezistent la factorii stresanți; 

c) Exersarea  vorbirii  fluente  cu  întreținerea  situațiilor  ce  stimulează  siguranța  și  dorința  de 

comunicare. Eliminarea conflictelor și a stărilor nervoase; 

-Crearea unui climat relaxant, plin de afectivitate influențarea copilului prin jocuri care dezvoltă 

curajul, evitând jocurile care trezesc agresivitatea; dans, muzică fără a se exagera evitându-se 

genurile de muzică care stârnesc agresivitatea; 

-Călirea psihofizică- program de viață, cu asigurarea orelor de somn liniștit, evitarea stărilor de 

agitație înainte de somn, asigurarea meselor la ore regulate, excursii, activități sportive. 

-Exersarea  vorbirii  fluente  fără  a  i  se  atrage  atenția,  prin  conversații  cu  propoziții  simple, 

conținut accesibil, mișcări bine conturate, evitându-se tonul ridicat, întrebări bruște. 

- Atunci când copilul întâmpină dificultăți părinții trebuie "să îi ia cuvântul din gură". 

- Nu trebuie forțat să pronunțe propoziții la care s-a tulburat pentru că este făcut atent inutil. 

- Utilizarea poveștilor, a cărților ilustrate, îmbogățind astfel vocabularul copilului. 

Procedeul  asocierii  pronunției  cu  scrisul  -  Subiectului  i  se  cere  ca  atunci  când  scrie  să  și 

pronunțe, să lungească vocalele. Înlatură tendința de a pronunța vocalele cu o durată mai scurtă decât 

la consoane. 

METODE ȘI PROCEDEE DE CORECTARE A TULBURĂRILOR LEXICO- 

GRAFICE 

Multe  din  aceste  metode  și  procedee  se  pot  efectua  sub  formă  de  joc  în  funcție  de  vârsta 

subiectului  sau  li  se  pot  imprima  un  caracter  de  distracție-  relaxare  și  înlăturarea  oboselii. 

Această metodă cu caracter general vine în sprijinul terapiei specifice și dobândește o conotație 

aparte, menită să stimuleze și să dezvolte unele componente ale activității implicate în achiziția 

corectă a scris- cititului. 

Exerciții pentru dezvoltarea musculaturii degetelor și a mâinii Au o importanță deosebită 

pentru formarea mișcărilor fine ale degetelor și mâinilor, ceea ce contribuie la o mai bună ținere în 

mână a instrumentului de scris, la evitarea oboselii și la alunecarea facilă pe foaia de scris, iar ca 

efect, creșterea vitezei acțiunii și adoptarea unei scrieri "silențioase". Exercitiile sunt îmbinate cu  

adoptarea  poziției  corecte  a  întregului corp,   Închiderea  și  deschiderea  ritmică  a  degetelor; 

Apropierea și îndepartarea alternativă și ritmică a degetelor; Mișcarea degetelor prin imitarea 
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cântatului la fluier sau la pian; Trasarea cu degetul, în aer, a literelor; Decuparea și colorarea 

literelor; Trasarea cu degetul, pe o sticlă, a literelor; Strângerea ritmică a dinamometrului sau a 

unei mingii de cauciuc; Scrierea grafemelor după conturul model; Desenarea diferitelor figuri 

geometrice ori trasarea conturilor lor; Modelajul în lut sau plastilină. 

Auzul fonematic privește capacitatea de a identifica și diferenția sunetele limbii, de a 

distinge între sunet și literă, între sunet și reprezentarea sa grafică. Existența tulburărilor auzului 

fonematic sau slaba dezvoltare a acestuia determină dificultăți nu numai la nivelul emisiei, dar și la 

cel al discriminării literelor și reprezentării lor în plan grafic. Dacă fenomenul este accentuat, 

dificultățile  se  extind  la  nivelul  grupurilor  de  litere  și  chiar  al  cuvintelor.  Pe  măsura  obținerii 

unor  rezultate  pozitive,  în  dezvoltarea auzului  fonematic,  se îmbunatățesc, în  special, cititul și 

scrierea dupa dictare. 

Dezvoltarea auzului fonematic, la copiii cu debilitate mintală, se poate face sub formă de joc, 

prin recitarea cu intonație a unor poezioare scurte sau prin ghicirea vocii unor copii pe care nu-i 

vede. Folosirea cuvintelor paronime ( tus-dus, spate-spade, roate-roade, tata-data, vata-fata, var- 

far, vag-fag, vina-fina, lac-rac, lege-rege, lama-rama, gogosi-cocosi, goala-coala, gara-cara) este 

eficace la toate vârstele. Aceasta contribuie la diferențierea sunetelor  asemănătoare, ca pronunție și  

poziție  a  aparatului  fonoarticulator,  în  emiterea  lor,  ca  și  diferențierea  grafemelor  ce  au structuri 

optice apropiate. 

În acest scop se pot utiliza exerciții cu scopul de conștientizare a asemănărilor și deosebirilor 

dintre literele de tipar și reprezentarea lor grafică de mână, alegerea și diferențierea sunetelor și 

literelor asemănătoare acustico-optic din cuvinte, formarea de cuvinte din litere și sunete ce pot fi 

confundate, sublinierea literelor asemănătoare dintr-un text, perceperea tactil- kinestezică în relief 

a grafemelor asemănatoare, în special pentru nevăzători, pronunțarea unui sunet și găsirea lui în text, 

analiza fonetică a cuvântului înaintea scrierii acestuia. 

În  formarea  deprinderilor  de  scris-citit  funcționarea  corectă  a  activității  de  orientare  și 

structurare  spațială  devine  o  condiție  pentru  trasarea  semnelor  grafice  și  urmărirea  succesiuni 

desfășurării literelor în cuvinte, a cuvintelor în fraze, a succesiuni rândurilor și repetarea spațiilor 

între ele  se constituie în  faze ale  procesului  de achiziție  lexico-grafică,  peste care  nu  se poate 

trece fără riscul de a crea unele dificultăți. Se pot folosi și exerciții de fixare a schemei corporale. 

Ele  sunt importante  pentru  deficienții de  intelect,  la  care  se manifestă  dificultăți  majore  pe 

această linie, și care trebuie să-și însușească în vocabular denumirile sau reprezentările 

respective. 

Ca orice altă tulburare de vorbire dixlexo- disgrafia, odată instalată, determină o stare de 

neliniște și teama de insucces, de penibilitate și de subapreciere, ceea ce îl face pe subiect să trăiască 

momente stresante. Repetarea insuccesului școlar, ca urmare a neputinței exprimării corecte prin 

comportamentul lexico-grafic, accentuează starea de oboseală intelectuală și fizică. Acestea 

imprimă personalității logopatului un aspect negativist, care perturbă relațiile cu cei din jur și 

închiderea în sine, izolarea de anturaj.Pentru înlăturarea acestor comportamente, cel mai eficace 

procedeu este cel al psihoterapiei. Un loc important în psihoterapie îl ocupă jocul. Se urmărește să 

se înlăture sentimentul de inferioritate instalat. Subiectul trebuie convins că dislexo- disgrafia poate 

fi înlăturată și că încrederea în forțele proprii devine o componentă a succesului. Se  mai  poate  folosi  

desenul  și  dramatizarea,  care  permit  pătrunderea  în  relațiile  complexe  ce definesc personalitatea. 

În corectarea dislexo-disgrafiei este indicată, cu aceleași rezultate pozitive, folosirea procedeului 

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

pe scheme-planșe, alcătuite dinainte; apoi ele vor fi 
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reproduse în scris. La imaginile mai dificil de evocat, se poate scrie începutul denumirii sau chiar 

rezultatul povestirii, care să-i sugereze subiectului desfășurarea unui comportament verbal mai 

complex. Procedeul este deosebit de eficace și în cazul logopatilor cu deficit de intelect sau de auz; 

iar pentru deficienții de vedere se va utiliza imaginea în relief a diferitelor obiecte și actiuni. Există 

o serie de metode și procedee care contribuie fie la dezvoltarea deprinderilor de citit, 

fie a celor de scris, fie a ambelor, în același timp, dar indiferent pe care cade accentul, rezultatele 

finale obținute sunt pozitive pentru perfecționarea abilităților lexico-grafice. Multe dintre aceste 

metode  își  dovedesc  eficiența  și  în  etapa inițială  a  învățării  scris-cititului,  când  copilul  începe 

activitatea organizată de instruire. Cele mai importante sunt următoarele: 

Citirea imaginilor izolate și în suită - ea dezvoltă gustul cititului și poate fi apreciată ca etapă  

premergătoare  procesului  de  instruire,  ce  conține  elemente  de  organizare  a  activității mintale. 

Citit-scrisul selectiv - metoda care trezește interesul copilului și-i stimulează motivația pentru 

desavârșirea acțiunii, se realizează printr-un efort și îmbracă forma activității plăcut- distractive; atenția 

logopatului este centrată pe o anumită categorie de cuvinte, litere și grafeme, învață să  le diferențieze 

de altele și să depună eforturi pentru a le reproduce corect. 

Citirea simultană și scrisul sub control - subiectul citește în același timp cu logopedul, scrie 

sub supravegherea nemijlocită a acestuia. Astfel imită modelul și fiecare greșeală este corectată pe 

loc.  Cu timpul, subiectul învață să se auto-controleze și să devină conștient în raport cu propria sa 

activitate, ca și modelul corect. 

Citirea și scrierea în pereche - Metoda determină rezultate pozitive și datorită menținerii 

situației  tensionale,  a  formării-  dezvoltării  motivației  competiționale  și  a  satisfacției  pentru 

succesul împlinit. Procedeul poate fi extins la un grup mai mare de subiecți, și ca urmare dispare 

inhibiția și încordarea caracteristică dislexo- disgraficilor. Pentru logopații cu deficit de intelect 

este și mai indicată o asemenea metodă; ea are darul și de a contribui și la înlăturarea negativismului 

față de activitatea de scris-citit. 

Citirea și scrierea în ștafetă - metoda presupune ca fiecare subiect, dintr-un grup anumit, să 

citească  ori  să  scrie  una  sau  mai  multe  propoziții;  apoi,  el  trebuie  să  indice  un  coleg  care  să 

continue acțiunea. Pentru desfășurarea în condiții normale a activității, toți partenerii trebuie să fie 

atenți pentru a putea continua și corecta pe cel ce greșește. 

Citirea și scrierea în ștafetă a greșelilor - subiectul primește sarcina să scrie sau să citească pâna 

în momentul comiterii unei greșeli pe care colegii au datoria să o semnaleze. Se poate alcătui un 

grafic, care să pună în evidență numărul punctelor obținute de subiect, notându-se cu minus fiecare 

greșeală și cu plus citirea sau scrierea unui text cât mai lung. 

Citirea și scrierea pe sintagme - această metodă contribuie la formarea deprinderilor lexico- 

grafice, prin facilitarea vitezei, legarea mai bună a grafemelor în cuvânt, evitarea săririi rândurilor 

ori repetarea lor la citit, evitarea suprapunerilor de rânduri, la scris, înlăturarea agramatismelor,   

dezvoltarea  capacității  de   discriminare  dintre   fonem-grafem,   fonem-litera, litera-grafem. 

Exerciții de copiere, dictare și compunere. Copierea contribuie la realizarea deprinderilor 

motorii și la obișnuirea cu forma grafemelor și cu diferențele dintre ele; dictarea este mai dificilă pentru 

logopat decât copierea- este indicat ca textul să nu conțină cuvinte necunoscute, iar acelea care sunt 

mai dificile să fie explicate în prealabil. Odată cu corectarea disgrafiei și dislexiei se poate realiza 

și dezvoltarea și stimularea întregii activități psihice. 
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În dezvoltarea limbajului, diferențele sunt deosebit de importante de la un subiect la altul, în 

funcție de handicap și de gravitatea acestuia. Cu toate că achizițiile limbajului sunt mai mari, cantitativ,  

față  de  grupa  de  control,  la  copiii  cu  CES  capacitățile  de  înțelegere  și  comunicare înregistrează un 

progres mai lent. Deși prin activitatea de antrenare verbală intensivă, handicapații  capătă  posibilități  

mai  mari  în  exprimarea  conținutului  activității  mentale,  totuși comunicarea ramâne impregnată de 

aspectele emoțional-afective ce se produc în detrimentul cogniției.   Comunicarea,   în   special   la   copiii   

cu   CES,   îmbracă   forma   prezentării   globale informațiilor  în  cadrul  textului  laconic  dobândește  

valențe  necesare  unei  depline  receptări  și înțelegeri prin anticiparea de către auditor a subtextului. 

Exercițiile pentru înlăturarea confuziilor dintre grafeme și litere trebuie să se efectueze astfel 

încât să se respecte principiul de la simplu la complex. În acest caz se vor folosi exerciții care  să  

urmărească  formarea  capacității  de  discriminare,  mai  întâi,  a  grafemelor  și  literelor separate, iar 

apoi în combinații de cuvinte monosilabice, bisilabice și trisilabice. Poziția ocupată, în cuvinte, de 

grafemele și literele afectate trebuie să varieze, pentru a-l obișnui pe subiect cu toate situațiile posibile. 

Ele pot fi marcate cu o culoare diferită de restul cuvântului, evidențiindu- se pregnant, în plan optic, și 

contribuind astfel, la o memorare mai rapidă. Se are în vedere faptul că limbajul este un mijloc de 

comunicare și o modalitate de a intra în relații. Copilul care nu  vorbește  sau  vorbește  defectuos  ne  

adresează  un  mesaj,  iar  pentru  a-l  învăța  trebuie  să-l ascultăm. Terapia trebuie să-i trezească dorința 

de a vorbi, încurajând la maxim toate modalitățile de exprimare ale copilului. 
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 EFECTELE MASS-MEDIA ASUPRA COMPORTAMENTULUI VERBAL ȘI 

NONVERBAL AL COPIILOR 

Prof. Anca Duma 

 Școala Primară ,,Panda”,Cluj-Napoca 

 

 Datorită dezvoltării foarte rapide a mass-media şi expunerea noastră zilnică la toate aceste 

medii, viaţa noastră a devenit un „teatru de păpuşi”, în care, bineînţeles, noi suntem marionetele, de pe 

urma cărora iese un profit consistent. 

 Pornindu-se de la premiza că omul de rând trebuie să fie bine informat, să cunoască detalii 

despre toate produsele de pe piaţă sau despre evenimentele care au loc, se ajunge la concluzia că, dacă 

nu este în rând cu omenirea, nu este la modă. 

 Toate mediile de transmitere, internetul, televizorul, radioul,  presa scrisă etc., prin care 

individul este „vânat”, nu sunt decât arme logistice, care ne duc la un nou concept al comunicării, la o 

„cultură nihilistă”3, prin care înţelegem simpla acţiune de a sta în faţa televizorului şi de a recepta 

involuntar, mesajele necenzurate. Amintim aici faptul că este afectată sănătatea, şi anume activitatea 

corticală şi puterea sufletească, încetinind totodată  limbajul şi funcţiile gândirii. O altă problemă ar fi 

aceea că se suspendă funcţia familiei, cea de suport emoţional şi moral pentru buna dezvoltare a 

copilului. 

 Fiind un subiect sensibil, ,,relaţia” actuală a copiilor cu mass-media este ,,suspectă”, iar 

specialiştii din diverse domenii trag permanent un semnal de alarmă tuturor educatorilor (când afirmăm 

acest lucru, ne referim şi la părinţi sau la alte persoane implicate în creşterea şi educarea copilului). 

Toţi sunt responsabili de comportamentul copiilor şi de modul în care ei interacţionează cu oamenii 

din jur.  

 Bombardarea zilnică a copiilor (şi a adulţilor, deoportivă)  cu mesaje care implică violenţa nu 

fac altceva decât să creeze comportamente agresive în rândul  acestora, atât pe termen scurt, cât şi pe 

termen lung. Violenţa (sub toate formele) este prezentă constant şi obsedant la televizor. Acesta este 

mediul de informare cel mai accesibil şi care pune în funcţie toate canalele de receptare, dar care duce 

la o mai rapidă „amputare” a acestora. 

 Cu toate acestea, mass-media reprezintă un intrument important ce poate contribui  la educarea 

copiilor.4 Pot învăţa de la vârste fragede să facă distincţie între unele produse, de calitate, ori ba. 

Totodată, trebuie subliniat că este absurdă şi imposibilă interzicerea vizionării publicităţii sau, în 

general, a mass-media, pentru că în această lume trăim şi, deocamdată, acesta este viitorul. 

Noile media au adus, odată cu modernizarea, şi dependenţa de acestea. Nu mai putem acţiona 

în nicio direcţie fără a avea un mijloc care să aibă capacitatea de a ne ghida, distra, sau să ne creeze o 

satisfacţie de linişte în momentul în care, din cauza altui mediu, am devenit mai irascibili. Dacă 

beneficiază şi copiii de aceste mijloace, nu e o problemă, însă aceasta poate apărea în momentul în 

care se creeză dependenţa de acel lucru.  

 
3  Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos Fundaţia  Tradiţia Românească, 

Bucureşti,  2005, p.6 
4 Florin Ionescu, Andreea Barbu, Impactul publicităţii asupra copiilor,……. 
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 Internetul este o sursă benefică din multe puncte de vedere şi să nu uităm că de multe ori ne 

face viaţa mai uşoară. Dar s-a ajuns în punctul în care acesta nu mai este utilizat în scopuri constructive, 

ci în extragerea unor informaţii care sunt utilizate fără a li se verifica veridicitatea. 

 S-au identificat câteva semnale de avertizare ale dependenţei de  Internet, printre care amintim 

şi următoarele. Întrebările pot fi folosite şi ele pentru chestionarea părinţilor: 

• Tulburări ale somnului: Obişnuiesc copiii dumneavoastră adolescenţi să stea 

treji până după mijlocul nopţii şi se trezesc  cu greutate dimineaţa? Întârzie la şcoală? Adorm 

în timpul zilei? 

• Timp petrecut on-line: Cât timp petrec on-line?  

• Activitate şcolară: Au scăzut notele lor? Temele sunt predate la timp? Au 

dificultăţi de concentrare? 

• Activităţi extra-curriculare: Şi-au pierdut interesul faţă de activităţi care înainte 

le plăceau? 

• Folosirea computerului: Insistă să fie lăsaţi singuri atunci când folosesc 

computerul? Şterg istoria Internetului (o listă a site-urilor vizitate)? Şi-au făcut cont personal 

protejat cu parolă? Închid un site atunci când dumneavoatră vă apropiată de computer? 

• Cheltuieli telefonice: Taxele telefonice sunt mai mari decât de obicei? Aţi fost 

taxaţi pentru apeluri către numeroase numere necunoscute? Sunteţi surprins  de numărul de 

minute folosite a liniei telefonice?5 

Problema jocurilor video, sau pe calculator devine una din ce în ce mai mediatizată şi din 

simplul motiv că părinţii nu mai acordă suficientă atenţie copiilor lor, consecinţă a timpului îndelungat 

petrecut la serviciu. După cum bine se cunoaşte, trăim într-o societate în care servicul a devenit 

prioritar, iar de cele mai multe ori, familia trece pe locul al doilea, însă aceasta nu constituie subiectul 

acestei licenţe. Copiii au de suferit de pe această urmă, cu toate că ei se simt foarte bine ştiind că sunt 

lăsaţi în faţa televizorului timp îndelungat, sau stând pe Internet, sau în ultimul caz, ocupându-şi timpul 

cu jocurile video. Părinţii consideră că îşi lasă copiii în siguranţă atât timp cât ei stau în casă şi nu fac 

„nimic rău”. Aşa cum am amintit şi în rândurile de mai sus, orice produce plăcere, creează şi 

dependenţă, iar utilizatorilor acestor mijloace li se activează  automat aceeaşi centri ca şi în cazul 

dependenţilor de droguri şi alcool. Efectele se resimt prea puţin imediat, însă cu trecerea timpului, 

copiii se vor refugia în mediul lor „sigur”, şi nu vor avea capacitatea de a socializa cu alte persoane şi 

cel mai grav lucru este că se adoptă şi comportamente agresive în cele mai multe cazuri. 

Deciziile pe care le luăm zilnic sunt rezultatul muncii intelectuale desfăşurate de-alungul anilor 

(de studiu sau din experineţa de viaţă), şi nu din timpul petrecut în faţa jocurilor electronice, unde totul 

devine o acţiune mecanizată şi se ajunge la o „animalizare” a omului. 

„Jucătorul jocurilor electronice învaţă cum să execute activităţi foarte specializate. Dar ceea ce 

învaţă nu poate fi aplicat decât la jocul respectiv, şi nu poate fi utilizat în viaţa reală. Totuşi, în situaţii 

de urgenţă, de stres sau de conştiinţă confuză, jucătorul s-ar putea să reacţioneze ca în joc, dar 

manevrând ceea ce este real drept ceva artificial. În acest sens, jocurile  sunt mult mai rele decât 

televizorul. Televizorul înregistrează în conştiinţa spectatorului imaginile văzute şi situaţiile; jocurile 

electronice, pe lângă aceeaşi înregistrare, îl antrenează pe jucător să execute anumite acţiuni.”6 

 
5 Virgiliu Gheorghe, psihopedagog Nicoleta Criveanu, asist. Univ. Drd. Ing. Andrei Drăgulinescu, Efectele micului ecran 

asupra minţii copilului, Editura Prodromos, Bucureşti,  2007, p. 106 
6 Ibidem, p. 101 
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Aceste medii au fost create în scopul utilizării lor, însă de cele mai multe ori nu cunoaştem 

limita şi cădem în extrema dependenţei, fără a avea întenţii rele, însă mecanismul se autoimpune. 

Am amintit în rândurile de mai sus că televiziunea are un impact foarte mare şi asupra 

randamentului şcolar al copiilor. Datorită faptului că în faţa televizorului, individul nu este nevoit să 

îşi pună în funcţiune toate părţile cerebrale, este mult mai comod a sta în fotoliu, sau în pat şi a viziona 

unele programe decât a avea o anumită activitate legată de şcoală, hobby sau orice alt altceva. Acest 

lucru se aplică şi în rândul oamenilor maturi. Ceea ce vroiam să subliniez este faptul că în zilele noastre, 

copiii nu mai sunt atraşi de lectură sau de cititul de plăcere.  

„Cuvântul cultură are două înţelesuri. În accepţia sa antropologică-sociologică vrea să spună 

că orice fiinţă umană trăieşte în sfera unei culturi proprii. Dacă omul este , aşa cum este, un animal 

simbolic, rezultă eo ipso că trăieşte într-un context cognitiv de valori, credinţe, concepţii şi într-un 

cuvânt, de simbolizări care constituie cultura sa. În această accepţie generică, aşadar, chiar şi primitivul 

sau analfabetul posedă o cultură. Şi tocmai în această accepţie vorbim astăzi, de pildă, despre o cultură 

a distracţiei, despre o cultură a imaginii şi despre o cultură juvenilă. Dar cultura e, de asemenea, 

sinonimă cu „cunoaşterea”: o persoană cultă este o persoană care cunoaşte, cu lecturi solide sau oricum 

bine informată.”7 

S-a realizat un studiu în S.U:A., valabil şi la noi în ţară, care afirma că, din cei 500 de copii 

care au participat la experiment, toţi au declarat că preferă să se uite la televizor decât să citească o 

carte. Ca un prim de dezavantaj, ni se spune că toţi aceşti copii nu vor putea să redea ceea ce au văzut 

la televizor sau pur şi simplu o întâmplare din viaţa lor şi nici nu vor putea lega o frază corectă şi 

coerentă, faţă de cei care au cât de cât puţin interes pentru lectura şi cititul de plăcere. 

În fiecare zi suntem bombardaţi cu mesaje publicitare inedite care îi şochează chiar şi pe cei 

maturi, şi care nu reprezintă un real interes, însă acceptarea mesajului face parte din publicitatea 

zilnică. Trăim într-o lume în care fiecare se zbate pentru a ajunge cât mai sus şi pentru ca meritele lui 

să fie recunoscute de către cea  mai mare majoritate, şi acest lucru se întâmplă şi în televiziune. Ştirile 

pe care le vedem şi le auzim în fiecare zi, sunt astfel concepute pentru a putea capta un număr cât mai 

mare de oameni, dar nu pot să nu amintesc faptul că unele deteriorează realitatea mai mult decât este 

nevoie, sau necesar, fără a avea un anumit public ţintă. Actele violente care au loc, sunt difuzate 

amănunţit iar copiii recepţionează involuntar o parte, şi voluntar o altă parte. Mai trist este că, de cele 

mai multe ori ei pun în aplicaţie tot ceea ce văd, la televizor sau chiar şi în viaţa reală. Programele de 

ştiri de la ora 5, de la unele televiziuni sunt chiar de-a dreptul macabre  şi e mult prea mult pentru un 

copil, însă, aceasta este şi ora la care  copiii sunt aduşi acasă de la grădiniţă ( cu program prelungit) şi 

sunt lăsaţi singuri în faţa televizorului fără a-i verifica pe ce  program îşi „delectează” ochii şi privirea. 

Mai există şi altfel de emisiuni care nu sunt destinate copiilor însă ele sunt difuzate în toiul 

zilei şi astfel cei mici au acces la ele. Desigur, nu putem nega că există acele semne (AP, 12, 16, 18,) 

destinate avertizării vârstei propice pentru vizionarea respectivului film, program, etc. însă, sunt rare 

cazurile în care părinţii se supun acestor semne.  

Copiii sunt foarte uşor influenţabili, iar comportamentul adoptat în unele emisiuni, este utilizat 

din curiozitate dar şi mecanizat, sau aşa cum am amintit în rândurile de mai sus. În unele cazuri, se 

poate ajunge în extremă, adică se adoptă un comportament pasiv faţă de lucrurile ce se petrec în jurul 

copilului. 

 
7 Giovanni Sartori, Homo videns: Imbecilizarea prin televiziune şi post-gândirea, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 

28 
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„ Toate studiile privitoare la efectele televiziunii, fie că se referă la copii, fie la adulţi, 

constată că vizionarea este un factor important în generarea unui comportament pasiv. Proporţional cu 

timpul dedicat vizionării, se poate constata o micşorare a vigilenţei generale. De asemenea, se 

înregistrează o scădere vizibilă a perseverenţei, a voinţei şi dispoziţiei de a urmări activ rezolvarea 

unei probleme.”8 

Dacă facem referire la limbaj, acesta trebuie dezvoltat cât mai bine şi fără probleme de vorbire, 

însă cultura nihilistă la care este supus copilul în momentul vizionării T.V., îl face mult mai pasiv în 

ceea ce priveşte exersarea acestuia (al limbajului): „Copiii care se uită cel mai mult la televizor vorbesc 

cel mai prost, întâmpină cele mai mari probleme în comunicare. Slăbirea capacităţii de a asculta şi de 

a urmări un material prezentat oral, abilitatea scăzută în reflectarea într-o formă coerentă, în vobire şi 

în scris, tendinţa de a comunica prin gesturi odată cu cuvintele sau în locul acestora, scăderea 

cunoştinţelor de vocabular şi proliferarea ticurilor verbale sunt doar câteva din problemele cu care se 

confruntă noua generaţie în ceea ce priveşte stăpânirea şi întrebuinţarea limbii în procesul de 

comunicare. Fenomenul devine mai vizibil abia după clasa a III-a sau a IV-a, când devin necesare 

abilităţi lingvistice de un nivel superior care, datorită timpului îndelungat petrecut în faţa televizorului 

în primii ani de viaţă, nu s-au dezvoltat suficient.” 9 

Despre partea materială nu cred că mai este cazul să amintim dat fiind faptul că am pomenit în 

prima parte a acestei lucrări de costurile ridicate pe care le necesită televiziunea şi nu numai. Dar putem 

totuşi să menţionăm faptul că şi dincolo de ecran, adică noi, telespectatorii, cheltuim pe produsele 

cărora li se face reclamă. Copiii sunt cei care au succes în rândul reclamelor şi datorită lor unele 

produse se vând mai bine. Dar tot ei sunt cei care au atracţie faţă de culorile vii, copii râzând, şi multe 

alte trucuri la care se apelează în momentul creării unui reclame.  

 Desenele animate au luat naştere în urmă cu ceva ani buni, dar, bineînţeles, că „modernizarea” 

a ajuns şi în acest sector. Desenele animate care datează din anii ’50 au fost create cu multă migală şi 

atenţie, iar succesul a fost pe măsura aşteptărilor. Subiectul care îl constituiau era clar unul de real 

umor şi  chiar educativ. Culorile vii care predominau erau de bun augur şi făceau ca totul să pară real.  

De ceva ani buni încoace, au intrat pe piaţa românească o serie de desene animate care nu se 

aseamănă deloc cu ceea ce era înainte. Aceste desene, create de asiatici, sunt mai mult decât violente. 

Scenele de luptă şi răutatea care este prezentă în toate aceste programe, sunt într-un număr atât de 

mare,  încât copilului care vizionează aceste desene i se formează o nouă cultură şi viziune asupra 

lumii, şi este predispus la acte violente la orice pas, alături de mesajele erotice, prezente pe canalele 

T.V. din întreaga lume. 

Nu este ceva nou faptul că violenţa din media constituie una dintre cele mai importante cauze 

ale violenţei în lumea reală, lucru chiar dovedit în peste 1000 de studii şi articole.10 

Ceea ce rezultă din aceste studii, este faptul că violenţa TV., prezentă şi în desenele animate, 

are următoarele efecte: 

„1. Facilitează agresivitatea şi comportamentul antisocial; 

2. Dezvoltă insensibilitatea la violenţă sau la victimele violenţei; 

 
8   Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos Fundaţia  Tradiţia Românească, 

Bucureşti,  2005, p. 80 
9 Ibidem, p. 91 
10 Virgiliu Gheorghe, psihopedagog Nicoleta Criveanu, asist. Univ. Drd. Ing. Andrei Drăgulinescu, Efectele micului 

ecran asupra minţii copilului, Editura Prodromos, Bucureşti,  2007, p. 72 
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3. Intensifică percepţia telespectatorilor că trăiesc într-o lume periculoasă în care ei pot deveni 

victime.”11 

În fiecare desen animat există câte un erou care bineînţeles că îşi face dreptate prin forţele 

proprii, dar căteodată mai apelează şi la alte metode. Indiferent care sunt metodele de apărare, cert e 

că violenţa persistă. Aproape în toate desenele animate este prezent măcar un robot, care dispune de 

anumite calităţi, iar copiii îl văd ca pe un idol, care devine mai apoi şi mascota lui ( asta în cazul în 

care este scos pe piaţă un astfel de model, însă, în zilele noastre, prea puţine jucării nu mai sunt prezente 

pe rafturile supermarket-urilor). 

„Violenţa de pe ecran are un caracter impersonal. Victimele - cei răi – îşi merită pedeapsa, iar 

suferinţa sau durerea lor nu spune nimic. (...) Copiii (...) care se trezesc în zilele noastre că omoară, 

lovesc, rănesc cu sânge rece pe cineva sunt, într-un fel, infirmi sufleteşte. Ei nu au capacitatea de a 

intui sau a anticipa durerea pe care aproapele lui o suferă în urma unei agresiuni.”12 

 Dintre posturile de televiziune din România cu program pentru copii, cele mai cunoscute şi 

totodată cele mai vizionate sunt Cartoon Network, Jetix şi Mini Max. Ca o paralelă între cele trei 

posturi am putea spune că grila de programe diferă de la una la cealaltă, şi nici măcar personajele nu 

prea seamănă între ele. (poate la Cartoon Network cu cele de la Jetix). 

 Fiecare post îşi urmăreşte obiectivele bine fixate şi anume acela de a-şi atinge un anumit rating, 

iar scopul educativ este lăsat la o parte. Ceea ce este atractiv pentru copii, nu întotdeauna este şi un 

bun exemplu în viaţă.  

 Pe lângă toate aceste desene am mai observat că în desenele animate care prezintă viaţa de zi 

cu zi a unor copii, se prezintă multe gesturi care nu se cuvin a se face în public sau într-un mediu 

civilizat. E adevărat că acestea stârnesc râsul, însă, preabinecunoscutele desene Tom & Jerry, nu au 

avut nevoie de astfel de gesturi pentru a ajunge cunoscute şi dorite de toţi copiii. 

 Cu toate că desenele din ziua de astăzi, cele „modernizate”, sunt mult mai violente decât cele 

în care s-au inclus şi Tom & Jerry, nu sunt întotdeauna plăcute de toţi copiii. În acest sens am efectuat 

un studiu legat de gradul de implicare al părinţilor în educaţia copiilor lor, dar şi al cadrelor didactice 

care au rolul de a da sfaturi şi a le educa oarecum gursturile prin diferite metode, şi în cele din urmă, 

preferinţele copiilor în materie de posturile de televiziune preferate, personajele şi eroii preferaţi, 

comportamentul lor în viaţa de zi cu zi şi timpul petrecut în faţa micului ecran, în faţa internetului dar 

şi al jocurilor video.  Timpul este un factor foarte imprtant în educaţia acordată fiecărui copil, însă nu 

toţi părinţii ştiu cum să-l dozeze. Despre acest subiect şi despre alte observaţii, am să vorbesc în 

capitolul care urmează. 

După cum am menţionat anterior, mass-media şi în special televiziunea au multe efecte nocive 

asupra copiilor, cu precădere asupra dezvoltării acestora pe plan mental, intelectual şi comportamental.  

 „Cercetările efectuate în ultimele decenii arată faptul că, indiferent de conţinutul programului 

de televiziune urmărit, traseele electroencefalografice ale celor care privesc la televizor se schimbă 

dobândind, după numai două minute de vizionare, o configuraţie nouă, specifică, neîntâlnită în nici o 

altă activitate umană13. Se înregistrează o micşorare a nivelului activităţii corticale. Se constată o 

scădere a frecvenţei undelor cerebrale care trec din starea beta în starea predominant alfa şi teta. 

 
11 Ibidem  
12 Ibidem, p. 78 
13 Această stare este similară celor de hipnoză şi de vis, care însă nu pot fi socotite activităţi, apud Virgiliu Gheorghe, 

Efectele televiziunii asurpa minţii umane, Editura Evanghelismos Fundaţia TradiţiaRomânească, Bucureşti, 2005, p.20 5 
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Emisfera stângă îşi diminuează extrem de mult activitatea, proces ce se  desfăşoară concomitent cu 

întreruperea parţială a punţii de legătură dintre cele două emisfere- corpul calos. În acelaşi timp, ariile 

cortexului prefrontal (centrii executivi ai creierului) sunt periclitate.14” 

 Creierul uman este astfel creat pentru a asimila atât voluntar cât şi involuntar informaţii, corecte 

sau nu. Aşa că, în ceea ce priveşte planul involuntar putem afirma faptul că nu suntem conştienţi de 

informaţia ce intră pe plan cognitiv, şi acest lucru duce la obosirea mai rapidă a creierului. 

 Cunoaştem cu toţii faptul că în momentul în care am ales să urmărim un post de televiziune, şi 

ni se cere să facem un alt lucru, ce implică activitate atât din punct de vedere fizic cât şi din punct de 

vedere psihic, ne este greu să de „dezlipim” din faţa televizorului, tocmai pentru că acesta nu necesită 

nici un fel de activitate, iar creierul este lăsat să acumuleze informaţii, inconştient, trecând în starea 

beta.  

 Dacă tot am amintit de sănătate şi dezvoltare pe plan mental, vom continua prin a preciza faptul 

că şi procesul de învăţare are nevoie de o minte odihnită, pentru că memoria trebuie pusă şi ea în 

aplicaţie, iar pentru partea mai creativă e nevoie de foartă multă imaginaţie, creativitate şi răbdare. 

 Trăim într-o lume în care cititul nu mai este unul din pasiunile primordiale ale copiilor iar acest 

lucru este datorat televizorului. Acesta îi privează pe cei mici de plăcerea de bucuria terminării de citit 

o carte, ca mai apoi aceştia să poată povesti celorlalţi ceea ce au înţeles, îi privează de tot ceea ce 

presupune creativitate şi descoperire de lucruri noi, pe propria piele. 

  Ajungem la ideea că pentru a realiza această activitate, e nevoie de puţină inteligenţă, cu 

ajutorul căreia, vom procesa informaţiile culese din ceea a fost citit, lecturat. Înteligenţa, consideră 

unii teoreticieni, ar trebui să fie considerată mai larg şi că aceasta implică şi capacitatea de a învăţa din 

experienţă, gândirea termenilr abstracţi şi tratarea efectivă a diferitelor circumstanţe de mediu.15  

 Învăţarea în sine este definită ca o schimbare relativ permanentă în comportament, care apare 

ca rezultat al experienţei.16 

 „Copiii nu numai că citesc mai puţin decât cei din alte generaţii, dar se şi dovedesc incapabili 

de a înţelege un material simplu, a lega cuvintele în frază construind înţelesul, a-şi aminti sau aplica 

tot ceea ce au citit.(...). Televiziunea anulează satisfacţia pe care o produce lectura, înlocuind-o cu 

plăcerea facilă a micului ecran, şi astfel inhibă dezvolatrea abilităţilor necesare citirii; vizionarea 

solicită un efort mental inferior celui cerut de lectură, ceea ce îl va face pe copil să găsească cititul ca 

fiind prea dificil; dependenţa de televizor micşorează timpul pe care copiii sunt dispuşi să îl petreacă 

spre a găsi răspunsul la problemele pe care trebuie să le rezolve şi, ca atare, îngreunează sau 

descurajează desfăşurarea unei activităţi precum cititul. Această activitate necesită răgaz pentru 

reflecţie, răbdare şi tenacitate în decodarea semnificaţiilor.”17   

 Așadar, copiii sunt cei care primesc informaţia cel mai mult, involuntar şi acţionează fără a 

pune la socoteală dacă e bine ceea ce fac sau nu. Limbajul celor mici este afectat datoriă faptului că 

aceştia sunt la vârsta la care trebuie să îşi formze un limbaj adecvat, însă mass-media nu le oferă această 

posibilitate. Tot ceea ce este prezentat în desenele animate de exemplu este fictiv, iar cei mici nu pot 

 
14  Virgiliu Gherorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos Fundaţia Tradiţia Românească, 

Bucureşti, 2005, p. 20 
15 Edward E. Smith, Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L. Fredickson, Introducere în psihologie, Editura Tehnică, 

Bucureşti 2005, p. 615 
16 Ibidem, p. 335 
17 Virgiliu Gherorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos Fundaţia Tradiţia Românească, 

Bucureşti, 2005, p. 53 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1701 
 

distinge de fiecare dată un fapt real de unul ireal(fictiv)  şi acţionează după cum au fost „educaţi” 

de televiziune.  

 În mediul lor de joacă, unii copii se comportă ca nişte adevăraţi luptători, la fel ca şi idolii lor 

şi nu ezită să aplice metoda luptelor asemănătoare cu cele din desenele animate.  

 Dacă facem abstracţie de unele posturi cu program pentru copii, putem afirma faptul că se face 

referire totodată şi la sexualitate pe la toate colţurile străzii. Copiii pot adopta comportamente 

neadecvate în public şi nu numai. Din curiozitate pot să imite comportamentele pe care le-au văzut pe 

un banner în centru oraşului sau într-un spot publicitar, din simplul fapt că imaginile fac de multe ori 

mai mult decât o mie de cuvinte, iar mesajele din limbajul trupului, cel nonverbal predomină, mai 

exact în procentaj de 65% spun unii autori, unii mergând până la 93%.18 Petrecerea unui timp 

îndelungat în faţa televizorului, duce la o hiperactivitate („Elementul esenţial al tulburării 

hiperactivitate/ deficit de atenţie îl constituie un pattern persistent de inatenţie şi, sau de hiperactivitate- 

impulsivitate, care este mai frecvent şi mai sever decât este observat de regulă la indivizii cu un nivel 

comparabil de dezvoltare. Hiperactivitatea se poate manifesta prin foit sau răsucit, prin a nu rămâne 

aşezat când este de dorit s-o facă, prin alergat sau căţărat în situaţii în care acest lucru este inadecvat, 

prin a avea dificultăţi în a se juca ori în a se angaja liniştit în activităţi distractive, prin a părea că se 

află în “continuă mişcare” ori ca şi cum ar fi “împins de un motor” sau prin a vorbi excesiv de mult”) 
19care nu poate fi manifestată decât prin activităţi exagerate şi care nu prea îşi au rostul. 

 Astfel, putem deduce din activităţile celor mici, din limbajul lor, din tonalitatea vocii, din 

modul de relaţionare cu diferite persoane şi chiar din modul de îmbrăcare,din vestimentaţia lor ce tip 

de caracter are acel copil, unde şi l-a format şi prin ce metode, şi cine este responsabil pentru acest 

lucru. 

 Unii specialişti ne-au dat câteva sfaturi pentru a putea comunica mai uşor cu copiii şi pentru a-

i putea înţelege în acelaşi timp şi nu în ultimul rând, de a obţine rezultatele dorite din partea lor. Fiindu-

ne oferite câteva sfaturi din parte unor experţi în comunicare, am ales să le prezint şi eu în această 

lucrare, şi ar fi un lucru ideal dacă părinţii ar ţine cont de acestea: „Utilizează chiar tu limbajul pe care 

vrei să îl folosească proprii copii”, „Citeşte-le copiilor tăi (cuvintele pline de blândeţe îi învaţă pe copii 

cum să fie buni)”, „Poartă discuţii semnificative”, „Pune întrebările potrivite”, „Sărbătoreşte ziua la 

masa de seară”, „Surprinde momentul când copiii tăi fac un lucru corect”, „Corectează cu blândeţe”, 

„Foloseşte şi învaţă cuvintele magice”, „Formulează în scris o regulă pentru întreaga familie referitoare 

la limbajul care se foloseşte în casă” şi „Programează o seară pentru întreaga familie”.20 

  De asemenea, în fiecare unitate de învăţământ există cadre didactice calificate, sau nu, însă 

oricare din acestea au datoria de a învăţa copiii cât mai multe lucruri bune, sfaturi de demne de urmat. 

Aici, în şcoală sau în grădiniţă, fiecare copil trebuie să ştie că are anumite obligaţii, pe care trebuie să 

le respecte. De exemplu, nu trebuie să se injure, pentru că limbajul care conţine injurii este cules de 

cele mai multe ori din desenele animate, certuri în familie sau de la alţi copii. Dacă tot am pomenit de 

şcoală avem un citat care este în aceeaşi temă: 

“Fără injurii- aici nu se spun decât complimente”21 

 
18 Cristian Radu, Note de curs, Editura Accent, Cluj, 2005, p. 163 
19DSM IV- TR Manual de Diagnosticare şi statistică a tulburărilor mentale , Editura Asociaţia psihiatrilor liberi din 

România, Bucureşti, 2003, p.85, 86 
20  Ibidem, p. 142, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155 
21 Ibidem, p. 158 
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 E lesne de înţeles că oricărei persoane, şi mai ales copiilor, le place să fie lăudaţi, le place să li 

se ofere complimente iar dacă au greşit cu ceva, nu se simt confortabil să fie criticaţi în văzul celorlaţi 

colegi, prieteni sau orice altă persoană. Dascălii trebuie să ţină cont de faptul că celor mici le place să 

le fie recunscută munca şi deasemenea să fie şi recompensată dacă este bine îndeplinită, să li se ceară 

implicarea sub forma sugestiilor, etc. Educatorii sau învăţătorii au datoria de a încuraja şi de a conferi 

încredere şi de a recurge la critici cu blândeţe, în mod constructiv şi cum am amintit adineauri, în 

particular.  

 Prin cântece sau poezii, se pot oferi sfaturi celor mici, rostite ca un îndemn, prevenire sau 

exemplu. 

 Ca profesor, sau orice alt cadru didactic, trebuie să se ţină cont de câteva responsabilităţi. 

,,Prima ar fi aceea de a exersa în permanenţă şi de a folosi un vocabular folositor în această direcţie. 

Cea de-a doua responsabilitate este aceea de a-i ajuta pe elevi să înţeleagă care este impactul limbajului 

utilizat şi de a le da şansa zilnic de a exersa ei înşişi un limbaj pozitiv”.22 

“Cuvintele au puterea de a schimba viaţa într-uun mod pozitiv. Pot trasa destinul cuiva, dar 

pot dispune şi de puterea de a distruge o viaţă. Ai grijă şi alege-ţi cu înţelepciune cuvintele.”- Deb 

Brown 

Aşadar, haideţi să folosim cuvinte de blândeţe, care să nu rănească oamenii, care să ne spijine 

şi să ne încurajeze la tot pasul. E modul în care ne trăim viaţa şi merităm să trăim în armonie. Copiii 

sunt generaţia care va decide cum evoluează lumea, însă ei au de învăţat totul de la exemplul lor, de la 

cei mai mari. 
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A    DIFERITELOR CATEGORII 

DE COPII CU C.E.S. 

 
                                                         Prof. Ȋnv. Preşc. Budean Alina-Lavinia 

                                           Grãdinița Cu Pp. Baciu, Loc.Baciu,  Jud. Cluj 

 

          Ca ființă socială, omul este dependent de ceilalți oameni. Această dependență ȋnseamnă, de fapt, 

ajutor, posibilitatea de a comunica si coopera. Acest lucru dă naştere la sentimentul de apartenență şi 

solidaritate umană, precum şi la sentimentul de securitate al individului. 

     Problema dizabilității 

Ȋntâlnim pretutindeni oameni cu deficiențe. Perceperea lor socială nu este ȋntotdeauna constantă, ea 

variază de la societate la societate, furnizând semnificații diferite,ȋn funcție de cultură şi de valorile 

promovate. 

     Ce se crede despre persoanele cu deficiențe? Mulți oameni au reticențe față de acestea deoarece 

au o concepție greşită despre ele. Unii ştiu din trecut despre persoanele cu dizabilități faptul că erau 

cerşetori sau lăutari ori au în acest domeniu o slabă experieță. Nici una dintre aceste idei nu oferă o 

imagine clară a persoanelor cu deficiențe. Şi ele sunt oameni ca şi ceilalți: unii dependenți, alții 

independenți; unii lideri, alții persoane obişnuite; unii bogați, alții săraci; unii graşi, alții slabi etc. Ca 

orice persoană, ei sunt produsul unic al eredității lor şi al mediului si sunt indivizi. 

    Dar şi persoanele cu deficiențe, la randul lor, au două păreri ȋn ceea ce priveşte impedimentul lor: 

unele ȋl consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

•              Ȋncadrarea în grad de handicap a copiilor cu dizabilități şi/sau CES 

•            Drepturile copiilor cu dizabilități şi ale ȋnsoțitorilor personali 

        Integrarea socială ȋn mediul de viață 

       Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu deficiențe ar trebui să țină 

cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală și/sau asigură independența sa economică şi 

integrarea sa socială cea mai completă posibil, trebuie incluse si dezvoltate programme de readaptare, 

măsuri individuale şi colective care să favorizeze independența personală, care să-i permită de a duce 

o viață cât mai normală şi completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. 

         Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul, accesul in clădiri, la amenajări şi instalații 

sportive, transportul şi comunicațiile, activitățile culturale, timpul liber şi vacanțele trebuie să 

constituie tot atația factori care contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. 

        Legislația trebuie să țină cont de drepturile persoanelor cu dizabilități şi să favorizeze, pe cât 

posibil, participarea lor la viața civilă. Ȋn cazul ȋn care persoanele cu dizabilități nu sunt ȋn măsură de 

a-şi exercita in mod deplin drepturile lor de cetățeni, trebuie să fie ajutate de a participa cât mai mult 

posibil la viața civila, asigurându-le ajutorul adecvat şi luând măsurile necesare. 

Posibilitatea de acces la informație este cheia unei vieți autonome. Mai mult, profesioniştii trebuie să 

informeze asupra tuturor aspectelor vieții, iar persoanele cu nevoi speciale trebuie să aibă posibilitatea 

de a-şi procura informația ele însele. 

https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/incadrarea-in-grad-de-handicap-a-copiilor-cu-dizabilitati-si-sau-ces.html
https://www.prostemcell.ro/social/drepturile-copiilor-cu-dizabilitati-si-ale-insotitorilor-personali.html
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      Socializarea ȋn familie 

    Părinţii sunt parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor, ei 

furnizând informaţiii despre specificul dizabilităţii școlarului, precum şi date despre contextul de 

dezvoltare a acestuia. Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negative care ar trebui evitaţi 

(fobii, neplăceri, stresuri, stimuli negativi, care determină inhibarea/izolarea copiilor etc.). Ei sunt 

persoanele care cunosc cel mai bine copilul şi constituie o bună sursă de consultanţă pentru cei care 

lucrează cu copiii lor (cadre didactice, specialişti –medici, kinetoterapeuţi, defectologi, ergoterapeuţi 

etc.) şi sunt principalii susţinători ai copilului. 

Părinţii trebuie să se implice în activitatea copilului în afara casei şi să-i încurajeze şi pe ceilalţi părinţi 

să se alăture. 

Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copilului sunt fundamentale pentru reuşita 

participării la  școală. 

La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborarea a părinţilor 

cu școala este cel mai adesea direct proporțional cu rezultatele obţinute de copiii. Psihopedagogia 

modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este primul educator şi cu cel mai 

mare potenţial de modelare. Familiile copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul 

vieţii. 

Toate intervenţiile ar trebui să plece de la presupunerea că nu părinţii sunt cauza dizabilităţilor copiilor 

lor - se are în vedere aici riscul blamării părinţilor pentru dizabilităţile copiilor lor. 

Cadrele didactice ar trebui să aplice criteriul „celei mai puţin periculoase presupuneri“. De exemplu, 

dacă un program educațional utilizat de un părinte a fost ineficient, aceasta s-a întâmplat pentru că 

programul a fost ineficient şi nu că familia a aplicat necorespunzător acest program. 

O explicaţie completă a dificultăţilor copilului la școala este esenţială pentru părinţi. 

 Nici un specialist sau cadru didactic nu ar trebui să spună părinţilor că „nu mai este nimic de făcut“ 

pentru copilul lor. 

Programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice familiile la maximum. Ele ar trebui să fie 

construite astfel, încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. 

Părinţii ar trebui să fie recunoscuţi ca fiind cei mai potriviţi în relatarea istoriei, comportamentului şi 

nevoilor copilului. Ei ar trebui să aibă acces total la toate informaţiile educaţionale şi la „diagnosticele“ 

copilului. 

 

    Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã 

aceştia sau diferenţele dintre ele; 
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• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie 

pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publicã; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin 

asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu 

deficienţe în funcţie de cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã 

cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã 

dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei 

din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii 

cu deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã 

mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie 

de aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele 

mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea 

lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare 

la activitãţile productive , depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala 

formã de pregãtire profesionalã pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã 

soluţie ar fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere 

pe piaţa muncii, urmatã de angajarea şi integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii 

respectivi, fãrã experienţã şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi 

îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  

cu gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. 

Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã 

evite obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie 

deosebitã, sã fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în 

principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele 

de învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã 

trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai 

bogat şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru 
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prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea 

unui timp suplimentar de lucru. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste 

mici  determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu 

consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii 

de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi 

garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului 

deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare 

a conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, 

expresia verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 
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FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ARTISTICE LA ELEVII DEFICIENŢI  DE  

VEDERE  ÎN  CADRUL  ACTIVITĂŢILOR  DE  AFTER – SCHOOL 

-descriere activitate after-school- 

                                                                            Morar Florin-Dan  

                                                                    Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca 

 

Artterapia dă copilului posibilitatea de a se exprima şi de a explora prin intermediul 

materialelor specifice creaţiei artistice. 

Atmosfera relaxantă îl îndeamnă pe copil să se exprime liber, avînd posibilitatea de a se 

descărca, de a se dezvălui pe sine şi a dezvălui trăiri care, în alte condiţii ar fi imposibil de dezvăluit. 

Rezultatele “CREAŢIEI” sunt “cuvinte ce vorbesc” în locul copilului, ce-l definesc. 

Utilizând oricare din formele de exprimare : pictura, sculptura, muzica, literatura, teatrul, 

dansul,s.a., ca mijloace de punere în valoare şi îmbogăţire a personalităţii fiecăruia, Artterapia ajută 

în acelaşi timp şi la exprimarea emoţiilor profunde şi a dificultăţilor pe care le întâmpină copilul . 

Cercul iniţiat de mine este un Cerc de artă bazat pe activităţi practice şi pictură. 

Totul a început în urmă cu câţiva ani când am ajutat în calitate de colaborator la publicarea unei 

cărţi de Activităţi artistico-plasice care conţinea  modele din hârtie realizate cu ajutorul unei  tehnici 

tridimensionale numită “UMFLARE”. 

Am optat pentru o activitate after–school de tip artistico-plastic sub forma unui Cerc-Program  

numit “Tridimensionalitate şi planeitete prin culoare “din dorinţa de a forma copiilor deficienţi de 

vedere, o Conştiinţă  artistică manifestată prin noţiuni şi reprezentări artistice precum şi prin idei şi 

concepţii artistice, alături de o Conduită artistică manifestată  prin dobândirea de deprinderi artistice 

şi prin voinţă artistică şi nu în ultimul rând din dorinţa de a surprinde particularităţile individuale ale 

copiilor care participă la elaborarea lucrărilor în cadrul Cercului–Program.  

Am pornit de la ideea că, realizarea acestor obiective prin intermediul unui cerc artistico-plastic 

de tip after-school, prin folosirea unor metode interactive, tratând individual copiii în funcţie de ritmul 

propiu de dezvoltare se va crea un mediu atractiv şi stimulant pentru elevi, care va valorifica potenţele 

intelectuale ale acestora, înregistrând şi modificări semnificative la nivelul gândirii şi competenţelor 

artistico-plastice. Am urmărit proiectarea oportună a acestui conţinut, prin gradarea dificultăţii: de la 

uşor la greu, de la simplu la complex. 

Întregul program s-a realizat prin activităţi recreative, dar nu întâmplătoare ci organizate, în 

care elevii au avut prilejul să exploreze şi să îndeplinească sarcini fie individual, fie în grupuri 

mici.Rolul meu, al profesorului-educator, a fost de a organiza activitatea în aşa fel încât să ofer copiilor 

o paletă variată de opţiuni care să le permită realizarea celor propuse la începutul programului. 
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Dacă ar fi să dau un fir roşu al întregului program ar fi că acesta a avut  conţinuul  structurat în 

jurul unei tematici artistico-plastice, ce însoţea într-o manieră longitudinală activităţile desfăşurate în 

cadrul cercului, de-a lungul unui an şcolar şi a contribuit semnificativ la dezvoltarea abilităţilor 

manuale şi a competenţelor artistice  la elevii cu deficienţă de vedere.  

Cercul-Program de tip after-school “Tridimensionalitate şi planeitete prin culoare “ s-a 

derulat  în două  etape cu tematică  diferită respectiv au fost abordate tehnici de lucru diferite :  

1. TEHNICI DE TRIDIMENSIONALITATE : umflare/reliefare şi prindere tridimensională.  

2. TEHNICI  DE PLANEITATE. : hârtie / carton; ipsos; pânză; metal/tablă.  

Pictura pe carton/hârtie  s-a desfăşutrat în plan orizontal pe suprafeţe de mărimi diferite dar nu 

mai mici de 50 cm. Pictura pe ipsos s-a desfăşurat în plan orizontal pe suprafeţe gata turnate şi uscate 

din ipsos de aproximativ 30 cm / 20 cm. Pictura pe pânză s-a desfăşutrat în plan înclinat  pe suprafeţe 

de  dimensiuni de  aproximativ  50 cm / 40 cm. Pictura  pe metal/ tablă  s-a desfăşurat în plan vertical 

la 900 (de grade) pe suprafeţe cu o înălţime luată de la sol de 1,80 m şi o lăţime de 40 cm.  

În cadrul cercului, mereu am ţinut cont de, interesul arătat de către elevi faţă de Cercul-Program 

de tip after-school cât şi prezenţa acestora la cerc,  de interesul arătat de către elevi, faţă de diferitele 

tehnici/metode de lucru şi dorinţa lor de a descoperi „noul” şi de a încerca să realizeze ceea ce li s-a 

propus şi nu în ultimul rând,  plăcerea şi bucuria elevilora, de a duce la bun sfârşit o lucrare. 

    Rezultatele nu au fost de nota zece încă de la început, m-am izbit de faptul că nu toţi elevii 

aveau  dobândite cunoştinţe referitoare la spaţialitate şi lucrul cu foarfeca şi cu formele ce urmează a 

fi decupate. Elevii au fost mult mai obişnuiţi să lucreze în plan orizontal  în timp ce în plan  oblic şi 

vertical elevii nu au reuşit să se descurce atât de bine, ei fiind obişnuiţi doar cu  planul orizontal . Nu 

toţi elevii stăpâneau suficiente cunoştinţe în ceea ce priveşte textura suport şi alegerea vopselei 

potrivite  în combinarea  culorilor  potrivite temei  în  acoperirea supafaţei în mod uniform, ei 

nefolosind suficientă vopsea încât  să acopere suprafaţa de lucru . 

 Pe scurt pe baza „rezultatelor” obţinute iniţial am observat că majoritatea elevilor întâmpină 

probleme atunci când trebuie să transpună pe o textură-suport, ceea ce, ei simt, cunosc, le place şi mai 

ales nu au o atitudine pro-activă faţă de activităţile artistice.  

Scopul meu şi al acestui Program opţional a fost să  definesc şi să  prezint pe înţelesul elevilor, 

noţiuni clare dar şi abstracte, precum şi să le formez elevilor o atitudine pro-activă faţă de activităţile 

aritistice. 

În general elevii prezentau urmǎtoarele particularitǎţi: lipsa încrederii în sine pentru a reuşi, 

lipsa curajului, lipsa exerciţiului, lipsa organizării, lipsa experienţei, lipsa dorinţei de a încerca lucruri 

noi. 
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După aplicarea Programului-opţional „Tridimensionalitate şi planeitate prin culoare”,  în 

urma aplicǎrii tehnicilor şi stimularea capacităţilor de lucru ale elevilor cu diferite instrumente şi 

texturi-suport,  am am constatat o reală îmbunătăţire în ceea ce priveşte încrederea în sine şi curajul de 

a participa la expoziţii care să pună în evidenţă calităţile lor artistice. Organizarea din atelier şi de la 

bancul de lucru,  atmosfera creată şi permanenta încurajare a dus la stimularea dorinţei elevilor de a 

încerca lucruri noi, respectiv de a picta şi de a folosi tehnica îndoirii şi decupajului pentru exprimare 

artistico-plastică. 

   Lucrările realizate de elevi au participat la diferite expoziţii plastice, locale şi nu numai, la 

Simpozioane şi chiar au trecut oceanul făcând parte din colecţii private.Ceea ce considerăm o mare 

reuşită şi un imbold pentru a continua astfel de activităţi dedicate elevilor cu deficienţe de vedere. 

Pornind  de la premisa că, Artterapia dă posibilitatea de a te exprima şi de explora prin 

intermediul materialelor specifice creaţiei artistice acest after -school, este  de fapt un after- school, 

„Artterapie” . 

Dacă ascultăm de dictonul potrivit căruia "O imagine face cât o mie de cuvinte." un bun dascăl 

va afla din aceste tablouri cum să-i cunoască pe elevi săi şi cum să comunice cu ei. 

Cunoaştem cu toţii ce implică comunicarea cu elevul deficient de vedere şi cât de greu se 

realizează aceasta, de cele mai multe ori. Faptul că, am avut la cerc copii care au devenit mândri de 

ceea ce faceau ei şi care doreau să participe cu lucrările lor la diferite manifestări, devenind deschişi 

faţă de lumea înconjurătoare, faţă de ei înşişi, depăşind o grămadă de inhibiţii, mă face să doresc ca 

acest cerc să continue şi sunt convins că toţi cei care au fost membri de-a lungul anilor au învăţat nu 

numai să se deschidă faţă de ceilalţi dar şi sa aducă în viaţa lor, culoarea şi optimismul. 

În munca cu elevii, este mare nevoie să ai zilnic la tine, dăruire, încredrere, răbdare şi dorinţa 

de a-ţi vedea elevii ca pe proprii copii. 

Nu numai însuşirea tehnicilor este o încântare pentru elevi ci şi felul cum toate materialele cu 

care  lucrează, prind viaţă şi dau o satisfacţie nebănuită făcându-i să-şi dezvolte imaginaţia, simţul 

estetic, creativitatea, încrederea în fortele proprii şi utilitatea muncii lor.      
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Vino cu mine, școala e și pentru tine”- Integrarea copiilor cu CES 

Prof. înv. preșcolar Biro Sara 

Școala Gimnazială “Oltea Doamna”  

 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 47, Oradea, Jud. Bihor  

 

Într-o societate egocentică omul uită că trăiește în comunitate cu alți semeni și că alături de el 

se află semnei ce au nevoie de înțelegerea și sprijinul său. Atăzi, mai mult ca oricănd trebuie să învățăm 

să ne acceptăm, să învățăm să espctăm principiile democrației autentice, pentru că numai  împreună 

vom reuși să coexistăm într-o societate democratic, europeană. 

„Învățând împreună, copiii învață să trăiască împreună”  

Conceptul de "cerințe educaționale speciale" reprezintă o categorie macro care include în sine 

toate dificultățile de învățare posibile ale elevilor, atât situațiile considerate în mod tradițional ca 

handicap (mental, fizic, senzorial), cât și cele referitoare la învățarea specifică, cum ar fi dislexia, 

tulburări de deficit de atenție sau alte situații de comportament, probleme psihologice, relaționale, 

context socio-cultural și dezavantaje lingvistice. 

Tipologii ale elevilor cu cerințe educaționale speciale și soluții de integrare în școală 

 Sintagma „şcoala pentru diversitate” este echivalentă sintagmei “şcoala pentru toţi” şi reprezintă 

dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în privinţa diferenţelor fizice, socioculturale, lingvistice 

si psihologice existente între elevi. 

 Misiunea şcolii este aceea de a le oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, 

capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate. 

 Aşadar, trebuie gândite soluţii care să îmbine flexibil şi eficient demersurile din toate 

domeniile, proces care implică formarea unei atitudini pozitive faţă de integrare şi totodată faţă de 

incluziune.  

Categorii de deficiențe; deficienţe mentale uşoare, tulburări din spectrul autist şi a celor cu sindrom 

Asperger, dificultăţi de vorbire, limbaj şi comunicare, dificultăţi de învăţare specific, dislexie, tulburări 

emoţionale şi comportamentale deficienţe de vedere, deficienţe de auz, handicap fizic 

 

MODALITĂȚI ȘI SOLUȚII DE INTEGRARE ȘCOLARĂ A DIFERITELOR CATEGORII DE PII CU 

CES 

Utilizarea conceptului cerinţe educative speciale se referă la adaptarea, completarea şi flexibilitatea 

educaţiei pentru anumiţi copii în vederea egalizării şanselor de participare la educaţie în medii de 

învăţare obişnuite. 

Copilul cu CES are nevoie de: 

o condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

o adaptarea curriculumului la posibilităţile individuale; 

o flexibilitate didactică – individualizarea educaţiei; 

o protecţie specială – programe individualizate de intervenţie; 

o integrare şcolară şi socială; 

Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi următoarele: 

o clase diferențiate ; 

o integrate în structurile școlii obișnuite;  
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o grupuri de câte doi-trei copii cu CES incluși în clasele obișnuite; 

o integrarea individuală a acestor copii în aceleași clase obișnuite; 

Integrarea școlară exprimă:  

• atitudinea favorabilă a elevului față de școală pe care o urmează;  

• condiția psihică în care acțiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; 

•  consolidarea unei motivații puternice care susține efortul copilului în munca de învatare;  

• situație în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acțiunile desfășurate 

pentru educația sa;  

• sorespondența totală între solicitările formulate de școală și posibilitățile copilului de a le 

rezolva;  

• sxistența unor randamente la învatatură și în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilitătile copilului sau la cerintele școlare; 

Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie să înveţe împreună indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină aceştia 

sau diferenţele dintre ele; 

• Societatea şi şcoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru 

a-şi realiza educaţia în şcoala publică; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin 

asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egală se realizează prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu 

deficienţe în funcţie de cerinţa individuală. 

•  

DIMINUAREA DIFICULTĂȚILOR DE INTERACȚIUNE SOCIALĂ ȘI A VULNERABILITĂȚII 

EMOȚIONALE LA COPIII CU CES, PRIN INTERMEDIUL ÎNTĂLNIRII DE DIMINEAȚĂ 

Ce este Întâlnirea de dimineaţă ? 

• este o activitate de sine stătătoare; 

• se desfăşoară în fiecare dimineaţă după sosirea copiilor în grădiniţă;  

• constituie activitatea liant a grupei de copii deoarece, prin conţinut, oferă posibilitatea 

împărtăşirii  experienţelor trăite care apropie copiii;  

• se desfăşoară după un ritual bine cunoscut de către preşcolari; 

• (salutul, prezenţa, completarea calendarului naturii, împărtăşirea, noutatea zilei, activitatea de 

grup). 

Ce oferă? 

Îi oferă preşcolarului anumite oportunităţi de autocunoaştere, de dezvoltare a abilităţilor de 

comunicare, a empatiei, precum şi de mediere a conflictelor. 

Ca tehnici şi strategii pe care le putem utiliza în activităţile din grădiniţă pentru a dezvolta copii 

cu autism abilităţile socio-emoţionale sunt: 

• Activităţi- rutină care îi ajută să se amplaseze în timp şi spaţiu; 

• Stabilirea unui set de reguli; 

• Imitarea unor comportamente; 

• Utilizarea unor poveşti terapeutice; 

• Cooperarea, întrajutorarea; 

• Jocul de rol; 
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• Utilizarea unor marionete şi a unor imagini ilustrate reprezentative; 

• Menţinerea contactului vizual;  

Activităţile derulate: 

1.Activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată în cadrul 

întălnirii de dimineață 

            -,, Bună dimineaţa Aron, prietenul meu cel mai bun este Marc, pentru că ne place 

să construim- preşcolarii fiind încurajaţi să-şi numească prietenii şi de ce îi consideră prieteni. 

Activitatea va fi fundamentată pe cooperarea în joc şi pe modul în care copiii împart jucăriile        

2.Activităţi pentru dezvoltarea unui comportament pro-social 

  - ,, Bună dimineața, astăzi îmi propun să vorbesc cu voce de interior” - jocul de rol 

;; De-a magazinul de jucării” oferindu-li-se posibilitatea să îşi aleagă rolurile, să stabilească regulile 

de joc, să exploreze, să exerseze şi să înţeleagă roluri sociale; 

3. Activităţi pentru dezvoltarea conceptului de sine  

 - ,, Ştiu să mă prezint,,  în cadrul căruia fiecare preşcolar îşi  spune numele complet, 

vârsta, precum şi dacă este fată sau băiat, își numească membrii familiei. 

4. Activităţi pentru dezvoltarea autocontrolului emoţional 

       Am pregătit pentru Întâlnirea de dimineață; salutul s-a desfășurat după formula  ,, Bună dimineața 

Maria, astăzi mă simt trist/vesel pentru că...” cu ajutorul emoticoanelor“,  reprezentând diferite 

emoții în etapa de împărtășire, 2-3 preșcolari au expus experiențe trăite care au generat diferite emoții 

și au fost rugați să spună cum au găsit soluții atunci când s-au simțit triști, furioși, speriați: 

5. Activităţi pentru dezvoltarea expresivităţii emoţionale 

 Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul desfăşurat după formula ,, Bună dimineaţa 

Mara, eu cred că tu astăzi ești veselă pentru că ai un zâmbet larg pe față”;copilul numit a infirmat 

sau a aprobat descrierea făcută de coleg. În cadrul  împărtăşirii, preşcolarii sunt încurajaţi să expună 

întâmplări trăite de ei sau de persoanele apropiate şi să redea cât mai fidel emoţiile generate de unele 

întâmplări folosind onomatopee şi o mimică adecvată. 

Scopurile educaţiei integrate prezintă particularitatea de a avea ca obiect principal copilul cu 

C.E.S., dar vizează modificări atitudinale şi comportamentale ale copilului valid faţă de copilul cu 

C.E.S., părând adesea mai degrabă consecinţe implicite ale aplicării politicilor de educaţie integrată. 

 Scopurile educaţiei integrate se constituie într-un corpus care variază în funcţie de 

particularităţile socio-economice şi culturale ale unei societăţi/comunităţi, dar care, per ansamblu, 

vizează următoarele aspecte: 

- Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi societate/comunitate  

- Dezvoltarea unor comportamente adaptative naturale pentru toţi copiii  

- Dezvoltarea relaţiilor de prietenie între toţi copiii  

- Dezvoltarea unor conduite dezirabile  

- Sensibilizarea elevilor valizi faţă de capacităţile şi nevoile copiilor cu CES  

-Dezvoltarea încrederii în sine a copiilor cu C.E.S. prin interacţiunile cu ceilalţi membri ai 

comunităţii  

-Dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi a abilităţilor pentru toţi elevii (elevii valizi şi elevii cu 

C.E.S.).  
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-Dezvoltarea încrederii în sine a copiilor cu C.E.S. prin interacţiunile cu ceilalţi membri ai 

comunităţii Dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi a abilităţilor pentru toţi elevii (elevii valizi şi elevii 

cu C.E.S.).  

Pentru a putea asigura climatul necesar desfășurării de activități cu copiii CES este necesară 

muncă în trei direcții:  

-climatul clasei în care învață copilul CES 

-adaptarea obiectivelor copilului cu CES la obiectivele clasei 

  -adaptarea obiectivelor clasei exigenței copilului cu CES 

Pentru copiii cu CES este important să se simtă apreciați pentru ceea ce aduc, nu denigrat pentru ceea 

ce le lipsește. 

„Nu-i învăț niciodată nimic pe elevii mei. Încerc doar să-i pun în situația de a învăța. Toată lumea 

este un geniu. Dar dacă cineva judecă un pește prin capacitatea sa de a urca în 

copaci, își va petrece viața crezând că este prost.” 

Albert Einstein 
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IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA COMUNICĂRII CU ELEVII CU  

CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (C.E.S) 

Ion Elena 

Colegiul Economic „Ion Ghica”, Târgoviște 

 

Rezumat:  

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române,  termenul „a comunica” este echivalent 

cu „a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune“.23 

Comunicarea pedagogică/didactică/educațională reprezintă procesul de transfer al informațiilor între 

doi indivizi, două sau mai multe grupuri prin intermediul anumitor canale de comunicare cu scopul 

de a atinge importante obiective pedagogice. 

În cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, comunicarea devine un proces mai complex, mai 

intens, capătă valențe terapeutice, forma comunicării totale prin utilizarea diverselor metode și 

mijloace (comunicarea cu ajutorul imaginilor, cuvintelor,jocul, modelarea), devenind mai eficientă. 

 According to the Explanatory Dictionary of the Romanian Language, the term "to communicate" is 

equivalent to "to make known, to give news, to inform, to notify, to say". 

Pedagogical / didactic / educational communication is the process of transferring information between 

two individuals, two or more groups through certain communication channels in order to achieve 

important pedagogical objectives. 

In the case of students with special educational needs, communication becomes a more complex, more 

intense process, acquires therapeutic values, the form of total communication through the use of 

various methods and means (communication with images, words, play, modeling), becoming more 

effective. 

 

Cuvinte cheie: comunicare, pandemia covid-19,  CES. 

 

Introducere 

Organizația școlară este, pentru elevi, nu doar locul unde se învață lucruri noi, ci și unul în care 

construiesc experiențe comune, se leagă prietenii, se socializează. Copiii învață mult, împrumută idei, 

obiceiuri și unii de la ceilalți.  

În școală, își îmbogățesc bagajul de cunoștințe, ei își formează personalitatea, își descoperă hobby-

urile, pasiunile, aspirațiile și se pregătesc pentru integrarea pe piața muncii. 

 

• Pandemia COVID-19 

Actuala criză a coronavirusului (COVID-19) a afectat miliarde de elevi din întreaga lume. 

Impactul pandemiei COVID-19 este puternic resimțit de sistemele de educație. La nivel 

global, sistemul educațional s-a confruntat cu puternice provocări precum: 

 nevoia rapidă de digitalizare,  

 realizarea unui curriculum adaptat prezentei situații create de pandemie/ curriculum 

adaptat predării online,  

 impactul psihosocial negativ resimțit de elevi,  

 creșterea ratei abandonului școlar,  

 
23 https://dexonline.ro/definitie/comunicare 
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 lipsa accesului la mijloacele de învățare online, etc. 

Organizația școlară este, pentru elevi, nu doar locul unde se învață lucruri noi, ci și unul în care 

construiesc experiențe comune, se leagă prietenii, se socializează. Copiii învață mult, împrumută idei, 

obiceiuri și unii de la ceilalți.  

În școală, își îmbogățesc bagajul de cunoștințe, ei își formează personalitatea, își descoperă 

hobby-urile, pasiunile, aspirațiile și se pregătesc pentru integrarea pe piața muncii. Izolarea la 

domiciliu stopează această componentă socială. 

Incertitudinea cu privire la viitor, este cel de-al doilea factor perturbator care afectează starea psihică 

a copiilor,  a oamenilor în general. 

 

• Problemele școlare ale elevilor cu cerințe educaționale speciale în pandemia Covid-19 

Majoritatea elevilor au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește accesul la educație și 

consiliere vocațională asupra procesului instructiv-educativ, procesul fiind cu atât mai accentuat în 

cazul elevilor cu CES.  

Elevii cu  cerințe educaționale speciale sunt puternic afectați de criza Covid-19. 

Întreruperea obiceiurilor educaționale și includerea acestor elevi în activități de învățare la distanță 

presupun provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă.   

Pentru a sprijini elevii cu CES în timpul închiderii școlilor, școlile și profesorii trebuie să 

găsească strategii sau practici incluzive care sunt, dacă nu bune pentru toți, adaptabile tuturor.  

Elevii cu cerinţele educaționale speciale (CES) au nevoie de o atenție suplimentară, de necesităţi 

educaţionale suplimentare, în raport cu obiectivele generale ale sistemului educaţional în funcţie de 

dizabilităţile constatate: 

 deficienţe mentale,  

 deficienţe fizice, 

 deficienţe senzoriale, 

 tulburări socio-afective sau de comportament, 

 autism, 

 dificultăţi de învăţare. 

Actul instructiv-educativ cu elevii cu CES, mai accentuat în perioada covid-19 implică noi 

forme de proiectare şi desfăşurare  în concordanță cu 

potențialul real al acestor elevi de a înţelege şi de a fructifica conţinutul învăţăturii, cât şi cu nevoile 

lor de înţelegere şcolară,  recunoaştere, relaţionare şi  ulterior socială. 

 

• Riscuri pentru elevii cu CES 

Elevii cu CES riscă să se confrunte cu dublă penalizare în timpul închiderii școlii:  

 acces și  

 incluziune. 

Elevii cu CES se bazează, în general, mai mult decât ceilalți elevi pe pe TIC sau pe tehnologia 

de asistență mai mult decât colegii lor, ceea ce ar putea constitui un atu important pentru tranziția 

lor la practicile de învățare la distanță. 

 Cu toate acestea, nevoile lor specifice îi pot împiedica să acceseze unele dintre modalitățile 

online existente în prezent: 

 elevii cu deficiențe de auz ar putea să nu poată participa la cursuri video live,  
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 elevii cu deficiențe de vedere ar putea avea dificultăți în a face temele trimise prin e-

mail sau platforme virtuale, dacă nu sunt furnizate într-un format accesibil.  

 elevii cu deficit de atenție / tulburare de hiperactivitate (ADHD) ar putea să întâmpine  

dificultăți atunci când trebuie să-și facă temele sau să vizioneze o lecție preînregistrată, 

care nu le stimulează suficient atenția. 

 De asemenea, elevilor cu dislexie sau disgrafie le este greu să progreseze singuri sau să 

se bazeze pe părinții lor, care ar putea să nu aibă timp sau instrumente care să le susțină 

învățarea. 

În afara sălilor de clasă, elevilor cu CES le-ar putea lipsi serviciile suplimentare pe care le 

primesc adesea în școală, cum ar fi sprijin suplimentar, timp de învățare individual și sprijin 

psihologic. 

Au fost elaborate diverse   proceduri care vin în sprijinul elevilor cu CES. De exemplu: 

 în cazul elevilor cu deficiențe de vedere, temele  pot fi transcrise în Braille, în cazul în 

care pentru astfel de utilizatori un aparat cu funcții de accesibilitate  lipsește. 

 în cazul elevilor cu deficiențe de auz pot fi utilizate servicii de live captioning la distanță 

pentru cursurile video. 

 În timp ce aceste eforturi pot contribui la atenuarea impactului pe termen scurt al acestei crize 

asupra elevilor cu nevoi speciale de educație, vor fi necesare intervenții mai structurate și coordonate 

ulterior.  

 O abordare holistică a educației incluzive, care implică școli, profesori, consilieri, familii și 

părțile interesate relevante va fi fundamentală pentru a depăși pierderile suferite de toți elevii, dar în 

special de cei mai vulnerabili, inclusiv elevii cu CES. 
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INCLUZIUNEA  ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES  

 

Funieru (Păun)  Constanța 

Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște 

 

 

”Numai cei ignoranți disprețuiesc educația” – Publilius Syrus 
 

Educaţia incluzivă este o mişcare la nivel mondial ce vizează crearea unui sistem educaţional 

unic care îndeamnă toţi copiii deopotrivă să împartă o sală de clasă, care îi întîmpină călduros 

indiferent de dizabilitate, trecut, sex, etnie etc. Conceptualizarea actuală a copiilor cu cerințe speciale 

a înlocuit etichetarea negativă din trecut care vedea copiii cu dizabilități ca fiind schilodiți, infirmi, 

mai puțin norocoși sau retardaţi mental.  

Conceptul modern consideră asemenea copii ca fiind unici, a căror unicitate poate fi observată 

prin alte dimensiuni: vedere, auz, comunicare, comportament adaptiv şi prin alte calităţi deosebite. 

Un număr semnificativ de copii şi tineri cu dizabilităţi sunt în mare măsură excluşi de la 

oportunităţile educaţionale pentru învăţământul primar şi secundar. Educaţia este larg recunoscută ca 

un mijloc de dezvoltare a capitalul uman, de îmbunătăţire  a performanţei economice, şi de sporire a 

capacităţilor şi alegerilor oamenilor.  

Incluziunea şcolară este o practică prin intermediul căreia fiecare copil cu cerinţe educaţionale 

speciale (CES) poate să frecventeze zilnic şcoala din localitatea în care trăieşte. Spre deosebire de 

integrare, care constă în plasarea copilului într-un colectiv de elevi, incluziunea şcolară presupune şi 

pregătirea colectivului clasei, profesorilor, copilului cu CES şi a şcolii în general pentru procesul de 

incluziune.  

De asemenea, presupune adaptări curriculare şi arhitecturale. Astfel, şcoala incluzivă este o 

şcoală deschisă, prietenoasă, flexibilă, adaptată la nevoile speciale şi cerinţele educative ale tuturor 

elevilor.  

Cerinţele educaţionale speciale (CES) sunt definite ca nevoi educaţionale complementare 

obiectivelor generale ale învăţământului, care solicită o abordare adaptată particularităţilor individuale 

sau celor caracteristice unei dizabilităţi sau dificultăţi de învăţare. Referitor la incluziune, este extrem 

de important să evidențiem faptul că, există viziuni diferite asupra unei idei complexe precum este 

incluziunea. Tocmai de aceea, este important ca la nivelul fiecărei unități școlare să fie identificat 

gradului de incluziune a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES. În esență, incluziunea implică schimbare, 

fiind un proces care poate creşte practic la nesfârşit nivelul învăţării şi al participării pentru toţi elevii. 

Incluziunea are loc concomitent cu creşterea gradului de participare. O şcoală incluzivă este o şcoală 

în mişcare. Incluziunea în educaţie presupune:  

• Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului;  

• Creşterea participării tuturor elevilor la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor 

excluşi din cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă;  

• Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă 

diversităţii elevilor din comunitate;  

• Reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi copiii/elevii/tinerii, nu doar pentru 

cei cu dizabilităţi sau cei etichetaţi ca având „nevoi educaţionale speciale”; 
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 • Însuşirea și valorificarea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de 

accesare a şcolii şi de participare din partea unor elevi;  

• Înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă 

ce trebuie depăşită; 

 • Recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor comunitate; 

 • Evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa 

elevilor;  

• Extinderea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi creșterea valorii lor și a 

performanţelor; 

 • Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi; 

 • Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii sociale. 

 Participarea şcolară înseamnă învăţarea alături de ceilalţi şi colaborarea cu ei, prin împărtăşirea 

experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă a fiecăruia în învăţare şi dreptul la opinie, în 

ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către individ. Mai mult, participarea înseamnă 

recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate. 

Incluziunea presupune minimalizarea tuturor acestor bariere în educaţie pentru toţi elevii.  

Incluziunea se realizează prin metoda pașilor mărunți. Ea începe de la recunoaşterea 

diferenţelor dintre elevi. Iată de ce, dezvoltarea abordărilor incluzive ale învăţării şi predării respectă 

şi se clădeşte tocmai pe diferenţe; diferențele fac incitantă învățarea. Ea presupune schimbări profunde 

ale mediilor educative din sălile de clasă, din sălile profesorale, din spațiile extraclasă (terenurile de 

joacă) şi reconstruirea relaţiilor cu părinţii/persoanele care îngrijesc copiii.  

Pentru a răspunde cerinţelor includerii copiilor sau tinerilor, trebuie să fim preocupaţi de ei ca 

personalităţi complete, complexe și integre. Din păcate, de cele mai multe ori însă, acest aspect este 

neglijat, efortul de incluziune concentrându-se doar pe aspectul limitărilor/dizabilității unui elev, sau 

pe o anumită dificultate a sa, la un domeniu curricular sau altul, sau la toate deopotrivă, ori de a învăţa 

în şcoală, într-o altă limbă decât cea maternă.        Presiunile de excludere asupra unui copil/elev/tânăr 

cu dizabilităţi pot fi iniţial direcţionate asupra condiţiilor speciale necesare integrării acestuia – cum 

ar fi cele legate de o medicaţie sau de o dietă specială – sau pot apărea deoarece programa nu îi 

stimulează interesele sau îi depășesc nivelul de înțelegere/experiențele de învățare acumulate pe 

parcursul școlarității. 

Educaţia este un drept fundamental al omului ce permite fiecăruia să dobândească cunoştinţele 

necesare pentru a înţelege lumea şi pentru a putea participa în mod activ la aceasta. Educația, în 

ansamblu, contribuie la păstrarea valorilor și stă la baza învăţării dea lungul vieţii; ea generează 

încredere, asigură independenţă şi totodată conştientizează persoana referitor la drepturile şi 

posibilităţile proprii. Statisticile UNICEF evidențiază faptul că foarte mulţi copii sunt, din păcate, în 

continuare, marginalizaţi, izolaţi sau chiar excluşi din şcoală deoarece ei au anumite dizabilităţi sau 

pentru că provin din familii dezbinate. 

 

Abordări ale educației copiilor cu CES  

Abordarea incluzivă porneşte de la o idee pedagogică generoasă, aceea că nu există nici o 

metodă de predare sau de îngrijire, care să nu  poată avea rezultate optime, în cadrul unei comunități 

școlare „obişnuite“, dacă există responsabilitate, dăruire şi sprijin reciproc, în cadrul echipelor 

pedagogice. Din păcate, această perspectivă a fost contestată şi continuă să fie un subiect viu de 
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dezbatere, în care chiar şi criticii conceptului de „incluziune completă“ acceptă ideea incluziunii 

,,acolo unde se poate efectua“. 

 În esență, educaţia incluzivă se referă la sprijinirea unităților școlare în depăşirea 

barierelor/obstacolelor, pentru ca acestea să-și deschidă porțile tuturor copiilor, să poată progresa şi să 

vină în întîmpinarea nevoilor de învăţare ale acestora. Copiii învaţă tot timpul, atât în cadrul 

comunităților școlare cât şi în afara lor. Ei dețin propriile lor experiențe de învățare, similare și totuși 

atât de diferite. Este binecunoscut faptul că, elevii cu dificultăţi de învăţare au o altă manieră şi un alt 

ritm de învăţare, spre deosebire de ceilalţi colegi. Dacă un copil/elev/tânăr întâmpină probleme în 

procesul amplu de învăţare, trebuie să vedem dacă, în cadrul mediului educațional, nu există 

impedimente care îl împiedică pe copil să înveţe. Această abordare i n e d i t ă este diferită de abordarea 

de factură tradiţională, abordare în care se presupune că, dacă un copil are dificultăţi de învăţare, acel 

copil este o problemă şi el trebuie să se schimbe, şi nu şcoala.  

Abordarea incluzivă impune comunităților școlare să-şi concentreze atenţia asupra copiilor, să 

aprecieze/să valorizeze diferenţele dintre copii şi să adapteze acestor diferenţe. În această nouă 

filozofie, școlile incluzive „...trebuie să recunoască şi să răspundă nevoilor diferite ale copiilor/ 

elevilor, ţinând cont de existenţa atât a unor stiluri diferite de învăţare, cât şi a unor ritmuri diferite şi 

asigurînd educaţie de calitate pentru toţi, prin intermediul unor curriculum-uri adecvate, a unor măsuri 

organizaţionale, strategii de predare, a unui anumit mod de utilizare a resurselor şi parteneriatelor cu 

comunităţile din care fac parte. Trebuie să existe un sprijin continuu şi servicii corespunzătoare 

nevoilor speciale întîlnite în fiecare grădiniţă/şcoală”. (Declaraţia de la Salamanca şi Cadrul General 

de Acţiune al Nevoilor Speciale în Educaţie, paragraful 3). 

Efectele incluziunii în cadrul educaţiei sunt, în mod indiscutabil : 

 • Aprecierea, valorizarea tuturor copiilor şi a personalului în mod egal;  

• Creşterea gradului de participare a acestora şi reducerea excluderii lor din culturile, 

curriculum-ul şi comunităţile şcolare; 

 • Regândirea/restructurarea culturilor, politicilor şi practicilor în şcoli, încât acestea să 

răspundă diversităţii populaţiei şcolare; 

 • Identificarea și reducerea barierelor de învăţare şi participare, a tuturor elevilor; 

 • Învăţarea din încercările de a depăşi barierele care împiedică anumiţi copii să aibă acces şi 

să participe activ la procesul de luare a deciziilor;  

• Exploatarea diferenţelor dintre copii/elevi ca oportunități /resurse de sprijinire a procesului 

de învăţare şi nu transformarea acestor diferenţe în probleme ce trebuie depăşite; 

 • Recunoaşterea dreptului tuturor copiilor/elevilor la o educaţie de bună calitate în comunitatea 

lor;  

• Îmbunătăţirea mediilor școlare atât pentru personal, cât și pentru elevi; 

 • Creșterea rolului şcolilor atât în cadrul procesului de construire/dezvoltare a comunităţilor 

din care provin elevii cât şi în procesul de îmbunătăţire a rezultatelor fiecăruia, ca scop împărtășit al 

echipelor pedagogice din fiecare comunitate școlară;  

• Încurajarea relaţiilor de comunicare și conlucrare dintre şcoli şi comunităţi, deschiderea 

școlilor către nevoile și oportunitățle oferite de comunități;  

• Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie reprezintă un aspect esențial al incluziunii 

în societate.  

Avantajele incluziunii copiilor/elevilor cu CES în grădiniţă/şcoală  
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Un mediu favorizant dezvoltării oferă tuturor posibilităţi de a explora şi de a-şi dezvolta 

capacităţile şi înzestrările unice. Comunitățile școlare incluzive sunt benefice pentru toţi actorii 

responsabili în educaţie, dar în special pentru copii/elevi/tineri, așa cum reiese din prezentarea 

următoare :  

Copiii cu CES incluşi în grădiniţă/şcoală:  

• beneficiază de o dezvoltarea cognitivă, motorie, de limbaj, socială şi emoţională ; aceasta este 

consolidată prin intermediul interacţiunilor semnificative cu cei de aceeaşi vârstă cronologică, se află 

între semeni şi dezvoltă relaţii esențiale pentru ei;  

• învaţă gradual „socializarea” prin comunicarea şi interacţiunea cu ceilalţi colegi de 

grupă/clasă, după modelele furnizate de adulți, dobândind deprinderi mai bune de comunicare;  

• se cunosc, dezvoltă relaţii pozitive, optime, starea de bine dintre ei reprezintând o condiţie 

facilitatoare pentru învăţare şi dezvoltare; 

 • dezvoltă prietenii prin aceste contacte, învaţă prin intermediul modelelor furnizate de ei; 

 • își descoperă interesele şi preferinţele pentru anumite activităţi(pictură, muzică, sport, etc.); 

• dobândesc încrederea în sine, exprimă mai multă mândrie pentru achiziţiile lor, fac eforturi 

de afirmare;  

• dobândesc abilitățile socio-emoționale necesare integrării în comunitate;  

• devin mai rezistenți și reacţionează pozitiv la schimbări;  

• construiesc o interdependenţă şi-şi dezvoltă capacitatea de a depăşi obstacolele;  

• își dezvoltă orizontul cognitiv, acumulînd noi cunoştinţe şi abilităţi; demonstrează o 

capacitate mai bună de rezolvare a problemelor, descoperă/ învaţă să-şi accepte propriile forţe şi nevoi;  

• învaţă respectul de sine, făcând parte dintr-un mediu stimulativ ;  

• rămân în familie, alături de fraţi şi surori, într-un mediu afectiv şi înţelegător; 

• contribuie la funcționarea mediului familial, preiau responsabilităţi în cadrul acestuia;  

• dobândesc încredere și au atitudine pozitivă faţă de viaţă; 

 • obţin performanţe mai bune. 

Majoritatea elevilor, inclusiv cei cu CES, au un grad de satisfacție înalt de școală, consideră 

școala un loc prietenos, sunt de părerea că procesul de predare – învățare – evaluare din școală în mare 

parte corespunde cerințelore educației incluzive, au un înalt sentiment de stimă față de sine și au destulă 

încredere în forțele proprii. 

Procesul incluziunii copiilor cu CES  este indispensabil şi justificat pentru dezvoltarea 

societăţii.  

Există o justificare educaţională a incluziunii: pentru a putea educa toţi copiii împreună, şcolile 

incluzive trebuie să elaboreze modalităţi de predare care să facă faţă diferenţelor individuale şi să fie 

în beneficiul tuturor copiilor.  

Există o justificare socială a incluziunii: prin educarea tuturor copiilor împreună, şcolile 

incluzive pot schimba atitudinea faţă de diferenţe, punînd astfel temelia unei societăţi echidistante şi 

nedescriminatorii, care încurajează oamenii să convieţuiască în pace.  

Există o justificare economică a incluziunii: a înfiinţa şi a întreţine şcoli care educă toţi copiii 

împreună este mai puţin costisitor decît a crea un sistem complex de şcoli de diferite tipuri, specializate 

în educarea anumitor categorii de copii. Şcolile incluzive, care oferă o educaţie eficientă tuturor 

elevilor, sînt mai rentabile în realizarea Educaţiei pentru Toţi. 
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MODALITĂŢI DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ 

Păun Maria 

Școala Gimnazială” Șerban Cioculescu” Găești 

 

  

”Școlile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, 

copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 

minorităţilor lingvistice şi etnice…” – Declaraţia de la  Salamanca, 1994 

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor 

tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste 

medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe 

educative speciale şi  necesită un program individualizat de învăţare. 

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără 

deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie 

fac parte: copii cu deficienţe senzoriale şi fizice; copii cu deficienţe mintale, comportamentale; copii 

cu tulburări afective, emoţionale; copii cu handicap asociat; copii cu dificultăţi de cunoaştere şi 

învăţare; copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune. Indiferent de vârsta pe care o au, copiii au 

sentimentul demnităţii personale; copiii cu CES  sunt interiorizaţi, refuzând comunicarea cu oricine; 

uneori reacţionând violent la frustrare. În timp, personalitatea copilului se dezorganizează şi apar stări 

psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea respectului şi încrederii. 

Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau  deprivări de ordin socio-

cultural. 

Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) corespunde deci unui tip de abordare care: 

-         postulează ideea că fiecare copil este unic, 

-         identifică faptul că orice copil poate învăţa la un anumit nivel, 

-         valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale, 

-         cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare care sprijină şi întăreşte învăţarea 

dacă aceasta este accesată adecvat (prin curriculum adaptat nevoilor particulare). 

 

Cum putem ajuta elevul cu dificultăţi de învăţare ? 

În primul rând, învăţătorul trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască tulburarea de 

învăţare a copilului . Care sunt acele simptome, modele de comportament, care sugerează prezenţa 

tulburării de învăţare ? 

• În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între performanţele 

şcolare şi nivelul intelectual al copilului. 

• Performanţă scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai puţin grave 

apare mai târziu. Astfel de disfuncţii sunt: dislexia, disgrafia, discalculia. 

• Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi neurotizare 

secundară. În contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici profesorului, nici colegilor, 
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dispune de o necesitate motrică crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic datorat 

deficienţei intelectuale, respectiv faptului că elevul nu este capabil de performanţele 

colectivului, implică dezvoltarea unor simptome comportamentale neurotice secundare: ticuri, 

comportament inhibat, sau chiar opusul acestuia, comportament extravagant menit să 

compenseze deficienţele intelectuale. 

• Sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini. 

     Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi treptat în 

stare să recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin recunoaşterea tulburării 

de învăţare la elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea elevului. Din moment ce 

învăţătorul devine competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să 

abordeze în mod diferenţiat învăţarea/ educarea acestui elev. Aceasta necesită eforturi şi energii 

suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de 

activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale. Abordarea 

diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul şcolar. Pe de o parte, 

învăţătorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de altă parte colaborarea lui cu 

psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei educaţionale. 

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu: 

 - având un caracter corectiv-formativ,ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor 

intervenite în dezvoltare; 

- prin întreţinerea şi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităţii cum ar fi: motivaţia de învăţare, 

interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc . 

Strategii pedagogice privind recuperarea, corecţia şi dezvoltarea funcţiilor cognitive şi ale 

aptitudinilor parţiale deficitare 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă 

al copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul 

unei persoane competente: psiholog, psihopedagog, profesor consilier. Ceea ce revine învăţătorului va 

fi aplicarea programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare 

(aditive la programa şcolară) în sălile de clasă.Consideram că nu există „reţete” pentru integrarea 

copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor 

găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând 

împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială 

a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative 

permit elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea 

înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor ,stimulează si dezvolta învățarea prin cooperare. 

Metodele  care favorizează înțelegerea conceptelor si ideilor, valorifica experiența proprie a elevilor 

sunt: discuția, dezbaterea, jocul de rol. Metodele care stimulează gândirea si creativitatea îi determină 

pe elevi să caute și să dezvolte soluții pentru diferite probleme, sa compare si sa analizeze situații date 
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sunt: studiul de caz, rezolvarea de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați sa 

lucreze productiv unii cu alții si sa-si dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, proiectul in 

grupuri mici. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare 

eficienta și de aceea sugeram recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi  aplicate cu 

succes. 

- Predicțiile în perechi. Elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un creion. 

Profesorul le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. În urma discuțiilor elevii vor trebui să 

alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul unei liste oferite. 

- Știu/ vreau să știu/ am învățat. Elevii scriu pe o coloana ceea ce știu despre o temă, pe altă coloană 

ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșitul lecției se verifică ce cunoștințe noi au dobândit 

elevii. 

- Brainstormingul. Individual sau În perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate lucrurile pe care 

le știu despre un anumit subiect. 

-  Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei-patru. Fiecare elev 

găsește o soluție și o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu răspunsul, 

după care perechile se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev prezintă soluția 

partenerului. 

-  Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problema care are drept rezultat un produs 

(schema,desen,compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele 

celorlalte grupe, discută, apoi fac recomandări. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie 

momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de 

prietenie Și înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe 

copii să se accepte așa cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în 

vederea realizării obiectivelor de interes comun.  

Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, 

ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării 

copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea 

încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj 

adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile 

să fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze elevii prin întrebări 

de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu 

noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce 

priveşte conţinutul unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe 

mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi 

implică participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi 

interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui 

fenomen sau proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă 
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aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare 

a deprinderilor. 

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă 

învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a 

performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, 

elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce 

ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a 

grupului. 

Integrarea  copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin 

activităţi extracurriculare. 

Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie 

directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care elevii 

respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 

uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 

priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, 

desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 

socială. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit  dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaştere a 

frumuseţilor naturale şi de patrimoniu,  formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului 

natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la 

elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi mobilizează la 

cooperare. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi 

comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 
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Integrarea copiilor cu CES în grădiniță 

                                                                                 Prof. înv. preșcolar: Rotar Simona-Adriana 

                                                                                       Grădinița cu p.p. ,,Căsuța Fermecată”  

Motto: ,,Învăţăm să vorbim vorbind, 

              Învăţăm să citim citind, 

               Învăţăm să scriem scriind,  

               Învăţăm să includem incluzând.”  

                                  (Gary Bunch, Marsha Forest, Jack Pearpoint) 

           Paradigma educaţiei incluzive a fost lansată în lume în anii ’90 ai secolului trecut pentru a depăşi 

abordarea educaţiei integrate, care s-a dovedit îngustă şi insuficientă în asigurarea dreptului la educaţie 

pentru toţi copiii şi oamenii. Un rol deosebit în fundamentarea acestei abordări şi paradigme actuale - 

educaţia incluzivă -  l-a avut recunoaşterea efectivă şi plenară, a tuturor drepturilor, pentru toţi copiii, 

realizată în 1989, odată cu adoptarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Convenţiei cu 

privire la drepturile copilului (1989).  La articolul 2, se afirma clar că toate drepturile se aplică tuturor 

copiilor, fără nici un fel de discriminare, „indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică 

sau altă opinie a copilului ori a părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, de originea lor naţională, 

etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitate, de naşterea lor sau de altă situaţie”.   

      Declaraţia de la Jomtiem, 1990, a consacrat lansarea paradigmei ,,EDUCAŢIEI PENTRU TOŢI ” 

, pentru a se preveni şi diminua excluderea.  Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copiii, se pot 

cel mai bine realiza pornind de la grădiniţă, iar materializarea lor se observă tot mai mult în practicile 

zilnice ale multor educatoare care îşi exercită profesia cu dăruire. 

      Când un copil cu CES intră într-o grădiniţă obişnuită, el este integrat fizic şi poate să fie chiar 

integrat social, adică să participe real şi implicit la toate activităţile acesteia. Dar pentru ca o grădiniţă 

să dezvolte practici incluzive este nevoie ca toată instituţia să se pregătească, prin factorii educaţionali 

şi resursele de care dispune pentru a primi nu numai copilul cu CES, ci pe toţi copiii. Educaţia incluzivă 

înseamnă sprijin şi educaţie pentru toţi, grijă şi atenţie pentru fiecare. 

        Studii numeroase au demonstrat că mediul de viaţă din copilărie influenţează puternic şi de durată 

componentele personalităţii individului. În cadrul mediului, comunicarea copilului cu educatoarea este 

extrem de importantă; comunicarea verbală şi cea nonverbală. Contează foarte mult aprecierile 

educatoarei, apelativele, modul pozitiv sau negativ în care ea reacţionează la acţiunile copilului. Un 

alt element important este participarea tuturor copiilor la programul educativ. Fiecare după forţele şi 

posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare 

poate avea un loc, un rol şi o valoare. Pentru educatoare însă, în grădiniţă, se pune problema să găsească 

locul şi rolul adecvat prin care fiecare copil poate participa, şi nu să găsească eticheta potrivită.     

Diagnosticul sau evaluarea complexă este grija şi responsabilitatea specialistului (psiholog, 

psihopedagog, logoped, kinetoterapeut etc.), dacă este nevoie de acesta. 
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     Educaţia preşcolară este parte a educaţiei timpurii, adică a acelor programe care desăvârşesc o 

abordare complexă cu privire la valoarea influenţelor educaţionale la vârstele mici. Educaţia timpurie 

nu înseamnă numai educaţie în grădiniţă, ci se adresează copiilor, părinţilor şi membrilor comunităţii 

pentru a construi împreună proiecte şi programe care să și stimuleze dezvoltarea adecvată din primele 

momente ale vieţii. Este vorba de a valoriza adecvat un timp crucial pentru toţi copiii, inclusiv pentru 

cei cu nevoi speciale de educaţie. 

      Cum ar trebui să arate grădiniţa incluzivă? Simplu: ca o grădiniţă, în care copiii zâmbesc, cântă şi 

se mişcă; în care fiecare clasă arată că este o comunitate în miniatură şi fiecare copil ştie că aparţine 

unei astfel de comunităţi (sigla grupei, stabilită); cu reguli emanate, agreate, asumate, afişate şi 

respectate de cei care o populează (personal, părinţi, copii), în care părinţii sunt învăţaţi să se joace cu 

propriii copii, să spună/să citească poveşti copiilor, să-i aprecieze, să-i iubească, etc. Educatoarea 

încurajează copiii să experimenteze, să pună întrebări, să spună ce simt,  să facă alegeri, deoarece toți 

copiii sunt importanți și fiecare are propria valoare. 

      Educaţia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării 

tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare (UNESCO, 2000).  

      Educaţia incluzivă se poate sintetiza în următoarele cuvinte: ,,toţi împreună, ne acceptăm şi ne 

sprijinim reciproc”.  
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EGALITATEA DE ȘANSE A COPIILOR CU CES ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 

 

Prof. Spiridon Ionela Anișoara 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dăbuleni 

 

Egalitatea de șanse este un concept des vehiculat. Există însă două aspecte ale acestuia care 

trebuie avute în vedere: la nivel formal, se vorbește despre egalitatea în drepturi a indivizilor – egalitate 

garantată prin Constituție, de multe ori însă este nevoie de un alt concept menit să asigure că toți 

cetățenii unei țări beneficiază de șanse egale pentru a-și putea atinge potențialul maxim. Aici intervine 

conceptul de egalitate de șanse pornind de la constatarea că societatea este formată din segmente 

diverse, cu poziții mai mult sau mai puțin favorizate de societate. Ideea de a asigura egalitatea de șanse 

pentru toți înseamnă crearea contextului necesar astfel încât și cei aparținând unor grupuri defavorizate 

să ajungă să beneficieze treptat de aceeași linie de start în competiția dintre indivizi. 

Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile 

acute ale timpului prezent. În filosofia lumii moderne materializată în politicile educaţionale, 

internaţionale şi naţionale, se caută răspuns la întrebări fireşti care doresc să exemplifice îngrijorarea 

faţă de viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi să se concentreze pe soluţii 

rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană.Egalizarea șanselor sprijină toți 

copii, inclusiv pe cei cu CES, pentru a-și atinge standardele propuse de programul de educație, prin 

asigurarea accesului egal la curriculum, utilizarea adecvată a unor strategii de instruire, activități de 

învățare, materiale educaționale și mediul grupei. 

Noțiunea de CES desemnează necesitățile educaționale complementare obiectivelor generale 

ale educației formale, necesități care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale sau 

caracteristice unei deficiențe ori tulburări de învățare, precum și o intervenție specifică, prin 

reabilitarea, recuperarea corespunzătoare. CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor 

copii o atenție și o asistență educațională suplimentară, fără de care nu se poate vorbi efectiv de 

egalizarea șanselor, de acces și participare școlară și socială. 

Pentru un cadru didactic este un adevăr evident că fiecare copil este în felul său. Fiecare copil 

este unic și nici un copil nu este identic cu altul. Sunt diferențe pe care le vedem cu ochiul liber și altele 

pe care le observăm mai greu sau avem nevoie de metode speciale ca să le evidențiem.Mai mult decât 

în orice perioadă de viață copiii la vârste mici sunt foarte diferiți. Împărțirea lor în grupuri de vârstă 

cronologică nu corespunde în fapt cu nivelul lor de dezvoltare. Așa cum este cunoscut fiecare copil se 

dezvoltă în ritmul și stilul său. Dezvoltarea este determinată de ereditatea biologică și de influența 

mediului, într-o combinație specifică fiecărui individ, dezvoltarea se realizează prin procesul de 

învățare. Învățarea presupune achiziții, adaptări succesive, reveniri, bariere și factori de facilitare, 

particularități. Abordarea copiilor la vârstele timpurii în funcție numai de vârsta cronologică poate să 

împiedice tratarea corectă individualizată și personalizată a copilului. Copiii sunt diferiți prin 

particularitățile de vârstă și prin particularitățile individuale. Chiar la aceeași vârstă unii sunt mai 

scunzi sau mai înalți; mai slabi sau mai grași, mai sensibili sau mai puternici, învață mai repede sau 

mai încet, etc. Putem spune că există multe diferențe date de particularitățile de vârstă, altele de 

trăsăturile lor fizice, de reacții emoționale, de temperament, de ritmul de dezvoltare, de stilul învățării, 

de preocupările predilecte, de aptitudini și de comportamente pe care și le manifestă fiecare. 
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Toate aceste diferențe se traduc în activitatea școlară, de aceea se impun și cerințe educative. 

Acest lucru este valabil pentru toți copiii, fie că sunt obișnuiți, fie de excepție, aflați la extremele 

superiorului și ale problemelor serioase ale dezvoltării (deficiențe, tulburări). 

Copiii care sunt diferiți și au CES, cer atenție specială și necesită sprijin pe parcursul dezvoltării 

lor. De aceea în munca la catedră am urmărit să trec de la politicile largi la măsura pedagogică directă, 

de la concepte la acțiune. Am conștientizat rolul pe care poate să-l joace o strategie didactică adecvată 

în rezolvarea multor probleme de dezvoltare. Propunerea unui spațiu educativ organizat și amenajat în 

sensul urmăririi dezvoltării și stimulării este cea mai eficientă. Este eficient parteneriatul educațional 

și este necesară cunoașterea inițială a individualității copiilor. Problema cea mai dificilă a constituit-o 

înregistrarea progreselor preșcolarilor și evaluarea nevoilor și evoluțiilor lor. Identificarea inițială a 

copiilor care prezintă riscuri în dezvoltare este delicată, dar nu de netrecut. Ea se realizează prin 

evaluarea inițială cu atenție a copiilor și a naturii dificultăților pe care ei le pot avea. Cunoașterea 

preșcolarului a evidențiat o serie de posibilități de evaluare cu instrumente diferite, care sunt la 

îndemâna educatoarei și a părinților.Pentru atingerea obiectivelor în această etapă am tratat copilul, 

mereu ca un individ, m-am asigurat că nu stă deloc izolat, că se joacă împreună cu ceilalți copiii din 

grupă, că ceilalți nu sunt ironici și-l tratează cu respect. Am căutat să-l încurajez permanent să-l implic 

în toate activitățile, să valorizez rezultatele muncii lui chiar dacă sunt mici. 

Am prezentat progresele copilului către părinți și alți adulți asigurându-mă că aceștia prețuiesc 

fiecare succes. Așteptările mele au fost realiste în concordanță cu abilitățile lui, am desfășurat activități 

adecvate pentru a–i oferi șansa de a obține rezultate pozitive și progrese cât de mici, l-am încurajat în 

luarea deciziilor și alegerea soluțiilor. Este imperios necesar ca în activitatea cu preşcolarii educatoarea 

să dea dovadă de flexibilitate şi creativitate în abordarea situaţiilor didactice, pentru a evita rutina şi a 

acţiona pentru transformarea învăţământului care încă se bazează pe informaţie, pe reproducerea ei, 

într-un învăţământ global, integrat şi creativ, bazat pe educaţie, pe formarea copilului a dezvoltării 

sale. 

În metodologia de aplicare a Curriculumului preşcolar am pus accent pe: 

- promovarea conceptului de dezvoltare globală a copilului; 

- realizarea unei legături reale între domeniile experiențiale şi domeniile de dezvoltare, fără a 

căuta o suprapunere exclusivă a lor; 

- coordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare –învăţare 

-  evaluare, respectiv cadrele didactice, părinţii, copiii, dar şi a colaboratorilor şi partenerilor 

educaţionali din comunitate a căror implicare este la fel de importantă; 

- folosirea metodelor interactive; 

Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu activităţile 

de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia incluzivă. 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 

Ştiind că jocul este formă de organizare, metodă şi procedeu, în activitatea instructiv educativă 

din grădiniţă, oricare din metodele interactive este un joc cu multiple valenţe formativ-informative ce 

se răsfrâng asupra minţi, personalităţii copilului. 

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preşcolarii mi-a permis să 

experimentez, să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din grădiniţă, 

prin directa implicare a preşcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv. Adevărata învăţare este 
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aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Lucrul în echipă a oferit copiilor posibilitatea 

de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile, iar timpul de 

soluţionare a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt. 

Aşadar, metodele interactive determină solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, 

deprinderile şi capacităţile copiilor, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi 

interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. 

Am constatat că preşcolarii s-au implicat mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau 

individuale, au manifestat dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce au experimentat, au creat un cadru 

minunat de acțiune pentru copiii cu cerințe educative speciale. 

Principiile care conduc activitățile de stimulare și provocare a situațiilor de învățare-dezvoltare 

sunt în mare aceleași care stimulează adaptarea și reabilitarea copiilor cu CES. 

Problemele mediului stimulativ, cunoașterea și tratarea nevoilor individuale, contribuie la programul 

de educație timpurie și pot fi baza unui program de incluziune. 

În acest sens, toate problemele ușoare, dizabilitățile intelectuale ușoare, deficiență motorie și 

tulburările de învățare se pot rezolva în activitățile de zi cu zi. În același timp este nevoie de sprijin 

calificat și de colaborarea cu familiile copiilor. 
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ÎNVĂŢAREA ELECTRONICĂ (E-LEARNING) 

  

Prof. Bărculescu Marilena 

Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” Focșani 

 
Știm că anul acesta ne doream cu toții să fie altfel. Evoluţia noilor tehnologii în domeniul 

ştiinţei şi tehnicii conduce la apariţia unor noi abordări ale procesului instructiv-educativ. Nu cu mult 

timp în urmă, calculatorul era perceput ca un instrument de lucru pentru domeniile tehnice, o 

modalitate de prelucrare mult mai uşoară şi mult mai rapidă a datelor. După acest moment, computerul 

a devenit un mijloc de informare şi de comunicare, (mai ales după extinderea reţelei Internet).  

 Învăţarea electronică este un concept nou care desemnează o modalitate de instruire specifică 

învăţământului la distanţă.  

E-learning este un termen care desemnează un proces de învăţare care se bazează pe utilizarea 

calculatorului ca sursă de informare şi accesare a cunoştinţelor. Termenul de e-learning este sinonim 

cu cel de  învăţământ electronic, învăţământ on-line, educaţie on-line, învăţământ pe web, învăţământ 

la distanţă, etc. 

Învăţământul la distanţă presupune depărtarea fizică dintre profesor şi elev comunicarea dintre 

aceştia realizându-se prin schimbul de mesaje sau documente electronice. 

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare 

de cunoştinţe noi, pentru  evaluarea cunoştinţelor sau  pentru aplicarea, consolidarea şi sistematizarea 

cunoştinţelor dobândite anterior. 

Un profesor în acest sistem de învăţământ se poate adresa în acelaşi timp unui număr mare de 

elevi, dar poate avea un dialog individualizat cu fiecare dintre ei. Putem spune că, în cadrul educaţiei 

la distantă, rolul factorului uman este cel de îndrumare. 

Prezenţa profesorului în momentul aplicării instruirii asistate de calculator este discretă, dar 

esenţială. Cadrul didactic este cel care, ghidându-se după experienţa şi cunoştinţele sale, stabileşte 

momentul şi modul în care se  face uz de această metodă. Rolul profesorului nu poate fi suplinit de 

calculator, echipamentul electronic fiind doar un mijloc prin care educatorul îşi poate etala măiestria 

în activitatea la catedră.  

Prin utilizarea instruirii asistate de calculator, profesorului i se oferă un răgaz de timp care 

poate fi utilizat pentru organizarea activităţilor didactice, structurarea conţinuturilor, alegerea 

metodelor şi mijloacelor cele mai adecvate sau pentru propria perfecţionare. 

Unii teoreticieni consideră instruirea asistată de calculator ca fiind o metodă didactică de 

raţionalizare a predării şi învăţării. Raţionalizarea presupune organizarea învăţării sub formă de 

algoritmi sau o structurare riguroasă a conţinutului şi a operaţiilor de învăţare, o succesiune bine 

stabilită a conţinuturilor şi activităţilor, condiţionarea însuşirii unor elemente noi de altele anterioare, 

evitarea informaţiilor şi operaţiilor inutile, evitarea greşelilor, răspunsuri precise. 

  În acelaşi timp, putem privi instruirea asistată de calculator ca fiind un domeniu distinct în 

cadrul ştiinţelor pedagogice, deoarece îşi propune o abordare novatoare a activităţilor de predare şi 

învăţare, urmărind însuşirea de cunoştinţe, formarea de priceperi şi deprinderi prin interacţiunea dintre 

elev şi calculator, prin aparenta lipsă a profesorului. 

Acest tip de instruire se adresează tuturor elevilor indiferent de vârstă, sau de nivelul de studii 

şi permite accesul la informaţii prin intermediul tehnicii moderne. Cei care urmează cursuri în sistemul 

de învăţământ la distanţă au posibilitatea de a acumula informaţii, de a-şi forma deprinderi şi priceperi 

conform propriului lor ritm de studiu, În acelaşi timp, cursanţii pot să-şi manifeste creativitatea făcând 

conexiuni interdisciplinare între noţiunile prezentate, descoperind noi interpretări ale datelor 

respective. Lipsa prezenţei colegilor sau a profesorului poate să îi stimuleze pe cei timizi. Prezentarea 

multimedia a informaţiilor stimulează atenţia, capacitatea de înţelegere şi de interpretare a datelor, 

conduce la asimilarea activă a cunoştinţelor. 
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Pentru o utilizare eficientă a e-learning-lui, atât profesorii, cât şi elevii trebuie să  înţeleagă 

natura relaţiilor interpersonale instituite, calitatea şi consistenta interacţiunilor, importanţa 

competenţei comunicaţionale în realizarea schimburilor de informaţii, cunoştinţe, experienţe, valori, 

atitudini. 
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NEVOILE COPILULUI CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE  

Fenechiu Cristina 

Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgovişte 

 

 “Dizabilitatea mea mi-a deschis ochii pentru a vedea adevăratele mele abilităţi.”- Robert M. 

Hensel 

 

Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care 

sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fără 

abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, 

participarea şi integrarea şcolară şi socială. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie 

cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei 

aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în aceleaşi timp şi anumite necesităţi, 

particulare, specifice, individualizate. 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe, aceştia sunt percepuţi diferit, de la o 

societate la alta, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi 

oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. 

Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al 

mediului. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 

exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte: 

• copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, 

paralizia cerebrală); 

• copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit 

de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

• copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, 

supra-alimentarea); 

• copiii cu handicap asociat; 

• copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 
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• copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul 

Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurator şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având 

nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie 

de deficienţa copilului. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. 

Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele:  

• clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite;  

• grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite; 

•  integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei 

motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau 

tânarul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa 

totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor 

randamente la învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile 

copilului sau la cerinţele şcolare. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi 

valorile comunităţii sociale, persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către 

societate.  

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 
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specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare 

de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil     dacă este cunoscut 

stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă 

copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de 

vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie 

să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate.  

Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi 

de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, 

evaluare diverse strategii şi intervenţii utile: 

• Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

• Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

• Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a 

colegilor; 

• Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

• Încurajarea eforturilor; 

• Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel 

încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

• Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

• Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

• Folosirea învăţării afective; 

• Adaptarea metodelor şi mijloacelor de predare, învăţare, evaluare; 

• Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

• Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea 

interpersonală (jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 
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• Sprijin emoţional; 

• Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

• Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

• Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii 

iluminării, adecvarea materialelor didactice; 

• Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-

elev profesorul să vorbească stând numai cu faţa spre elevi; 

• Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor 

constantă; 

• Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu 

le distragă atenţia restul colectivului şi să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi 

de colectiv ca modele pozitive; 

• Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

• Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de 

stingere a manifestării agresive a elevului; 

• Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

• Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau 

umilească); 

• Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze 

braţele şi să nu încrunte privirea); 

• Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

• Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare; 

Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depaşească 

barierele din calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-

i ajuta pe elevi să reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale 

pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în 

calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autoritaţile locale, 

părinţii şi reprezentanţii comunităţii. Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată 

discuta cu lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. Într-o 

abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Un obiectiv important al şcolii inclusive îl reprezintă sprijinul acordat pentru menţinerea în 

familie a copiilor cu CES. De aceea, se pune problema respectării principiului normalizării ce se referă 
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la condiţiile de mediu şi viaţă, la eliminarea separării copiilor cu CES şi la acceptarea lor alături de 

ceilalţi copii. 

Principiul normalizării presupune luarea în seama nu doar a modului în care persoana cu 

deficienţe se adapteză la cerinţele vieţii sociale, dar în acelaşi timp, la felul în care comunitatea înţelege 

să se conformeze nevoilor şi posibilităţilor persoanei în dificultate. Normalizarea implică includerea 

într-un mediu şcolar şi de viaţă cotidiană nediscriminatoriu şi asigurarea unei multitudini de servicii 

care să reducă pe cât posibil starea de handicap, chiar dacă deficienţele sau afecţiunile propriu-zise nu 

pot fi încă depăşite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Albu A., Albu C. “Asistenţa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic”, Iasi, Poliron, 2000 

Ionescu S “Adaptarea socioprofesională a deficienţilor mintal”, Bucuresti, Ed Academiei, 1975 

Popescu G, Plesa O “Handicap, readaptare, integrare”, Bucuresti, Pro Humanitate, 1998 

Verza E, Paun E “Educaţia integrată a copiilor cu handicap”, Unicef, 1998 

Weihs T J “Copilul cu nevoi speciale”, Ed Triade, Cluj Napoca, 1998 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1738 
 

Factorii Reușitei Pedagogice 

În Practica Educațională Incluzivă 

                                                                                     prof. Izsak Cristina- Ștefania 

                                                Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu‘‘-  Vulcan  

 

      Școala incluzivă se bazează pe sintagma că elevul nu trebuie să facă efort să fie acceptat, ci școala 

să se adapteze după nevoile elevilor. Elevul are mereu nevoia să simtă apartenența la grup, la 

colectivitate. Fiecare copil este unic in felul lui, factor ce ține de ereditate și fiecare elev are rolul lui 

atât în societate cât și în clasa din care face parte. 

      Astfel, arătând empatie, colaborare, apreciere, zâmbete, valorizare, ascultare, respect reciproc, 

înțelegere,  feedback, autenticitate în a comunica, cadrul didactic, prin toate acestea reușește să-i creeze 

elevului sentimentul de siguranță.  

     Faptul că suntem diferiți este grozav că este așa. 

     Rolul muncii în echipa de specialiști este extrem de important deoarece  profesorul împreună cu 

psihologul școlii și diferite ONG-uri pot găsi anumite căi prin care elevii care necesită cerințe speciale 

să se simtă apreciați și valorizați.Toate acestea sunt mai ușor de realizat prin o serie de activități 

extracurriculare și anume prin organizarea de expoziții, vizite în fabrici, organizarea unor excursii 

etc.Prin toate aceste acțiuni elevii pot învăța că prin cooperare și interacțiune  totul duce la reușită. 

       În zilele noastre, un rol important în școala incluzivă îl are  liderul, managerul unității școlare. 

Dacă acesta este bine pregătit poate asigura un spațiu și un climat adecvat pentru desfășurarea 

activităților în școală.  

       Nu putem construi fără să ne dăm seama că povestea elevului este de fapt  povestea noastră. 

       Implicarea familiei în educația incluzivă este extrem de importantă deoarece se poate îndepărta 

bariera elevilor cu CES. Astfel, dacă ar exista cursuri de informare a părinților cu privire la existența 

acestor elevi, adulții ar putea să-și ajute copiii să accepte mai ușor un coleg cu CES. Din familie 

depinde dezvoltarea și acceptarea diversității de orice tip. Dacă un părinte cu un copil ce are Cerințe 

Educationale Speciale  explică altor elevi cu ce se confruntă acesta,  elevii din clasă ar înțelege mult 

mai ușor diferențele dintre ei și ar accepta faptul că nu toți suntem la fel. 

     Arhitectura școlii este deasemenea extrem de importantă pentru nevoile elevilor. O școală 

frumoasă, dotată cu ateliere, săli de curs, laboratoare și săli de sport, toate adaptate la nevoile elevilor,  

este mult mai atrăgătore, iar elevii se pot dezvolta și se pot  pregăti profesional pentru integrarea lor în 

societate și viață. 

    Prin procesul didactic putem dezvolta creativitatea elevilor, putem trezi curiozitatea, le putem oferi 

șansa să-și aleagă propriile obiective, oferim independență în realizarea sarcinilor, le putem dezvolta 

respectul de sine, bucuria de a trăi și mai cu seamă libertatea în exprimare și alegeri.  

      În procesul educațiomal aplicat acestor elevi cu C.E.S. strategiile de predare sunt realizate după 

programe și planificări adecvate nevoilor lor, iar evaluarea este realizată prin aprecierea fiecărui 

rezultat obținut, prin formularea unor încurajări pozitive. prin recunoașterea reușitei în realizarea unei 

sarcini, recunoașterea efortului pentru realizarea unei sarcini, oferind siguranță și încredere tuturor 

elevilor implicați dar și celor mai puțin implicați în toate activitățile de la nivelul școlii. Niciodată nu 

trebuie să se confunde comportamentul elevului cu notarea defavorabiă, deoarece sunt cazuri în care 
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un elev poate fi mai coleric, iar amenințarea cu note mici pentru purtare, poate fi un motiv de a-l 

îndepărta și a pierde munca incluzivă a altor cadre didactice, psihoog sau părinți..  

       O metodă  recomandată de evaluare a acestor elevi, ar putea fi portofoliu, cu lucrările și realizările 

fiecăruia, metodă prin care aceștia își pot exercita și desfășura după propriile puteri și capacități tot 

ceea ce au învățat și asimilat la școală, fără să fie perturbați sau să se simtă mai puțin capabili decât 

colegii săi. 
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Posibilitatea integrării copiilor cu CES în școlile normale 

Studiu de specialitate 

                                       
 Prof. înv. primar Popescu Tamara 

                                    Liceul Tehnologic Roșia-de-Amaradia 

                                      Școala Primară Seciurile 

                              

 

  În sens generic, integrarea este un proces de inserţie activă şi eficientă a individului în 

activităţile sociale, în grupurile sociale şi într-o accepţiune mai largă în viaţa socială. Per ansamblu, 

acest proces se realizează prin diverse forme şi mijloace, cum ar fi: instruirea, educaţia şi serviciile 

sociale. 

  Integrarea socială a copiilor este indisolubil legată de procesul de socializare al acestora 

precum şi de diferitele forme de acţiune educativă la care participă. Sistemul şcolar este un instrument 

de integrare socială a copiilor şi adolescenţilor  în sistemul existent. 

  În Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de România prin Legea nr. 

18/1990, țara noastră își asumă garantarea și promovarea drepturilor tuturor copiilor, așa cum sunt 

definite în Convenție și în conformitate cu principiile și normele enunțate de acestea, inclusiv în 

privința copiilor cu dizabilități. În strânsă legatură cu termenul de  dizabilitate se află principiul 

egalizării șanselor.  

  Recunoașterea drepturilor egale pentru toți oamenii, inclusiv copii, fără nicio discriminare, 

presupune că nevoile fiecărui individ au importanță egală. Aceste nevoi trebuie să stea la baza 

planurilor făcute de societate și deci, egalizarea șanselor se referă la procesul prin care diversele 

sisteme ale societății și mediului sunt puse la dispoziția tuturor și, în particular, a persoanelor cu 

dizabilități. Egalizarea șanselor trebuie înțeleasă ca drept al persoanelor și copiilor cu dizabilități de a 

rămâne în comunitate și de a primi sprijinul necesar în cadrul structurilor obișnuite de educație, 

sănătate, a serviciilor sociale și de încadrare în muncă.  

  Convenția cu privire la drepturile copilului include un articol specific asupra drepturilor 

copiilor cu dizabilități (art. 23), în care accentul este pus pe participarea activă la comunitate, 

precum și pe integrare socială, ceea ce implică, evident, necesitatea evitării și a reducerii 

instituționalizării copiilor cu dizabilități. Asigurarea accesului efectiv la educație al acestor copii este 

vital, cel puțin din două puncte de vedere. Mai întâi, este vorba de valorizarea socială, inerența 

acordării dreptului la educație, valorizarea ca ființă umană cu drepturi egale. În al doilea rând, 

integrarea școlară este o formă efectivă de integrare socială, a cărei reușită este fundamentală pentru 

inserția socială. 

 Cercetările  științifice au demonstrat că școala specială nu are rezultate spectaculoase. 

Persoanele instruite în școala specială nu realizează performanțe intelectuale mai mari, în comparație 

cu cei din aceeași categorie care frecventează  școlile obișnuite. În schimb, sub aspectul învățării 

sociale – a cărei importanță este tot mai accentuată în psihopedagogia modernă – achizițiile copiilor 

care învață în școli obișnuite sunt net superioare. 

 Integrarea în comunitate a copiilor supuși riscului de marginalizare este un proces de 

debarasare de sindromul de deficiență, sindrom care, în final, conduce la dependența copilului cu 

dizabilități de alții, devenind tributar asistenței, indiferent de natura ei. Privită din acest unghi, singura 

soluție o constituie reducerea diferențelor, pentru ca acești copii deosebiți să urmeze o școală obișnuită. 

Pornind de la identificarea acestei probleme, școala trebuie să-și extindă scopul și rolul obișnuit pentru 
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a putea răspunde unei mai mari diversități de copii. Este necesar ca învățământul  să se adapteze 

cerințelor copiilor, și nu invers. Ținta finală este să se asigure ca toți copiii să aibă acces la o educație 

în cadrul comunității, educație care să fie adecvată, relevantă și eficientă. 

În accepţiunea savanţilor români Alois Gherguţ, C. Neamţu, T. Cosma, M. Farkas, termenul 

de cerinţe educative speciale CES (special educational needs) se referă la cerinţele  în plan educativ 

ale unor categorii de elevi, cerinţe consecutive unor disfuncţii sau deficienţe de natură intelectuală, 

senzorială, psihomotrică, fiziologică sau ca urmare a unor condiţii psiho-afective, socio-economice 

sau de altă natură (cum ar fi absenţa mediului familial, condiţii de viaţă precare, anumite particularităţi 

ale personalităţii copilului) ce plasează elevul într-o stare de dificultate în raport cu cei din jur. 

Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învăţământul de masă presupune: 

- a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă 

medicală şi socială, etc) în şcoala respectivă; 

- a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi 

aplicare a programelor de integrare; 

- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite 

(bibliotecă, terenuri de sport, etc); 

- a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 

- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

- a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

- a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

      Instituția de învățământ trebuie să recunoască și să reacționeze la diversele cerințe ale copiilor, 

să armonizeze diferențele de  stiluri de învățare, diferențele între grade de reușită școlară, să asigure o 

educație de calitate pentru toți. Sunt necesare restructurări, în special în domeniul curricular, privind: 

➢ programe analitice elaborate de o manieră în care să răspundă la cerințele tuturor copiilor, în 

raport cu posibilitățile reale de învățare, de stilul și de ritmul fiecărui copil; 

➢ tehnologii educaționale individualizate, care să eficientizeze procesul de învățare; 

➢ organizarea învățării pe principiile învățării active, participative, de cooperare, de ajutor 

reciproc; 

➢ valorizarea socială a fiecărui copil, diferența fiind respectată și valorificată. 

În pledoaria pentru integrarea socială a copiilor cu dizabilități, argumentul suprem îl constituie 

beneficiile psihosociale ale incluziunii, care facilitează  asumarea de roluri sociale proprii în 

comunitate, care se exprimă fie prin valorizarea imaginii sociale a persoanei, fie prin creșterea 

competențelor  în aceleași medii ambiante. 

  Integrarea a devenit un principiu uman și social, care tinde spre realizarea educației pentru 

toți, ca răspuns la principiul mai general , societate pentru toți, aflându-se la baza tuturor demersurilor 

legislative, administrative și sociale întreprinse în cadrul sistemului de protecție a persoanelor 

defavorizate. Din nefericire lipsește ceva: cumularea eforturilor tuturor actorilor implicați în acest 

proces. În integrarea elevilor cu CES trebuie să se ţină seama de toţi cei implicaţi direct în realizarea 

obiectivelor învăţării, în cadrul procesului de învăţământ. 

În Declarația de la Salamanca se spune că “Școala obișnuită cu o orientare incluzivă reprezintă 

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care crează comunități 
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primitoare, construiesc o societate incluzivă și oferă educație pentru toți; mai mult, ele asigură o 

educație eficientă pentru majoritatea copiilor și îmbunătățesc eficiența  și, până la urmă, chiar și 

rentabilitatea întregului sistem de învățământ.” 

           Școala incluzivă ridică învățarea la rang de principiu general și presupune înainte de orice 

acceptarea faptului că orice copil poate învăța.  

Sursele învățării, pentru fiecare, vin din relațiile interumane și din experiența permanentă cu 

obiectele, cu semenii și cu sine. Școala nu este numai un teritoriu al cunoștințelor academice ci și al 

experiențelor practice și al relațiilor interumane. 

          Predarea este un act de cooperare ,descoperire și reflecție, la care participă atât profesorul (care 

poate coopera cu colegii săi) cât și elevii unei clase. O resursă importantă pentru profesor în predare 

este cooperarea elevilor. Pregătirea predării și de multe ori realizarea ei se completează cu cooperarea 

între profesorii și chiar cooperarea cu unii părinți. 

Opinii personale în ceea ce privește integrarea copiilor cu dizabilități în școala publică : 

Integrarea elevilor cu CES în colectivul unei clase este una dintre cele mai dificile probleme 

psihopedagogice datorită diverselor probleme pe care le ridică aceasta, cum ar fi: 

- posibilităţile de dezvoltare; 

- efectele asupra colegilor de clasă;  

-condiţii diferite de organizare a orei; 

- evaluare diferenţiată; 

- lipsa unui profesor de sprijin și a unui consilier școlar ; 

- lipsa unei colaborări eficiente cu familiile copiilor cu cerințe educative speciale. 

Dezvoltarea schimbului de experiență cu specialiști în domeniu și crearea spațiului necesar 

pentru activitățile complementare programului de scoală reprezintă oportunități pentru integrarea 

copiilor cu nevoi speciale iar mentalitatea părinților și a colectivelor de elevi precum și rezistența la 

schimbare se inscriu în sfera amenințărilor realizării integrării. 

Modalitatea concretă pentru realizarea integrării o reprezintă formarea continuă a cadrelor 

didactice  în vederea schimbării mentalității acestora (temeri exagerate cu privire la copiii care provin 

din instituții și la afectarea prestigiului școlii, confuzia care se face între copil cu nevoi speciale, cu 

cerințe educative și copil în dificultate, neînțelegerea importanței rolului cadrelor didactice în 

facilitarea integrării copiilor în învățământ și nu numai), existența cabinetului de logopedie și a 

profesorului de sprijin, încheierea de parteneriate între autoritățile implicate în integrarea copiilor. 
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O SANSA PENTRU COPIII CU CES 

                      Bãtrînca Ramona Maria 

      Școala Gimnaziala Vadastrița 

 

 Educaţia incluzivă  a apărut şi s-a extins în ultimele decenii atât la nivelul politicilor şcolare, 

cât şi al practicilor educaţionale desfăşurate la nivel şcolar, familial, social. Dreptul la educație este 

un  drept fundamental de aceea acesta trebuie garantat și copiilor cu CES. Astfel școala  actuală 

trebuie să fie o școală prietenoasă în care acești copii trebuie să fie protejați și sprijiniți . Pentru 

aceasta este necesar ca școala să creeze parteneriate educaționale cu personal specializat, cu centrele 

de resurse și asistență educațională, iar profesorii din școli  trebuie să devină ei înșiși agenți ai 

educației incluzive și nu în ultimul rând o colaborare mai strânsă cu părinții .  

 Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã cu 

mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. Activitatea 

de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã dacã, pe 

parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei din 

care face parte şi astfel sã devina independent de serviciile educaţionale de sprijin.   

 Pentru a exemplifica cele expuse   putem lua în considerare o situație în care la clasa a V-a 

există un copil cu CES având tulburări de limbaj, suferă de balbism având și un ușor retard, în cele 

mai multe cazuri nu reacționează , nu se implica pe parcursul lecțiilor atunci când îi este solicitat 

feedback, scoate sunete , pronunțând foarte greu.  Aceste deficiențe împiedică elevul să se dezvolte 

normal, prin urmare este nevoie de un plan de intervenție pentru ameliorarea acestora.  

 Planul trebuie să aibă în vedere nevoile elevului și anume : nevoia de instrucțiuni clare, 

nevoia să fie sprijinit când folosește cuvinte - cheie, pentru a identifica informațiile esențiale de care 

are nevoie, trebuie avertizat când este necesar să asculte cu atenție sau când mesajul este pentru 

altcineva, să  beneficieze de timp suficient pentru a asimila experiența unei atenții suținute. 

 La nivelul elevului 

- în primul rând trebuie realizate activități de motivare de sine, copilul trebuie să aibă o atitudine 

pozitivă, să fie încurajat și susținut. 

- intervențiile terapeutice cu ajutorul unui logoped pentru dezvoltarea  limbajului, copilul trebuie 

încurajat să pronunțe , fără teama că se va râde pe seama lui. 

- Activitățile din cadrul orelor trebuie să se bazeze pe muzică , noțiunile noi trebuie introduse  

folosind cântecele, deoarece elevului îî place să cânte 

- elevul trebuie implicat în activități pe echipe, joc de rol unde să i se acorde diferite sarcini ce 

necesită decupaje, modelare, colaje, desen, pictură, mimă etc.  

          Strategiile didactice trebuie adaptate la particularitățile individuale, elevul trebuind să fie 

motivat prin utilizarea fișelor de lucru, a jocurilor didactice, exerciții de dicție, strategii de exersare și 

studiere a literelor și cuvintelor: asocierea unor litere cu culori, să decupeze litere, exerciții de copiere 

și dictare etc. 
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Ca resurse se pot folosi  cântecele tematice, obiecte, litere, planșe, fișe de lucru, imagini, filme 

didactice, computer etc.  

Ca forme de evaluare se urmărește progresia prin competarea de chestionare, teste, portofoliu, 

evaluări ale componentei socio-emoționale, fișe de observare etc. 

 

Elevi - Idei de activități 

- așezarea optimă a copilului în clasă: 

- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia  

- vizionarea și audierea unor cîntecele, a unor povești terapeutice de integrare a elevilor 

- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională); 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după 

caz); 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare; 

  

Strategii de învățare 

-  învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

-  tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, toate având la bază un curriculum 

adaptat; 

-  învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare. 

  

Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de folosit; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 

- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

  

Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului; 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

caţionale  
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EDUCAȚIA  INCLUZIVĂ 

                                                                               Prof. Stoian Danut Marian 

                           Scoala  Gimnaziala ,,Alexandru Badauta,, Zambreasca 

 

        Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul 

necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative speciale. Bogăţia 

spirituală a lumii contemporane rezidă tocmai din respectul şi valorizarea tuturor indivizilor,  pentru 

că lumea modernă acceptă faptul că fiecare individ este o dimensiune care îmbogăţeşte şi potentează, 

împreuna cu celelalte experienţe, lumea de azi.    

     Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să 

crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 

      Adaptarea la permanentele cerinţe schimbătoare ale unei lumi care evoluează rapid, care necesită abordări 

multiple ale fenomenelor naturale şi/ sau sociale şi care impune adoptarea de strategii eficiente în vederea 

atingerii tuturor obiectivelor sale, presupune implicarea activă a întregii societăţi pentru a pune în centrul 

preocupărilor sale OMUL. 

     Printre atributele acestei societăţi se pot enumera: schimbarea, transformarea, egalitatea şanselor, continua 

formare, cooperarea, evoluţia tehnologiei, preocuparea pentru oameni şi pentru nevoile lor în ceea ce priveşte 

dezvoltarea, integrarea şi inovarea. 

    Elementul central al societății, element care poate contribui în mod valoros și radical la evoluţia tuturor 

elementelor componente ale societăţii  este EDUCAŢIA. 

     Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată care necesită analize, schimbări şi construcţii 

continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi incluzive. 

     Educaţia incluzivă, respectiv integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă 

a apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor, dar şi a politicilor şi practicilor de 

excludere şi segregare. Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în  învăţământul de masă are ca 

scop  rezolvarea câtorva dintre problemele pe care le întâmpină copiii în procesul educaţiei şi dezvoltării lor.  

      Educaţia de bună calitate reprezintă un DREPT fundamenzal al omului şi copiii au dreptul la educaţie 

generală, iar modelul incluziunii socio-educaţionale are la bază acest drept, înglobat în dreptul internaţional. 

Fiecare copil, indiferent de apartenenţă sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o 

educaţie de bună calitate care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive 

şi de integrare socială. 

     Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare aduce cu sine în 

procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune 

specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

      Conceptul de „educaţie pentru toţi” a fost lansat în 1990 în Tailanda la Conferinţa Internaţională a 

Ministerului Educaţiei, iar în 1994 la Salamanca, în Spania, s-au lansat dimensiunile educaţiei pentru 

toţi care constau în calitatea actului educaţional şi acces pentru toţi copiii: „ Şcolile trebuie să 

primească toţi copiii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, emoţionale, lingvistice 

sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care 
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muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor lingvistice si 

etnice… “ 

     Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se 

realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile 

diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau 

chiar fiecărui elev în parte. 

    Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter 

integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor 

elevilor.  

    Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţa problematică a situaţiei în care un copil cu 

handicap este integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia copilului 

respectiv, iar pe de altă parte, de situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce 

urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o existenţă socială normală a copiilor, în ciuda diferenţelor 

existente. Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, 

cu tot ce poate aduce vieţii de grup. Această normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi 

elevi, care învaţă să respecte dreptul la diferenţă, sa fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi 

în viaţă. 

    Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie 

individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficente de adaptare curriculară joacă rolul 

esenţial. 

    Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că 

este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ dupa posibilităţile 

fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 
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DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE ÎN CLASA MEA 

Profesor Pușcoiu Livia 

Colegiul Economic ” Ion Ghica” Târgoviște 

 

   

   ”Popescu” este un copil cu hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD). 

    ADHD reprezintă abrevierea in limba engleza a ,,Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, o 

tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii și adolescenți. 

Acești copii nu se odihnesc niciodată sunt într-o permanenta mișcare, au tendința de a întrerupe 

vorbirea cuiva și de a vorbi fără a fi întrebați; adesea provin din categoria copiilor abuzați, traumatizați 

în copilărie timpuriu. 

    Ca și cadru didactic sunt interesată să ajut elevii să devină atrași de învățare, să găsesc soluții 

eficiente pentru elevii care ,,creează probleme”. Un astfel de copil este si ,,Popescu” care la început 

am observat la el un grad scăzut de implicare în activitățile școlare (capacitate scăzută de efort), nu 

respectă regulile clasei sau școlii, manifestă un grad foarte ridicat de indiferență față de activitățile 

didactice (plictisit), este slab motivat de școală, agitat, renunță ușor la sarcinile în care se implică. 

     ,,Popescu” a devenit în sala de clasa un ,,copil problemă” prin continua sa mișcare, dificultatea de 

a sta la locul lui sau și de a păstra liniștea, impulsivitate și agitație. 

      Sindromul ADHD impune informarea și formarea părinților și a cadrelor didactice pentru a le oferi 

soluțiile la problemele specifice ridicate de simptomele ADHD, fiind vizate în special metodele 

didactice, managementul comportamentului și strategiile specifice de educație, precum și elemente 

care pot duce la dezvoltarea necesarei colaborări între școală, familie, comunitate și în cazul în care se 

impune –comunitate medicală. 

      Alături de strategiile de intervenție în plan comportamental se impune adoptarea unei serii coerente 

de metode educaționale adaptate ADHD. Totodată, este recomandat ca acest set de intervenții și 

abordări diferențiate să fie dublate de consiliere familială și individuală. 

       Împreună cu părinții am apelat la evaluările si recomandările de tratament oferite de doctor. 

Problema de fond, legată de tratamentele indicate  de psihiatru, este că, asemenea tuturor medicilor, 

au o formare profesională bazată pe identificarea și tratarea cauzelor biologice, apelând la 

medicamente care țintesc aceste cauze ale maladiilor cu care se confruntă. 

       Un prim pas necesar pentru a-l ajuta pe ”Popescu” a fost sa îl conving sa accepte un sprijin constant 

atât din partea mea cât și a celor specializați (psiholog, terapeut) și să își accepte condiția deosebită pe 

care o are față de ceilalți. 

  Ca principii si soluții de acțiune pentru cadru didactic si pentru părinți se recomandă: 

       -managementul timpului alocat copilului; 

       -vizibilizarea importanței pe care o au învățarea, auto-controlul si auto-organizarea; 

       -stabilirea unui program clar de activitate; 

       -utilizarea unui sistem de recompense  simbolice și sancțiuni pentru comportamentele dezirabile 

sau indezirabile; 

       -utilizarea unor formule clare de adresare, fiind obligatoriu ca părintele/cadrul didactic să se 

asigure că atenția copilului este atrasă înainte de a i se transmite elemente importante privind sarcinile 

de lucru; 

        -creșterea timpului petrecut cu familia; 
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        -abordarea temelor /sarcinilor mai dificile la începutul programului. 

        A avea grija de un copil cu ADHD nu este o sarcina deloc ușoară, fiind un efort permanent marcat 

deseori de frustrări și probleme care par la un moment dat copleșitoare. Un prim principiu care nu 

trebuie uitat de către cadrele didactice și părinți este ca acești copii pot învață foarte bine și depinde 

deseori numai de capacitatea adultului de a identifica soluțiile potrivite pentru a converti simptomele 

supărătoare în avantaje notabile pentru succesul școlar. 

       Este important a se oferi copilului structura clară și rutina pentru activitățile zilnice. În funcție de 

contextul specific, activitățile extrașcolare si concentrarea pe termen lung asupra pasiunilor 

manifestate de copil reprezintă o posibilă cheie de succes pentru o viitoare carieră marcată de energia 

deosebită și pasiunea pentru domeniul identificat.  

Rolul si responsabilitățile mele 

     Copiii cu dificultăți de învățare  au nevoie de o abordare specială în clasă, prin care cadrul didactic 

poate capta atenția și, prin  angajarea activă a imaginației și emoțiilor elevului, să ofere o alternativă 

reală pentru rezolvarea problemelor specifice. 

     Ca roluri identificăm: 

•    programe individuale de lucru; 

•    sarcini de lucru diferențiate; 

•    metode diferențiate de predare a abilitaților de citire/scriere si calcul; 

•    adaptarea metodelor si mijloacelor de predare-învățare, evaluare, la specificul elevului; 

•    utilizarea unor modalități alternative de comunicare; 

•    metode potrivite fiecărui individ, adaptate capacităților de înțelegere; 

•    conținuturi și sarcini simplificate în activitățile școlare; 

•    elaborarea unor planuri de intervenție personalizate. 

Ca responsabilități identificam: 

•    să tratam individual copiii cu dificultăți de invatare; 

•    să-i învățam să lucreze independent; 

•    să le acordăm sprijin, încurajare și apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor școlare; 

•    să-i îndrumăm către persoane specializate pentru a beneficia de programe de terapie; 

•    să folosim frecvent sistemul de recompense; 

•    să le creăm un climat afectiv, confortabil; 

•    să avem o colaborare strânsă cu părinții, școala și elevul. 

Rolul familiei în educarea copiilor pentru a interacționa social 

Rolul familiei este fundamental, atât în ceea ce privește recuperarea medical-psihologică cât și 

în ceea ce privește integrarea și educația pentru societate. Este recomandat ca părinții să-l trateze pe 

copilul cu dizabilități, în cadrul relației de comunicare și interacțiune cotidiană, ca pe orice copil 

normal dar, totodată, să întreprindă toate demersurile instituționale, sanitare și educaționale pentru a-l 

recupera și integra social. Socializarea nu este un proces mărginit și temporar, pentru că orice individ 

participă vrând-nevrând la viața socială și trebuie să se adapteze permanent schimbărilor care apar în 

societate, fiind tot timpul supus unor cerințe și provocări sociale. 

Copilul cu dizabilități trebuie considerat ca făcând parte din societate. Are nevoie de sprijinul 

nostru, permițând-i să trăiască alături de ceilalți copii, ca parte integrantă a comunității. Pentru a 

socializa cu o persoană cu dizabilități este important să: beneficieze de intervenție individuală; să 

participe la activitățile de grup. 
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Copilul și familia formează o unitate, copilul aparține mamei, tatălui, întregii familii și prin ei 

întregii omeniri atât cu perfecțiunile cât și cu imperfecțiunile lui. Atât copilul cât și familia acestuia au 

nevoie de suport pentru a învinge temerile, neputința și disperarea. Atitudinea părinților este în măsură 

să influențeze și atitudinea copiilor normali din aceeași familie vis a vis de fratele său, astfel părinții 

cu o atitudine sănătoasă vor avea în copiii lor un suport prețios.  

Dezvoltarea unor relații armonioase de natură să respecte nevoile fiecărui membru al familiei, 

căutarea unui sens în toate aceste eforturi ale familiei vor constitui câștiguri pe termen lung ale tuturor 

membrilor. Tactul și înțelepciunea familiei, comportamentul matur al acesteia prin care copilul cu 

dizabilități să nu se îndoiască niciodată de dragostea părinților, climatul psihofamilial cald și optimist 

reprezintă factorii de bază ce condiționează dezvoltarea și structurarea personalității oricărui copil. În 

viața de familie un rol deosebit îl are crearea unui climat sau mediu familial optim, bazat pe înțelegere 

și dragoste.  

Căminul familial, casa în care trăim, este un spațiu cu totul aparte, deosebit de important pentru 

viața conjugală a soților, dar și pentru creșterea și educarea copiilor. Climatul, mediul familial are cel 

puțin trei dimensiuni: factor de coagulare în plan afectiv, loc de ocrotire, de siguranță și spațiu eterogen 

pentru învățarea primelor experiențe de socializare. Rolul părintelui în existența copilului este 

fundamental, dar numai în măsura în care el găsește forța și secretul de a lansa pe traiectoria vieții un 

individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun și, prin aceasta, predispus la o anume fericire. 

Părintele nu are dreptul și nu poate să se substituie copilului său, pe care trebuie să-l perceapă de la 

bun început ca pe o ființă autonomă, rolul său fiind acela de a-i facilita, stimula și consolida 

manifestarea autonomiei și eficienței sale umane.  

Se spune că "profesia" de părinte este una din cele mai vechi profesii care se practică de către 

toți membrii comunității, însă puțini sunt cei care se străduiesc s-o învețe sistematic, să-și pună 

probleme și să încerce să le rezolve la nivelul perioadei actuale. Pentru o bună educație a copilului este 

necesară conlucrarea familiei cu grădinița, iar apoi cu școala. Unitatea de acțiune a celor doi factori 

(școală – familie) în opera de formare pentru viață a copilului este condiționată de unitatea de vederi, 

de un mod comun de lucru și de o bună cunoaștere reciprocă. Premisa de la care trebuie să pornească 

această colaborare este unitatea, comunicarea, continuitatea și competența în munca educativă. O 

cunoaștere suficientă a ambelor părți este dată de o apropiere cu dublu sens familie-școală, școală-

familie, apropiere care să corespundă interesului celor două instituții: educația timpurie pentru viață a 

copiilor. Stabilirea unui program comun de educație în școală și în familie, fixarea unor sarcini ale 

educației în familie care să susțină, să întărească și să întregească munca educativă din grădiniță sunt 

condiții de asigurare a unei unități de vederi a școlii și familiei. 
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STRATEGII DE INTEGRARE A ELEVILOR CU CES  ÎN ORA DE LIMBA ROMÂNĂ 

 

                                                                                                Moţ Bianca Elena 

                                                                                     Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”, Arad 

 

Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă obişnuite, la activităţile 

educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. 

Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind considerată prima 

instanţă de socializare), integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială 

a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitarea integrării ulterioare 

în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile 

acestui proces.  

Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care sunt 

suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea adecvată 

acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea 

şcolară şi socială. 

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul 

de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături 

care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Educaţia integrată se referă la integrarea în 

structurile învăţămantului general a elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării 

armonioase şi cat mai echilibrate a acestor categorii de copii.  

Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a 

acestora care să-i apropie cat mai mult de copii normali; a implementării unor programe cu caracter 

colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor 

funcţii menite să suplinească pe cele deficitare, crearea climatului afectiv în vederea formării 

motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare în special, asigurarea unui progres continuu în 

achiziţia comunicării; formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de 

deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea 

comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze normalizarea 

deplină. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere implicaţiile practice, teoretice 

ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru integrarea 

şi incluziunile în activităţile profesionale şi în colectivităţile sociale.  

Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte contribuie la 

dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. 
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Cultura psihopedagogică a cadrului didactic se compune din cunoştinţe de psihologie, pedagogie, 

metodică, dintr-un ansamblu de deprinderi şi priceperi practice solicitate de desfăşurarea acţiunii 

practice. 

Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de 

intervenţie individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului 

şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. În acest scop, principalele strategii care 

ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculum din învăţământul integrat se referă la : 

- selectarea unor conţinuturi din curriculumul general accesibile şi elevilor cu CES şi 

renunţarea la alte conţinuturi cu un grad ridicat de complexitate; 

- accesibilizarea întregului conţinut printr-un proces de simplificare, cadrul didactic participant 

la procesul educativ modificand conţinutul astfel incat sa devina realizabil; 

- diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu CES în 

activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora. 

Ca şi în cazul celorlalte discipline, ora de limbă şi literatură română, devine prilej de încercare 

de a dezvolta capacităţile de exprimare orală şi scrisă a elevilor cu CES. Cele trei competenţe generale 

nu se pot regăsi în activitatea de zi cu zi a cadrului didactic desfăşurand al unei activităţi ce are în prim 

plan relaţia cu aceşti elevi. Întreaga activitate trebuie sa se organizeze in vederea informarii si formarii 

cadrelor didactice de sprijin / itinerante privind utilizarea corecta a modalitaţilor de proiectare si 

implementare a demersului de intervenţie personalizata asupra copiilor cu cerinţe educative speciale, 

a identificării instrumentelor si a metodelor specifice de lucru adaptate particularităţilor de vârsta si 

individuale ale elevilor integraţi, creării premiselor pentru asigurarea unui climat socio-afectiv 

favorabil dezvoltării armonioase a personalităţii copiilor cu dizabilităţi. 

Profesorul trebuie sa dovedească creativitate în conceperea unor materiale auxiliare care sa favorizeze 

o evoluţie favorabilă a copilului cu cerinţe educative speciale, să dezvoltare abilităţii de a constitui un 

portofoliu individual de intervenţie personalizată conform particularitaţilor psiho-individuale ale 

copiilor integraţi.  

Competenţele specifice şi conţinuturile asociate dezvoltă un program educativ complex şi 

numai pregătirea cadrului didactic determină integrarea acestora în sistemul educaţional. Vom încerca 

o trecere în revistă a acestor competenţe specifice pentru a identifica conţinuturile educaţionale 

realizabile de elevii cu CES: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare devine realizabilă în măsura în care 

elevul construieşte mesaje orale diverse, transcrie structuri din texte cunoscute, aplică principiile 

ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat. Se observă o 
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imposibilitate a acestora de a crea forme lexicale corecte, să stabilească sensul unui cuvânt 

necunoscut prin apel la context, să stabilească rolul categoriilor semantice în textele literare 

studiate. 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea unor mesaje orale în situaţie de 

comunicare monologată şi dialogată devine realizabilă în măsura în care se solicită rezumarea orală 

a unui text dat. Realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor 

secundare devine item irealizabil deoarece, de cele mai multe ori, aceşti elevi îşi pierd atenţia pe 

parcursul desfăşurării activităţii educative. În ceea ce priveşte utilizarea categoriilor gramaticale 

învăţate, în diverse tipuri de propoziţii, dovedesc incapacitate de a asocia fiecărei părţi de vorbire,  

categoriile învăţate. Unii dintre ei însă diferenţiază subiectul de predicat şi uneori chiar alcătuiesc 

propoziţii respectând cerinţele indicate. Un element notabil îl constituie participarea la diferite 

situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei comunicării. 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse dovedeşte 

incapacitatea elevilor cu CES de a diferenţia elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul 

textului citit, de a identifica problema principală abordată. Reuşesc însă să prezinte succint 

subiectul operei literare fără identificarea momentelor subiectului într-un text epic şi a procedeelor 

de expresivitate artistică într-un text liric. 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbi române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte 

de realizare, cu scopuri diverse devine ineficient realizată; rezumarea unui text citit, relatarea unor 

fapte, motivarea unei opinii se produce în texte minime cu grave greşeli de ortografie şi punctuaţie. 

Se observă incapacitatea elevilor cu CES de a utiliza un lexic adecvat, de a-şi exprima o opinie, de 

a se exprima nuanţat. De cele mai multe ori întrebările sunt directe şi dirijate şi răspunsurile pe 

măsură: scurte şi fără nuanţă. 

Pentru ca activităţile să fie profitabile pentru toţi elevii, dascălul trebuie să găsească calea de 

mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la 

particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul educativ.  

Ora de limba şi literatura română devine importantă şi prin relaţia personală care se stabileşte 

între profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a determina dezvoltarea capacităţii de 

exprimare a propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ulitimul rând, a propriei viziuni despre 

viaţă. 

Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de 

intervenţie individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului şi 

pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. Raporturile dascălului cu fiecare elev în parte 
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sunt foarte importante. Elevii cu CES au mare nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră 

în contact social, aspect care vizează calităţile etice şi morale ale dascălului, sub al cărui control se află 

limita relaţionării. 
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Copiii cu CES pot fi copiii noştri! 
 

Prof. Cȋrstea Raluca Ioana 

Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” – Cȃmpina, Județul Prahova 

 

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație, care 

sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil. Fără 

abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea  şanselor  de acces, 

participarea şi integrarea şcolară, socială şi profesională. 

       Fiecare copil prezintă trăsături individuale şi de relatie cu mediul, trăsături care necesită o 

evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficiențe au şi ei aceleaşi trebuințe ȋn creştere şi 

dezvoltare. Aceşti copii au ȋn acelaşi timp şi anumite necesități, particulare, specifice, individualizate. 

Ei sunt diferiți din punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității chiar dacă prezintă 

acelaşi tip de deficiență. 

 

Legislaţia românească 

Legislaţia românească în domeniul educaţiei încadrează persoanele cu dizabilităţi în categoria 

persoanelor cu cerinţe educative speciale (CES) şi cuprinde o serie de acte normative care 

reglementează situaţia şi drepturile acestora. 

 

Cadrul legal:  

Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special 

sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială 

constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a 

îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a 

copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă 

socială şi protecţia copilului. 

Școala necesită muncă grea pentru a avea succes. Cu toate acestea, pentru unii studenți, chiar 

munca grea poate să nu fie suficientă. Unii studenți se confruntă cu provocări suplimentare în sala de 

clasă din cauza dizabilităților de învățare. Un handicap de învățare este o tulburare care inhibă 

capacitatea de a prelucra și de a reține informații. Deoarece există numeroase procese mentale care 

afectează învățarea, dizabilitățile de învățare pot varia dramatic. Iată cinci dintre cele mai frecvente 

dizabilități de învățare din sălile de clasă astăzi: 

✓ Dislexie 

Dislexia este poate cea mai cunoscută dizabilitate de învățare. Este o tulburare de învățare care 

împiedică capacitatea elevului de a citi și înțelege un text. Există o varietate de moduri în care acest 

handicap se poate manifesta. Unii oameni se luptă cu conștientizarea fonemică, ceea ce înseamnă că 

nu recunosc modul în care cuvintele se descompun în funcție de sunet. Probleme similare pot apărea 

cu procesarea fonologică, în care elevii nu pot face distincția între sunetele de cuvinte similare. Alte 

probleme se referă, în general, la fluență, ortografie, înțelegere și multe altele. Studenții pot 

experimenta o problemă de citire sau mai multe probleme atunci când se luptă cu dislexia. 
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✓ ADHD 

Tulburarea deficitului de atenție / hiperactivitate a afectat peste 6,4 milioane de copii la un moment 

dat. Deși există o anumită dezbatere cu privire la faptul dacă ADHD este sau nu un handicap de 

învățare în sensul cel mai tehnic, nu există nici o îndoială că este un impediment comun de învățare. 

Studenții care au ADHD au dificultăți să acorde atenție și să rămână la sarcină. Acești studenți pot fi 

ușor distrași și au adesea dificultăți în cadrul școlilor tradiționale. Experții leagă ADHD de structura 

creierului și există dovezi că ADHD poate avea și o componentă genetică. Spre deosebire de 

dizabilitățile tipice de învățare, care au nevoie de intervenții instructive, ADHD poate fi tratat cu succes 

cu medicamente și terapii comportamentale. 

✓ Discalculie 

Matematica este un alt domeniu principal de îngrijorare atunci când vine vorba de dizabilitățile de 

învățare. În timp ce dificultățile de citire pot afecta capacitatea unui student în matematică, unii studenți 

suferă și de disfuncții, ceea ce este o tulburare care afectează în mod specific capacitățile matematice 

ale unuia. Discalculia poate varia de la incapacitatea de a ordona numerele corect și se poate extinde 

la strategii limitate pentru rezolvarea problemelor. Studenții cu tulburări de matematică pot avea 

probleme în efectuarea calculelor matematice de bază sau pot avea dificultăți în concepte precum 

timpul, măsurarea sau estimarea. 

✓ Disgrafie 

În timp ce dizabilitățile de lectură primesc cea mai mare atenție, dizabilitățile de scris pot fi la fel 

de dificil de depășit. Aceste dizabilități sunt cunoscute sub numele de disgrafie. Disgrafia poate fi 

legată de actul fizic al scrisului. Adesea, acești studenți nu pot ține corect un creion, iar postura lor 

poate fi încordată în timp ce încearcă să scrie. Acest lucru îi determină să se obosească ușor, provocând 

descurajare care inhibă în continuare progresul. Disgrafia se poate referi, de asemenea, la dificultatea 

exprimării scrise. Cu acest tip de dizabilitate, studenții au probleme să își organizeze gândurile în mod 

coerent. Redactarea lor poate fi redundantă sau poate avea omisiuni evidente care afectează calitatea 

și lizibilitatea textului. Disgrafia poate determina elevii să se lupte cu structura de bază a propoziției și 

conștientizarea gramaticală. 

✓ Deficitele de procesare 

Deficiențele de învățare sunt, de asemenea, legate de deficitele de procesare. Când elevii au un 

deficit de procesare, au probleme să înțeleagă datele senzoriale. Acest lucru face dificil pentru studenți 

să facă performanțe într-o clasă tradițională fără sprijin instrucțional. Aceste deficiențe sunt cel mai 

adesea auditive sau vizuale și pot îngreuna studenții să distingă și să-și amintească informațiile 

importante care sunt necesare pentru a avea succes. 

Aceste cinci dizabilități de învățare se pot manifesta cu diferite grade de severitate, iar unii studenți 

se pot lupta cu mai mulți. Înțelegând aceste dizabilități, este posibil să găsiți soluții viabile, astfel încât 

fiecare elev să poată reuși în clasă. 

✓ Sindromul Asperger 

Sindromul Asperger (AS), cunoscut și sub denumirea de Asperger's, este o tulburare de dezvoltare 

caracterizată prin dificultăți semnificative în interacțiunea socială și comunicarea non-verbală, alături 

de modele de comportament și interese restrânse și repetate. Ca o tulburare mai ușoară a spectrului de 

autism (ASD), diferă de alte ASD prin limbajul și inteligența relativ normale . Deși nu este necesar 

pentru diagnostic, oboseala fizică și utilizarea neobișnuită a limbajului sunt comune. Semnele încep 

de obicei înainte de vârsta de doi ani și durează de obicei toată viața unei persoane. Nu se cunoaște 
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cauza exactă a lui Asperger . Deși este în mare parte moștenită, genetica de bază nu a fost determinată 

în mod concludent . Se crede că factorii de mediu joacă un rol. Imaginile creierului nu au identificat o 

afecțiune de bază obișnuită. În 2013, diagnosticul de Asperger a fost eliminat din Manualul de 

diagnostic și statistic al tulburărilor mintale , iar persoanele cu aceste simptome sunt acum incluse în 

tulburarea spectrului de autism, împreună cu autismul și tulburarea de dezvoltare pervasivă, care nu 

este specificată altfel. Rămâne în cadrul Clasificării Internaționale a Bolilor din 2019 ca subtip de 

tulburare a spectrului de autism. Nu există un singur tratament, iar eficiența intervențiilor speciale este 

susținută doar de date limitate. Tratamentul are ca scop scăderea rutinelor obsesive sau repetitive și 

îmbunătățirea abilităților de comunicare. Intervențiile pot include formarea abilităților sociale, terapia 

cognitivă comportamentală, terapia fizică, logoterapia, antrenamentul părinților și medicamente pentru 

probleme asociate, cum ar fi starea de spirit sau anxietatea. Majoritatea copiilor se îmbunătățesc pe 

măsură ce cresc, dar dificultățile sociale și de comunicare persistă de obicei. În 2015, se estimează că 

Asperger a afectat 37,2 milioane de oameni la nivel global.  Tulburarea spectrului de autism afectează 

bărbații mai des decât femeile, iar femeile sunt de obicei diagnosticate la o vârstă ulterioară. Sindromul 

poartă numele pediatrului austriac Hans Asperger, care, în 1944, a descris copiii în îngrijirea lui care 

creau neplăceri și lipsiți de abilități de comunicare non-verbală și de înțelegere a sentimentelor 

celorlalți . Concepția modernă a sindromului Asperger a apărut în 1981 și a trecut printr-o perioadă de 

popularizare.  Acesta a devenit un diagnostic standardizat la începutul anilor ’90.  

 

Celebritati cu sindrom Asperger 

Se presupune ca unele dintre cele mai mari și mai cunoscute genii din sufereau de tulburari de 

spectru autist. Iată 2 de persoane faimoase cu sindrom Asperger. 

• Daryl Hannah și-a făcut debutul pe ecran în filmul de groază supranatural, “The Fury”, al lui 

Brian de Palma din 1978. Actrița americană, care a fost diagnosticată cu începutul carierei lui 

Asperger, este cunoscută cel mai mult pentru rolurile din Blade Runner, Splash și Roxanne, 

printre altele. Potrivit actritei, Asperger-ului ei a făcut dificil să facă față unor cerințe sociale 

făcute de vedetele de la Hollywood. „Nu am participat niciodată la show-uri, niciodată la 

premiere”, spune Hannah. A învățat să se adapteze. "Acum am mici trucuri pe care le fac pentru 

a mă ajuta să fac față", a spus ea pentru Women Weekly. Atâta timp cât îmi amintesc să le fac, 

atunci sunt în regulă.”  

• "Am fost un elev slab, ceea ce m-a lăsat deschis la ridicol și mi-a dat un complex de 

inferioritate. Am crescut absolut convins că sunt prost".  La internat, directorul i-a spus că este 

„fără speranță” și a dezvoltat un „dispreț pur pentru autoritate”. „Am fost destul de prost la 

școală. Poate am avut dislexie. Nu am putut înțelege despre ce vorbea toată lumea. Eram un 

copil mic. Nu știam ce făceam de cele mai multe ori. M-au pus în internat pentru că nu știau ce 

să facă cu mine. Așadar, istoria mea școlară a fost slabă și cred că asta crește in orice copil 

multă mânie și singurătate. ” Acestea sunt afirmatiile unuia dintre cei mai apreciati actori din 

lume, Anthony Hopkins. El (născut la 31 decembrie 1937) este un actor, regizor și producător 

de film galez. A câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 1992 și a fost nominalizat 

de patru ori în plus. Hopkins a câștigat, de asemenea, trei BAFTA, două Emmys și Cecil B. 

DeMille Award. În 1993,i-a a fost acordar titlul de cavaler de catre regina Elisabeta a II-a. 

Hopkins a primit o stea pe Walk of Fame de la Hollywood în 2003, iar în 2008, a primit Bursa 

BAFTA pentru realizarea de-a lungul vieții de la British Academy of Film and Television Arts.  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1757 
 

• Vincent van Gogh - pictor olandez post impressionist, suferind de tulburări mentale şi 

considerat unul dintre cei mai mari pictori din istorie. 

• Ludwig van Beethoven - compozitor german cu deficiențe de auz, cu evoluție pâna la 

pierderea totală a acestuia. Folosea caiete de însemnări pentru comunicarea cu ceilalți. Era 

considerat unul dintre cei mai mari compozitori. 

• Stephen Hawking - astrofizician britanic cu lucrari privind istoria Universului și în domeniul 

cosmologiei. Suferind de paralizie, el depășeste mult speranța de viața dată de medici şi 

elaborează un model matematic al Universului, naștere și evoluție, expansiune,  studii în 

domeniul “gaurilor negre”, contradicția cu mecanica cuantică,etc.Popularizează domenii 

extrem de grele,teoretizate si matematizate ale știintei în lucrari precum “Scurta istorie a 

timpului”, ”Visul lui Einstein”, “Universul într-o coaja de nuca”. 

 

Elevi cu CES 

Ȋn plan personal, am avut oportunitatea să lucrez timp de 5 ani cu elev cu sindrom Asperger. 

Fiind copilul cel mai mic din familie, şi copil de medic pediatru, avea privilegiul unei educații şi atenții 

sporite. Cu ajutorul familiei şi al colegilor de clasă, a reuşit să ajungă la nivelul la care să ȋşi poată 

stăpȃni emoțiile negative şi să promoveze cu brio examenele naționale. Ca particularități 

comportamentale, prezenta interes crescut față de filme violente, ȋntrerupea des profesorul pentru a 

detalia un plan elaborat de a ucide pe cineva, nu avea puterea de a accepta un feedback negativ, iar ȋn 

momentele ȋn care acapara discuția, trebuia ascultat fără ȋntrerupere, altfel devenea nervos şi agresiv. 

Ulterior, ȋn urma explicațiilor, işi schimba rapid convingerile, ȋnsă acestea trebuiau expuse exact ȋn 

momentul dorit de el. Spre marea mea surpriza, avea ȋncredere ȋn colegii de clasă, era integrat printre 

ei şi, deşi mare iubitor de dulciuri, se limita la o cantitate indicate de către unul dintre colegii de 

ȋncredere. De asemenea, ȋn momentele ȋn care se enerva, tot colegii erau cei care ȋl puteau tempera şi 

era receptiv la intervenția lor. Ştia că poate avea ȋncredere ȋn ei, ȋntrucat nu urma să fie ironizat, ci 

susținut. Am remarcat că se plȃngea foarte des de oboseală şi ȋşi propusese să amȃne admiterea la 

facultate, doar pentru a se odihni. Ȋn ciuda agresivității sale, era un copil sincer şi care nu crea 

probleme, ora de curs se putea desfăşura conform planului, ȋntrucȃt intervențiile lui erau minore, iar 

deschiderea lui şi susținerea colegilor facilitau ȋntregul parcurs.  

 

Concluzii 

Copiii cu dizabilități intelectuale au nevoie de sprijin suplimentar și de modificări în mediul 

lor, precum și în tipul de activități pe care le desfășoară. Iată câteva modificări pentru studenții cu 

dizabilități intelectuale care îi vor ajuta să învețe mai bine. 

❖ Spațiu de lucru liniștit - Folosirea acestui spațiu doar pentru studiere va ajuta 

copilul să intre într-o rutină de studiu și, de asemenea, să înțeleagă că atunci când este 

așezat acolo, el trebuie să se concentreze asupra activității sau sarcinii și nu pe joacă. 

❖ Activități funcționale - Învață lucruri practice care vor fi utile, cum ar fi cum să 

mearga singuri spre scoala sau cum să găseasca drumul spre casa prietenului lor. 

❖ Repetarea conceptelor de-a lungul zilei - Copiii cu dizabilități intelectuale 

trebuie să învețe un concept în diferite moduri și au posibilitatea de a-l practica de multe 

ori pentru a-l învăța și a-și aminti. 
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❖ Raportul profesor-elev - Acești copii necesită sprijin și îndrumare suplimentară 

în timp ce lucrează la activitățile lor. În mod ideal, se spune ca ar trebui să existe cel 

puțin 1 profesor pentru fiecare 3 copii cu dizabilități intelectuale. 

❖ Învățare practică - Folosirea tuturor simțurilor pentru a învăța îi ajută, de 

asemenea, să învețe și să păstreze informația mai bine. 

❖ Programul - Orarul trebuie să aibă perioade scurte de activitate și trebuie să 

alterneze între activitățile fizice și cele așezate. Programul strict trebuie să încerce, de 

asemenea, să includă unele aspecte ale îngrijirii de sine, astfel încât copiii să înceapă să 

devină mai independenți în a-și pune sau a scoate pantofii, a merge la toaletă sau a se 

hrăni. 
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ŞCOALA INCLUZIVĂ – O ŞCOALĂ DESCHISĂ TUTUROR 

 
Prof.Horvat Oana Gabriela 

Şcoala Gimnazială ,,Petre Carp,, Tufeşti 

 

 
                   Şcoala incluzivă presupune în primul rând recunoaşterea dreptului fiecărui copil la 

educaţie şi apoi înţelegerea diferenţiată de adaptare şi învăţare specifice fiecărui copil în parte ca fiind 

naturale. 

                   Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească  a societăţii la obligaţia acesteia de a 

asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative 

speciale,ca o provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor,dar şi a politicilor şi practicilor 

de excludere şi segregarea elevilor cu cerinţe educaţionale,speciale în învăţământul de masă,are ca 

scop rezolvarea câtorva dintre problemele pe care le întâmpină copii în procesul aducaţiei şi 

dezvoltărilor. Fiecare copil,indiferent de apartenenţă sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale 

are dreptul la o educaţie de bună calitate care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea 

capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. 

                 Pentru ca activitatea instructiv-educativă să fie posibile pentru toţi elevii,aceasta trebuie să 

se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile 

diferite ale elevilor la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru  propriu,unor grupuri de elevi sau  

chiar fiecărui elev în parte.Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte 

trebuie să aibă un caracter integrat,iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţial,să fie 

adoptate particularităţile elevilor. Cadrele didactice implicate în educaţia incluzivă pun accentul pe 

dezvoltarea de activităţi care comportă lucrul în echipă şi cooperarea pe respectarea identităţii culturale 

a fiecărui copil în parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii activităţilor de predare-învăţare-

evoluare, la nivelul fiecărui copil. În acelaşi timp programele de sprijin,şi remedierea şcolară,utilizarea 

posibilităţilor oferite de  curriculum-ul la decizia şcolii şi implicarea părinţilor în diverse activităţi 

extracurriculare organizate la nivelul unităţii de învăţământ reprezentând tot atâţia paşi către succesul 

şcolar al fiecărui copil. 

              Procesul de transformare a şcolii tradiţionale într-una incluzivă cere timp şi tehnici noi de 

abordare din partea fiecărui profesor. Obiectivele educaţionale incluzive vizează combaterea 

neparticipării şcolare, ca şi abandonul sau eşecul şcolar, prin demersuri care depăşesc baremele impuse 

de dificultăţile de ordin material personal, familial sau social cu car se confruntă copii.În acelaşi 

timp,educaţia incluzivă vizează asigurarea unor condiţii optime de învăţare care să ofere tuturor şansa 

unui start egal în viaţă din punct de vedere educaţional. Principiul egalităţii de şanse reprezintă 

conceptul de bază al şcolii incluzive, prin aplicarea căruia acesta contribuie la anularea diferenţelor de 

valorizare bazate pe criterii subiective de ordin etnic sau social.Incluziunea la nivel şcolar se realizează 

prin respectarea şi valorizarea diferenţelor socio-culturale existente în rândul elevilor şi prin 

promovarea bogăţiei şi a diversităţii experienţei educative care rezultă din aceste diferenţe. 

                Şcoala incluzivă devine o şcoală deschisă tuturor,o şcoală prietenoasă, flexibilă care 

abordează procesul de predare-învăţare-evaluare într-un nivel dinamic şi atractiv, o şcoală care,prin 

sprijinul oferit copiilor se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuiind la 

eliminarea prejudecăţilor bazate de apartenenţa la un anumit mediu şi la spargerea barierelor existente 

între diferite grupuri din interesul unei comunităţi. 
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                Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţa problematicii, a soluţiei în care un copil 

cu handicap este integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba  pe de o parte de situaţia copilului 

respectiv iar pe de alta parte situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce urmează 

este o bună înţelegere reciprocă,o existenţă socială normală a copiilor,în ciuda diferenţelor existente. 

Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat cu tot ce are el pozitiv,cu tot ce 

poate aduce vieţii de grup.Această normalizare  a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi care 

învaţă să respecte dreptul la diferenţă,să fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă. 

               Procesul de integrare educaţională a elevilor cu C.E.S. include elaborarea unui plan de 

intervenţie individualizat în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară 

joacă rolul esenţial. Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevii 

vor participa la procesul de învăţământ după posibilităţile fiecăruia iar cadrele didactice trebuie să-şi 

adapteze metodele pedagogice. 

                Aşadar o şcoală incluzivă este o şcoală deschisă către orice elev, o şcoală care primeşte orice 

elev. Îi valorizează şi îi fac să se simtă ca acasă, o şcoală care oferă sprijin accentuat pentru acei copii,o 

şcoală ideală unde  sunt ajutaţi să-şi atingă potenţialul   nativ. 
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN 

DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂŢILOR ELEVILOR CU C.E.S. 

 
Prof.Grosu Viorel 

Şcoala Gimnazială ,,Petre Carp,, Tufeşti 

 
                                  

                                 ,,Să nu-i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi.Această lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 

adapteze. ,, 

                                                   (Maria Montessori-,,Descoperirea copilului,,) 

 

               Educaţia este un drept fundamental al omului (toţi copii trebuie sa aibă dreptul la o educaţie 

gratuită şi de calitate) ce permite fiecăruia să dobândească cunoştinţele necesare pentru a înţelege 

lumea de astăzi şi pentru a putea participa în mod activ la aceasta. Ea contribuie la păstrarea valorilor 

stă la baza învăţării de-a lungul vieţii,creează încredere,te face mai independent şi totodată conştient 

de drepturile şi posibilităţile proprii,învăţându-l pe individ cum să se comporte în calitate de cetăţean 

responsabil şi informat. Şcoala este ca o lume fermecată,plină de basm şi furie,este lăcaşul unde se pun 

bazele ,,clădirii,, fizice şi spirituale a copilului.Cadrul didactic ,,modelator de suflete şi minţi ştie cu 

mult tact şi răbdare să-i treacă pragul  palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrăji şi 

mister,a jocului, a poeziei,a cântecului. 

              Educaţia incluzivă este cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să raspundă 

nevoilor tuturor elevilor.Ea nu trebuie tratată ca un subiect aparte, ci ca o nouă abordare a dezvoltării 

sistemului şcolar. În clasele incluzive elevii, cu sau fără probleme ajung să înveţe împreună,dar şi unul 

de la celălalt. În dezvoltarea învăţării, un climat  de prietenie este foarte important,fiind capabil să 

creeze , un mediu optim de învăţare. Mulţi factori determină succesul claselor incluzive:parteneriate 

între familie şi şcoală,colaborarea cu cadrele de specialitate,formarea continuă a personalului 

didactic,programe educaţionale individualizate şi nu în ultimul rând,comunicare. 

               Profesorul utilizează numeroase tehnici pentru a ajuta la construirea şi consolidarea unităţii 

clasei:jocuri şi sarcini de natură să construiasca un grup, cântece referitoare la comunitate căutarea de 

către elevi a noi metode de a-i ajuta pe ceilalţi precum şi implicarea elevilor în rezolvarea problemelor. 

De asemenea trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie dându-le încredere în 

forţele proprii,în propria reuşită, în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale 

lor. 

                 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ,ea nu 

epuizează sfera influenţelor formulative exrcitate asupra copilului având un rol bine stabilit în formarea 

personalităţii copiilor.  Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se 

pot  realiza mai uşor socializarea copiilor cu C.E.S. În funcţie de specificul lor,aceste activităţi dezvoltă 

la elevi priceperi,deprinderi   şi abilităţi cognitiv şi comportamentale, mult mai solide, pentru ca 

desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 

socială 

                 Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiilor şi drumeţiilor,permit dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea,sporirea interesului de 
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cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a 

mediului natural.Am desfăşurat activităţi cu elevii clasei pe care o conduc,la care au participat şi elevi 

cu deficienţă mintala medie... cadrul colectivului: „Vizita la Grădina Zoologică”, „Să redescoperim 

frumuseţea falezei Dunării”, „Obiective turistice din judeţul Tulcea”. 

                Concursurile cu tematică diferită/artistice/pe discipline de studiu,dezvoltă la elevii cu C.E.S. 

Spiritul de competiţie,de echipă,îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii. 

 Dintre concursurile organizate cu elevii clasei unde sunt învăţători,menţionez: „Cel mai bun pieton”, 

„De la suflet la suflet” , „Sărbătoarea primăverii”. 

                Sărbătorile de 8 Martie,de Crăciun,permit socializarea şi valorizarea acestor copii.Pus în 

situaţia de a practica o diveristate de comportamente,de a se transpune în „pielea unor personaje” 

,elevului i se solicită un anumit mod de comportament,i se oferă prilejul de a acţiona efectiv pe baza 

unor reguli de comportare civilizată,de a exersa în mod direct comportamente,relaţii sociale. 

                  Deci,formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative 

generale, comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare sunt diferite şi,indiferent de tipul 

de educaţie: specială, integrată, incluzivă sau de conceptele utilizate, problema personalităţii elevului 

trebuie să ocupe locul principal. 
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Studiu de caz  

 
Prof. Gruia Adina Maria 

 Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, Slatina 

 

I  Date personale 

              1. Nume şi prenume : M. N. 

              2. Locul şi data naşterii : Slatina 

              3. Domiciliul : Slatina 

              4. Clasa : a V-a 

 

II  Date familiale 

1. Ocupaţia şi locul de muncă a părinţilor. 

• Tata : muncitor 

• Mama : casnică 

2. Structura şi componenţa familiei: Familia acestui copil se compune  din mama,  bunica din partea 

mamei şi alţi doi fraţi de 8 şi respectiv 14 ani. 

3. Tipul familiei: Părinţii nu sunt căsătoriţi. Tatăl e la închisoare de când M.N. avea 8 ani. Această 

familie este de etnie romă.  

4. Condiţii de viaţă şi muncă ale copilului nu sunt acceptabile. 

5. Influenţe din afara familiei există din partea vecinilor, prietenilor şi colegilor. 

 

III  Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii 

1. Caracteristici ale dezvoltării fizice 

Copilul este dezvoltat normal.Indicatorii de înălţime, greutate şi perimetru toracic au valori normale 

pentru vârsta sa. 

2. Îmbolnăviri: Bolile copilăriei : varicelă la 6 ani. Alte forme de îmbolnăvire nu a avut. 

3. Deficienţe (senzoriale, motorii) nu este cazul 

 

IV   Particularităţi ale debutului şcolar  

1. Dezvoltarea motivelor şi intereselor de cunoaştere: Doreşte să cunoască aspecte variate ale 

mediului ce-l înconjoară. 

2. Capacităţi de a efectua acţiuni practice şi mentale – în limite medii 

3. Capacitatea de a vorbi – în limite normale 

 

V   Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectuală 

Caracteristici ale funcţiei sensorio – perceptive 

• Predomină modalitatea auditivă de recepţie a informaţiei 

• Percepţie difuză a materialului de învăţare 

• Percepţie bună a culorilor şi a formelor 

Nivelul de inteligenţă – inteligenţă bună 

Gândire – intuitivă 

Memorie – slabă 

Imaginaţia – reproductivă 
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Limbajul –  Oral: vorbeşte clar 

                   Exprimare uşoară şi corectă în fraze 

              Scris: dezordonat şi greu de descifrat 

Atenţia: concentrarea atenţiei este greoaie şi scurtă ca durată 

Interesele copilului: pentru activităţi practice 

Afectivitatea – se exteriorizează. În relaţiile cu colegii are tendinţe de a atrage atenţia numai asupra 

lui. În relaţiile cu profesorii este destul de ascultător, dar are şi momente în care este neascultător. 

Faţă de mama sa este încăpăţânat, nu comunică cu ea, este agresiv. 

Voinţa – foarte rar şi foarte greu se lasă convins să lucreze şi să comunice cu cei din jur. De cele 

mai multe ori refuză să coopereze. 

Priceperi, deprinderi pentru activităţile practice 

❖ Lucrează în moduri ce depind de starea cu care vine la şcoală în ziua respectivă 

❖ Este puţin sârguincios 

❖ Este inventiv, îi place să creeze fel de fel de lucrări practice(desene, obiecte) 

 

VI  Conduita copilului la lecţie şi în clasă 

❖ Atenţia şi interesul sunt inegale 

❖ Are abateri comportamentale frecvente ce deranjează ceilalţi colegi  

 

VII Conduita copilului în grup 

❖ Intră în contact cu grupul de colegi 

❖ Colegii îl văd egoist, interesat numai de sine 

 

VIII Trăsăturile de personalitate 

Temperament – puternic exteriorizat, nestăpânit, agresiv deseori, cu tendinţe de dominare, atragerea 

atenţiei asupra lui. 

Emotivitate – neemotiv, lasă impresia că nimic nu-l atinge şi nu-l impresionează 

Dispoziţie afectivă predominantă – este optimist 

Însuşiri aptitudinale – lucrează încet şi de aceea nu se încadrează în timp, dar de cele mai multe ori 

o face cu plăcere 

Caracter  

❖ Atitudini faţă de muncă: pozitive rareori 

❖ Atitudini faţă de alţii: pozitive rareori 

❖ Atitudini faţă de sine: pozitive deseori 

Am aflat de la mama sa că ea singură are în grijă cei trei copii ai săi pentru că tatăl copiilor e la 

închisoare din anumite motive. Învăţătoarea copilului a îndrumat-o spre un cabinet psihologic, 

sesizând că are tulburări comportamentale. 

În urma examenului psihologic s-a primit rezultatul următor: „prezent în mediu, interes pentru 

jocuri, comprehensiune bună, limbaj normal dezvoltat, cunoştinţe medii, nevoie mare de protecţie şi 

afecţiune, IQ=88”. 

Comportamentul său agresiv faţă de colegi şi profesori continua şi se agrava. Legătura cu familia 

s-a ţinut aproape în fiecare zi. I-a fost prezentat un model de conduită, de relaţionare cu colegii, pornind 

de la cele mai mici sfaturi până la cele mai importante. La început copilul refuza să se implice în 
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activităţile frontale, vroia să iasă în evidenţă în fiecare moment (în clasă, în timpul orelor, dar şi în 

pauze, la masă, pe stradă, etc).  

Are cunoştinţe bune de matematică, se exprimă bine, se descurcă bine în activităţile practice, şi 

educaşia fizică a descoperit că-i place. A fost încurajat şi lăudat în faţa colegilor. Astfel şi-a descoperit 

singur calităţi pe care nici el nu ştia că le are, a căpătat încredere în forţele proprii, a prins drag de ceea 

ce face la şcoală (în limitele forţelor lui).  

În urma aplicării câtorva metode de interacţiune cu acest copil am sesizat că acesta dă semne de 

nervozitate mai rar, este mai liniştit, recunoaşte când greşeşte, este mai responsabil, ştie să-şi îndrepte 

greşeala măcar prin scuze dacă nu prin fapte, este politicos, nu mai deranjează orele. 

Măsurile luate au fost de stricteţe în ceea ce priveşte respectarea programului zilnic de la şcoală, 

atenţie în relaţiile cu ceilalţi din jur, participarea la tot felul de activităţi practice, asumarea 

responsabilităţii în diferite activităţi. Copilul a fost îndrumat spre anumite cercuri ocupaţionale unde 

are posibilitatea să-şi dezvolte abilităţile, ocupându-i astfel majoritatea timpului. 

 

IX Propuneri 

❖ Păstrarea, în continuare, a modelului de interacţiune cu acest copil 

❖ Acordarea unei responsabilităţi a copilului în activităţile pe care le desfăşoară la şcoală, dar 

şi acasă 
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PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE 

                                                                                                 Prof. înv. Primar Bejerea Maria 

                                                                                                 Școala Gimnazială Știuca, Timiș 

   

          Democratizarea învăţământului a fost şi este un deziderat permanent al societăţii contemporane 

care vizează egalizarea șanselor de reușită școlară în condițiile unei instruiri de calitate. Implicarea 

democratizării în domeniul educației presupune disponibilizarea efectivă a tuturor resurselor 

pedagogice – informaționale, umane, materiale, financiare – existente la nivelul societății, pentru 

formarea-dezvoltarea optima a celor care indeplinesc, in diferite etape ale vietii, rolul si statutul de 

“obiect al educației”. Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, 

dar realizarea practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă 

majoră ale reformelor.  

          Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democraţii 

secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate reală a şanselor 

individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în dezvoltarea la 

maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director al evoluţiei 

speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie diferenţiată şi 

specializată, în funcţie de „echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, de aptitudinile şi interesele 

fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre competente ale societăţii. Acest nou principiu de politică 

şcolară a căpătat o expresie practică la începutul secolului al XX-lea. 

          Educația – drept al fiecarui copil, întărit de dreptul de a participa la viața socială și de ideea 

multiculturalismului (acceptarea și valorizarea diferențelor). În condițiile actuale, școala trebuie să-și 

extindă scopul și rolul pentru a putea raspunde unei mai mari diversități de copii. Învățământul, în 

calitatea sa de prestator de servicii, trebuie să se adapteze cerințelor copiilor și nu invers. Altfel spus, 

este necesar să se facă trecerea de la integrare la incluziune. 

         Integrarea este asimilarea unui elev în educaţia de masă, unde acesta se adaptează (sau nu) 

politicilor, practicilor şi curriculum-urilor existente în şcoala respectivă, în timp ce şcoala în sine 

rămâne în mare parte neschimbată.  

          Conceptul de educaţie incluzivă a apărut ca urmare a recunoaşterii faptului că integrarea nu era 

suficientă pentru a împiedica marginalizarea copiilor cu nevoi speciale, copiilor cu deficienţe sau a 

acelora care diferă în alt mod faţă de „norma” generală. Se recunoaşte acum faptul că nu putem să ne 

aşteptăm ca elevii să se adapteze în mod miraculos pentru a se armoniza cu politici şi practici şcolare 

ce au fost iniţial elaborate în vederea educării unei majorităţi dominante de copii, omogenă din punct 

de vedere cultural şi fără dizabilităţi. De asemenea, nu este acceptabil nici să căutăm să „remodelăm” 

copiii care sunt diferiţi, presupunând că nu este nimic rău dacă aceştia pierd sau sunt forţaţi să îşi 

ascundă aspecte importante ale propriei persoane, aspecte care le definesc identitatea. 

           Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se 

dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la 

educaţie pe baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1767 
 

pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile 

elevilor; diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. 

Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. 

             Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul 

general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor 

cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării 

acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de 

natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. Conceptul de cerinţe educative speciale 

presupune necesitatea unei abordări diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de 

deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: 

deficienţe mintale, deficienţe de auz sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, 

tulburări de comunicare şi relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu 

şi cazurile copiilor care eşuează la şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin 

din comunităţi etnice defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând 

caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor 

educaţionale şi implementarea programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a 

caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure 

şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a 

instituţiilor locale abilitate. Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe 

educative speciale pot fi integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale 

din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. 

Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în 

întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte. Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de 

combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind 

şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi. Societatea contemporană pune tot mai mult accentul 

pe diversitate. 

             Educaţia pentru diversitate este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne 

confruntăm. Valorificarea diversităţii permite toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese 

implicate în explorarea şi descoperirea noului, conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi 

măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. 

Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare 

prezente în interiorul lor. Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie corect 

formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să 

trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. 

               Multiculturalitatea este un fenomen care ne îmbogăţeşte cu diversitate. Şcoala trebuie să 

formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea ca nu există valori superioare sau valori 

inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea 

celorlalte culturi cu care vin în contact. 

               Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentro o tratare pluralistă a 

diversităţii culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea 
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acestuia pentru a ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice 

pentru producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între 

elevi, profesori şi familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi 

eficient la instituţia şcolară 

               Educaţia incluzivă înseamnă că toţi copiii şi tinerii învaţă împreună în stucturi obişnuite ale 

învăţământului preşcolar, şcolar şi superior. Incluziunea înseamna ca toţi copiii să participe la viaţa şi 

activităţile şcolii indiferent de nevoile pe care le au. Incluziunea este văzută ca un proces continuu de 

depăşire a barierelor de învăţare şi participare pentru toţi copiii şi tinerii. În acest sens incluziunea şi 

segregarea nu sunt stări fixe. Şcolile se îndreaptă treptat spre incluziune rezolvând problema segregării. 

Educaţia incluzivă se referă la sprijinirea şcolilor în depăşirea obstacolelor pentru ca acestea să poată 

progresa şi să poate veni în întâmpinarea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor 

               Principiile incluziunii se subsumeaza ideii de educatie pentru toti care presupune o nouă 

orientare sau schimbare de optica ce pune accentul pe : cooperare, parteneriat, invatare sociala si 

valorizare a relatiilor pozitive, umaniste in educatie.  

               Conceptul de „egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 

democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate 

reală a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în 

dezvoltarea la maximum a acestor şanse.  
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Cooperarea și parteneriatul dintre cadrele didactice de sprijin și cele de la clasă în asigurarea 

suportului pentru învățare 

 

Crișan Ioan Dorin 

Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai Târgu Mureș 

 

Cunoștințele și abilitățile acumulate tradițional în educația specială trebuie cunoscute și făcute 

disponibile pe scară mai largă decât până acum. 

Cooperarea personalului din școlile speciale cu cele obișnuite se referă atât la profesori cât și la 

asistenții de clasă. 

 Sensul de bază al colaborării personalului didactic este de regulă dinspre școala specială spre cea 

generală. Profesorii din școala specială se pot angaja în trei feluri de activități în școala generală: 

predare, sprijin pentru colegii din această școală și monitorizarea cooperării dintre cele două unități. 

Predarea poate fi realizată la elevii care provin din școala specială sau se poate extinde și la alți elevi 

din școala generală; în anumite situații, mai rare, un profesor din școala specială își poate lua întreaga 

clasă și poate realiza cu ea predarea-învățarea în incinta școlii generale, ceea ce desigur este mai mult 

o schimbare de context fizic, dar poate fi și un pas util spre familiarizarea copiilor din școala specială 

cu particularitățile școlii generale. 

 Atunci când elevii din școala specială sunt trecuți în clase din școala obișnuită, profesorii din 

școala specială pot fi în continuare implicați în activitatea de predare-învățare cu acești copii, atât direct 

cât și în colaborare (în parteneriat, în echipă) cu profesorii clasei obișnuite. Sprijinul poate fi acordat 

în bună măsură și altor copii decât celor care provin din școala specială, precum și cadrelor didactice 

care lucrează cu aceștia, respectiv acei elevi din școala generală care întâmpină dificultăți de învățare. 

Din acest punct de vedere profesorii de educație specială sunt o resursă foarte utilă: sursa generală de 

informare cu privire la specificul predării-învățării la copiii cu CES (literatura de specialitate relevantă, 

metode și materiale, etc.), sursa de informare cu privire la serviciile pentru copii si familii în dificultate. 

 Ei pot asigura consiliere și în privința unor situații particulare de copii care prezintă dificultăți 

de învățare. Personalul școlii speciale nu trebuie să preia și responsabilitatea colegilor din școala 

generală, ci doar să rețină o doză de răspundere pentru elevii care provin din școala specială, în măsura 

în care aceasta este necesară. 

  Parteneriatul cadrului didactic specializat cu cel de la clasa obișnuită este din ce în ce mai mult 

abordat. Acesta se poate realiza în forme variate, în funcție de circumstanțele particulare și preferințele 

individuale. Multe aspecte depind de credibilitatea profesorului de educație specială, de capacitatea lui 

demonstrată de a oferi sprijin și consiliere, sau acolo unde este necesar, ajutor practic direct. 

 Slavin insista asupra nevoii de coordonare dintre cadrele didactice de la clasele obișnuite și 

profesorii de educație specială. Cadrele didactice care lucrează în clasa obișnuită pot participa la 

diferite activități (de tipul conferință, seminar, analiză de caz, etc.) realizate în comun cu personalul de 

educație specială, în afara interacțiunii directe dintre cele două grupuri de personal didactic - la 

activitatea din clasă sau în cadrul consultărilor axate pe evoluția unui (unor) copil (copii). 

 Oricare ar fi însă maniera de cooperare dintre aceștia, fiecare în parte trebuie să recunoască că 

are o experiență și o importanță crucială pentru succesul școlar al copilului cu CES integrat. Profesorul 

clasei obișnuite este expert în organizarea și funcționarea clasei, în curriculum și în tehnologia 

didactică utilizată, în proiectarea așteptărilor cu privire la performanțele elevilor, etc.  
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 Profesorul de educație specială este expert în cunoașterea specificului unui anumit grup de copii 

cu handicap, în posibilitățile și deficiențele particulare ale acestuia cu privire la învățare, în tehnicile 

specifice de instruire a acestora, etc. Toate aceste informații și abilități la un loc sunt extrem de 

importante pentru succesul integrării școlare, de aceea comunicarea dintre profesorii din școala 

obișnuită și cei specializați este foarte necesară. 
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Condiții pentru succes în cadrul integrării copiilor cu CES 

 

Crișan Maria Emanuela Simona 

Colegiul Agricol Traian Săvulescu Târgu Mureș 

 

 Este necesar să remarcăm că succesul educației integrate depinde și de modul în care sunt 

pregătiți copiii cu handicap, de faptul dacă aceștia au beneficiat de un program de recuperare, care să 

le sporească capacitatea de efort și de receptivitate în fața intervențiilor educațional-instructive. 

 Psihopedagogia specială conține modalități diverse de intervenție, care se concretizează în 

programe recuperative ce se pot realiza prin forme diferite. 

 Spre exemplu în țările mai dezvoltate, copiii cu CES frecventează școala de masă prin 

completarea unor activități suplimentare, efectuate de un specialist de sprijin sau de unul itinerant, 

astfel încât un copil beneficiază de contribuția mai multor specialiști. 

 Recuperarea urmărește pe de o parte, să valorifice la maximum disponibilitățile subiectului, dar 

pe de altă parte, palierele psiho-fizice care nu sunt afectate trebuie antrenate în mod compensatoriu, în 

așa fel încât ele să preia activitatea funcțiilor deficitare și să permită însușirea de abilități care să 

înlesnească integrarea eficiență în comunitatea normală. 

Paralel, prin recuperare, se realizează și o pregătire psihologică a subiectului, care să contribuie la 

crearea unor stări efectiv-emoționale corespunzătoare, în care confortul psihic este menținut de 

satisfacții în raport cu activitățile desfășurate. 

 1. Recuperarea prin învățare se realizează prin adoptarea de soluții care să sporească activismul 

subiecților, sa determine cât mai multe acumulări, să determine achiziții care să-l apropie pe copilul 

cu handicap de normal. Pentru a fi cât mai eficientă, recuperarea prin învățare trebuie să înceapă, pe 

de o parte, ca și în cazul copilului normal, încă de la vârsta preșcolară și, în același timp, adaptată la 

caracteristicile psihoindividuale, iar pe de altă parte, ea trebuie să fie considerată în funcție de tipul de 

handicap, căci la deficienții de limbaj, de vedere și motori, recuperarea se poate realiza printr-o învățare 

predominant intelectuală, la cei cu dizabilități de intelect, învățarea va fi predominant afectivă și 

emoțională, în timp ce la cei cu afecțiuni de auz, recuperarea se poate baza pe combinarea formelor 

descrise mai sus. La toate categoriile de handicap menționate, recuperarea cuprinde complementar și 

învățarea morală și învățarea motrică. 

 Modelele verbale au un rol determinant pentru această învățare, căci ele asigură înțelegerea și 

asimilarea prin facilitarea codificării simbolurilor lingvistice (orale și scrise). Modelele verbale nu se 

limitează numai la însușirea conținuturilor informaționale, ci permit să se realizeze înțelegerea și 

comunicarea cu cei din jur. 

 Atât normele morale, cât și abilitățile motorii se însușesc prin învățarea afectivă, psihomorală și 

psihocomportamentală. Ele sunt menite să contribuie la dezvoltarea sentimentelor, convingerilor, 

atitudinilor, aspirațiilor și idealurilor, a modelelor de acțiune și de comportare, ca obiectiv principal ce 

se realizează la nivelul oricărei școli. În sens psihologic, învățarea nu se limitează la procesul de 

însușire de cunoștințe, ci și la formarea și dezvoltarea comportamentelor adaptabile, ca urmare a 

instalării însușirilor ce permit co-echilibrarea personalității cu mediul înconjurător. 

 2. Recuperarea prin psihoterapie cuprinde o mulțime de dimensiuni și se poate constitui ca o 

metodă de învățare eficientă ce duce la ameliorarea psihică și psihosocială a copiilor cu handicap de 

limbaj, motor și senzorial și chiar în unele forme ușoare sau medii, ale handicapului mintal. 

Psihoterapia nu înlătură handicapul, în schimb, fortifică spiritul și personalitatea, înlătură anxietatea și 
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izolarea, determină motivații și activează pulsiunile subiectului, diminuează stările conflictuale, 

sentimentul de inferioritate și consolidează trăsăturile pozitive ale personalității. 

 3. Recuperarea prin terapie ocupațională poate cuprinde și jocul, ca și muzica, dansul și 

activitatea în genere, în aprecierea acesteia trebuie avut în vedere că unii copii cu handicap manifestă 

un interes aparte pentru muzică, pentru pictură, pentru dans, pentru unele activități practice, care îi pot 

aduce satisfacții majore și prin care ei se pot realiza mai bine decât în activitățile cu caracter intelectiv, 

cu grad ridicat de dificultate. Aceste activități duc la menținerea bunei dispoziții și la stimularea 

apetitului pentru activitate. 
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STUDIU DE CAZ 

 

ProfesorNeagoie Aurelia Mariana 

Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu”, Blaj 

 

A. Date personale 

 Nume și prenume : D.M.  

Vârsta : 13 ani și 2 luni  

Clasa: a IX-a  

Școala: Liceul Tehnologic ”T. C.” 

Diagnostic: deficiență mintală ușoară  

 

B. Date familiale  

Numele și prenumele părinților:  

Tata: Vasile, 45 ani, muncitor 

Mama: Floare, 39 ani, muncitor 

Natura familiei: eleva provine dintr-o familie organizată, cu condiții socio- economice și culturale 

modeste  

Bugetul familiei: insuficient  

Numărul fraților: două surori de 4, respectiv 12 ani 

Relații familiale: mici conflicte intrafamiliale datorate unor neajunsuri materiale, dar cu caracter 

temporar.  

 

C. Antecedente personale  

Naștere: la termen, a decurs dificil: forceps  

Greutate la naștere: 1.700 g.  45 cm  

Alimentație: naturală  

Starea de sănătate actuală: în afară de problemele medicale inerente creșterii și dezvoltării, eleva nu 

este în evidență cu afecțiuni clinice sau cronice.  

Dezvoltarea fizică este normală vârstei, iar starea de sănătate este bună.  

 

D. Date psihologice semnificative  

Limbaj și comunicare: 

 - înțelegerea mesajului: reacționează adecvat la mesaje verbale, dar descifrarea scrisului rămâne 

limitată;  

- volumul vocabularului: vocabular sărac, cu puține adjective și verbe, frecvența predominantă a 

substantivelor față de alte părți de vorbire (specific copilului cu deficiență mintală ușoară);  

- exprimare: structuri gramaticale deficitare, enunțuri incomplete, lipsa acordului dintre subiect și 

predicat, construcții de tip SPC (subiect + predicat + complement), lungimea medie a enunțului în 

limbajul scris este de 6,2, debit verbal normal;  

- tulburări de limbaj: dislalie polimorfă, dislexo-disgrafie ușoară; vârsta de apariție a limbajului oral – 

2 ani și jumătate;  

- controlul și coordonarea mișcărilor: coordonare generală a mișcărilor ușor deficitară (caracteristică 

deficientului mintal);  
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- lateralitate: stânga; orientare spațială: se orientează în spațiul apropiat; orientare temporală: cu lacune 

(cunoaște momentele zilei, zilele săptămânii)  

 

Cognitiv:  

- percepție: ușor distorsionată, imagini perceptive lipsite de detalii;  

- atenție : fluctuantă, dificultăți de concentrare a atenției;  

- memorie: memorare mecanică, păstrare de scurtă durată, reactualizare lacunară;  

- gândire: concret-situațională;  

- imaginație: lipsită de imagini noi, originale  

 

Trăsături de personalitate:  

- temperament: predominant sangvinic, cu tendință moderată spre extraversie; emotivitate: emotiv, dar 

fără reacții dezadaptative; dispoziție afectivă predominantă: vesel, optimist;  

- însușiri aptitudinale: lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp;  

trăsături de caracter: 

- atitudinea față de sine: ușor egocentrism, atitudinea față de ceilalți: pozitivă  

 

Nivel socio-afectiv și adaptarea în mediul școlar:  

- stabilitatea conduitei: ușoară instabilitate, cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar nu grave;  

- conduita în grup: participă la activitatea de grup numai dacă este solicitata;  

- rezistența la solicitări: scăzută;  

- capacitate de adaptare: scăzută  

 

E. Date pedagogice semnificative  

- ruta școlară: 

- învățământul preșcolar: Grădinița cu Program Normal Bucerdea Granoasa 

- învățământul primar: Școala Gimnazială Bucerdea Granoasa, cu tratare diferențiată; 

 - stilul de muncă intelectuală: neglijent, cu rămâneri în urmă la învățătură și la alte activități; - 

discipline la care întâmpină dificultăți: Limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie 

- rezultate școlare: eșec școlar  

 

F. Servicii terapeutice de care beneficiază copilul:  

-Nu participa la activitati suplimentare 

 

G. Propuneri și strategii de ameliorare a eșecului școlar : 

 - Discuții cu părinții elevei în care se clarifică importanța implicării și a sprijinului afectiv oferit în 

familie, dar și importanța interesului manifestat de familie față de conduita școlară a fiicei lor. 

 - Includerea familiei într-un Program de educare a părinților  

- Continuarea activităților de terapie a tulburărilor de limbaj pe baza unui program de intervenție 

personalizat care să aibă în vedere toate structurile afectate,de la pronunție până la structura 

gramaticală.  

- Menținerea orientării școlare a elevei către învățământul de masă cu tratare diferențiată ; 
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- Atitudine suportivă din partea colectivului didactic, încurajarea acesteia și întărirea 

comportamentelor așteptate prin recompense de tip școlar, determinând astfel ca motivația extrinsecă 

a elevului să devină una intrinsecă.  

- Includerea elevei în diverse activități extrașcolare în cadrul cărora aceasta are inițiative, își manifestă 

creativitatea și își pune în valoare aptitudile sale speciale.  

- Gratificarea fiecărui progres obținut pe parcursul schimbării conduitei sale, prin încurajări și 

recompense 

- Monitorizarea permanentă a evoluției școlare și personale a acesteia.  

- Menținerea unei colaborări permanente între familie, colectivul profesoral, și profesorul de terapie a 

tulburărilor de limbaj, în vederea aflării celei mai bune modalități de progres școlar.  
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Studiu de caz privind specificul intervenţiei psihopedagogice  

în tulburările de învăţare ale elevului cu autism 

 

                                                                                             Prof. Radoslav Simina Ioana 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa 

 

Autismul este una dintre „enigmele” care de ceva timp au devenit o mare necunoscută, o mare 

problemă, dar şi o provocare pentru numeroşi educatori, specialişti din domeniul psihopedagogiei 

speciale sau chiar părinţi.  

 Experienţa practică a identificat o categorie aparte de copii care prezintă dificultăţi de 

comunicare şi relaţionare cu cei din jur, instabilitate emoţională, toate acestea asociate sau nu cu 

deficienţe de intelect, comportament stereotip, repetitiv, având relevanţă în desfăşurarea nor Există la 

această oră metode şi terapii de reabilitare care le oferă celor a căror viaţă este marcată de autism 

posibilitatea de a primi educaţie şi a se dezvolta, dar acest lucru este posibil doar dacă se intervine 

timpuriu, într-o manieră profesionistă şi intensivă oferită în cadrul comunităţii.  

            Orice intervenţie terapeutică are ca şi scop final  integrarea copiilor cu dizabilităţi în 

societate,  în funcţie de potenţialul fiecarui copil . Practica şi noile politici educaţionale au demonstrat 

că discriminarea pozitivă poate aduce succese, pentru că ea presupune, dreptul la diferenţă şi la 

specificitate într-un cadru şcolar nediscriminativ.  

O combinaţie între intervenţia timpurie, educaţia specială, sprijinul familiei şi, în unele cazuri, 

medicaţia, ajută la creşterea numărului de copii cu autism care trăiesc o viaţă normală.  Intervenţiile 

speciale şi programele educaţionale pot mări capacitatea lor de a învăţa, comunica şi relaţiona cu alţii 

şi pot reduce severitatea şi frecvenţa comportamentelor nedorite. 

mală a activităţilor educative şi de socializare mai ales în primii ani de viaţă. 

 

DATE  CU  PRIVIRE  LA  COPIL  ŞI  LA  FAMILIA  DIN  CARE  FACE  PARTE 

Nume şi prenume:  C. M. 

Data naşterii: X.X.2011 

Domiciliul: Jud. Constanta 

Vârsta înscrierii în grădiniţă şi în şcoală: nu a frecventat grădiniţa / 8 ani  

Tipul de şcoală: Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă – curriculum special 

Numele părinţilor: C.C. şi C.V. 

Vârsta părinţilor: 43 şi 50 

Profesia părinţilor: asistent personal /  zilier 

Fraţi sau surori: o soră - C.C. 

Alţi membrii ai familiei care locuiesc cu copilul: bunici paterni 

Condiţii de locuit: precare 

Relaţiile dintre părinţi: conflictuale 

Relaţiile dintre părinţi şi copii: Relativ bune – Copilul manifestă afecţiune faţă de mama sa şi invers. 

Cu tatăl său interacţionează doar seara. 

Atitudinea părinţilor faţă de problemele de educaţie ale copilului: 

 Mama este implicată în educaţie copilului. Colaborează cu  specialişti: medicul neuropsihiatru; 

profesorul pshihopedagog  de la clasă; profesorul educator; logopedul şi psihologul. 
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Relaţiile dintre părinţi şi colectivul de cadre didactice: 

 Mama este cea care păstrează legătura cu cadrele didactice. Respectă foarte rar indicaţiile 

profesorilor. 

Cine se ocupă de educarea copilului şi cât timp: 

Mama în cea mai mare parte a timpului, profesorul psihopedagog – aproximativ 4 ore;  

profesorul educator – 4 ore. 

Atitudinea mamei faţă de unele dificultăţi pe care le prezintă copilul: Mama este cea care s-a preocupat 

de educaţia copilului până în prezent. Se simte de multe ori neputincioasă în faţa unor pronleme. 

Metode şi procedee folosite de mamă în educarea copilului: instrucţiuni 

Date speciale semnalate de mamă cu privire la unele aspecte ale comportamentului copilului: (somn, 

hrănire, curăţenie corporală, spiritul de ordine, comportarea în raport cu ceilalţi membri ai familiei, 

dar şi cu privire la comportamentul copilului, când este despărţit temporar de părinţi sau în legătură 

cu comportamentul faţă de evenimentele inedite, precum persoane străine sau evenimente neaşteptate 

 Prezintă tulburări de somn. Are un deficit mare de atenţie. Orice stimul nou prezent în mediu 

îi distrage atenţia. De asemenea, în prezenţa unor anumite persoane devine extrem de agitat, mergând 

prin camera înainte şi înapoi, şi tipând. 

 

DATE  CU  PRIVIRE  LA  STAREA  DE  SĂNĂTATE   ŞI  LA  DEZVOLTAREA  FIZICĂ  A  

COPILULUI 

Diagnostic: Autism infantil (F83/ F84), Retard mental mediu (F71) 

Medicaţie: Stratera şi Rispen 

 

ANAMNEZĂ 

 C. Mihai provine dintr-o familie organizată, dar în cadrul căreia a beneficiat de condiţii pentru 

o dezvoltare armonioasă. Familia se confruntă cu probleme de ordin financiar, singurele venituri 

stabile fiind aduse de către mamă, care este asistentul personal al copilului.  

Datorită diagnosticului său, el are în permanenţă nevoie să fie supravegheat, mama sa 

neputându-şi lua un alt serviciu. Uneori, pe parcursul zilei, când Mihai este la şcoală, mai merge şi 

munceşte cu ziua la diverse persoane.  

În cadrul primei întâlniri, la care au participat Mihai şi mama sa, s-a observat comportamentul 

copilul şi i s-au adresat mamei sale o serie de întrebări.  

Scopul acestei prime întâlniri a fost acela de a culege o serie de informaţii cu privire la Mihai, 

realizarea unei prime evaluări. 

Astfel, mama sa ne-a furnizat o serie de informaţii foarte importante pentru acest caz. Ca de 

exemplu, ne-a precizat că primele semne au fost observate  în jurul vârstei de 3 ani şi jumătate, când 

copilul părea din ce în ce mai absent, nu verbaliza. Mama sa s-a prezentat la medicul de familie din 

satul în care locuiesc, dar acesta a asigurat-o că nu este nicio problema, că este posibil ca, copilul să 

vorbească mai  greu.  

Diagnosticul de autism infantil i-a fost pus la vârsta de 5 ani şi jumătate, de către un medic 

neuropsihiatru infantil din cadrul spitalului judetean. A început să i se administreze medicamentaţie, 

dar fără terapie. 
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TERAPIA  DE  COMPENSARE 

La vârsta de 6 ani, fiind în evidenţele Direcţiei de asistenţă socială şi  protecţie a copilului, a 

fost îndrumat spre un Centru de zi din cadrul direcţiei. A urmat un an şi jumătate de terapie ABA în 

cadrul acestui centru de zi. Datorită faptului că Centrul de zi se afla în oraşul Constanţa, iar satul din 

care provine Mihai este la câţiva zeci de kilometrii de Constanţa, din păcate Mihai nu a putut veni în 

fiecare zi  la terapie. De aceea rezultatele scontate au fost mult mai slabe decât au fost prognozate. La 

vârsta de 8 ani a fost înscris într-o şcoală specială. 

În prezent, Mihai  beneficiază de o intervenţie specializată, constând în tratament 

medicamentos şi terapii specifice elevilor cu deficienţă mintală. 

Activitatea de terapie are în vedere recuperarea deficienţei mintale. Ceea ce îi îngrijorează cel 

mai mult pe părinţi este agitaţia psihotrică, stereotipiile şi comportamentul agresiv. 

 

EVALUAREA  NIVELULUI  DE  DEZVOLTARE   

În urma  aplicării scalei Portage vă prezentăm o imagine de ansamblu a nivelului de dezvoltare 

a lui Mihai. Această evaluare s-a realizat în urmă cu 2 ani.  

Astfel, Mihai stabilea contact vizual atunci când era strigat, dar nu reuşea să-l menţină decât 

pentru o perioadă scurtă de timp, 5-10 sec.  

În ceea ce priveşte comportamentul motor, copilul manifesta indepedenţă în mişcări şi echilibru 

în poziţiile staturale; dar nu reuşea să  se joace cu mingea, să o prindă sau să o arunce. Desfăcea şi 

îmbina jucării, monta şi demonta  jucăriile ce intrau una în alta. Putea pune obiectele mici în containere, 

trece un obiect dintr-o mână în alta. Îndeplinea doar anumite comenzi simple promptat. Construia un 

turn din mai multe cuburi.  

În ceea ce priveşte orientarea spaţio-temporală vă precizăm că Mihai nu cunoştea zilele 

săptămânii sau anotimpurile. Nu prezinta o capacitate de orientare bună în spaţiu. Opera cu noţiunile 

sus-jos şi mare-mic. Identifica principalele segmente corporale atât la el, cât şi la alte persoane.  

În ceea ce priveşte comportamentul cognitiv, identifica cu uşurinţă culorile, animalele 

domestice, fructele, legumele, formele – cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi, dar nu le reprezintă grafic. 

Se concentra foarte greu asupra sarcinilor de lucru. Nu avea însuşit conceptul de număr.. Era receptiv 

la materialul audio-vizual. Putea realiza un puzzle din 6 piese cu ajutor. Putea emite silabe, cuvinte 

simple.. 

În ceea ce priveşte angajarea în sarcină, cât şi pe parcursul desfăşurării acesteia, copilul necesita 

să fie promptat din partea adultului în vederea captării şi focalizării atenţiei. Prezenta agitaţie 

psihomotorie, instabilitate psihoafectivă, toleranţă scăzută la frustrare. 

În ceea ce priveşte comportamentul socio-afectiv, Mihai manifesta dezinteres pentru 

persoanele pe care nu le cunoaşte. Urmărea persoanele care se mişcau în faţa lui, dar nu avea nici o 

reacţie vis-a-vis de ele. Când era strigat răspundea ridicând privirea. Nu cunoştea numele persoanelor 

din familie. Era apropiat de  mama sa. Plângea dacă nu a vedea pe aceasta un timp mai îndelungat.  

Prefera activităţile individuale, evita jocurile de grup. Nu interacţiona cu copiii din grupul-clasă, chiar 

dacă i se cerea de către o persoană adultă.  

În ceea ce priveşte deprinderile de autonomie şi autoservire, acestea erau parţial însuşite – 

mânca singur mâncare solidă, se dezbracă singur, dar nu se îmbrăca singur, nu se ducea singur la baie. 

Se spala singur pe mâini şi faţă. Folosea prosopul dacă era promptat.. 
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INTERVENŢIA  PSIHOPEDAGOGICĂ: 

După realizarea evaluării, în cadrul celei de-a doua întâlnire, a fost stabilită Mihai o serie de 

obiective, de comun acord cu familia elevului. 

Astfel, printre obiectivele pe termen lung se numără:  

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de interacţiune, explorare a mediului ambiant; 

• Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de discriminare şi identificare a stimulilor externi 

în mediul ambiant; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare prin sisteme  comunicaţionale diverse; 

• Formarea şi dezvoltarea controlului, coordonării psihomotrice şi abilităţilor manuale; 

• Stimularea comunicării în mediul extern; 

Obiectivele pe termen scurt sunt: 

• Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de atenţie şi ascultare; 

• Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de imitare; 

• Formarea deprinderilor  de orientare spaţială; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare prin limbaj verbal şi scris; 

• Dezvoltarea capacităţii de coordonare oculo-motorie; 

• Dezvoltarea capacităţii de reprezentare mentală; 

• Dezvoltarea conştiinţei de sine, a identităţii; 

• Dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală; 

În cadrul intervenţiei terapeutice s-au folosit următoarele terapii: stimularea cognitivă, educaţia 

psihomotrică, ludoterapia şi artterapia. S-au realizat o serie de exerciţii: exerciţii de orientare după 

stimuli vizuali, auditivi, olfactivi, în spaţiu (cabinet şi în aer liber); exerciţii de deplasare până la sursa 

vizuală, auditivă, olfactivă; exerciţii de identificare la cerere a obiectelor din mediu şi a categoriilor de 

obiecte; exerciţii de identificare a imaginilor ce reprezintă obiecte identice, dar de mărimi diferite, 

poziţii spaţiale diferite; exerciţii pentru stimularea folosirii limbajului însuşit în diferite situaţii 

cotidiene; exerciţii pentru identificarea acţiunilor în imagini şi denumirea acestora; etc. 

 

REZULTATE OBŢINUTE  ÎN   URMA  INTERVENŢIEI  PSIHOPEDAGOGICE   

C.Mihai a urmat un program educaţional personalizat.  

 Ultima evaluare s-a realizat în luna iunie 2020. Până în prezent datorită intervenţiei terapeutice, 

s-a constatat o îmbunătăţire la nivel cognitiv, psihomotor şi a abilităţilor de autoservire şi a celor ludice. 

Însă, ceee ce putem preciza este faptul că pe perioada vacanţei, datorită absenţei terapiei 

realizate în şcoală, Mihai a pierdut o serie de achiziţii. Acest lucru s-a constatat şi în cazul altor copiii 

diagnosticaţi cu autism. Este foarte important pentru copiii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist 

să nu întrerupă activitatea terapeutică. Ei sunt obişnuiţi cu o anumită rutină zilnică.  

 

RECOMANDĂRI: 

Se recomandă implicarea în activităţi specifice vârstei sale, in cadrul unui  program structurat 

de terapie cognitiv – comportamentală, în care să dezvolte relaţii sociale.  
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                     Școala incluzivă, o școală deschisă tuturor 

 

Prof. înv.primar Popa Floredana  

Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca 

 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestora de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, 

dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să 

suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea 

normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor 

integra mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor 

cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  

sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o 

muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă 

a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții 

reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea 

cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

Forme ale integrării copiilor cu c.e.s. în școala românească 

▪ Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și 

stabilește un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta 

și susține un nou mod de desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul 

activităților școlare, adaptând materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și 

oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă. 

▪ Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli 

de masă unde să intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice 

și al specialiștilor din școală, o mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii 

de copii.  

▪ Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru 
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copiii deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul 

care se ocupă cu elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești 

copii, atât în spațiul special amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile 

permit acest lucru, colaborând direct cu educatorii din clasele unde sunt integrați copiii. 

▪ Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu 

cerințe speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant 

(specializat in munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel 

participa la activitatile scolii respective. 

▪ Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul 

itinerant este responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de 

sprijinire a copilului și familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește 

evoluția școlară a copilului, colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat 

copilul și intervine atunci când apar probleme de învățare sau de adaptare a copiilor la anumite 

cerințe școlare. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. 

De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de 

învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă 

cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în 

scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de 

învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru 

a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul 

lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite 

astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă 

acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de 

profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  

     Educaţia incluzivā se adresează tuturor copiilor şi promovează ideea că şcoala trebuie să se schimbe 

şi să se adapteze nevoilor elevului şi nu invers. Educaţia incluzivă garantează prin flexibilitatea sa 

pregătirea pentru viaţa socială şi profesională a tuturor elevilor cu / fără deficienţă. Beneficiul acestui 

tip de învăţământ rezultă din: eliminarea barierelor de învăţare; asigurarea şanselor egale tuturor 

elevilor, indiferent de: sex, rasă, condiţie socială, etc.; soluţiile efective, adaptate nevoilor de învăţare 

ale fiecărui elev; lucrul în echipă: cadru didactic de la clasă, cadru didactic de sprijin, psiholog, 

logoped, medic şcolar, părinte, mediator şcolar, comunitatea. Cu certitudine şcoala este cea care 
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contribuie la formarea capacitāţilor cognitive şi de integrare socialā dar tot şcoala ne–a demonstrat că 

acceptarea diferenţelor poate fi un punct de pornire în valorizarea fiecăruia dintre noi. 

 

  ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga) 
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O șansă pentru copiii cu CES 

 

prof. Lazăr Mihaela Ema 

Școala Gimnazială Sf. Gheorghe, Craiova 

 

          Elevii cu CES sunt o realitate permanentă, din păcate. Dacă acum câțiva ani, auzeam de câte un 

copil pe ici-colo, astăzi îi găsim aproape în fiecare colectiv de grădiniță sau școală primară. Acei copii 

care au adus cu sine ADHD-ul sau TSA-ul în mediul școlar îi regăsim acum în clasele terminale ale 

gimnaziului și la liceu. Sunt copii care pot avea șansă, doar dacă noi  suntem dispuși s-o acordăm. Nu 

spun că nu e greu, ci doar că nu este imposibil. Poate fi dificil, dar poate fi și frumos. Poate fi obositor, 

dar ne poate aduce și fiori de bucurie. Pentru că, acești copii, ce se pregătesc să intre în școală ori sunt 

elevi, foarte curând vor fi adulți. Nu dispar, ci cresc. Dacă ne prefacem că nu-i vedem, nu se vor 

evapora. Vor traversa viața împreună cu noi.                 

           Noile viziuni asupra procesului educațional, cele incluzive, trebuie să pornească de la premisa 

responsabilității sociale și profesionale a cadrului didactic, care trebuie format, susținut și împuternicit 

pentru cunoașterea și aplicarea tehnologiilor didactice de adaptare/diferențiere curriculară, evaluare și 

promovare.  

              În școala incluzivă, cadrele didactice se conduc de următoarele axiome: 

 - fiecare elev este capabil să învețe și rostul educației este de a dezvolta potențialul fiecăruia; 

-  abilitățile copiilor pot fi dezvoltate printr-o instruire individualizată și diferențiată eficace; 

-  inteligența nu este distribuită diferit (unii copii sunt mai inteligenți, alții mai puțin inteligenți), ci 

există mai multe tipuri de inteligență ce trebuie identificate, dezvoltate și valorizate pentru fiecare 

copil;  

-  rolul educației nu este de a-i selecta pe cei capabili, ci de a dezvolta potențialul fiecărui copil.   

               Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea integrării 

acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană 

capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru rezolvarea problemelor 

reale şi apropiate. 

               Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către 

factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare 

de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie 

de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 

conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se 

facă diferenţiat.            

              Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale 

din perspectiva diferenţelor dintre elevi.  

            Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de 

învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi 

şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe 

adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor 

educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin 

oportunităţi educaţionale variate.      

     1.  Elevi  

A.  Idei de activități 
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- așezarea optimă a copilului în clasă; 

- să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie; 

- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

- tabla este recomandat să fie albă sau verde; 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare. 

- jocul;  

  a) jocuri de socializare; 

 b) jocuri de stimulare senzorială; 

 c) jocuri de autonomie personală; 

 d) jocuri de dezvoltare cognitivă. 

            Educația extracurriculară, cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor.  

-      Educația nonformală; 

-      Educația informală;  

 Activitățile extracurriculare desfășurate într-un cadru informal le permit copiilor cu dificultăţi 

de învățare/adaptare în mediul preșcolar/școlar să reducă nivelul anxietăţii şi să se dezvolte intelectual 

mult mai uşor. Aceste activitati permit dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 

diferite activităţi socio-culturale bogate în conţinut, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de 

suport pentru adaptarea școlară și apoi reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale 

şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 Activităţile extracurriculare organizate împreună cu copiii pot avea un conţinut cultural, 

artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la 

viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

    B. Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, 

Cubul, Turul galeriei etc. - adaptate);  

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- valorizarea activității în fiecare oră; 

- ancorarea de interesele copilului, hobby-urile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare. 

C. Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, 

jetoane etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 
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- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc.  

   D. Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului; 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului.  

- chestionare; 

- portofolii cu produsele activităților; 

2. Cadre didactice 

  

A. Idei de activități 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- simpozioane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu 

CES); 

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice 

- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru - elevul nostru)  

- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

B. Strategii de învățare 

- mese rotunde; 

- workshop-uri; 

- dezbateri; 

- interasistențe; 

- lucru în echipă; 

C. Resurse 

- pliante/reviste/afișe informative; 

- tehnologii informatizate; 

- listă cu lucrări de specialitate; 

- materiale didactice adecvate; 

- cadru normativ : 

-  Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului        necesar 

elevilor cu tulburări de învățare.  

Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități 

și/sau CES.  

D. Evaluare 

- chestionare; 

- portofolii cu produsele activităților; 

BIbliografie - www.didactic.ro 
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Îmbunătățirea evaluării psihopedagogice a elevilor cu CES în cadrul proiectelor Erasmus+ 

Prof. psihopedagog  Constantin Mădălina 

 Școala Gimnazială Specială “SF. Nicolae”, București                    

 

 Printre nenumăratele avantajele proiectelor europene Ewrasmus + se numără și îmbunătățirea 

modalitățlor de evaluare psihopedagogică pentru elevii cu cerințe educative speciale. Această 

experiență deosebită o avem și noi, profesorii psihopedagogi din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale 

”Sf. Nicolae” București, în cadrul proiectului ”Robotics for the Inclusive Development of Atypical 

and Typical Children” 2019-2022, finanțat prin programul Erasmus +, 2014-2020 Acțiunea Cheie 201- 

Parteneriate strategice. 

 Alături de profesori din cadrul a două universități de renume: ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar, Ungaria și Libera Universita di Bolzano, Italia, care asigură partea științifică, 

de cercetare și instruire a proiectului participă la activitățile proiectului specialiști IT de la două firme 

non-profit ce activează în domeniul educațional formal și nonformal, concentrându-se pe robotică și 

utilizarea roboticii în cadrul procesului instructiv-educativ (coordnatorul proiectului, Abacusan Stúdió 

Oktatásszervezo Kft, Ungaria și Interonline Cooperacion 2001, Spania). În același timp, de aplicarea 

acestor strategii de utilizare a roboților în procesul de învățare se ocupă profesori de la școli special 

sau școli inclusive din Ungaria, Italia, Turcia și țara noastră. 

 Pentru a se putea demonstra și evidenția avantajele utilizării roboticii în cadrul activităților de 

înățare la elevii cu cerințe educative speciale, proiectul se desfășoară pe principiile unei microcercetări, 

fiind astfel necesară evaluarea grupului țintă înainte și după desfășurarea activităților de robotică. 

Astfel s-a conturat și definitivat la nivelul grupului de lucru de specialiști din toate aceste instituții o 

baterie de teste psihopedagoigice. Aceste teste au fost selectate astfel încât să acopere întreaga întreaga 

paletă psihopedagogică și să evidențieze ulterior progresele înregistrate pe fiecare palier în parte. 

  

 

 

Pentru o aplicare unitară la nivel internațional bateria de teste a fost standardizată sub forma 

unui manual de aplicare  ținându-se seama în același timp de specificlul fiecărei țări.  Acesta a 

fost tradus în toate limbile țărilor participante pentru a facilita utilizarea de către fiecare dintre 
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specialiștii implicați în proiect dar și pentru înțelegerea acestora de către elevii evaluați ( elevi cu 

cerințe educative special de vârste 8 și 14 ani din școli special sau integrați în școlile de masă). 

 Bacteria de teste este alcătuiă din șapte teste după cum urmează 

• Test de înțelegerea unui text 

• Teste pentru evaluarea psihomotricității și motricității fine – Testul ”Crucea” și Testul ”Ceasul” 

 

• Test pentru evaluarea orientării spațiale – Test de ”rotire mentală” 

 

• Test pentru evaluare atenției –Testul Bell 
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• Chestionar pentru evaluarea competențelor sociale 

 

• Test pentru gândire standardizată – Testul Bebras 
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• Test pentru evaluarea creativității – Test de gândire divergentă 

 
 Astfel, în concluzie subliniez oportunitatea deosebită de dezvoltare a unor instrumente de 

evaluare psihopedagogică a elevilor cu cerinșe educative speciale utilizând cadrul general al 

Proiectelor Erasmus+ și încurajez școlile în general dar mai ales școlile special să aplice pentru astfel 

de proiecte europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

*** ”Resurse educaționale” https://www.riderobotics.eu/ 

*** ”Resurse educaționale”  https://abacusan.hu/ 

*** ”Resurse digitale” https://www.artec-kk.co.jp/studuino/en/ 

 

https://www.riderobotics.eu/
https://abacusan.hu/
https://www.artec-kk.co.jp/studuino/en/
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Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare la elevii cu tulburări din spectrul autist prin 

utilizarea metodelor de comunicare augmentativa și alternativă 

 

Prof. Cabuz Elena 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa 

 

 

Dificultățile de comunicare reprezintă unul dintre criteriile de diagnosticare a unei persoane 

cu autism. Aria comunicațională este afectată în măsuri diferite, în funcție de gravitatea afectărilor 

și a tulburărilor asociate. Unii dintre copii nu ajung să-și dezvolte limbajul vorbit, iar capacitatea lor 

de înțelegere va fi limitată. Alții îți vor dezvolta limbajul, însă mult mai târziu decât ar fi normal. În 

multe cazuri se poate observa prezența stereotipiilor verbale și a ecolaliei, fenomene cu un impact 

negativ asupra funcționalității comunicării.  

Impactul tulburărilor din sfera comunicațională este major, recuperarea în urma intervenției 

terapeutice fiind condiționată de dezvoltarea acelor capacități care să permită atingerea unui grad de 

funcționalitate a comunicării.  

 Tulburările de limbaj reprezintă rezultatul disfuncțiilor intervenite în recepționarea, 

înțelegerea, elaborarea și realizarea comunicării scrise și orale din cauza unor afecțiuni de natură 

organică, funcțională, psihologică sau educațională care acționează asupra copilului mic în perioada 

apariției și dezvoltării limbajului. 

Se estimează faptul că o treime dintre copiii diagnosticați cu autism nu reușesc achiziționarea 

nici unui limbaj și o altă treime nu dezvoltă decât un limbaj rudimentar. Progresele înregistrate de 

copiii autiști sunt influențate de gravitatea autismului (sever, mediu, ușor), de vârsta la care copiii încep 

terapia, de deficiențele asociate. 

Deficiențele de natură comunicațională au un impact negativ atât asupra vieții și dezvoltării 

autonomiei persoanelor diagnosticate, cât și asupra familiilor de apartenență. Intervenția terapeutică 

este esențială în procesul de recuperare sau de ameliorare a manifestărilor decompensatorii. În aceste 

condiţii, metodele alternative şi augmentative de comunicare (AAC) par a fi o soluţie eficientă şi 

viabilă în atenuarea acestor deficite, predominant în situaţiile în care intervenţia este demarată încă de 

la cele mai fragede vârste. 

AAC este definită ca fiind o arie a practicii clinice care încearcă să „compenseze (temporar sau 

permanent) pattern-urile deteriorate şi deficitare ale indivizilor cu tulburări severe în sfera comunicării 

expresive” (ASHA, 1991, p.10), iar intervenţia prin natura sa, implică o abordare multimodală, care 

are menirea de a sprijini aceste persoane în a utiliza întreaga gamă de abilităţi de comunicare pe care 

le posedă, inclusiv „vorbire reziduală sau vocalizări, gesturi, semne sau comunicare asistată” (ASHA, 

1991, p.10). Practicată la scară largă, ipoteza comunicării totale este unanim acceptată, ceea ce face ca 

în prezent să fie considerată abordarea cea mai adecvată în cazul acestor categorii de persoane (Duff 

şi Healy, 2011). 

Întârzierile în dezvoltare și în special tulburările din spectrul autist, sunt însoțite de o paletă 

largă de manifestări comportamentale și disfuncții în evoluție. Palierul comunicațional și socializarea 

sunt puternic afectate în acest context. Pentru a crește calitatea intervenției terapeutic-recuperatorii, 

suntem obligați să diversificăm metodele utilizate în activitățile cu elevii și să ne folosim la maxim de 

particularitățile de dezvoltare ale acestora, care ar putea facilita intervenția psihopedagogică. 
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Datorită particularităților de dezvoltare, elevii sunt dependenți în mare măsură de materialul 

concret. Acesta le oferă un suport necesar în fixarea cunoștințelor și înțelegerea legăturii dintre diverse 

fenomene. Suportul concret se dovedește util și în cazul dezvoltării deprinderilor de comunicare. 

Utilizarea de pictograme facilitează demersul de comunicare și oferă elevilor cu disfuncții în această 

arie, un set de instrumente în transmiterea de răspunsuri adecvate și comunicarea propriilor necesități. 

Pictogramele pot fi folosite de către elevii non-verbali, oferindu-le acestora o formă alternativă de 

comunicare, dar și de către cei verbali, sprijinind în acest caz demersul comunicațional și oferind un 

sprijin suplimentar înțelegerii și utilizării funcționale a limbajului. 

Comunicarea se află la baza sistemului de relaționare cu ceilalți. Chiar dacă un copil nu vorbește, el 

poate învăța o mulțime de lucruri în ceea ce privește comunicarea și limbajul. Terapia limbajului se 

referă nu doar la limbajul verbal, ci cuprinde întreaga sferă complexă a comunicării. 

În primul rând trebuie să se lucreze pentru dezvoltarea limbajului receptiv (înțelegerea 

limbajului), în activități în care copilul trebuie să facă anumite lucruri, să arate, să dea, să pună etc. 

În același timp este important să se lucreze pe limbajul gestual, care face parte din componeneta 

expresivă a limbajului. Gesturile îl pot ajuta pe copilul care nu vorbește să rezolve multe situații 

problematice. Utilizarea de pictograme îi pot îmbunătăți copilului comunicarea cu cei din jur și poate 

duce la o scădere apreciabilă a frustrării și a comportamentelor dezadaptative. 

 Mijloace AAC: 

• Signalong; 

• Softuri AAC ( PictoAutism și Widgit) 

 

Prezentarea mijloacelor AAC 

- Signalong 

 
Signalong este un sistem întăritor de semne, dezvoltat cu scopul de a-i ajuta pe copii și adulți 

să dobândească abilități lingvistice și comunicaționale, și să ofere sprijin acolo unde există dificultăți 

de comunicare.  

În măsura în care o afirmație generală poate fi aplicată unor indivizi care se dezvoltă fiecare în 

felul și în ritmul său propriu,Signalong urmează cursul general al dezvoltării limbajului.  În parteneriat 

cu un program lingvistic structurat,Signalong este destinat susținerii și încurajării limbajului vorbit și 

de aceea fiecare semn trebuie însoțit de cuvântul rostit.  În mod ideal, semnele ar trebui folosite ca un 
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fapt natural, cotidian, în același mod în care vorbim. Cuvintele folosite trebuie restrânse, asigurându-i 

elevului timpul necesar pentru a asimila și învăța să folosească un vocabular tot mai extins. Semnele 

și cuvintele trebuie predate lent și cu grijă, pentru a ne asigura că elevul nu este niciodată suprasolicitat 

sau supus unor cerințe pe care nu le poate îndeplini.  

Signalong este conceput pe stadii aproximative de dezvoltare, evoluând de la obiectele concrete 

la identificarea de imagini și fotografii. În consecință,  limbajul învățat în secțiunile de început poate 

fi repetat ulterior, când elevul trece de la concret la abstract. Persoanele răspunzătoare cu predarea 

trebuie să aibă în vedere în perioada de început, că un semn folosit pentru un obiect concret trebuie 

predat din nou, în calitate de concept abstract.  

Atunci când se comunică prin semne este important să se selecteze o mână (numită „mână 

lucrătoare”)  care să preia conducerea în cadrul semnului, în timp ce cealaltă mână intervine doar atunci 

când semnul se realizează cu două mâini. Odată ce este selectată mâna lucrătoare este important să 

existe consecvență în folosirea ei.  Vocabularul este împărțit pe secțiuni care nu sunt în mod necesar 

consecutive, dar primele secțiuni conțin vocabular de bază, ce va fi util la un stadiu mai timpuriu decât 

celelalte secțiuni de vocabular adițional.  

Cuvintele și semnele trebuie introduse atunci când li se poate asocia o semnificație.  

Este necesar să subliniem că SIGNALONG, reprezintă un sistem întăritor de semne și că fiecare 

semn trebuie acompaniat de cuvântul rostit acolo unde este posibil.  Pe termen scurt, elevul va fi 

capabil să exprime nevoi de bază, pe termen lung utilizarea sistemului va duce la diminuarea anxietății 

și creșterea gradului de autonomie. 

 

- Softuri AAC ( PictoAutism și Widgit) 

Widgwet SymWriter este o aplicatie utilizată pentru efectuare de exerciții în format electronic, 

indiferent de nivelul de cunoștințe pe care îl dețin copiii. 

Permite accesul la un vocabular atractiv, cu peste 1.000 de simboluri, ce acoperă peste 40.000 

de cuvinte. Sunt utilizate simboluri pentru a înțelege sensul cuvintelor. 

 Aplicația permite și crearea tablelor de comunicare și personalizarea lor în funcție de necesități.  

 

 
 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1794 
 

 

Bibliografie și resurse: 

• https://signalong.org.uk 

• https://www.widgit.com 

• Wilkinson K.M., Reichle J., „The role of aided AAC in replacing unconventiona 

communicative acts with more conventional ones”. In Mirenda P. Şi Iacono T. (Eds) Autism 

Spectrum Disorders and AAC, Paul.H Brookes Publishing, Baltimore London, pp. 355-384, 

2009 

 

 

 

https://signalong.org.uk/
https://www.widgit.com/
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Importanța  dezvoltării auzului fonematic în prevenirea apariției tulburărilor de 

pronunție 

 
Prof. Ioniță Violeta 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța 

 

 
Auzul fonematic joacă un rol important în discriminarea sunetelor, silabelor şi a cunoştinţelor 

ca unităţi specifice limbajului.El se deosebeşte de auzul fizic şi nu se confundă cu acesta. Un om poate 

să aibă un auz fizic foarte şi un auz fonematic foarte slab. Când auzul fonematic este deficitar, recepţia 

limbajului este şi ea deficitară şi nici emisia vorbirii nu este corectă;de aceea trebuie să se acorde o 

atenţie deosebită tulburărilor de vorbire care au drept cauză deficienţe ale auzului fonematic. 

Auzul fonematic se dezvoltă odată cu îmbunătăţirea mişcărilor articulatorii;la rândul său acesta 

duce la îmbunătăţirea autocontrolului pronunţiei şi la formarea mişcărilor articulatorii corecte. 

Fiecare individ, când pronunţă, face o comparaţie între pronunţia sa şi cea a persoanelor din 

jurul său;de asemenea trebuie să realizeze un autocontrol permanent cu ajutorul auzului asupra tuturor 

emisiilor sale.Un auz fonematic deficitar face imposibil acest lucru ceea ce duce la apariţia unor tipuri 

de dislalii. 

 Cel mai defavorizant dintre factorii determinanţi ai tulburărilor de auz fonematic este lipsa 

comunicării susţinute cu copilul încă din primele luni de viaţă.Lipsa unui mediu natural de vorbire şi 

neexersarea capacităţii de identificare şi discriminare a fonemelor sunt incriminate în legătură cu aceste 

tulburări (cazurile determinate de factori care ţin de structura intelectului sunt mult mai puţine decât 

s-ar putea crede). 

După vârsta de un an, copilul începe să folosească limbajul ca pe un veritabil mijloc de 

comunicare al propriilor dorinţe şi nevoi. Pâna la patru ani, limbajul acestuia se dezvoltă, el rămânând 

dependent de situaţia concretă. 

În această perioadă, deprinderile de articulare ale copilului evoluează în conformitate cu două 

principii: principiul economiei si cel al tendinţei de repetiţie. Principiul economiei se referă la 

numeroasele fenomene prin care cuvintele mai lungi sunt reduse la câteva silabe simple şi uşor de 

pronunţat. Cel de-al doillea principiu se referă la tendinţa de repetiţie a silabelor simple, înlocuindu-le 

pe cele complexe. 

La vârsta de trei ani, vocabularul copilului numără intre 400 şi 1000 de cuvinte, el putându-se 

dezvolta remarcabil în condiţiile stimulării comunicaţionale. Pronunţia prezintă o serie de 

particularităţi ce constau în deformări, omisiuni, înlocuiri şi adăugiri de sunete. La această vârstă ele 

sunt normale, au caracter pasager şi cauze ce se referă la insuficienta dezvoltare a aparatului fono-

articulator. Menţinerea lor după vârsta de patru ani poate avea drept cauze, pe de o parte, insuficienta 

maturizare a mişcărilor articulatorii sau încurajarea modelului de pronunţie gresită, spre amuzamentul 

adulţilor.  

După vârsta de patru ani, tulburările de vorbire capătă semnificaţie logopedică, ele necesitând 

intervenţie logopedică specializată.  

Copiii dezvoltaţi normal din punct de vedere intelectual reuşesc să articuleze vocalele limbii 

române precum şi consoanele p-b, t-d, m-n. Sunetele ce apar mai târziu în dezvoltarea limbajului 

copilului, în ordinea apariţiei lor, sunt : l, c-g, f-v fiind urmate de sunete ce necesită un grad mai ridicat 

de fineţe a miscărilor articulatorii, acestea fiind : s-z, ş-j, ţ-ce/ci-ge/gi, şi r.  
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Cele mai frecvente diagnostice logopedice sunt sigmatismul şi rotacismul. Sigmatismul se 

referă la pronunţia defectuoasă sau omisiunea  sunetelor s-z, ş-j, ţ-ce/ci-ge/gi. Obţinerea unui sunet din 

această grupă, în special a sunetului s duce cu uşurinţă a celorlalte, dificultăţi ridicând etapa de 

diferenţiere a sunetelor perechi s-ş, z-j, s- ţ, etc. 

Rotacismul, sau afectare sunetului r, este una dintre cele mai frecvente tulburări de pronunţie 

ce apare la copilul preşcolar. Sunetul este sunetul ce pare cel mai târziu în dezvoltarea limbajului, el 

indicând maturizarea completă a aparatului fono-articulator. Acest sunet se obţine cel mai greu, 

necesitând exerciţii îndelungate. De cele mai multe ori, sunetul r se inlocuieşte cu sunetul l, fiind 

necesară, ulterior obţinerii, o diferenţiere fonetică a acestor sunete. 

Corectarea vorbirii în preşcolaritate duce la integrarea optimă a copilului în grup, dezvoltare 

armonioasă la nivelul personalităţii şi asigură însuşirea corectă a scris – cititului. 

Activitatea logopedică vizează în primul rând copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică, dar 

se poate extinde şi la alte categorii de şcolari. 

           Intervenţia logopedică este de preferat să se realizeze încă din gradiniţă, când are loc 

structurarea şi dezvoltarea limbajului, evitându-se astfel consolidarea deprinderilor greşite de vorbire 

sau chiar întârzierea în apariţia limbajului. 

Tulburările de limbaj necorectate la timp se pot consolida sau chiar agrava, necesitând o 

perioadă mai lungă de recuperare. De aceea, intervenţia timpurie şi oportună a unui specialist reduce 

riscul apariţiei unor modificări in planul personalităţii şi al comportamentului. 
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Laboratorul Magic 

 -incluziunea copiilor cu tulburări de procesare senzorială - 

 

 Prof. Cosma Pompilia 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”, Constanța 

 

Lumea înconjurătoare, contactul cu propriul nostru corp, sunt simțite, înțelese și „trăite” 

începând cu un nivel bazal, circumscris simțurilor. Este un nivel concret și intuitiv de cunoaștere, fără 

de care nici o altă formă de înțelegere, fie ea abstractă sau emoțională nu ar fi posibilă. Pentru o 

persoană obișnuită, această prelucrare și înțelegere a lumii este firească, de la sine, deoarece creierul 

găsește suficiente stimulările din mediul extern/intern.  

Însă, pentru majoritatea copiilor cu tulburare de spectru autist această cunoaștere este 

perturbată chiar de la acest nivel senzorial, bazal. Cei mai mulți prezintă o serie de dezechilibre 

senzoriale, pe diverse canale de procesare, care îi împiedică să funcționeze adaptativ și să dea un 

răspuns adecvat solicitărilor mediului extern/intern. Astfel, în căutarea lor alertă, ei încearcă din 

răsputeri să realizeze o „homeostazie senzorială”, un echilibru care să le aducă starea de confort 

fiziologic și deci, o stare de liniște, așa cum cei mai mulți dintre noi o dobândim în mod firesc. Ceea 

ce noi sesizăm ca fluturat din mânuțe, autoagresivitate etc., sunt de cele mai multe ori astfel de 

încercări. 

Potrivit Sensory Integration International (SII), o corporație non-profit preocupată de impactul 

problemelor de integrare senzoriala în viața oamenilor, câteva dintre semnele  tulburarii de integrare 

senzorială sunt urmatoarele: hipersensibilitate la atingeri, mișcări, imagini sau sunete, dificultăți 

specifice de învățare/ performanțe academice slabe, dificultăți în a face transferul de la o situație la 

alta, dificultăți în a învăța noi mișcări, întârzieri în exprimare, discurs verbal sau abilități motorii, 

incapacitate de a se auto-calma, conștiință de sine/vigilență corporală scazută.  

Acest laborator își propune, prin activitățile desfășurate, să combine exercițiile și jocurile de 

mișcare cu experiențele de explorare senzorială a mediului, urmărind realizarea echilibrul dintre 

solicitările intelectuale pretinse copilului în cadrul programului zilnic de activități și recreerea necesară 

particularităților de vârstă. 

Integrarea senzorială este un proces înnăscut și se referă la integrarea și interpretarea stimulării 

senzoriale din mediul înconjurător de către creier. Integrarea senzorială este importantă deoarece oferă 

un fundament important pentru mai târziu, pentru învățarea complexă și comportament. 

În timp ce procesul integrării senzoriale se petrece automat și fără eforturi pentru majoritatea 

copiilor, unii copii pot manifesta hipostimulare (reacționează cu dificultate, neadecvat, la stimulii din 

mediu) sau hiperstimulare senzorială (gestionează stimulii cu dificultate, simțindu-se copleșiți).  

Programul de activități este dezvoltat astfel încât să preîntampine nevoile ce țin de integrarea 

senzorială și explorarea activă a mediului înconjurător. Toate activitățile au o componentă care ține de 

stimularea receptorilor (auditiv, visual, olfactiv, gustative, tactil, vestibular si proprioceptiv), în 

vederea operării și inegrării acestor informații într-o manieră adecvată. 

Metodele de dezvoltare ale abilităților motorii urmăresc dezvoltarea motricității generale și a 

celei fine, mulți copii având dificultăți în această arie. Chiar dacă este foarte important ca toate aceste 

abilități să fie antrenate, abordarea integrării senzoriale este vitală în tratarea tulburărilor de integrare 

senzorială. 
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Prin activitățile propuse se dorește stimularea formării de abilități cum ar fi dezvoltarea 

senzorială (auz, vaz, gust, miros și atingere), coordonarea oculo-motorie, înțelegerea relației cauza-

efect, dezvoltarea limbajului, controlul asupra mediului și relaxarea, lucrand la început pe miros, 

muzică, atingeri și gusturi, ajungând să promovam activitatea intelectuală și să încurajăm relaxarea în 

timpul stimulării simțurilor copiilor. 

 În continuare sunt prezentate o parte din activitățile desfășurate în cadrul Laboratorului: 

• Suflăm și facem spumă 

Într-un castron se pune spumă de baie cu puțină apă. Se ia un pahar de unică folosință, se 

înțeapă (cât să intre un pai). Paharul este acoperit de un șervețel umed și prins cu un elastic colorat. Se 

introduce paharul în castonul cu spumă, se scutură și apoi copilul suflă. 

• Ne jucăm cu bilele umede 

           Bilele se explorează, senzația fiind una de răceală. Apoi se pot realiza jocuri de sortare culori, 

mărimi. De asemenea, se pot ascunde în bile diferite obiecte. 

• Creioane topite 

Pe o foaie se lipesc creioane cerate de diferite culori. Se pot face diverse modele. Apoi se ia un 

feon și se pune deasupra creioanelor. Acestea se topesc și se crează un efect vizual deosebit. 

• Lava 

Într-o sticlă transparentă de jumătate de litru se pune apă și ulei. Se amestecă, elevii observă faptul 

că cele două lichide nu se amestecă. Apoi se pun câteva picături de colorant alimentar și se observă 

cum acesta trece prin ulei și cade în apă. La final se bagă în sticlă o pastilă efervescentă. 

• Curcubeu în lapte 

Într-o farfurie se pune lapte și câteva picături de colorant, diferite culori. Apoi, pe un bețișor 

de urechi se pune detergent de vase și se introduce în lapte. 

•  Bomboane colorate 

Într-o farfurie, în care este puțină apă, se pun bomboane M&M de mai multe culori. Se observă 

cum apa se colorează.  

• Lichide care nu se amestecă 

Într-un pahar sau într-o sticlă se pun pe rând următoarele lichide: miere, detergent de vase, apă, 

ulei spirt. Acestea nu se amestecă. 

Scopul activităților constă în stimularea și integrarea senzorială a elevilor prin desfășurarea 

unor activități sub formă de experimente, în cadrul cărora aceștia vor intra în contact cu diferite 

materiale, care vor acționa asupra analizatorilor lor. 
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METODE DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S.  

 

Profesor învățământ preșcolar Chirică Raluca-Iuliana 

Școala Gimnazială Asău,loc.Asău,jud.Bacău 

 

Educaţia specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învăţământului special.Principiile 

care stau la baza educaţiei speciale: 

-Toţi copiii trebuie sã înveţe împreună indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină aceştia sau 

diferenţele dintre ele; 

-Societatea şi şcoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-şi realiza 

educaţia în şcoala publică; 

-Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin asigurarea 

resurselor umane cât şi a celor materiale; 

Educaţia egală se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficienţe 

în funcţie de cerinţa individuală.Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor 

cu dizabilităţi şi cadrele didactice bine pregătite şi informate în legătură cu felul în care pot interveni 

pentru consilierea acestora. Copilul cu dizabilităţi trebuie considerat ca făcând parte din societate. Nu 

putem să-l ascundem, nu are nevoie de mila noastră, ci de sprijinul nostru, permiţându-i să trăiască 

alături de ceilalţi copii, ca parte integrantă a comunităţii. Pentru a socializa o persoană cu dizabilităţi 

este important: să beneficieze de intervenţie individuală, să participe la activităţile de grup. Educaţia 

trebuie făcută posibilă pentru orice copil, pentru orice persoană cu dizabilităţi, atât în familie cât şi în 

grădiniţă, în şcoală, în grupuri sociale, în comunitatea locală. Fiecare copil trebuie să aibă şanse egale 

la educaţie. Educaţia atentă a acestor copii asigură o dezvoltare mai rapidă decât s-a considerat a fi 

posibil iniţial, educaţia primită acasă şi la şcoală/ grădiniţă are un rol hotărâtor în dezvoltarea şi 

socializarea acestor copii. Putem să socializăm copiii cu dizabilităţi, indiferent dacă ştim cauza 

dificultăţilor sale. Cel mai important lucru este ajutorul timpuriu dat copilului (în familie, grădiniţă, 

şcoală). Atitudinea pozitivă zilnică a adultului faţă de copilul cu dizabilităţi îl poate ajuta efectiv în 

dezvoltarea capacităţilor de comunicare . Copilul va comunica mai uşor dacă doreşte să o facă , dacă 

doreşte să exprime lucrurile pe care le trăieşte. Folosind eficient capacităţile noastre de comunicare, 

vom putea stimula modul de comunicare al copilului. Este foarte important ca un copil cu dizabilităţi 

să fie ajutat să devină cât mai independent posibil în toate acţiunile pe care le întreprinde.      

Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, şi-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru 

copii o modalitate de a-şi exprima proprile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea 

în care trăieste, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se 

orienteze în spaţiu şi timp. Putem spune ca jocul este ,,munca copilului’’. În timpul jocului, copilul 

vine in contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. Jocurile sociale sunt 

esenţiale pentru copiii cu handicap, întrucât le oferă sşnsa de a se juca cu alţi copii. În aceste jocuri 

sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, domino, table, 

cuburi, cărţi de joc etc.). În perioada preşcolarităţii, activităţile se desfasoară mai ales în grup, 

asigurându-se astfel socializarea. Din acest motiv, copiii cu handicap trebuie să fie înscrişi la gradiniţa 

din vecinătate, alături de copiii sănătoşi. Copiii sunt curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor 

un copil cu deficientă fizică, care se deplasează în fotoliu rulant sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli 

şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de sănătate. Perioada de preşcolar este cea mai 
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indicată pentru începerea socializării copiilor cu handicap. La această vârstă, socializarea se realizează 

uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. Jocurile trebuie să fie adaptate în funcţie 

de deficienţa copilului. 

     Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează,condiţia 

psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului,consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare,situaţie în care copilul sau tânărul poate 

fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa,corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva,existenţa unor randamente la 

învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau 

la cerinţele şcolare. 

     Educaţia incluzivā se adresează tuturor copiilor şi promovează ideea că şcoala trebuie să se schimbe 

şi să se adapteze nevoilor elevului şi nu invers. Educaţia incluzivă garantează prin flexibilitatea sa 

pregătirea pentru viaţa socială şi profesională a tuturor elevilor cu / fără deficienţă. Beneficiul acestui 

tip de învăţământ rezultă din: eliminarea barierelor de învăţare; asigurarea şanselor egale tuturor 

elevilor, indiferent de: sex, rasă, condiţie socială, etc.; soluţiile efective, adaptate nevoilor de învăţare 

ale fiecărui elev; lucrul în echipă: cadru didactic de la clasă, cadru didactic de sprijin, psiholog, 

logoped, medic şcolar, părinte, mediator şcolar, comunitatea. Cu certitudine şcoala este cea care 

contribuie la formarea capacitāţilor cognitive şi de integrare socialā dar tot şcoala ne–a demonstrat că 

acceptarea diferenţelor poate fi un punct de pornire în valorizarea fiecăruia dintre noi. 

     Consilierea persoanelor cu insuficienţe, deficienţe sau dizabilităţi are caracteristici specifice. 

Consilierea elevilor cu CES are loc în colaborare cu medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, 

cu familia. Consilierul obţine de la specialişti informaţii despre conduita elevului şi le pune la 

dispoziţia acestuia, cu evidenţierea aspectelor pozitive şi posibilităţilor, oportunităţilor de integrare 

(şcolară, profesională, socială). Perspectiva din care lucrează consilierul este de întărire a părţilor 

pozitive, de maximizare a potenţialului  copilului pentru asumarea de roluri sociale posibile şi realiste, 

care oferă perspectiva unor performanţe bune. . 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.Casantra Abrudan, Psihopedagogie specialã, Ed Imprimeriei de Vest, Oradea,2003 

2.Ștefan,C. ,,Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la preșcolari. Ghid practic pentru părinți. 

Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2007 

3.Verza Emil „Educaţia integrată a copiilor cu handicap”, Unicef, 1998



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1802 
 

INTEGRAREA COPIILOR CU CES 
ÎN ŞCOLILE DE MASĂ 

 

Prof. înv. primar, Crișan Loredana Dorica 
Școala Gimnazială Târnova, jud. Arad 

   

Dizabilitatea face parte din existenţa umană, fiind o latură a dimensiunii universale a 

umanităţii. Ea este cea mai puternică provocare în acceptarea diversităţii. 

În categoria persoanelor cu dizabilităţi poate intra oricine, în orice moment, ca urmare a unor 

împrejurări nefericite (boli, accidente) şi există opinia că segmentul de populaţie marcat de dizabilităţi 

este potenţial în creştere. 

Sacina evaluării pesoanelor cu dizabilităţi nu este una uşoară. Rolul cadrului didactic este să 

ştie exact ce este dizabilitatea, dar şi să o recunoască fie ca pe-o experienţă unică, fie ca pe o 

dimensiune a diversităţii umane. Numai astfel se poate  aprecia corect dacă programele de intervenţie 

educaţional-recuperatorii răspund necesităţilor celor cărora le sunt adresate. 

Integrarea şcolară reprezintă procesul de includere în şcolile de masă sau în clasele obişnuite, 

la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative 

speciale. 

Integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei 

categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viaţa 

comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui 

proces. 

In plus, integrarea şcolara a copiilor cu cerinţe speciale permite, sub îndrumarea atentă a 

cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către elevii normali a problematicii şi a 

potenţialului de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor care, din motive 

independente de voinţa lor, au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instrucţie şi educaţie 

din şcoală şi de anumite facilităţi pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite în cadrul 

comunităţii. 

Relaţia dintre incluziune şi integrare comportă următoarele caracteristici: 

a)      Integrarea copiilor cu cerinţe speciale are în vedere includerea acestora în clasele obişnuite; se 

centrează pe transferul copiilor de la şcoli separate (asa-numitele şcoli speciale) la şcolile 

obişnuite din cadrul comunităţii; dacă nu se constată o creştere a interacţiunilor între elevii cu 

sau fără dizabilităţi sau cu diferenţe în învăţare, putem considera că nu este un proces de 

integrare şcolară reală, ci numai o etapă în integrare: integrarea fizică. 
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b) Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având 

ca scop valorificarea optimă a resurselor existente, mai ales a resurselor  umane, pentru a susţine 

participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

Practica a demonstrat că integrarea presupune adaptare, deci instrumentele de lucru propuse şi 

proiectele de intervenţie unitară corectiv-compensatorie trebuie să ofere idei flexibile, uşor adaptabile 

la situaţii concrete. 

Într-un colectiv de elevi din şcoala publică, copilul cu nevoi speciale va trebui să depăşească 

cel puţin două bariere: propria sa timiditate, inhibiţie socială coroborată cu un complex de inferioritate 

care se manifestă prin izolare şi respingerea de către ceilalţi, datorate de cele mai multe ori ignoranţei 

şi prejudecăţilor. 

Conştient de această realitate, învăţătorul/profesorul integrator va avea în vedere realizarea 

umătoarelor obiective: 

• Încurajarea relaţiilor naturale de sprijin; 

• Promovarea interacţiunilor copiilor de aceeaşi vârstă prin stategii de tipul „învăţarea în 

cooperare şi parteneriat între elevi”; 

•  Dezvoltarea prieteniei prin cunoaştere reciprocă; 

•  Consilierea părinţilor copiilor. 

Introducerea în clasa integratoare a elevului cu dizabilităţi nu trebuie să se facă întâmplător, 

prezentarea acestuia trebuie pregătită în prealabil, printr-un proces de sensibilizare şi informare a 

factorilor implicaţi. Această activitate este necesară pentru ca integrarea să nu se facă brutal, iar 

învăţătorul/profesorul şi copiii să fie pegătiţi, să cunoască ce poate şi ce nu poate să ofere, să realizeze 

ce reprezintă un copil cu nevoi speciale, cât, cum şi unde trebuie ajutat şi nu în ultimul rând, să 

conştientizeze faptul că este copil ca toţi ceilalţi ... 

Dintre strategii, aș aminti: 

• Prezentarea copilului în faţa colegilor trebuie să se desfăşoare normal, să fie aceeaşi ca şi 

pentru orice coleg nou venit; 

• Pentru a favoriza comunicarea şi receptarea mesajului verbal este necesar ca mesele să fie 

aşezate în semicerc sau în grupuri mici (maxim 4 elevi); 

•    Folosirea, preponderent, a metodelor activ-participative care stimulează interesul pentru 

cunoaştere, dezvoltă învăţarea prin cooperare şi dezvoltă colaborarea şi sprijinul reciproc 

pentru rezolvarea diferitelor sarcini;  

•  Reconsiderarea metodelor de predare-învăţare, în sensul adaptării la cerinţele educaţionale 

specifice gradului şi tipului de handicap; 
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•  Utilizarea jocului de rol ca modalitate pentru învăţarea comportamentului social; 

• Solicitarea elevului la diferite activităţi practice şi de gospodărire; 

•  Recompensarea; 

•  Existenţa unor structuri de sprijin la nivelul şcolilor publice; 

•  Implicarea autorităţilor locale; 

•   Implicarea mass-mediei în sensibilizarea comunităţii la problemele copiilor cu CES;  

Modalităţi de depăşire a barierelor: 

• Informarea eficientă în şcoala publică şi în comunitate; 

•   Cursuri specifice pentru cadrele didactice din şcolile publice ce urmează a fi integratoare; 

•  Metodologie adecvată; 

•  Motivarea personalului; 

•  Activităţi preintegrative; 

•    Team-building-uri; 

•  Set de materiale şi instrumente de evaluare. 

În procesul de integrare a copiilor cu dizabilităţi în şcoala publică, luarea deciziilor asupra 

conţinutului şi a strategiilor de instruire cele mai potrivite constituie esența predării strategice. 

Conceptul  de  predare  strategică se conturează în principal pe rolul profesorului ca model şi 

ca mediator, deşi nu exclude rolul său de manager şi conducător al procesului de instruire. 
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Integrarea și incluziunea copiilor cu tulburări de calcul 

Prof. Adrian-Bogdan Meseșan 

Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca 

 

Asigurarea succesului în învățare a tuturor elevilor din învățământul preuniversitar și nu numai, 

este datorată unei educații diferențiate, ce presupune crearea de situații favorabile fiecărui agent 

educațional, descoperirea și stimularea intereselor, aptitudinilor și posibilităților de formare și afirmare 

ale fiecăruia. 

Peste tot auzim folosindu-se cuvintele de ,,tratare diferențiată” . În acest sens, trebuie evidențiat 

faptul că diferențierea impune crearea unui mediu de învățare care să asigure condiții ca elevii să 

lucreze împreună, să învețe cum să învețe, să-și acorde sprijin, să-și dezvolte respectul față de sine și 

față de ceilalți. În caz contrar, la elevii care necesită o tratare diferențiată și nu o primesc, pot apărea 

dificultăți mari în învățare, indiferența față de obiectul de studiu sau chiar o atitudine negativă față de 

activitatea la lecții, față de colegi, cadre didactice, față de școală, în general. 

 În domeniul matematicii, dificultăţi de învăţare sunt considerate situaţiile în care apare o 

discrepanţă severă între ceea ce ar trebui să realizeze copilul, ca sarcină şcolară complexă conform 

vârstei sale, şi ceea ce realizează el efectiv, în cazul în care nu există deficiențe intelectuale, deficienţe 

senzoriale, deficienţe neuropsihice, tulburări emoţionale semnificative, tulburări comportamentale 

pregnante, instruire şi educaţie precare sau inadecvate .  

După cum afirmă și literatura de specialitate, discalculia este o tulburare specifică de învăţare 

prin care se înţelege incapacitatea subiectului de a procesa informaţii legate de numere, imposibilitatea 

de a efectua calcule, ori de a rezolva probleme.  

Tulburările vizate de discalculie pot fi grupate în dificultăţi de înţelegere a semnelor 

matematice, a semnificaţiei numerelor şi a operaţiilor cu ele, de raţionare - responsabile pentru 

rezolvarea eronată a problemelor. Durata tulburărilor şi natura cantitativă şi calitativă a erorilor sunt 

fundamentale în realizarea distincţiei între retardul simplu în calcul şi discalculia adevărată. Așadar, 

aceste tulburări afectează algoritmizarea, secvenţializarea, computaţionarea (calculul numeric), 

raţionamentul. 

 Tipurile de dificultăţi de învăţare la matematică care pot să apară sunt : discalculia de factură 

numerică (dificultăţi în înţelegerea simbolurilor numerice sau a termenilor matematici specifici care 

generează dificultăţi în citirea şi scrierea numerelor), discalculia operaţiilor matematice (dificultăţi în 

efectuarea de adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri simple și discalculia procedurală (dificultăţi în 

planificarea şi desfăşurarea secvenţială ordonată a operaţiilor necesare realizării calculelor complexe). 

În continuare, supunem atenției dumneavoastră următoarea  secvență de instruire diferențiată: 

Nume și prenume elev: T.A.                                                                                        

 Clasa: a V-a 
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Diagnostic logopedic: discalculie 

Unitatea de învățare:  Numere naturale 

Titlul lecției:  Compararea și ordonarea numerelor naturale 

Tipul de lecție: Lecţie de formare de priceperi şi deprinderi      

Metode și strategii didactice:  explicaţia,  dialogul, exerciţiul, conversaţia, observația, aprecieri 

stimulative                                                                                                             

Mijloace de învățământ: manualul,tabla,creta, fişa de lucru, marker                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Competență specifică: Identificarea caracteristicilor numerelor naturale și a formei de scriere a unui  

                                       număr natural în context variate 

Obiectiv operațional: Elevul va fi capabil să ordoneze numerele naturale în ordine crescătoare 

și/sau  

                                     descrescătoare 

Exercițiul 1: Se consideră numerele naturale:  12, 7, 25, 31, 11, 9, 100, 41, 21, 52, 0 și 47.  

Ajută-o pe Ioana să ordoneze numerele din șirul de mai sus în ordine crescătoare, respectiv 

descrescătoare, organizându-le în tabelul de mai jos. 

 

 

 

 

Exercițiul 2: Scrie pe trepte, în ordine descrescătoare, numerele: 4 978;  25 033;  889 503;  54;  216;  

63 900 

 

 Exercițiul 3:  Alege numerele de trei cifre și scrie-le în ordinea crescătoare: 1000, 24 ,427, 68, 119,   

                       901, 418, 99, 745, 88, 651, 47, 87, 109, 92, 166 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

0            

100            
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_________________________________________________________________________________

_____. 

Exercițiul 4: Scrie cu ajutorul cifrelor numerele de mai jos, iar apoi ordonează-le crescător: 

Patru mii cinci sute doi  -                                                         șapte sute treizeci și nouă - 

 cinci mii trei -                                                                                            patru mii zece - 

o sută cincisprezece mii două zeci și opt – 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 

Exercițiul 5: Construiește piramida numerelor pare și pe cea a numerelor impare, folosind numerele 

din șirul de mai jos. Piramida are proprietatea că la bază se află numerele cele mai mici, iar în vârf 

numărul cel mai mare. 

180; 13; 57; 532; 153;  888; 1 340; 457; 1 786; 2 156; 833; 35 657; 54 259; 37 675; 7 900; 123 580; 

100 317; 13 450; 957;  670 034; 68; 123 379; 

 

Obs.: Elevul este solicitat să facă unele 

conexiuni și cu lecțiile anterioare (Numere pare. Numere impare) 

Exercițiul 6: Scrie cel mai mic și cel mai mare număr de forma ,cu .abc a b c   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 

Obs.: Elevul este solicitat să facă conexiuni și cu lecțiile predate anterior (Forme de scriere a unui 

număr natural). 

Evaluare: verificarea individuală, întrebări, observarea sistematică . 
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INTEGRAREA COPIILOR CU DEFICIENȚE ÎN ȘCOALA PUBLICĂ 

 

Bădescu Oana-Marilena 

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Pitești, Județul Argeș 

 

Ideea integrării copiilor cu dizabilități în școala publică a apărut ca o reacție necesară și firească 

a societății la obligația acesteia de a asigura normalizarea și reformarea condițiilor de educație pentru 

persoanele cu cerințe educative speciale. 

Integrarea înseamnă că relațiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaștere a integrității lor, a 

valorilor și drepturilor comune pe care le posedă. Când lipsește recunoașterea acestor valori, se 

instaurează alienarea și segregarea între grupurile sociale. Altfel spus, integrarea se referă la relația 

stabilită între individ și societate și se poate analiza având în vedere mai multe niveluri, de la simplu 

la 

complex. 

Integrarea presupune egalitatea de participare socială și egalitatea de șanse în realizarea 

accesului la educație.  

Nivelurile integrării se află în relație de interacțiune, se influențează și se îmbogățesc reciproc creând 

astfel ansamblul de condiții necesar pentru schimbarea societății și transformarea într-o societate 

capabilă să asigure integrarea persoanelor cu handicap mintal în interiorul ei. Accesul la integrare este 

valabil pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu un handicap, indiferent de handicapul și 

gravitatea acestuia. În acest sens nu ar trebui să existe nici o restricție. Persoanele cu un anumit 

handicap și, mai ales, cu un handicap mintal sunt oameni cât se poate de obișnuiți, oameni cu vise, 

speranțe, aspirații, dar cu mai multe dureri și mai multe obstacole cu care se confruntă. 

Integrarea este un proces complex care presupune : 

- a educa acei copii cu cerințe speciale în școli obișnuite, alături de ceilalți copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență 

medicală și socială) în școala respectiva; 

- a acorda sprijin personalului didactic, managerilor școlii în procesul de proiectare și aplicare a 

programelor de integrare; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe speciale la programul și 

resursele școlii obișnuite (săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă, terenuri de sport etc.); 

- a încuraja relațiile de prietenie și comunicarea între toți copii din clasă/școală; 

- a educa și ajuta toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei; 

- a ține cont de problemele și opiniile părinților, încurajându-i să se implice în viața școlii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES; 

- a accepta schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative din școală. 

Putem vorbi despre mai multe niveluri ale integrării, precum: 

- integrarea fizică - permite persoanelor cu cerințe speciale satisfacerea nevoilor de bază ale existenței 

lor, adică asigurarea unui spațiu de locuit în zone rezidențiale, organizarea claselor și grupelor în școli 

obișnuite, profesionalizarea în domenii diverse, locuri de muncă (în sistem protejat); 

- integrarea funcțională - are în vedere posibilitatea accesului persoanelor cu cerințe speciale la 

utilizarea tuturor facilităților și serviciilor oferite de mediul social/ comunitate pentru asigurarea unui 

minimum de confort (de exemplu: folosirea mijloacelor de transport în comun, facilități privind 

accesul stradal sau în diferite instituții publice ); 
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- integrarea socială - se referă la ansamblul relațiilor sociale stabilite între persoanele cu cerințe 

speciale și ceilalți membri ai comunității (vecini, colegi de serviciu, oameni de pe stradă, funcționari 

publici); aceste relații sunt influențate de atitudinile de respect și stimă și de ansamblul manierelor de 

interacțiune dintre oamenii normali și cei cu cerințe speciale; 

- integrarea personală - este legată de dezvoltarea relațiilor de interacțiune cu persoane semnificative, 

în diverse perioade ale vieții; aici sunt incluse diverse categorii de relații, în funcție de vârsta 

subiectului - pentru un copil, relațiile cu părinții, rudele, prietenii; pentru un adult, relațiile cu 

soțul/soția, prietenii, copiii, rudele (altfel spus, integrarea eficientă impune anumite condiții, și anume, 

pentru un copil, existența unor relații cât mai apropiate cu familia, iar pentru un adult, asigurarea unei 

existențe demne, cu relații diverse în cadrul grupurilor sociale din comunitate); 

- integrarea în societate - se referă la asigurarea de drepturi egale și respectarea autodeterminării 

persoanei cu cerințe speciale ; 

- integrarea organizațională - se referă la structurile organizaționale care sprijină integrarea; este 

necesar ca serviciile publice sa fie organizate în așa fel încât să răspundă nevoilor tuturor indivizilor 

din societate. 

În concluzie, transpunerea în practică a integrării necesită desfășurarea unui sistem închegat de 

acțiuni, din domenii diverse: psihologie, pedagogie, sociologie, asistență socială, asistență medicală, 

organizatoric, juridic, politic etc. Acțiunile respective trebuie desfășurate începând de la nivelul 

individual până la cel social, urmărindu-se, în final, transformarea societății într-un sistem capabil să 

asigure integrarea persoanelor cu cerințe speciale în structurile din interiorul său. 

O viziune a integrării care să producă fuziunea a două sisteme, cel al personalității si cel al 

valorilor sociale, are avantajul să stabilească o corespondență între funcțiile de bază ale personalității 

umane și funcțiile de bază ale societății care dezvoltă personalitatea umană. Funcțiile de sinteză și 

integrare sunt corelative fenomenului de compensare. Orice sinteză constituie rezultatul acțiunii 

complexe de integrare. Raportul dintre aceste două operații este, la rândul său, generat de dispozitive 

ale funcției compensatorii. Cele câteva niveluri la care s-a urmărit existența unor funcții de compensare 

au început cu Eul biologic și s-au înălțat până la nivelul conștiinței. Aceasta axă eu-conștiință constituie 

o statură pe verticală a personalității. 

Pentru ca procesul de integrare să aibă loc în condiții de normalitate este necesar să existe și la un pol 

și la celălalt pol anumite funcții comune, anumite planuri de organizare comune pentru a se putea 

efectua eficient acest proces. 

Receptarea constituie funcția de bază a personalității umane, cât și a societății. Persoana umană 

este înzestrată cu aparatură de receptare a informațiilor de tipurile: în societate, în mediul organizat. 

Fără această capacitate nu se poate discuta despre bazele procesului de integrare, pentru că lipsa 

receptării face ca între societate și personalitate să se  interpună un abis. 

Atât personalitatea, cât și societatea dispun de sisteme de comparare, care stabilesc un proces de 

diferențiere  și de selectare ca funcții ale integrării.  

Următoarea funcție este funcționarea reprezentării. Orice valoare constituită ca atare în 

conștiința umană nu se socotește integrată până nu are să fie reprezentată sub forma unor idei, unor 

concepte, etc.și societatea dispune de o asemenea posibilitate funcțională a reprezentării. Ea își 

reprezintă tipul de personalitate umană pe baza unei selecții și a unei diferențieri, fie pe calea 

simbolurilor, fie pe calea instituțiilor și a unor comenzi de modele sociale. 
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O următoare funcție este funcția esențializării, adică a transformării în formă de extrase a valorilor care 

pot fi asimilate fie de conștiința individului, fie de conștiința socială, și una și alta având nevoie de 

această operație care codifică valoarea după cifrul conștiinței. 

Odată esențializată, valoarea poate fi pusă în circulație, adică ea intră într-un sistem de intercomuicare, 

constituind următoarea funcție a procesului de integrare. Circulația valorilor esențializate 

generalizează o formă a structurii. Cu alte cuvinte capătă o nouă funcție, care este funcția de organizare 

a sistemului. Sigur că de organizare se leagă toate celelalte funcții, autoreglarea feedback-ului, etc., 

ele fiind părți componente ale funcției de organizare. Orice organizare a personalității, presupune un 

grad primar de integrare. 

Organizarea, însă, nu reprezintă punctul important al integrării pentru ca ea poate determina structuri, 

dar aceste structuri dacă nu generează la rândul lor interfuncționalități, ne aflăm în fața unei stagnări a 

procesului, pentru că ceea ce definește nivelul procesului de integrare este funcția de operaționalitate. 

Integrarea creează, prin valorile sociale, personalitatea umană și controlul acestei creații 

reprezintă gradul de operaționalitate praxiologică și axiologică pe care societatea și-l recunoaște ca 

fiindu-i propriu în structura personalității integratoare. 

Integrarea se bazează pe convingerea că adulții lucrează în comunități incluzive, alcătuite din 

persoane de diferite rase, religii, aspirații, cu sau fără dizabilități. Tot așa, indiferent de vârstă, copiii 

au nevoie să crească și să învețe în medii asemănătoare celor în care vor lucra ca adulți, iar școala este 

principala instituție care trebuie să răspundă acestei nevoi. 

Procesul de integrare a copiilor în dificultate presupune din partea  profesioniștilor antrenați nu 

doar interes, cunoștinte și competențe – ci și o capacitate reală de a lucra în echipă. O echipă constituită 

atât în cadrul școlii, dar și o echipă la nivel interinstituțional, care să-i includă pe toți profesioniștii 

care răspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, director de 

școală și alții. 

Pentru fiecare copil aflat în sistemul de protecție este necesară elaborarea și aplicarea unui proiect 

personalizat de îngrijire, educare, recuperare, (re)integrare familială și socială. 

O parte importantă a proiectului personalizat este cea referitoare la proiectul de integrare în 

școală și comunitate. Pentru orice copil în dificultate care urmează o formă de învățământ preșcolar 

sau școlar acest proiect se realizeză în parteneriat cu grădinița/ școala din comunitate. Managerul de 

caz va antrena în elaborarea și aplicarea acestui document scris pe directorul școlii și pe educatoarea, 

învățătorul sau  profesorul diriginte care răspunde de educația copilului respectiv. 

Proiectul personalizat de integrare în școală și comunitate este un dosar care include date despre copil, 

evaluarea inițială a situației acestuia, planul de intervenție și rapoarte care reflectă evoluția situației pe 

parcursul implementării planului. 

Acest document facilitează legătura dintre serviciile de protecție a copilului și școală, munca în echipă 

interdisciplinară  asigură antrenarea responsabilă și complementară  a profesioniștilor din sistem, a 

directorului de școală și a cadrelor didactice, a familiei, a copiilor și adulților din comunitate pentru ca 

fiecare copil aflat în situație de risc, cu CES sau cu probleme sociale să fie sprijinit în integrarea sa 

școlară, profesională și socială. 

Integrarea socială nu poate fi separată de integrarea școlară, ea nu este doar post-școlară, ci se 

construiește treptat, pe măsura devenirii copilului prin educatie, ca adult „ființă socială” școala fiind 

însăși o parte a vieții sociale, ca atare progresul în direcția dobândirii autonomiei, „competente” sociale 

trebuie să constituie, la fel ca și dezvoltarea intelectuală, o finalitate educațională. 
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Activitatea de integrare, activitatea desfășurată de profesorul itinerant se dovedește eficientă 

dacă, pe parcursul școlarizării în școala de masă, elevul deficient integrat reușește să se adapteze la 

școala de masă, să o frecventeze regulat, să participe la acțiunile clasei din care face parte și, astfel, să 

devină independent de serviciile educaționale de sprijin. 

Practica școlară în domeniul educației integrate a demonstrat faptul că rezolvarea problemelor 

pe care copiii le întâmpină în procesul instructiv-educativ determină o analiză pe mai multe planuri a 

problemelor de învățare, în funcție de orientarea și perspectiva de abordare a acestor probleme. Astfel, 

putem identifica următoarele perspective: 

- perspectiva individuală - pune accentul pe identificarea și evidențierea problemelor specifice de 

învățare ale fiecărei categorii de copii cu cerințe educative speciale; 

- perspectiva de grup - se referă la relațiile elevului cu ceilalți colegi de clasă și la modalitățile de 

rezolvare în grup a problemelor de învățare; 

- perspectiva curriculară - adaptarea mijloacelor de învățare, asigurarea eficienței învățării pornind de 

la particularitățile individuale ale fiecarui elev, rezolvarea dificultăților de învățare prin folosirea unor 

tehnici de învățare specifice învățământului integrat, strategiile învățării interactive: 

- valorificarea experiențelor zilnice ale elevilor prin crearea unor scenarii-tip; 

- valorificarea cunoștințelor anterioare ale elevilor în desfășurarea lecțiilor noi;                             

- utilizarea situațiilor de joc în învățare; 
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Zâmbete pe schiuri 

Prof. Racolţa Camina Gabriela 

Liceul Bãnãţean Oţelu Roşu 

Muntele Mic, o echipã de tineri entuziaşti, şi iarna anului 2015…. 

Povestea “Zâmbete pe schiuri” s-a născut din dorința de a ajuta la integrarea în societate a 

copiilor cu nevoi speciale și de a contribui la dezvoltarea sistemului de protecție a celor abandonați. 

Cu mult noroc, cu voluntari ce au acelaşi scop, cu ajutorul sponsorilor şi susţinãtorilor am reuşit sa 

facem mai multe tabere pentru aceşti copii, pline de zâmbete.  

Tabãra se adresează copiilor proaspăt adoptați de familile norocoase si a celor cu dizabilități 

intelectuale, precum Sindrom Down, Autism, Retard mintal, ADHD, Tulburări socio-emoționale 

ș.a.m.d.. De acest program beneficiazã în fiecare an de atunci încoace aproximativ 200 de persoane, 

copii, părinți, bunici și frați.  

Pe lângă zâmbetele pe schiuri, pe care noi încercăm să le oferim, ei vor mai avea parte și de 

drumeții, săniuș, jocuri motrice, seri tematice, ateliere de creație și multe alte activități, prin care pot 

să creeze legături cu cei din jurul lor și să le întărească pe cele deja existente.  

Copiii îi au totdeauna ca invitați speciali pe nelipsiţii oameni de la echipa Salvamont, iau lua 

parte la activitățile lor, făcându-le mai plăcute și mai creative. 

   
 

 

Din dorinţa de a continua proiectul, a luat fiinţã „Zâmbete pe Poteci”. Un proiect 

promiţător pentru copiii cu nevoi speciale care vin pe Muntele Mic din diverse colţuri ale ţãrii, 

pentru a-şi uni forţele în lupta cu problemele. 

Familiile cu copii speciali, tineri voluntari şi salvamontişti sunt angrenaţi în diverse activităţi. 

Astfel de copii nu sunt agreaţi în tabere obişnuite, iar organizatorii  le oferã adevărate clipe de vacanţă: 

escaladarea Vârfului Muntelui Mic, ture cu telescaunul, jocuri în piscină, parcuri de aventură. Printre 

surprize se află şi un spectacol de teatru de păpuşi oferit de MagicOz.  

Ideea este ca aceşti copii să se desprindă de mâinile părinţilor, să prindă gustul drumeţiilor 

de munte, pe poteci, să prindă gustul muntelui la înălţime cu aerul curat. Urmărim să aibă şi parte de 

ceea ce au majoritatea copiilor în tabere. Pentru această categorie nu se fac tabere speciale pentru 

că nu îşi asumă nimeni responsabilitatea faţă de starea şi situaţia lor.  
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PROPUNERE MANUAL/GHID LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

CLASA A IX-A 

 

Prof. Cătălina Costandache 

Școala Profesională Specială Trinitas 

 

Auzim de multe ori că elevii de astăzi nu învaţă, că profesorii sunt copleşiţi de dificultăţi în 

predare, evaluare, formare de atitudini, competenţe etc. Însă dacă invităm - experimental - profesorii 

din şcoala de masă să predea doar o lună în şcoala specială, este posibil ca revenirea la elevii normali 

să li se pară o binecuvântare. 

 Dificultatea educării copiilor cu diferite deficienţe nu este percepută corect. De ce este greu să 

lucrezi cu copiii deficienţi? Este greu pentru că dincolo de greutăţile inerente pe care le presupune 

educaţia specială, universul copiilor cu deficienţă include incapacităţi, frustrări, etichetări, segregări, 

diagnostice etc. Munca cu aceşti copii se face discret, fără lamentări, cu dăruire, cu devotament. 

La copiii cu deficiențe, independent de categoria din care fac parte, eficiența lor în activitatea 

de învățare este diminuată semnificativ spre deosebire de cei fără dizabilități. 

 Copilul cu deficienţă de auz are o gândire obiectuală, în imagini, iar limbajul este mimico-

gestual. Gândirea unui copil surd are caracter concret şi neevoluat. Elementul de bază al gândirii şi 

limbajului copilului cu deficienţă de auz este imaginea concretă a obiectului. Elevii cu deficienţe de 

auz care nu sunt demutizaţi gândesc în imagini generalizate. La elevii normali elementul de bază al 

gândirii şi limbajului este noţiunea. 

 Copilul deficient de auz are dificultăţi mari în receptarea noţiunilor de gramatică deoarece în 

limbajul mimico-gestual nu se regăsesc toate părţile de vorbire. Surzii confundă majoritatea cuvintelor 

de legătură, au dificultăţi în declinarea substantivelor, în analiza verbelor (recunosc doar noţiunile de 

trecut, prezent şi viitor), în înţelegerea rolului stilistic al verbelor, al nuanţelor temporale ale acestora. 

 O problemă extrem de dificilă pentru un copil surd este aceea a figurilor de stil - de exemplu 

înţelegerea metaforei - a noţiunilor cu caracter abstract, a noţiunilor de fantastic. De asemenea o 

problemă dificilă pentru un elev surd este scrierea unei compuneri. După îndelungi eforturi şi cu ajutor, 

acest copil va scrie o compunere simplă de jumătate de pagină, la un nivel cu mult scăzut decât unul 

auzitor de aceeaşi vârstă (nivelul unui elev de clasa a III-a sau a IV-a). O explicaţie ar putea fi 

vocabularul sărac - câteva sute de cuvinte - motiv pentru care un surd motivează că nu poate sau că nu 

ştie. 

 Limba română este învăţată de copilul cu deficienţă de auz asemeni unei limbi străine. Elevul 

surd învaţă topica în propoziţie după reguli, deoarece nu  şi-a însuşit-o până la vârsta de 3-4 ani, aşa 

cum se întâmplă la un copil normal. 

 Aceste probleme pot fi soluţionate parţial dacă există ca suport un manual care să aducă texte, 

exerciţii, explicaţii care să detemine elevul surd (dar și elevul cu deficiență mintală ușoară/moderată) 

să lucreze conştiincios, conştient şi responsabil.  

 Ideea care a declanşat scrierea acestei lucrări a fost aceea de a realiza un auxiliar, un ghid pentru 

elevii care învaţă în sistemul de educaţie specială cât şi pentru profesorii care vin în acest sistem, ca 

urmare a lipsei, a necesităţii unui suport adecvat celor care au nevoie. Am pus accent  în prima parte a 

lucrării asupra prezentării unor  aspecte care definesc în mod special elevul deficient de auz,  capitolul 

al treilea se adresează elevului deficient de auz dar și elevului cu deficiențe, iar în partea a doua a 

lucrării  propun un manual de limba și literatura română clasa a IX-a, care se adresează atât elevului 

deficient de auz cât și celui cu deficiență mintală ușoară sau moderată. 

 Manualele pe care s-a lucrat până în anii '90 au fost cele editate în anii '60. Conţinuturile acestor 

cărţi sunt depăşite, textele nu au explicaţii şi nici exerciţii. În şcolile speciale fiecare profesor caută 

texte pe care le adaptează la nivelul claselor, pregăteşte fişe de lucru diferenţiat, proiecte de intervenţie 

individualizate. Lucrând în şcoala specială, am realizat de-a lungul anilor material didactic pe care 
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într-o formă sistematizată, atractivă am simţit nevoia să-l adun în această formă pentru elevii cu 

deficienţe, clasa a-IX-a. Acum se pune serios problema să adaptăm programa din învăţământul de 

masă la nivelul elevilor cu deficienţă de auz, deficiență mintală ușoară, deficiență mintală moderată. 

1. CURRICULUM-UL ACTUAL DE LIMBĂ ȘI  LITERATURĂ ROMÂNĂ PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ VERSUS ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

1.1. Curriculum-ul de limbă și literatură română în învăţământul de masă 

„Curriculumul este un baston cultural”  

(G.R. Koopman)24 

Societatea modernă presupune integrarea coerentă şi eficientă a tuturor cetăţenilor în toate 

structurile acesteia, pe măsura calităţii pregătirii individului, a performanţelor sale şi a aptitudinilor 

comportamental-cognitive. Până acolo, parcursul individual este marcat, format, dirijat de educaţia la 

nivelul structurilor şcolare, prin diversele etape de şcolarizare.  

Şcoala, prin intermediul instrumentelor de care dispune - programe, plan de învăţământ, 

curriculum etc. - adaptate în funcţie de cerinţele pieţii şi de materialul educabil, se adaptează acestora 

într-un demers de pliere eficientă şi performativă.  

Disciplina limba şi literatura română, pe toată perioada educabilităţii individului are un rol 

hotărâtor în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare integrării 

în viaţa socială. Pentru aceasta,  este indispensabil să se exprime corect, clar şi coerent în limba 

maternă, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare. 

Studiul limbii limbii şi al literaturii române are un rol deosebit în formarea unei personalităţi 

autonome şi creative a elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze 

propriile opţiuni. 

În ultimele decenii curricululm-ul a constituit principalul operator al reformelor școlare în 

sistemul educațional. 

Să nu uităm că în antichitatea clasică Socrate dialoga cu discipolii săi prin întrebări directe și 

punându-i să gândească.  

Didactica tradițională a acestei discipline a urmărit să formeze un orizont cultural compus din 

cât mai multe cunoștințe. Literatura națională era înțeleasă ca șir al creațiilor legitimate estetic și/sau 

ideologic. În domeniul studiului literaturii s-a impus perspectiva istorică și modelele de analiză 

tematică și structurală. 

Astfel s-a creat un demers didactic bazat pe transmiterea de cunoștințe în care rolul 

predominant era al profesorului. Procesul de învățământ era centrat pe conținut, se punea accentul pe 

activitatea de predare, învățarea era dirijată pe modelul magister dixit iar elevul era un vas gol ce 

trebuie umplut. Didactica tradițională a așezat profesorul în centrul universului educativ, stabilind o 

relație de autoritate și dependență a elevilor de cadrul didactic și transformând comunicarea 

pedagogică într-un dialog unilateral.25 

În plan curricular, disciplinele de învățământ aveau o structură monodisciplinară, lecția era 

proiectată ca o succesiune de momente standardizate, predarea-învățarea se realiza numai în clasă, 

evaluările erau axate pe lucrări de control, extemporale, accentul se punea pe aspectul teoretic, pe 

definiții, date despre autor, exerciții de analiză gramaticală, compuneri după un plan stabilit, cu un 

subiect impus, exista corvoada memorării comentariilor   literare, dictate de profesor și reproduse de 

elev, folosirea exclusivă a tablei ca mijloc de învățământ, tirania manualului unic...26 respectat ad-

literam, metodele de predare-învățare erau cele ex-cathedra (expunerea, prelegerea, dictarea). Ca 

forme de activitate de activitate era folosită activitatea frontală, profesorul era autoritar, dictatorial. 

 
24 Apud Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, Fundamente teoretico-aplicative, Ediţia a ll-a revăzută şi adăugită, 

Editura Polirom, Iaşi, 2008, p.24; 
25 Romiță B.Iucu, Managementul clasei de elevi.Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională, Editura 

Polirom, Iași, 2006, p.12; 
26 Antonio Patraș, „Literatura în școală“, resurse: www.iasuluninersitar.ro/opinii-atitudini/opinii/2141-antonio-patras-

literatura-in-scoala.html, 25 august 2011, h.18; 

http://www.iasuluninersitar.ro/opinii-atitudini/opinii/2141-antonio-patras-literatura-in-scoala.html
http://www.iasuluninersitar.ro/opinii-atitudini/opinii/2141-antonio-patras-literatura-in-scoala.html
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Spre deosebire de etapa precedentă, reforma actuală mută accentul de pe asimilarea de 

cunoștințe de limbă și literatură pe formarea de competențe, mai exact competența de comunicare și 

competența culturală. Formarea de competențe presupune așezarea elevului în centrul activității 

didactice, profesorul este cel care facilitează cunoașterea, având rol de moderator, de ghid, fiind în 

relație strânsă cu elevul. Comunicarea presupune dialog constructiv, dispărând bariera dintre bancă și 

catedră. Sigur că autoritatea profesorului nu este subminată, ea fiind subînțeleasă și nu impusă. Se 

practică curriculum-ul interdisciplinar și transdisciplinar, accentul fiind pus pe latura formativă, 

favorizându-se învățarea autonomă. Lecția se pliază după specificul elevilor și preferințele acestora, 

activitățile au locații variate ( în clasă, dar și în afara clasei, vizite la muzee, excursii, întâlniri cu 

scriitorii, vizionare de filme, Centre de documentare și informare ale școlii). Pe lângă evaluarea 

formativă și sumativă, se practică autoevaluarea și coevaluare. Se lucrează pe texte la prima vedere, se 

aduc argumente pentru susținerea unui punct de vedere, elevii își pot exprima opinii și părerile 

personale; abordarea unui text din perspective diferite; elaborarea de portofolii și realizarea de proiecte 

individuale sau în echipă, diversificarea mijloacelor de învățămînt, materiale auxiliare, metode activ-

participative, folosirea manualelor alternative, activitatea frontală este combinată cu cea pe grupe și în 

echipe. 

Rezolvarea problemelor cu mai multe soluții, învățarea prin descoperire, prin investigație sunt 

câteva dintre formele care pot și trebuie să înlocuiască învățământul tradițional expozitiv-deductiv. 

Învățământul de tip euristic nu duce numai la formarea gândirii independente și creatoare, a unui stil 

de abordare a problemelor, ci și la latura unor trăsături de personalitate cum ar fi: sporirea atenției, 

interesului, imaginației.27 

Reforma permanentă a curriculum-ului presupune o revizuire continuă a programei școlare. 

Deși modernizarea învățământului românesc presupune un drum anevoios în procesul instructiv-

educativ, se poate observa că programa de limba și literatura română impune o înnoire structurală a 

însușirii limbii române. 
Curriculumul sau programa şcolară stabileşte metodologic locul şi rolul unei discipline în 

cadrul învăţământului la toate nivelele. 

Vistian Goia în Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu prezintă câteva 

principii care stau la baza elaborării noii programe pentru clasele V-VIII, dintre care amintim: 

- Adoptarea unui model flexibil și deschis de proiectare curriculară 

- Accentuarea caracterului activ și actual al studiului limbii române 

- Renunțarea la compartimentarea disciplinei în limbă și literatură 

- Promovarea unei paradigme între exprimarea orală și scrisă 

- Acordarea unei atenții sporite formării de priceperi și deprinderi și nu transmiterii de 

informații în sine despre limbă și literatură.28 

Dacă ar fi să facem o analiză SWOT a programei școlare, am putea menționa următoarele 

puncte tari: posibilitatea oferită profesorului de a alege conținutul în funcție de nivelul de pregătire al 

elevului, faptul că apariția standardelor de performanță unice, duce la o obiectivitate ridicată a 

examenelor, prezența în număr mare a exemplelor de activități de învățare ceea ce îi ajută mai ales pe 

profesorii tineri. 

Ca puncte slabe menționăm faptul că prin introducerea termenului de competență, apar 

nedumeriri în ceea ce privește proiectarea didactică atunci când se au în vedere obiectivele cognitive, 

afective, psihomotorii. 

Prin urmare, programa actuală propune trecerea de la centrarea pe obiective pe competențe, 

adică pe ceea ce poate să facă elevul, aspectele formative ale procesului didactic, în felul acesta, 

devenind preponderente. 

 
27 Constantin Șchiopu, Metodica predării literaturii române, Editura Carminis, Pitești, 2009, p.10; 
28 Vistian Goia, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia Educațional, Cluj-Napoca, 

2002, p.26; 
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În ceea ce privește paradigma în jurul căreia se structurează disciplina Limba și literatura 

română în gimnaziu și în liceu, ea se bazează pe modelul comunicativ-funcțional urmărind formarea 

competenței de comunicare prin dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare: înțelegerea după auz, 

vorbirea, lectura, scrierea. 

În paradigma acestui model, se observă prezența a două componente: una comunicațională și 

una funcțională. Prima componentă este dată de ideea de comunicare, idee prezentă și în denumirea 

primei arii curriculare. Limbă și comunicare. Componenta funcțională presupune ca dezvoltarea 

competenței de comunicare în diverse planuri să se realizeze prin exersarea capacităților de comunicare 

și interpretare, ceea ce înseamnă că elevii devin factori activi propriei formări. 

De altfel, programele școlare precizează că scopul studierii limbii și literaturii române în 

perioada școlarității obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură comunicațională și literară 

de bază, capabil să înțeleagă lumea, să comunice și să interacționeze cu semenii, să-și utilizeze în mod 

creativ capacitățile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete de viață cotidiană, să poată 

continua în orice fază a existenței sale procesul de învățare, să fie sensibil la frumosul din natură și 

la cel creat de om...29 

Modelul comunicativ-funcțional l-a înlocuit pe cel tradițional, comportamentat artificial în 

Limbă și Literatură. Programele actuale fac referire la cele patru capacități fundamentale ce vizează 

competența de comunicare: capacitatea de producere și cea de comprehensiune a textului oral, 

capacitatea de producere și cea de comprehensiune a textului scris.30 

Procesul de predare-învățare este ancorat în domenii de referință noi care au în vedere termeni-

cheie precum: pragmatic lingvistică (utilizarea limbajului dar nu a sistemului lingvistic), actul lecturii, 

al interpretării, procesele de comprehensiune și de producere de text, noi strategii de învățare 

(dezbaterea, jocul de rol, atelierul de scriere și de lectură, interviul etc.), coexistența scrisului și 

oralului, prezența unor tipuri de texte diverse, insistența asupra proceselor cognitive, noi metode de 

evaluare precum proiectul, portofoliul. 

În funcție de competențele generale sunt stabilite finalitățile învățării, sunt selectate 

conținuturile și sunt organizate strategiile de predare-învățare-evaluare.  

Demersurile pe care tebuie să le inițieze profesorul în vederea dezvoltării competenței culturale 

sunt: trezirea interesului pentru lectură și inițierea elevului în comprehensiunea și interpretarea 

textului, dar și valorificarea dimensiunilor textului literar (literatura ca reflecție asupra lumii și a 

condiției umane și ca mărturie scrisă a unei epoci). 

Scopul studierii limbii și literaturii române pe parcursul învățământului obligatoriu  este acela 

de a forma un tânăr cu o cultură comunicațională și literară de bază, capabil să înțeleagă lumea, să 

comunice  și să interacționeze cu semenii, să se exprime correct, clar, coerent în limba maternă, să 

asculte, să înțeleagă mesaje orale și scrise, în diverse situații de comunicare. 

Studiul limbii și literaturii române presupune de asemenea, o contribuție esențială la formarea 

unei personalități autonome a elevilor, capabile de discernământ și de spirit critic, apte să-și 

argumenteze propriile  opțiuni și manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică. 

Didactica limbii și literaturii române este tributară atât domeniului științelor educației, cât și 

domeniului științelor limbii și literaturii: sprijinindu-se pe studierea în școală a unor fenomene/fapte 

lingvistice și literare concrete, ea beneficiază de aportul lingvisticii, morfosintaxei, foneticii, 

lexicologiei, stilisticii pe de o parte, al teoriei literaturii, istoriei literaturii române, criticii literare, pe 

de altă parte. De aceea trebuie să-și impună astăzi statutul de știință dacă nu de sine stătătoare, măcar 

de o complexitate evidentă. 

1.2.  Curriculum-ul de limbă și literatură română în învățămîntul special 

 
29“Curriculum Național. Programe școlare pentru clasele a V-VII-a, Aria curriculară limbă și comunicare, Limba și 

comunicare, Limba și literatura română, 2009, p.3; 
30 Alina Pamfil, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ediția a 5-a, Editura Paralela 45, 

Pitești, 2008, p.20; 
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Plecând de la curriculum-ul actual, trecerea de la învăţământul de masă la cel special se face 

ţinând cont de condiţiile, nevoile şi cerinţele copilului cu deficienţe. Adaptarea planului cadru se face 

ţinând cont de dispoziţiile legislative şi metodologice, de factorul psihologic, în conformitate cu 

obiectivul final al educatibilităţii: integrarea copilului cu CES în societate. 

Una din calităţile unui curriculum adaptat trebuie să fie flexibilitatea sa ridicată, astfel încât să 

permită fiecărui copil dezvoltarea în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. 

Pentru aceasta, este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea instruirii şi modalităţile de transmitere 

a informaţiilor în clasă să se facă diferenţiat. 

Argumentele care stau la baza unui curriculum adaptat sunt: 

a. respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie, pe măsura posibilităţior şi capacităţilor sale 

b. formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat, care să permită adaptarea şi 

integrarea sa socială 

c. asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe privind 

activităţile de utilitate practică şi de timp liber 

d. dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă a problemelor, autocontrol în 

situaţii dificile şi practicarea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală care să asigure eficienţă în 

adaptare şi integrare.31 

2. DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE PENTRU COPILUL CU 

DEFICIENŢE 

2.1.  Generalități 

Şcoala reprezintă un câmp de negociere valorică, unde actorii implicaţi în procesul instructiv-

educativ îşi etalează atitudini, preferinţe, interese, propun modele comportamentale, desluşesc valorile 

care intră şi care ies din acest mediu. Alături de elevi, profesorul reprezintă unul dintre protagoniştii 

principali. 

Dacă în şcoala tradiţională profesorul este privit ca fiind o autoritate care deţine adevărul şi 

care împărtăşeşte acest adevăr elevilor prin intermediul procesului de predare, în şcoala modernă 

profesorul este o sursă de experienţă pentru elevii clasei. 

De-a lungul anilor, de când sunt cadru didactic într-o unitate de învăţământ special, am învăţat 

că orice clipă trăită alături de copiii cu CES reprezintă o experienţă, o încercare, o reuşită sau un eşec. 

Şcoala specială are ca scop formarea şi dezvoltarea unor deprinderi, atitudini, competenţe specifice, 

pentru a crea premisele necesare integrării socio-profesionale a copiilor cu deficienţe. 

Ca profesor de limba şi literatura română în şcoala specială am înţeles că trebuie să îmbin o 

varietate de trăsături aptitudinale cum ar fi: empatia, sensibilitatea şi dragostea pentru copii, capacitatea 

de cunoaştere a individualităţii copilului, să dau dovadă că deţin abilităţi specifice deficienţei copilului, 

ca de exemplu deficiență auditivă (stăpânirea limbajului mimico-gestual, sistemul dactil). Este 

important ca profesor al unui copil deficient de auz să cunoşti limbajul semnelor, să ştii  să-l foloseşti 

în activitatea instructiv-educativă deoarece acest limbaj ajută semnificativ în munca la clasă. Am 

învăţat că trebuie să deţin o serie de calităţi:  fizice, intelectuale, de voinţă şi caracter, tact şi măiestrie 

pedagogică, capacitate managerială, însuşiri afective. 

Calitatea fizică impune existenţa unei stări de sănătate bună, având în vedere că efortul 

educaţional depus în activitatea cu elevii deficienţi de auz nu este recompensat cu succese 

educaţionale. În privinţa calităţilor intelectuale aptitudinea de a asimila cunoştinţe noi este necesară şi 

obligatorie. Dintre însuşirile afective, dragostea faţă de copii şi optimismul pedagogic (încrederea în 

elev, în posibilităţile lui de dezvoltare) sunt importante. Profesorul care-şi iubeşte copiii cu deficienţe  

are o atitudine atentă, caldă, delicată, este sensibil faţă de toate încercările şi succesele. Modul cum se 

îmbracă şi cum vorbeşte, atitudinea faţă de colegi, faţă de autorităţi, disciplina în muncă se constituie 

în modele pentru elevii cu deficienţă auditivă. În concepţia pedagogică modernă, pentru ca profesorul 

 
31 A se vedea şi Alois Gherguţ, “Educaţia specială şi elemente de didactică” în Sinteze de psihopedagogie specială.Ghid 

pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p.217; 
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să poată concepe, proiecta şi organiza actul educaţional are nevoie pe lângă o bună pregătire de 

specialitate, de tact şi măiestrie pedagogică. Acestea se însuşesc şi se dezvoltă sub forma profesiei de 

cadru didactic. În acest context profesorul trebuie să îndeplinească patru condiţii: 

• să cunoască procesele psihice şi caracteristicile lor în evoluţia elevilor 

• să cunoască concepţiile şi principiile care stau la baza unei pedagogii şi a unei educaţii 

moderne 

• să cunoască cum să transmită şi să adapteze conţinuturile disciplinelor predate 

• să cunoască strategiile didactice necesare conceperii, organizării, proiectării şi desfăşurării 

cu eficienţă a activităţilor. 

Astfel, profesorul care lucrează cu elevii surzi și nu numai, trebuie să-şi dimensioneze în 

permanenţă rolurile, manifestând un comportament deschis şi o atitudine pozitivă, promovând o 

învăţare interactivă şi stimulând potenţialul creator al discipolilor săi. 

Păşind în lumea tăcerii descoperi oameni exact ca toţi ceilalţi, inteligenţi, talentaţi, sensibili, 

frumoşi, doar că simțul lor auditiv nu-i serveşte la nivel optim. Noi, auzitorii, îi învăţăm să vorbească, 

iar ei, la rândul lor ne învaţă să preţuim mai mult ceea ce avem şi ceea ce ştim. 

 Plecând de la toate acestea, ca punct nevralgic se constată o lipsă a mijloacelor didactice, a 

materialului efectiv - în speţă manuale - adaptate concret sistemului de învăţământ special. Prin 

demersul nostru încercăm să elaborăm un astfel de instrument de lucru, ţinând cont explicit de practica 

în învăţământul special, şi de normele metodologice menţionate în curriculum. 

3.  PROPUNERE DE MANUAL PENTRU CLASA A IX-A LA LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ ADECVAT COPILULUI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

În elaborarea planului lucrării am ţinut cont de programa de clasa a IX-a de limba şi literatura 

română, în ceea ce priveşte alegerea temelor pentru studiu. Drept urmare am optat pentru următoarea 

structură: 

1. Literatură  

2. Comunicare 

3. Elemente de limbă română 

CAPITOLUL I - JOC ŞI JOACĂ 

Literatură 

1. Ion Creangă - Amintiri din copilărie (fragment) 

Comunicare 

1.Relaţii semantice: sinonime, antonime, omonime, paronime. 

CAPITOLUL II - ŞCOALA 

Literatură 

1. Ion Luca Caragiale - Bacalaureat  

2. Ion Luca Caragiale -Un pedagog de şcoală nouă 

Comunicare 

1. Situaţia de comunicare: emiţător, receptor, mesaj 

Elemente de limbă română 

1. Cuvântul: structura cuvântului (vocale, consoane, silabe) 

2. Despărţirea în silabe 

3. Scrierea cu majuscule. 

CAPITOLUL III - IUBIREA 

Literatură 

1. Mihai Eminescu - Sara pe deal 

2. George Coşbuc - Numai una 

Comunicare 

1.Textul epistolar. Scrisoarea 

Textul nonliterar 

1.Scrisoarea Veronicăi Micle către Mihai Eminescu 
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Lectură suplimentară 

1. Despre Veronica Micle. 

CAPITOLUL IV - CĂLĂTORIA, AVENTURA 

Literatură 

1.Ion Creangă - Povestea lui Harap-Alb 

2. Radu Tudoran - Toate pânzele sus 

Comunicare 

1.Probleme de ortografie, ortoepie şi de punctuaţie 

Textul nonliterar 

1.Itinerar de călătorie. 

CAPITOLUL V - EXEMPLE, MODELE, PERSONALITĂŢI 

Literatură 

1.Mihai Sadoveanu-Fraţii Jderi (fragment) 

2.balada populară - Monastirea Argeşului 

Comunicare 

1.Comunicarea orală - Monologul 

Elemente de limbă 

1.Erori în exprimare: pleonasmul. 

CAPITOLUL VI - SCENE DIN VIAŢA DE IERI ŞI DE AZI 

Literatură 

1.George Călinescu - Enigma Otiliei (fragment) 

2.Silviu Angelescu- Calpuzanii (fragment) 

Comunicare 

1.Stiluri funcţionale. 

CAPITOLUL VII - FAMILIA 

Literatură 

1.Marin Preda - Moromeţii (fragment) 

2. Ion Creangă - Amintiri din copilărie (fragment) 

Comunicare 

1.Comunicarea orală - Dialogul 

În ceea ce priveşte abordarea conţinuturilor învăţării, am optat pentru abordarea următoarei 

structuri: 

Literatură: 

Elevii vor primi informaţii privind: 

-biografia fiecărui autor 

-activitatea literară 

-lectura textelor studiate 

-cunoaşterea sensului corect al noilor termeni 

-cunoaşterea sensului cuvintelor în context 

-subiectul textului citit 

-caracterizare a personajelor 

-moduri de expunere: povestire, naraţiune,descriere, dialog 

-întrebări, exerciţii, teste 

Comunicare: 

Elevii vor primi informaţii privind: 

-cunoaşterea situaţiei de comunicare 

 -recunoaşterea emiţătorului, receptorului precum şi a mesajului care se transmite 

-relaţiile semantice: sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie 

-identificarea unui text epistolar 

-identificarea problemelor de ortografie, ortoepie şi de punctuaţie 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1822 
 

-recunoaşterea textului narativ şi a celui descriptiv 

-tipuri de comunicare scrisă şi orală 

-dialogul - structură, replici, reguli 

-exerciţii, teste 

Elemente de limbă română: 

Elevii vor primi informaţii privind: 

-identificarea structurii unui cuvânt 

-despărţirea corectă a cuvintelor în silabe 

-identificarea erorilor în exprimare: pleonasmul 
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Nevoile copilului cu cerinte educative speciale (C.E.S.) 

Popa Valentina 

Gradinita nr.273,Bucuresti,sector 6 

 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu 

zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele 

şcolii. Din această categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, 

paralizia cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul 

Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurator şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având 

nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie 

de deficienţa copilului. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. 

Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile 

şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea 

individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau tânarul poate 

fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 

învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului 

sau la cerinţele şcolare. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de catre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de 

şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul 

acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane 

sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, 
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care nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, 

de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut 

stilul de învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă 

copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală 

şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie 

să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de 

predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el 

oferind consilierea elevului şi a familiei. 

Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, 

evaluare diverse strategii şi intervenţii utile: 

 Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

 Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 Încurajarea eforturilor; 

 Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să 

fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

 Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

 Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

 Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

 Folosirea învăţării afective; 

 Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

 Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

 Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală 

(jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

 Sprijin emoţional; 

 Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

 Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

 Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii iluminării, 

adecvarea materialelor didactice; 

 Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev 

profesorul să vorbească numai stând numai cu faţa spre elevi; 

 Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă; 

 Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le distragă 

atenţia restul colectivului şi să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca 

modele pozitive; 

 Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 
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 Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a 

manifestării agresive a elevului; 

 Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

 Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

 Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să 

nu încrunte privirea); 

 Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

 Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare; 

Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depaşească 

barierele din calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru 

a-i ajuta pe elevi să reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii 

funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se 

confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare 

cu autoritaţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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AUTISMUL 

                                  Georgeta Manole 

prof. înv. primar. Școala Gimnazială ,,Negru Vodă”, Pitești 

 

          Autismul este o afecţiune considerată drept una dintre cele mai frecvente tulburări ale copilăriei. 

Statisticile internaţionale ne arată că 1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii 

ani în România indică o creştere continuă a numărului acestora. 

         Este o tulburare de origine neurobiologică care implică toate palierele de dezvoltare, cognitiv, 

comportamental, motricitate grosieră, motricitate fină, practic sunt afectate toate laturile care privesc 

dezvoltarea normală a unui copil. 

        Autismul nu este o boală, ci o tulburare de comportament, iar diagnosticarea se face  prin 

analizarea comportamentului copilului înca din perioada în care copilul este sugar.Intervenţia timpurie 

este cheia obţinerii unor rezultate optime pentru copiii cu autism. 

REPERE DE DIAGNOSTICARE PRECOCE A  AUTISMULUI: 

1. Este în cea mai mare perioadă a timpului anxios şi speriat; 

2. Îşi acoperă urechile cu mâinile atunci când se aud anumite zgomete; 

3. Uneori este autoagresiv sau agresiv cu cei din jur; 

4. Uneori manifestă teamă nejustificată; 

5. Nu manifestă nevoia de afecţiune; 

6. Are reacţii anormale faţă de stimuli normali; 

7. Când este dus într-un loc necunoscut nu manifestă interes pentru explorarea mediului; 

8. Are probleme de alimentaţie sau de somn; 

9. Manifestă aversiune faţă de schimbări şi se manifestă prin crize de plâns; 

10. Are anumite reacţii corporale repetitive cum ar fi bătutul din palme sau legănatul; 

11. Nu reacţionează la anumite tonalităţi ale vocii; 

12. Uneori dă impresia că nu aude atunci când se vorbeşte cu el; 

13. Nu imită expresiile faciale sau gestuale; 

14. Lipseşte comunicarea non-verbală; 

15. Nu încearcă să atragă pe alţii în activităţile lui; 

16. Nu priveşte spre un obiect indicat; 

17. Nu răspunde atunci când este strigat pe nume; 

18. Nu imită ; 

19. Îşi fixează privirea spre un punct fix şi o menţine mai mult de 1 minut; 

20. Nu răspunde la instrucţiuni simple ; 

21. Are comportamente repetitive faţă de anumite obiecte; 

22. Nu urmăreşte cu privirea persoanele sau obiectele care se mişcă în câmpul lui vizual; 
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23. Are o hipersensibilitate la sunete, unele dintre ele provocând crize de plâns şi nimic din ceea 

ce faceţi nu îl calmează; 

24. Începe să plângă timp îndelungat fără un motiv pe care să-l puteţi depista; 

25. Este dificil de calmat atunci când plânge; 

26. Evită de cele mai multe ori contactul vizual atât cu ceilalţi; 

27. Zâmbeşte foarte rar sau deloc; 

28. Nu reacţionează atunci când  i se acordă atenţie; 

29. Uneori pare insensibil la durere; 

30. A încetat să mai folosească anumite cuvinte pe care înainte le folosea. 

31. Copilul nu răspunde la solicitările adultului (decât când "vrea") şi pare că nu aude sau nu 

înţelege ceea ce i se cere; 

32. Copilul protestează în momentul în care i se cere ceva şi se insistă pentru primirea unui răspuns; 

33. Jocul îi este marcat de un caracter stereotip; 

34. Copilul nu foloseşte obiectele în scopul lor uzual (le linge, scutură, etc); 

35. Nu doreşte să folosească cuvinte cu sens de comunicare; 

36. Merge pe vârfuri; 

37. Ecolalia (repetarea la nesfârşit a unor sunete, cuvinte, reclame tv etc); 

           Autismul nu se poate vindeca, dar cu intervenţie timpurie intensivă, până la 50% dintre copiii 

cu autism pot duce o viaţă independentă. Prin terapie, copilul învaţă, într-un mod structurat, cum să 

vorbească, cum să se comporte, cum să fie independent. Copiii cu TSA se încadrează în categoria CES 

şi au nevoie permanent de provocări pentru a-şi menţine interesul faţă de şcoală.                                                

          Adaptarea curriculară depinde de tipul şi gradul deficienţei, de pregătirea cadrelor didactice 

care lucrează cu aceşti copii. Adaptarea curriculară se realizează de către cadrele didactice de la clasă 

împreună cu itineranţii sau cadrele  didactice de sprijin şi se poate realiza prin: 

       - eliminarea, substituirea sau adăugarea de conţinuturi,  în concordanţă cu obiectivele şi finalităţile 

propuse în planul de intervenţie personalizat. 

       - adaptarea  conţinuturilor cantitativ şi calitativ, planurile şi programele adaptate la potenţialul de 

învăţare prin extindere, selectarea obiectivelor şi derularea de programe de recuperare şi remediere 

şcolară etc 

      - adaptarea proceselor şcolare  privind mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodelor de 

predare ( învăţare prin cooperare, metode activ participative, jocul didactic), material didactic intuitiv, 

timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin; 

       - adaptarea evaluării, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacităţi individuale ce se 

pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale). 

         Activităţile de învăţare: se vor utiliza din programă acele conţinuturi corespunzătoare 

potenţialului elevului sau cele create de cadrul didactic. 
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        Obiectivele de referinţă vor fi simplificate, adptate, astfel încât elevul să le poată îndeplini, 

respectându-se accesibilitatea. 

        Resurse: materiale diferite, fişe de lucru individualizate , etichete cu reguli, recompense. 

        Strategiile de predare-învăţare-evaluare: adaptarea unor obiective se poate realiza pe termen 

permanent (an şcolar) sau pe termen  scurt sau mediu ,, Diferenţierea curriculară “ necesitând astfel 

selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi NU după 

criteriul vârstei cronologice. 

        Tulburarea de spectru autist poate să apară în orice familie, indiferent de rasă, etnie, zonă 

geografică sau nivel de educaţie. Nu se poate vindeca, dar cu intervenţie timpurie intensivă, copilul cu 

autism poate duce o viaţă independentă.Prin terapie, copilul învaţă, într-un mod structurat, cum 

să vorbească, cum să se comporte, cum să fie independent. Fără terapie simptomele autismului se 

agravează în timp. De aceea neintegrarea copilului diagnosticat într-un program individualizat de 

terapie specifică îl privează de toate aceste achiziţii, acest copil riscând să se transforme, în final, într-

un adult neintegrat şi de cele mai multe ori, instituţionalizat. 
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REINTEGRAREA ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN MEDIILE EDUCAȚIONALE 

DEFAVORIZATE PRIN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE 

CADRELOR DIDACTICE 

ESEU STRUCTURAT 

Prof.Pshoped. Grecu Mihaela 

Școala Profsională Specială „Emil Gârleanu” Galați 

O întrebare legitimă care intervine în analiza sistemelor de integrare socială a copiilor, tinerilor 

proveniţi din medii sociale defavorizate sau care prezintă dificultăţi de integrare socio-profesională este 

următoarea: Care este cea mai bună alternativă pentru integrarea socială a unui copil, tânăr  din această 

categorie? 

 Răspunsul este relativ şi diferă de contextul social în care se regăseşte respectivul copil. În 

primul rând, putem vorbi de integrare socială prin intermediul învăţământului de masă,  integrați în 

clase cu elevi fără deficiențe cu profesor itinerant/de sprijin, clase cu caracter special într-o școală de 

masă.În al doilea rând vorbim de elevi cu deficiențe mintale, senzoriale, asociate care provin din medii 

sociale defavorizate orientați și integrați în școala specială. Diferenţele dintre învăţământul de masă şi 

cel special sunt clare, fiecare formă de învățământ funcționează sau ar trebui sa funcționeze după  

planuri cadru și programe, legiferate. 

În altă ordine de idei, există posibilitatea unei traiectorii normale prin educaţie uzuală a 

tinerilor, indiferent de mediul de provenienţă sau nevoile specifice ale copiilor. În acest caz, există 

riscul de a avea situaţii de vulnerabilizare a copiilor din aceste categorii şi din această perspectivă 

efectele pentru viitor pot fi nefaste. 

 În ultimele decenii, un rol important este alocarea, sub aspectul politicilor educaţionale a 

sistemelor de educaţie incluzivă,  a căror scop este eliminarea oricăror bariere de vulnerabilizare a 

tinerilor şi în consecinţă de excluziune socială a acestora. 

În categoria copiilor care prezintă un grad ridicat de vulnerabilizare se încadrează și copiii cu 

deficienţe asociate, fizice sau psihice. Aceştia întâmpină dificultăţi de integrare socioprofesională, în 

consecinţă această categorie socială trebuie să beneficieze de exigenţele necesare în mod fundamental 

ale unui învăţământ special, singurul de natură a oferi o alternativă corespunzătoare de inserţie 

socioprofesională.  

Evitarea etichetării şi a marginalizării, încadrarea unui copil într-un curs normal de viaţă 

presupune eliminarea situaţiilor de marginalizare şi excluziune socială specifice. Cu alte cuvinte, un 

copil care va suporta dificultăţi din momentul intrării în viaţă are toate şansele de a porni cu stângul, 

aceasta pentru a ne exprima în mod plastic, iar proiectele specializate de intervenţie socială au rolul de 

a elimina orice tentativă de excluziune pentru astfel de persoane. 

Conceptul de cerinţă educaţională specială reflectă şi în acelaşi timp susţine orientarea 

categoriilor de copii cu dizabilităţi spre formule de învăţământ special, cu precădere în cazul copiilor 

care au deficenţe de natură mentală, fizică, senzorială, de limbaj, socioafective, etc. 

Nevoile specifice de creştere, educare sau formare socioprofesională trebuie adaptate la 

potenţialul acestor copii marcaţi sau caracterizaţi de un grad ridicat de vulnerabilitate. Necesitarea 

afirmării şi dezvoltării unui individ adaptat la cerinţele şi valorilor sociale normale determină stabilirea 

priorităţilor în ceea ce priveşte strategiile de acţiune potrivite pentru această categorie socială. 

În primul rând, trebuie să avem în vedere prioritate educaţiei incluzive, prin stabilirea 
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accesului tuturor elevilor la procesul de natură educaţională în orice comunitate, ceea ce înseamnă 

capacitate de integrare socială şi pregătire corespunzătoare elevilor cu cerinţe speciale. În acest caz, 

vom avea în vedere următoarele aspecte: 

• Acceptarea şi valorizarea diversităţii sociale, condiţie fundamentală a fiecărui elev cu cerinţe 

sau nevoi speciale; 

• Respectarea drepturilor specifice; 

• Acordarea de şanse egale acestei categorii sociale; 

• Dezvoltarea şi susţinere profesională corespunzătoare; 

• Respectarea culturii sociale a mediului de provenienţă a tânărului. 

Observăm că strategiile de intervenţie şi acţiune socială se permanentizează prin caracterul de 

condiţie a integrării sociale a copilului în mediul social potrivit, obligaţia principală a organizaţiilor şi 

persoanelor care au competenţe în domeniu este eliminarea oricăror tendinţe de natură a marginaliza 

sau exclude social respectiva persoană caracterizată de vulnerabilitate socială. Educaţia incluzivă 

trebuie să se fundamenteze pe o bază de premize sociale ancorate în realitatea socială, valorizarea 

copiilor în funcţie de aptitudinile şi opţiunile fiecăruia reprezintă prioritatea în această direcţie. În 

această ordine de idei, din perspectiva sistemelor educaţionale, crearea şi adaptarea unui sistem de 

învăţământ adaptat la cerinţele unor copii cu nevoi speciale şi orientarea prin formarea de grupuri de 

elevi, conform cu abilităţile dovedite este un element din configuraţia unei strategii de intervenţie 

specializate. În paralel, trebuie să se opteze pentru intensificarea gradului de participare al elevilor cu 

cerinţe sau nevoi speciale la activităţi şcolare şi extraşcolare potrivite. 

Educaţia prin incluziune socială necesită politici educaţionale specializate a căror finalitate 

este integrarea socială a tânărului în viaţa activă. În primul rând trebuie să avem în vedere,  prin 

instituţii,  structuri specializate care aparţin Ministerului Muncii  sau Ministerului Educaţiei o serie de 

politici sociale conforme cu nevoile, interesele şi datele de provenienţă ale copilului provenind din 

medii sociale defavorizate. 

Dezvoltarea politicilor de resurse umane la nivel naţional sau comunitar este o prioritate în 

condiţiile unui sistem de incluziune socială dezvoltat corespunzător. În acest sens, gestionarea 

resurselor materiale la nivel de administraţie naţională sau locală, prin alocări succesive de fonduri în 

direcţia dezvoltării programelor de incluziune socială a tinerilor proveniţi din medii sociale 

defavorizate ar trebui să urmărească adaptarea nevoilor tinerilor la cerinţele vieţii sociale. 

În aceeaşi ordine de idei, conlucrarea şcoală-familie-comunitate este necesară pentru a evita 

crearea unor situaţii de risc social sau de vulnerabilizare a viitorilor adulţi. La nivel de comunitate 

socială este important rolul cadrelor didactice în formarea socială a viitorilor adulţi. 

Importanţa pregătirii corespunzătoare a profesorilor specializaţi este principala condiţie a 

formării sociale şi profesionale precum şi educaţionale pentru viaţă a elevilor proveniţi din medii 

sociale vulnerabile sau a celor cu cerinţe speciale. Cadrele didactica care activează în şcoli speciale ar 

trebui să fie angrenate în formarea profesională specifică pentru învăţământul cu caracter de masă, iar 

dincolode acest nivel este necesar să se realizeze o pregătire de nivel specializat pentru învăţământul 

cu cerinţe speciale. La nivel şcolar, este necesar a fi stabilit următorul program de acţiune: 

• Crearea de clase sau centre specializate pentru elevii cu probleme de integrare socială, 

utilizând în acest sens inclusiv fonduri comunitare; 

• Evaluarea elevilor din punct de vedere psihointelectual, motivaţional, afectiv şi vocaţional 

în scopul evaluării nevoilor şi intereselor acestora. O evaluare prealabilă este obligatorie, iar aceasta 
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trebuie urmată de evaluări succesive, graduale; 

• Stabilirea inventarului de dizabilităţi fizice şi psihice şi organizarea pe grupe speciale a 

elevilor. Acest obiectiv prioritar, ar trebui să vizeze copiii problemă proveniţi din medii defavorizate; 

• Asigurarea unei programe de învăţământ în conformitate cu nevoile vocaţionale a elevilor; 

• Dezvoltarea motivaţională a elevilor prin identificarea intereselor şi aptitudinilor dar şi a 

preferinţelor manifestate de tinerii aflaţi în cectre specializate de acest gen; 

• Evaluări graduale a elevilor din astfel de centre specializate pentru a avea o evaluare 

permanentă a tinerilor de acest gen, de asemenea în scopul urmăririi traseului educaţional al acestora. 

             Raţiuni legale şi de politică socială publică pentru protecţia copilului ne arată că în ultimii ani 

au fost luate o serie de măsuri pentru combaterea situaţiilor de risc social a copiilor proveniţi din medii 

sociale defavorizate. 

În această ordine de idei, propunem o serie de măsuri specifice de natură a proteja persoanele 

aflate în situaţie de risc social de această natură: 

• Crearea unor centre specializate în special în mediul rural, cunoscute sub denumirea de centre 

comunitare locale, unde vor fi internaţi copii care provin din medii sociale defavorizate; 

• Încredinţarea spre adopţie, înţelegem prin aceasta asigurarea plasamentului familial pentru 

copii; 

• Integrarea socială a tinerilor cu nevoi speciale, de vârstă cuprinsă între 14-18 ani; 

• Crearea unor servicii specializate în cadrul autorităţilor locale, dar mai ales la nivel rural 

unde ar fi necesar minim un reprezentant al acestor autorităţi de specialitate, delegat pe problematica 

inserţiei tinerilor cu probleme; 

• Formarea unor asistenţi sociali, psihologi, specializaţi în sfera absorbţiei profesionale şi 

sociale a tinerilor din medii defavorizate sau cu cerinţe speciale. 

Deoarece competenţa  profesională  în domeniul asistenţei sociale are un caracter general, 

specializarea în cadrul profesiei reprezintă o necesitate în condiţiile dezvoltării şi extinderii cazurilor 

de excluziune socială a copiilor, dar mai ales a tinerilor proveniţi din medii sociale defavorizate. 

Un rol important în această direcţie revine campaniilor de prevenire şi combatere a 

fenomenelor cu caracter periculos în rândul tinerilor. Astfel de campanii nu au doar un caracter strict 

informativ, sunt necesare măsuri concrete de limitare a efectelor negative ale acestui fenomen social 

aflat în extensie la scară naţională. Din perspectiva aspectelor de ordin educaţional, trebuie  vizată  cu 

precădere asigurarea unor servicii specializate,pe scurt o   strategie de combatere a efectelor produse 

de astfel de fenomene. Evaluarea psihologică, consilierea şi orientarea socioprofesională a tinerilor 

reprezintă condiţia de bază a dezvoltării şi inserării în condiţii normale a acestor persoane. 

Copiii şi tinerii cu dizabilităţi fizice şi psihice trebuie sprijiniţi prin asigurarea de servicii 

specializate pe diverse categorii, în scopul integrării tinerilor în viaţa activă. În acest sens, avem în 

vedere următoarele: 

• Servicii comunitare prin asigurarea şi dezvoltarea unor centre de zi în cazul copiilor care nu 

beneficiază de adăpost; 

• Servicii medicale asigurate în permanenţă prin fonduri specializate şi persoane calificate în 

domeniu inclusiv în mediul rural; 

• Asigurarea protecţiei persoanelor cu risc social major; 

• Asigurarea tinerilor cu nevoi speciale în sensul serviciilor culturale, artistice sau informative, 

etc.. 
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În esenţă vom avea în vedere în cazul copiilor proveniţi din medii sociale defavorizate, 

următoarele direcţii de acţiune specializată: 

• Responsabilizarea autorităţilor de profil, a organizaţiilor nonguvernamentale care activează 

în domeniu pentru a limita orice situaţie de defavorizare sau excludere a copiilor din astfel de medii 

sociale; 

• Organizaţiile şi instituţiile cu rol de susţinere a copiilor proveniţi din medii sociale 

defavorizate pot realiza analize statistice privind nivelul de calitate în zona de rezidenţă şi pot propune 

soluţii prin programe sau proiecte specializate în domeniu; 

• Supravegherea şi asigurarea stării de sănătate a copiilor proveniţi din medii sociale 

defavorizate, prin servicii de specialitate, dar şi prin supravegherea acestora. Medicina preventivă şi 

cea pediatrică axată strict în această sferă de competenţă trebuie reevaluată în funcţie de zonă 

geografică, număr de populaţie, mă refer la copii cu astfel de dizabilităţi, potenţialitate de absorbţie de 

fonduri naţionale sau externe, în speţă europene; 

• Organizarea de servicii zonale, pentru prevenirea situaţiilor de acest gen, dar şi a unor 

campanii informative în domeniu; 

Am accentuat pe analiza în baza unor considerente de natură a asigura intervenţia în medii 

defavorizate. Există numeroase diferenţe între mediul rural şi cel urban, iar perspectiva integrării şi 

susţinerii copiilor cu probleme din mediul rural, cu precădere reprezintă o necesitate de natură 

imperativă în condiţiile crizei socio-economice din societatea românească contemporană. Strategiile de 

natură intervenţionistă în medii defavorizate sunt un cumul de nevoi de afirmare a îmbunătăţirii situaţiei 

copiilor proveniţi din aceste medii sociale actualmente, dar, cu precădere în viitor. 

Indiferent cât de bună este educația inițială a cadrelor didactice, respectivele cadre didactice 

nu pot fi pregătite pentru toate situațiile cu care se pot confrunta pe parcursul exercitării profesiei 

didactice. Așa cum menționează Comisia Europeană în ultimul ghid referitor la integrare,  adresat 

factorilor de decizie, sunt necesare programe de integrare eficiente care pot sprijini profesorii în 

confruntarea cu unele dintre aceste probleme, asigurând tuturor cadrelor didactice debutante sprijin 

personal sistematic în primii ani de carieră. Prin urmare, aceste programe pot facilita îmbunătățirea 

performanței unității de învățământ și a cadrelor didactice. Integrarea asigură o legătură esențială în 

continuumul educației cadrelor didactice, începând de la educația inițială a cadrelor didactice până la 

dezvoltarea profesională continuă pe termen lung. 

Formarea iniţială a cadrelor didactice nu asigură o pregătire necesară instruirii diferențiate a 

copiilor la cabinetul psihopedagogic. Această situaţie generează dificultăţi în toate fazele de exercitare 

a profesiei didactice:necunoaşterea legislaţiei şcolare și prin prisma schimbării permanente a legislației,  

dificultăţi în comunicarea cu copiii, cu părinții acestora. Prin formarea sistematică a profesorilor 

psihopedagogi din sistemul preuniversitar de educaţie, rolurile acestora în ceea ce privește intervenția 

la terapeutic-recuperatorie se vor exercita cu un grad sporit de profesionalism ceea ce va avea ca efect 

direct creşterea calităţii activităților corectiv-recuperatorii, precum şi dezvoltarea rutelor flexibile de 

învăţare pe tot parcursul vieţii pentru categoriile de beneficiari implicaţi, elevi cu deficiențe mintale 

ușoare și moderate, severe și profunde.  

Beneficiile practicii instruirii diferențiate sunt: optimizarea activităţii profesorului prin 

supervizare,  remedierea deficienţelor în procesul de predare-evaluare-comunicare, buna integrare a 

copiilor în școală și implicit în societate. 
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Activitatea cadrelor didactice este de asemenea influențată în mare măsură de atmosfera 

profesională din cadrul unității de învățământ. Este important să avem în vedere în ce măsură personalul 

unității de învățământ împărtășește un set de convingeri comune privind școlarizarea, gradul în care 

personalul discută deschis despre dificultăți, măsura în care există respect reciproc pentru ideile 

colegilor și dacă există cultura partajării succesului. 

Conceptul de atmosferă în unitățile de învățământ nu este unul nou, relevanța și importanța 

acestuia au fost recunoscute de peste 100 de ani. Totuși, în ultimele trei decenii, cercetătorii și profesorii 

deopotrivă au recunoscut influența atmosferei din unitatea de învățământ asupra altor aspecte sau 

participanți din procesul de învățare. Atmosfera din unitatea de învățământ include calitatea vieții în 

cadrul unității de învățământ precum și factori cum ar fi:siguranța personală,  comportamentul 

infracțional și discriminarea. Dar atmosfera din unitățile de învățământ include de asemenea cultura 

generală a școlii în termeni de calitate a relațiilor dintre angajați și dintre angajați și elevi precum și 

nivelurile existente de cooperare, respect și colaborare. 

Cercetările arată că o atmosferă pozitivă în cadrul unității de învățământ are o influență 

puternică asupra multor elemente care afectează atât elevii cât și cadrele didactice din școală. Mai 

important este faptul că s-a demonstrat legătura dintre atmosfera din unitatea de învățământ și 

rezultatele academice ale elevilor la toate nivelurile de școlarizare. Legăturile constructive între cadrele 

didactice și elevi, asociate cu o atmosferă pozitivă în unitățile de învățământ, nu afectează doar procesul 

de predare - învățare, ci influențează și alți factori cu privire la elevi, cum ar fi prevenirea actelor de 

hărțuire sau violență în unitățile de învățământ și motivarea elevilor în procesul de învățare. S-a 

demonstrat că o atmosferă sănătoasă în cadrul unităților de învățământ are legătură cu încrederea 

cadrelor didactice  că pot influența procesul de învățare al elevilor și pot ajuta în menținerea cadrelor 

didactice în profesie. 

 Participarea la diferite forme de dezvoltare profesională poate facilita promovarea 

comportamentului de colaborare între cadrele didactice. Dacă se dorește promovarea colaborării 

profesionale, aceste tipuri de activități de dezvoltare profesională, care sunt corelate pozitiv cu 

cooperarea profesională, ar putea fi punctul central al viitoarelor eforturi strategice. 

 Profesorii din școala specială, pe lângă pregătirea serioasă în specialitate trebuie să aibă și o  

puternică motivaţie privind participarea la programe de formare alternative care să le furnizeze 

competenţele necesare în vederea intervenției optime, atingerii obiectivelor propuse prin planurile de 

intervenție personalizată, instrumentul de lucru al  profesorilor din școlile speciale.  

La nivelul profesorilor se doreşte promovarea unui parteneriat deschis şi flexibil între 

beneficiarii direcți și indirecți ai educației, o bună comunicare cu echipa managerială, cu reprezentanții 

comunității, o bună comunicare  interinstituţională. 

Printre principalele motive pentru care cadrele didactice nu participă la activități de dezvoltare 

profesională pot fi lipsa timpului, lipsa banilor, pregătirea acțivităților pentru ziua următoare, 

programul de lucru fix, lipsit de flexibilitate și lipsa stimulentelor de participare la astfel de activități. 

Oricare dintre aceste bariere ar putea explica ratele scăzute de participare la activități de dezvoltare 

profesională, plătite din bugetul propriu. Dacă profesorii nu au timpul necesar, resursele, oferte pe 

măsura bugetului,  program de lucru flexibil, atunci le va fi foarte greu să participe. 

 Stimulentele oferite  cadrelor didactice prin proiectele cu finanțare europeană, sunt un venit pe 

care acestea îl reinvestesc în dezvoltarea lor profesională, achiziționând diverse materiale de lucru, 

mijloace moderne, softuri,  atât de necesare în activitatea didactică, pentru a trezi elevilor interesul 
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pentru materia predată, motivația de a participa la procesul instructiv-educativ.    

              Educația de calitate înglobează utilizarea  diferitelor  metode de predare, iar metodele de 

predare utilizate de către cadrele didactice pot juca un rol important în procesul de învățare și de 

motivare a elevilor pentru a învăța. În plus, deciziile cadrelor didactice în legătură cu activitățile pe 

care ar trebui să le desfășoare în clasă depind de mai mulți factori. De exemplu, deseori, profesorii iau 

decizii privind metodele pedagogice utilizate în clasă bazându-se pe propriile convingeri privind natura 

procesului de predare-învățare. Mai mult, probabilitatea utilizării anumitor metode de predare poate fi 

afectată de alți factori, inclusiv caracteristicile cadrelor didactice (cum ar fi sexul, disciplinele predate, 

nivelul de educație formală și de formare profesională), atmosfera în cadrul unității de învățământ și 

atmosfera în clasă. O atmosferă pozitivă în clasă este cultivată atunci când cadrele didactice lucrează 

împreună cu elevii pentru a crea un mediu sigur, respectuos și de susținere care să faciliteze motivarea 

și învățarea elevilor, în timp ce o atmosferă pozitivă în cadrul unității de învățământ reflectă un climat 

și o socializare corespunzătoare. Atmosfera pozitivă atât în unitatea de învățământ cât și în clasă va 

genera comportamente mai puțin perturbatoare și mai mult timp pentru procesul de predare-învățare.  

Corelarea analizei şi nevoilor rezultate cu direcţiile strategice ale M.E.N.,a identificat 

următoarele nevoi: 

❖ Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

sistemul european de educaţie şi formare profesională; 

❖ Stimularea formării profesionale și a educaţiei permanente; 

❖ Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la nivelul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ; 

❖ Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie; 

❖ Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor; 

❖ Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării. 

Analiza de regresie efectuată de OCDE în studiul rezultatelor TALIS a arătat că nivelul 

educației formale și formarea inițială, precum și elementele incluse în această formare (conținut 

științific și formare pedagogică) ajută profesorii să se simtă mai bine pregătiți pentru munca lor. 

În România, 82% dintre profesori declară că educația lor formală a inclus practica la clasă 

pentru toate disciplinele pe care le predau, ceea ce situează România printre primele țări în ceea ce 

privește formarea inițială a profesorilor. 

Directorii unităților de învățământ reprezintă adesea legătura dintre cadre didactice, elevi și 

părinții sau tutorii acestora, sistemul educațional și comunitatea mai largă în cadrul căreia își desfășoară 

activitatea unitățile de învățământ. Deși directorii au avut întotdeauna acest rol, în timp, profesia a 

devenit din ce în ce mai dificilă. Unii directori afirmă că se confruntă cu cerințe incompatibile, 

referindu-se la provocarea de a îndeplini cerințele cadrelor didactice, ale elevilor și părinților sau 

tutorilor acestora pe de o parte, în timp ce se ocupă de solicitările impuse de către sistemele în care își 

desfășoară activitatea și comunitățile din care fac parte unitățile de învățământ, pe de altă parte. În 

contextul în care cea mai mare parte a responsabilității decizionale a fost delegată la nivelul unităților 

de învățământ, directorii se pot confrunta în special cu probleme legate de numărul și varietatea 

cerințelor. Acestea pot include o mai mare diversitate socială, integrarea tuturor elevilor cu nevoi 

speciale, accentul pe păstrarea elevilor în școală până la absolvire și asigurarea că aceștia sunt integrați 

în următorul ciclu de învățare. Aceste cerințe impun ca directorii să gestioneze resursele umane și 

materiale, să comunice și să interacționeze cu persoanele care ocupă o varietate de poziții, să ia decizii 
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în cunoștință de cauză și să asigure o conducere a procesului educațional din unitatea de învățământ, 

necesară pentru a contribui la integrarea socio-profesională optimă.  

Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de personalităţi, alături de misiunea  de a 

transmite elevilor informaţii şi un bagaj solid de cunoştinţe reprezintă un mediu prioritar pentru 

începerea şi implementarea politicii incluzive. Să ne gândim doar la perioada pe care un copil o petrece 

în şcoală. Aceste ore şi ani pot fi marcaţi de segregare, de excluziune sau pot fi marcaţi de efortul de a 

adapta metodele, tehnicile şi instrumentele de care dispune profesorul pentru a facilita integrarea 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în mijlocul copiilor fără CES. 

Conceptul de educaţie incluzivă a început a fi utilizat şi promovat în ultimii ani în ţara noastră 

într-un sens mai larg decât cel aplicabil copiilor cu CES. Incluziunea educaţională este relevantă 

tuturor copiilor în situaţie de risc sau marginalizare. În atare situaţii se pot afla: copiii din medii 

sociale şi familii dezavantajate, copiii instituţionalizaţi, copii care săvârşesc infracţiuni, copiii din 

minorităţile etnice sau religioase, copii abuzaţi fizic sau psihologic, copii care suferă de boli cronice, 

etc. 

 Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, 

armonizând, pe de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte asigurând o 

educaţie de calitate pentru toţi, prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de 

predare, folosire optimă a resurselor şi parteneriate cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care 

funcţionează. Trebuie să se asigure un continuum al sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele 

speciale în fiecare şcoală. 

Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi , la Articolul 4 al acestui document 

obligă Statele-părţi să adopte toate măsurile potrivite pentru a elimina discriminarea pe criterii de 

dizabilitate de către persoane ori instituţii. Articolul 8 care este intitulat Creşterea gradului de 

conştientizare, îndeamnă la „combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor şi practicilor dăunătoare la 

adresa persoanelor cu dizabilităţi”. 

Articolul 24 al prezentei Convenţii are ca obiect educaţia. Convenţia cere Statelor-Părţi ca 

persoanele cu dizabilităţi să nu fie excluse din sistemul educaţional pe criterii de dizabilitate, iar copiii 

cu dizabilităţi să nu fie excluşi din învăţământul primar sau secundar din cauza dizabilităţii, să aibă 

acces la învăţământ primar incluziv, de calitate şi gratuit şi la învăţământ secundar, în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi, etc.  

România, ca ţară europeană, îşi propune prin Strategia naţională pentru prevenirea şi 

combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, diversitate”, pentru perioada 2018-2022,  își propune 

să reducă numărul cazurilor de discriminare din societatea românească, să promoveze egalitatea în 

drepturi şi de şanse pentru toţi, prin măsuri coerente, integrate şi interinstituţionale, astfel încât să 

contribuie la dezvoltarea unei societăţi care este inclusivă şi în care diversitatea este preţuită. 

  

În ceea ce privește instrumentele și tehnicile inovative utilizate în practică la cabinetul 

psihopedagogic, în paralel cu exercițiile și tehnicile specifice,  vă prezint  exercițiile de QI-GONG, ca 

modalitate modernă, plăcută și agreată de către copii, prin care elevii învață să respire corect, 

echilibrează inspirația și expirația necesară unei vorbiri corecte, dar formează și o respiraţie corectă 

prin care creierul și celelalte organe se oxigenează, fără de care noi,  oamenii, nu am putea trăi.  

Am introdus exercițiile de QI-GONG, experimental timp de două semestre, în programul de 

intervenție a zece elevi diagnosticați cu  tulburări de pronunție și de comportament. Dacă la începutul 
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programului copiii se amuzau copios atunci când eu executam aceste exerciții, pe parcurs, interesul și 

implicarea acestora a crescut. 

Prin observare directă și discuții libere cu părinții și  profesorii  claselor, am decis să merg pe 

această linie, pentru că oricum am denumi aceste exerciții ele, conform studiilor, fac parte din 

programul de corectare a tulburărilor de vorbire, la categoria exerciții de respirație.  

Ce este QI-GONG? 

Qigong este o practică veche de sănătate chineză care încorporează tehnici de respirație, 

posturi și o conexiune minte-corp, un sistem antic chinezesc de exerciții și meditații care face mintea 

și spiritul omului mai  liniștite, îmbunătățește performanțele, cultivă răbdarea, concentrarea, atenția.   

Sunt exerciții simple de mișcare coordonate pe inspir și expir, pe un fond muzical de relaxare, 

exerciții  care pot fi introduse în programul terapeutic- recuperatoriu al  copiilor.  

  Concluzii  în urma practicării exercițiilor de QIGONG: 

1. corectarea tulburărilor de vorbire într-o perioadă mai scurtă de timp decât cea prognozată; 

2. o mai bună concentrare a atenției pe sarcină; 

3. siguranţă în vorbire; 

4. adaptare mai bună  în micro și macrogrup; 

5. diminuarea manifestărilor negative de comportament; 

6. creșterea nivelului de implicare activă; 

În cadrul activităţii umane, munca reprezintă aria centrală a acesteia atât din punct de vedere 

al rolului ei în geneza istorică a fiinţei umane cât şi prin rolul avut în ontogeneza personalităţii mature. 

Motivaţia, în contextul acțiunii terapeutic-recuperatorie poate fi definită ca fiind gradul de 

disponibilitate a profesorului psihopedagog de a se implica şi a depune un efort susţinut în vederea 

atingerii obiectivelor profesionale. În contextul amintit mai sus, motivaţia este considerată ca fiind mai 

degrabă, un rezultat al tranzacţiei între individ şi contextul organizaţional în care îşi desfăşoară 

activitatea, decât un rezultat al dominantelor motivaţionale individuale.  

În ceea ce privește sursele motivaționale ale cadrelor didactice din mediile educaționale 

defavorizate și nu numai, este cunoscut faptul că o bună parte din motivaţia profesională se referă la 

salarizare. La nivelul țării noastre, deși salariile în ultimul an au mai crescut, comparativ cu țările din 

Uniunea Europeană, este cel mai  scăzut. Un salariu mare poate fi principala aspiraţie sau sursă de 

motivaţie la locul de muncă. La nivel internaţional, anchetele pe tema aşteptărilor faţă de muncă arată 

că aspiraţiile clasice (securitatea locului de muncă, salariu ridicat, condiţii satisfăcătoare de muncă) nu 

sunt prioritare decât pentru o treime din angajaţi. Aici apar aspiraţii ce rivalizează cu motivaţia salarială: 

un gen de muncă apt să ofere satisfacţii profesionale, dorinţa de a fi participant activ la procesul de 

decizie, nevoia unui şef cu un stil diferit. Putem afirma că este evident faptul că între motivaţie şi 

performantă există o relaţie de condiţionare reciprocă. 

Motivaţia în muncă este cel mai bine reprezentată ca un proces ce implică două sisteme 

psihologice interdependente: alegerea scopului şi efortul pentru atingerea scopului. Sistemul alegerii 

scopului presupune dezvoltarea unor intenţii sau scopuri, care reprezintă stări viitoare dorite de către 

individ şi faţă de care el se simte implicat. Alegerea obiectivelor afectează direcţia acţiunii. 
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Studiu de caz 

Prof.psihopedagogie specială Székely Ana Maria 

Şcoala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna 

1.Identificarea cazului 

1.Date biografice 

• Nume şi prenume: A.V.C. 

• Data şi locul naşterii:  2006, judeţul Covasna 

• Vârsta: 14 ani 

• Sex: masculin 

• Clasa: a VII-a 

2.Date despre componenţa familiei 

Elevul C are un frate mai mare. Fratele este elev la o şcoală de masă în cel mai apropiat oraş.  

Părinţii sunt muncitori, au loc de muncă stabil. Situaţia materială a familiei este bună. 

Merge acasă la sfârşit de săptămână, în timpul săptămânii stă la internatul şcolii. 

3. Date psihologice 

Dezvotare senzorial- perceptivă: percepţia mărimii, a formei bine dezvoltată, percepţia culorii bună ( 

cunoaşte culorile). 

Dezvoltare psihomotrică: coordonare oculo- motorie relativ bună, ritm şi viteză de reacţie slab 

dezvoltata , orientare spaţio- temporală slab dezvoltată. ( proba Piaget- Head) Identificarea formelor, 

asociere imagine- formă, grupare după formă, corespondenţă imagine-formă-cuvânt – deficitara 

.(proba Evalogos)  Schema corporală – bine dezvoltată. 

Nivel de dezvoltare cognitivă (vârsta de dezvoltare, coeficient de dezvoltare): se precizează 

testul/proba psihologică folosită: CI- 62 ( MPR Standard ) , potenţial de învăţare foarte slabă slabă 

20% ( Stensil).   

Gândirea ( inclusiv nivelul operaţional): Gândire ancorată în concret intuitiv,  nivel de cultură generală 

limitat socio- cultural. Gândirea analitico- sintetic deficitară.   

Memoria: vizuală bine dezvoltată,(proba Rey)  auditivă slabă : redă până la patru cifre în serie cu multe 

repetiţii. ( proba adaptată după Alice Descouedres)   

Atenţia: concentrare a atenţiei relativ bună. Identificarea diferenţelor, identificarea imaginilor 

identice, marcarea imagine după formă - deficitara (proba Evalogos). 

Imaginaţia: sărăcăcioasă, reproductivă, concretă 

Limbajul şi comunicarea: dezvoltarea limbajului: vârsta psihologică a limbajului este mai mică decât 

vârsta cronologică a elevului ceea ce ne arată o dezvoltare deficitară a vocabularului şi a limbajului. 

Vârsta psihologică a limbajului corespunde cu vârsta cronoligică a unui copil de 6 ani. (proba adaptată 

după Alice Descouedres).Exprimare liberă  greoaie, limbaj citit scris deficitar, vocabular activ şi pasiv 

slab dezvoltat. Tulburare de limbaj: dislalie polimorfă, rotacism. 

Afectivitatea: stabilă, expresivitate emoţională evidentă. 

Motivaţia: extrinsecă, necesită multă motivare la realizarea sarcinilor. 

Voinţa: slab dezvoltată, se bazează pe influenţe externe.  

Temperamentul:dominant  melancolic 

Atitudinile: fluctuantă faţă de învăţătură, pozitivă faţă de profesori şi colegi. 

Aptitudinile: cele de bază formate şi automatizate. 
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Nivelul maturizării psihosociale: sociabil dar retras, în bune relaţii cu colegii şi profesori. 

Comportamentul:  este docil şi disciplinat. 

Recomandările psihologice: consiliere individuală şi de grup, terapia tulburărilor de limbaj.( terapia 

dislaliei polimorfă şi a rotacismului)   

4.Date psihopedagogice 

 

Nume, prenume elev: A.V.C. 

Data naşterii:  2006 

Clasa: a VII-a 

Date referitoare la familie: 

Elevul face parte dintr-o familie organizată. Mai are un frate mai mare, care frecventează o şcoală de 

masă. Acest lucru îl afectează emoţional, deoarece părinţii şi în special tatăl face comparaţii între cei 

doi băieţi şi îl laudă în permanenţă pe cel mare.  

Regimul educativ: condiţii normale, curriculum pentru dizabilităţi cognitive grav-severe şi asociate, 

cerinţele şi evaluarea se realizează pe baza capacităţilor sale intelectuale şi socio-afective.Nivelul de 

adaptare la cerinţele activităţilor şcolare: deprinderile, aptitudinile şi achiziţiile şcolare sunt la nivel 

mediu de dezvoltare. 

Colaborarea familie-şcoală este existentă, eficientă, cu rezultate pozitive în vederea dezvoltării 

elevului. 

Starea lui de sănătate este bună. Nu prezintă malformaţii fizice, clinic fiind sănătos, iar dezvoltarea 

armonioasă. 

Rezultatele şcolare sunt bune, în concordanţă cu cerinţele curriculumului şcolar, luând în considerare 

dizabilitatea cognitivă, ritmul de muncă, etc. 

Are un stil de muncă temeinic, conştiincios, exersează şi îndeplineşte sarcinile/cerinţele  şcolii, este 

motivat de laude, diplome, mici obiecte sau dulciuri primite drept răsplată pentru munca sa. Este 

sârguincios, lucrează după reguli, şabloane şi manifestă independenţă în munca sa. 

Ritmul său de muncă este lent, dar corect, cere informaţii suplimentare şi sprijin atunci când e 

nevoie. 

Participă la lecţii cu întrebări sau adăugiri scurte, manifestă interes fluctuant. 

Este disciplinat în timpul activităţilor şcolare, execută cerinţele apoi aşteaptă să fie lăudat, ceea ce il 

bucură. Este respectuos mai ales cu persoanele adulte din anturajul său. 

Este foarte calm, stăpânit, are tendinţe de a se retrage în colţul său. Îi place să răsfoiască cărţi apoi 

pune întrebări.  

Uneori este vesel, alteori pasiv în funcţie de stareaemoţională. 

Citeşte în ritm propriu, cunoaşte literele, desparte în silabe, scrie după dictare cu greşeli mici, puţine. 

Operează cu adunarea şi scăderea în concentrul 1-20 fără sprijin. 

Înţelege noţiuni simple, execută cerinţe, chiar mai multe (2-3). Defineşte noţiunile, înţelege noţiunile 

cauză-efect. 

Nu are probleme de natură şcolară. Este prezent la ore, se comportă adecvat, este respectuos.  

Memoria de scurtă durată este mai bine dezvoltată, recunoaşte personaje, acţiuni petrecute recent şi în 

trecutul nu foarte îndepărtat, până la 2-3 ani în urmă. Reproduce, dar fără amănunte semnificative. 

Imaginaţia sa nu este dezvoltată, se ancorează în concret, se bazează pe stereotipuri. 
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Atitudinea sa faţă de şcoală este pozitivă. Cooperează cu colegii, are prieteni. Uneori încearcă să-şi 

contrazică colegii, dar nu are succes. Atunci are perioade scurte de supărare, se retrage în sine. 

Vrea să termine şcoala – 10 clase şi se gândeşte la învăţarea/deprinderea unei meserii, de exemplu 

pictor de icoane sau bucătar. 

 

PLAN DE INTERVENŢIE 

Ipoteze: 

- Activităţile de art-terapie ar putea influenţa pozitiv dezvoltarea intelectuală şi abilităţile sociale 

ale elevului. 

-  Schimbările intervenite în urma aplicării unor metode/tehnici de art-terapie din cadrul 

activităţilor la care participă îi vor dezvolta competenţele de comunicare. 

Obiectivele intervenţiei: 

• Dezvoltarea abilităţilor sociale prin influenţa unui program de dezvoltare bazat pe art-terapie. 

• Dezvoltarea competenţelor de comunicare în urma aplicării unor metode/tehnici de art-terapie  

• Identificarea domeniilor de activitate în care eleva îşi va putea utiliza şi fructifica abilităţile 

dobândite şi cele dezvoltate sub impactul acestui program. 

Strategii de intervenţie: 

- Acordarea celor mai prielnice medii de lucru, astfel încât elevul să se simtă relaxat, motivat 

- Acordarea de explicaţii potrivite pentru realizarea unor desene corecte, estetice 

- Exemplificarea unor desene prin modele, astfel încât elevul să nu simtă că este incapabil de a 

desena o anumită temă 

- Realizarea de excursii şi vizite la muzee, care să reflecte şi să exemplifice temele abordate la 

aceste activităţi 

- Spirijinirea în cazurile în care necesită acest lucru 

- Acordarea de recompense pe măsura muncii depuse 

- Motivarea prin laude, încurajări, calificative, diplome 

Durata programului: septembrie 2018 - iunie 2019 

Metode şi instrumente de evaluare: 

- Observaţia 

- Scala de maturitate socială Günzburg 

- Rezultatele obţinute, diplome  

Identificarea resurselor: 

•       Resurse umane: profesorul psihopedagog, diriginta clasei, educatorul clasei 

•       Resurse materiale: materiale necesare activităţilor de art-terapie (desen-pictură): creioane 

colorate, acuarele, tempera, coli de desen de diferite mărimi, grosimi, culori, creioane cerate, 

albume de fotografii, cărţi, calculatorul conectat la internet, etc. 

•       Resurse de timp: 45 de minute de două ori pe săptămână 

Desfăşurarea activităţilor: 

Pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate s-a pregătit un climat calm, cald, şi un ambient prietenos 

spre a asigura elevilor/ elevului o stare generală bună, relaxată şi motivantă pentru a desena/picta. 
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Temele au fost prezentate prin exemplificare de cele mai multe ori, deoarece elevul tinde să intervină 

după primele minute pretinzând că nu ştie să realizeze lucrarea cerută.  

Încurajările şi laudele nu pot fi uitate din partea profesorului, acestea fiind ca o mângâiere pentru elev, 

în aceste cazuri capătă curaj şi putere de muncă şi cu mai mult entuziasm realizează şi finalizează 

lucrarea începută. Participările la nenumărate concursuri judeţene şi naţionale au făcut ca elevul să 

capete încredere în forţa şi talentul său, munca sa fiind răsplătită prin câştigarea câtorva diplome de 

care este foarte mândru. 

Aşteaptă cu nerăbdare activităţile de art-terapie, chiar dacă la început a fost sceptic sau nesigur pe sine, 

întreabând pe coridorul şcolii, în timpul pauzei: Când avem activitate de art-terapie? Ce vom desena 

ora următoare? sau Când mai participăm la concursuri? 

Îi place să stea singur în bancă şi să nu îl deranjeze nimeni, uneori desenează sau pictează în linişte, 

alteori povesteşte despre ceea ce desenează sau despre întâmplări asemănătoare. Coloritul lucrărilor 

sale este foarte bogat, foloseşte toate nuanţele şi îi face plăcere, uneori este foarte atent la nuanţe şi 

dacă este posibil nu foloseşte una de mai multe ori. Detaliile sunt importante pentru el. Personajele 

sunt desenate la o scară destul de redusă, dar are grijă să umple foaia de desen, rezultatul final fiind 

aproape de fiecare dată satisfăcător. Pictează cu mult calm şi răbdare, astfel încât să nu murdărească 

foaia sau culorile să nu se amestece. Dacă nu reuşeşte să termine o lucrare îşi cere scuze, dar promite 

că pentru ziua următoare o va termina şi se ţine de cuvânt. La rândul lui este un coleg inimos, prietenos, 

oferindu-se să-şi ajute colegii atunci când este solicitat. 

Exemplificare: În mod special, s-a bucurat să lucreze la lucrarea intitulată „Pescarul”, pe care a desenat 

bărcuţe, apoi a zâmbit şi a acoperit spaţiul cu bucuria oglindită în starea sa emoţională. 

Concluzii: 

 După această perioadă, în care a fost nelipsit de la activităţile de art-terapie, elevul este mai calm, mai 

comunicativ şi mai harnic. Şi-a îmbunătăţit abilităţile de comunicare, de scris şi citit ( în timpul acestor 

activităţi s-au citit poveşti, poezii, s-au scris scrisori). S-au dezvoltat abilităţile sale sociale, cunoaşte 

şi foloseşte toate articolele de îmbrăcăminte, încălţăminte, denumeşte şi foloseşte vesela, alimentele, 

produsele de cosmetică şi îngrijire pentru igiena personală, execută fără probleme mici sarcini, care îi 

sunt încredinţate. Se observă o schimbare pozitivă generală în comportamentul, starea emoţională  şi 

comunicarea lui. 

Pentru a demonstra dezvoltarea elevului pe plan social s-au realizat o serie de teste, la începutul 

intervenţiei respectiv la finalul acestuia, care reflectă autoservirea, comunicarea, socializarea şi 

ocupaţia, din scala de maturitate socială Günzburg. 

Indicaţii şi precizări:  

S-a demonstrat faptul că activităţile de art-terapie au îmbunătăţit abilităţile sociale ale elevului, precum 

şi comunicarea, comportamentul lui, din acest motiv se propune continuarea acestora. Programele pot 

fi îmbogăţite, detaliate şi personalizate cu alte activităţi de abilitate manuală, luând în calcul şi faptul 

că este motivat, le face cu plăcere şi îi dau încredere în propria persoană, ceea ce este avantajos şi 

benefic pentru viitorul lui. 

Lucrări realizate de C.: 
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,,Castelul Bran,,                              ,,Ziua Copiilor”                       ,,Pescarul” 
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Ascensiunea la o educație de calitate în contextual epidemiologic actual 

- copiii cu CES în pandemie - 

                                                                                                                                          
Prof. psihopedagog Mitrea Aurora 

Școala Profesională Specială „EmilGârleanu”Galați 

 

1. Noțiuni generale  

Un deziderat al educației actuale îl reprezintă, cu preponderență, centrarea instruirii pe elev,  

valorificarea tuturor „punctelor forte” ale instruitului și minimizarea efectelor „punctelor slabe”.  

Fiecare copil trebuie tratat ca parte din societate, dincolo de şi fără să conteze deficienţa sau 

dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare. Educaţia reclamă o preocupare deosebită din partea tuturor 

factorilor implicaţi în această misiune fundamentală, fie ei politicieni, dascăli sau 

părinți/tutori/aparținători legali.  

Politicile educaţionale actuale susţin şi promovează principiul adaptării şcolii la nevoile şi 

capacităţile elevilor,  crearea unui învăţământ centrat pe elev şi pe nevoile, interesele şi cerinţele 

acestuia, în vederea obținerii unei adaptabilități cât mai înalt funcțională pentru toţi elevii.  

Profesorul, prin rolul lui principal de modelator de suflete și formator de personalități adaptative 

contextului socio-economic actual, pe lângă  misiunea de a transmite elevilor informații și a le forma un 

bagaj solid de cunoștințe, are datoria să suscite interesul și să faciliteze înțelegerea acestora prin update-

ul permanent al  metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de lucru.  

Psihopedagogul, profesorul de psihopedagogie specială, profesorul educator, kinetoterapeutul,  

sunt profesioniştii care lucrează în colaborare, ca echipă multidisciplinară de intervenţie, pentru a 

răspunde nevoilor complexe ale elevilor cu CES.  

Relaţia stabilită atât între membrii echipei de intervenție din cadrul unității de învățământ, cât şi 

între profesionişti, beneficiarii direcți ai serviciilor educaționale şi familiile acestora este foarte 

importantă, trebuie să fie bazată pe colaborare și respect reciproc.  

 

2. În loc de introducere  

Zilnic trec pragul școlii noastre 120 copii. Diagnosticați cu deficiențe mintale, senzoriale sau 

asociate, toți se încadrează în categoria copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

            Dintre aceștia, unii fac naveta zilnic, alții săptămânal sau chiar semestrial. 

Zâmbind sau plângând, indiferenți sau neștiutori, toți sunt mânați în aventura cunoașterii de 

aceeași speranță: Îmbunătățirea calității vieții ! 

Pentru a nu rămâne doar simpli spectatori ai piesei derulate pe scena vieții, este necesar să 

reflectăm asupra răspunsurilor la următoarele întrebări esențiale: 

• Empatizăm cu neputințele, necesitățile, speranțele celor mai puțin norocoși ca noi? 

• Avem conștiența întâmplărilor petrecute dincolo de ce putem cuprinde cu privirea? 

 

3. O altfel de clasificare a educației 

În situația epidemiologică instituită la nivel mondial, nu numai național, sistemul educațional 

a trecut rapid prin schimbări majore. Acestea au vizat nu numai metodele de intervenție instructiv-
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educativă și terapeutic-recuperatorie, ci au impus noi termeni de comparație în clasificarea educației. 

Astfel, în acest moment, putem vorbi despre: 

a. Educația ante-pandemică, cu activități tradiționale de tip față-în față, care presupun 

desfășurarea într-un mediu fizic dedicat și axarea pe formarea de competențe, priceperi,  deprinderi și 

abilități prin: 

• Predare-învățare-evaluare; 

• Terapie educațională; 

• Terapii specifice și de compensare. 

 

     b.  Educația în timpul pandemiei, cu activități de tip sincron/ asincron, care presupun: 

• Schimbarea mediului de livrare a serviciului educațional; 

• Adaptarea metodelor și tehnicilor de intervenție cu accent pe diversificarea agenților 

de acțiune; 

• Dezvoltarea și implementarea unor cadre educaționale, formale și non-formale, care 

să integreze în conținutul lor sau în metodele de intervenție noile tehnologii; 

 

4. Soluții digitale în adaptarea metodelor și tehnicilor de intervenție. 

Pentru a satisface nevoile și trebuințele necesare unei adaptabilități cât mai înalt funcțională 

la nivel individual și a facilita inserția socială/profesională la nivel optim, am regândit și reorganizat 

întregul proces de intervenție terapeutică. 

Astfel: 

a. Pentru categoria agenților de acțiune cu independență manifestă în participare: 

• Urmărim angajarea în învățarea auto-dirijată; 

• Formăm abilități, priceperi și deprinderi de muncă și viață; 

• Dezvoltăm competențe noi pentru educație (a ști, a face, a fi, a lucra împreună); 

• Aprofundăm funcționarea optimă a componentelor sistemului psihic la nivel 

individual. 

 

b.  Pentru categoria agenților de acțiune cu independență controlată în participare: 

• Urmărim valorificarea potențialului educațional  individual; 

• Formăm abilități, priceperi și deprinderi de muncă și viață; 

• Dezvoltăm competențe – cheie în evoluția personală și socială; 

• Aprofundăm calitatea funcționabilității individuale în contexte variate. 

 

c. Pentru categoria agenților de acțiune fără independență în participare: 

• Urmărim implementarea unui program multifocal de intervenție (module multimedia 

cu adresabilitate extinsă); 

• Formăm comportamente adaptative de muncă și viață; 

• Dezvoltăm însușiri pozitive ale personalității reflectate în valorificarea maximală a 

potențialului psiho-fizic; 

• Aprofundăm funcționabilitatea individuală ca reacție la stimuli externi controlați. 

 

Transpunerea interacțiunii cu elevii în spațiul virtual se realizează utilizând următoarele 
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➢ canale de comunicare: 

• Platformă specializată de e-learning, Google Classroom; 

• Mijloace specifice de învățare la distanță, aplicații pentru comunicarea asincron; 

• Operatori în domeniul comunicațiilor poștale. 

➢ modalități de structurare a conținutului activității: 

• Resurse educaționale deschise cu conținut digital ( site-uri, soft-uri, tutoriale etc); 

• Material didactic interactiv: 

      - Fișe de lucru cu înregistrare audio; 

      - Prezentări PowerPoint cu înregistrare audio-video; 

      - Jocuri didactice. 

 

5. Exemple de bune practici 

În ceea ce privește instrumentele și tehnicile inovative utilizate în practică la cabinetul 

psihopedagogic, vă prezint succint modalitatea de  intervenţie terapeutică prin intermediul tehnologiei 

digitale. 
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6. Diagnoză și prognoză   

➢ Limite și dezavantaje: 

De ordin uman 

• Sprijinul fizic acordat în mod tradițional restricționat; 

• Evaluarea achizițiilor dificil de cuantificat; 

• Desfășurarea unei comunicări defazată, artificială; 
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• Intervenția personalizată direct proporțională cu gradul de pricepere și implicare a 

părinților. 

             De ordin material 

• Lipsa device-urilor; 

• Cunoștințe insuficiente în domeniul IT; 

• Conexiune la internet fluctuantă sau inexistentă; 

• Costuri crescute de mentenanță. 

 

➢ Concluzii și recomandări: 

Pentru a schimba comportamentele și a favoriza integrarea noilor concepte și valori, este 

imperios necesar ca elevii să beneficieze de învățare experiențială printr-o abordare socio-

constructivistă. 

Cultura digitală nu ar trebui să suprime paradigmele trecutului; este imperios necesar ca ele 

să coexiste! 

 

 

7. În loc de încheiere: 

Ca adevărați modelatori de destine, suntem în permanentă upgradare. 

Deviza noastră este: fii mai pregătit decât ai fost în clipa care abia a trecut! 
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 Elevii cu CES, categoria cea mai sensibilă a aînvățământului 

Profesor economist, Stănescu Carmen Diana 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea„ Pașcani, Iași 

 

 

 

           Elevii cu CES reprezintă categoria cea mai sensibilă a educabililor din învățământ pe plan 

mondial. Elevii cu CES sunt integrați atât în învățământul de masă, cât și în învățământul special. 

Indiferent de forma de învățământ, integrarea elevilor cu CES  presupune asigurarea unui climat 

favorabil, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase și echilibrate. Educația integrată a elevilor  

cu CES, are în vederea apropierea cât mai mult a acestor elevi de cei normali, prin dezvoltarea 

potențialului fizic și psihic, prin implementarea unor programe recuperatorii,  stimularea potențialului 

restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții capabile să le suplinească pe cele 

absente sau dezvoltate insuficient. Acest lucru duce la crearea oportunităților care permit însușirea 

abilităților propice integrării eficiente în comunitatea normală. Elevii educați în cadrul școlilor 

incluzive se integrează mai ușor în diverse situații din lumea înconjurătoare, decât elevii din 

învățământul de masă, ei interacționând și relaționând mai ușor cu diferite persoane. În cadrul 

învățământului de masă integrarea acestor elevi trebuie să parcurgă mai multe etape: trebuie să se 

accepte ideea că există și astfel de elevi; trebuie să li se recunoască dreptul la educație; trebuie întocmit 

un program educațional personalizat,  care are în vedere stabilirea obiectivelor, conținuturile învățării, 

strategiile didactice și a modalităților de evaluare în funcție de dificultățile fiecărui caz în parte, toate 

acestea fiind stabilite de comun acord cu profesorul de sprijin și cu profesorul specialist, cu logopedul, 

cu profesorul consilier și cu părinții, adică  ”o muncă în echipă”. Activitatea de integrare este mai 

eficientă atunci când elevii cu CES, frecventează școala regulat, participă la toate acțiunile clasei și ale 

școlii devenind astfel independent de serviciile educaționale de sprijin. 

 

 

 

Bibliografie:  

1. Alois Gherguț, 2006, Psihologia persoanelor cu cerințe speciale, Editura Polirom, Iași; 
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O ȘANSĂ PENTRU COPIII CU CES 
„Tradițiile noastre, o comoară” 

 

Angi Noemi 

Școala Gimnazială S. Illyes  Lajos, Sovata-Școala Primară Săcădat 

 

În ultimele două decenii, s-au intensificat eforturile pentru incluziunea copiilor cu dizabilităţi 

în şcolile obişnuite. În încercarea de a-i primi pe toţi elevii, se pune accentul pe schimbarea politicii 

şcolare. Aceasta presupune eliminarea formelor de discriminare în ceea ce priveşte şcolarizarea 

copiilor cu dizabilităţi, dobândirea unor valori ca: deschidere în faţa diferenţelor, a toleranţei şi 

respectul faţă de celălalt. Pentru adoptarea acestei politici de incluziune este nevoie de comunităţi 

pregătite, care să accepte diversitatea, de resurse umane care să lucreze cu copiii care au CES, de 

servicii adecvate nevoilor lor speciale şi cooperare strânsă cu părinţii. 

În vederea găsirii celei mai bune forme de educaţie pentru copiii cu dizabilităţi, a programelor 

care să-i ajute să le fie stimulat potenţialul şi să le sprijine dezvoltarea, se pune accent pe identificarea 

şi evaluarea dizabilităţilor,precum şi a cerinţelor speciale de educaţie. 

În primul rând această categorie de copii ar trebui tratată fără marginalizare şi fără a porni de 

la premisa unui handicap care îi împiedică să ducă o viaţă normală. Aceşti copii sunt la fel ca toţi 

copiii, au aceleaşi pasiuni, ocupaţii, vise. Ei pot face o mulţime de lucruri dacă sunt încurajați şi dacă 

li se oferă nişte condiţii prin care se pot dezvolta. 

Principiile  educaţiei incluzive vizează:  

• respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie în raport cu potenţialul său 

de dezvoltare şi cu capacităţile de care dispune; 

• formarea la copilul cu CES a unui registru comportamental adecvat care să îi permită 

adaptarea şi integrarea socială printr-o experienţă de învăţare comună cu alţi copii de 

aceeaşi vârstă şi care nu prezintă astfel de deficienţe; 

• formarea unui set de priceperi şi deprinderi de activitate practică, în contextul unor 

experienţe reale de viaţă şi în vederea realizării, mai târziu, a unor activităţi socio-

profesionale utile din punct de vedere social şi individual; 

• dezvoltarea competenţelor necesare pentru rezolvarea independentă, în limitele 

permise de gradul de deficienţă, a sarcinilor şcolare şi a situaţiilor reale de viaţă; 

• dezvoltarea capacităţii de autocontrol în situaţii dificile, complexe, problematice, cu 

care nu s-a mai confruntat anterior. 

 

Prin introducerea şi implementarea unor proiecte desfăşurate la Şcoala Primară Săcădat –

Sovata, care pun accentul pe valorificarea tradițiilor și obiceiurilor naționale, atragem elevii în 

organizarea unor activități cu caracter extracurricular, conducând la lărgirea și îmbogățirea orizontului 

de cunoaștere a acestora, realizând astfel principiile educaţiei incluzive.  

Școala Primară Săcădat este localizată în imediata vecinătate a orașului Sovata, fiind o instituție 

în care procesul instructiv-educativ se organizează în clase simultane, cu mulți elevi care provin dintr-

un mediu social nefavorabil, cu dificultăți de învățare și cerințe educaționale speciale. Problemele 

identificate ne-au determinat să favorizăm un cadru propice în vederea acordării de șanse egale acestor 

elevi în raport cu ceilalți elevi de aceeași vârstă, de ai implica în activități și programe curriculare și 
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extracurriculare îndrumând astfel dezvoltarea lor individualizată, integrarea socială, recuperarea 

decalajului educațional, socio-cultural și incluziunea lor în viața școlii, a comunității locale. 

Tema proiectelor și activităților implementate în ultimii ani şcolari valorifica muzica, dansul și 

tradițiile populare, familiarizarea elevilor cu obiceiuri şi meşteşuguri de artă populară, oferind astfel 

un cadru favorabil pentru dezvoltarea şi incluziunea acestor copii cu dizabilităţi. Pe de altă parte, copiii 

se implică cu mare plăcere şi uşurinţă, dezvoltând astfel emoţional, intelectual, socio-cultural şi motric.   

Tradiţiile și obiceiurile populare constituie una din valorile inegalabile şi incontestabile, 

amprenta popoarelor de pretutindeni. Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile 

ce definesc un popor făcându-l unic, statornic în ciuda scurgerii timpului. Noi avem datoria de a nu 

lăsa timpul  şi evenimentele lumii moderne să ne determine să le uităm. 

 

Proiectul ”Tradițiile noastre, o comoară” este un proiect educaţional – cultural care vizează în 

special copii cu cerinșe educaționale special, care provin din familii nevoiaşe. Programul îşi propune 

integrarea copiilor defavorizaţi în colective de copii, prin iniţierea lor în activităţi cultural-artistice de 

păstrare a unor obiceiuri și tradiții populare. Cu ajutorul acestora copiii pot cunoaște dansul tradițional, 

arta și obiceiurile populare ale acestui ținut, cât si tradițiile altor regiuni ale țării.  

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: 

• Redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale strămoșești prin implicarea copiilor în 

diverse activități legate de tradițiile populare, cultura și arta populară; 

• Dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege obiceiurile și tradițiile culturale, stimularea 

curiozității pentru investigarea acestora; 

• Cultivarea abilităților de comunicare, comunicare interculturală în relațiile interpersonale. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE pentru elevi: 

• Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor naționale;  

• Cultivarea dragostei și respectului pentru tradițiile, obiceiurile și folclorul popular; 

• Atragerea elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular, conducând la 

lărgirea și îmbogățirea orizontului de cunoaștere a acestora; 

• Educarea interesului și a dragostei pentru creațiile folclorice; 

• Receptarea frumosului din arta populară; 

• Implementarea unor jocuri, dansuri, cântece populare; 

• Să manifeste interes pentru datinile și obiceiurile calendaristice creștine 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 

A1:Constituirea echipei, organizarea şi împărţirea sarcinilor 

A2:Elaborarea proiectului 

A3:Lansarea oficială a proiectului 

A4:Balul strugurilor 

A5:Nuntă țărănească 

A6:Sărbătorirea zilei de Sfântul Martin 

A7:Recoltarea porumbului 

A8:Colinde, colinde 

A9:Obiceiuri și datini populare legate de Crăciun 
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A10:Urare deAnul Nou 

A11:La șezătoare 

A12:Farsang – obiceiuri de carnaval 

A13:Farsantemetés – „Înmormântarea” carnavalului 

A14:Zile onomastice de primăvară 

A15:15 Martie 

A16:: Sosesc berzele! 

A17:Paști 

A18:Excursie  

A19:Serbare de sfârșit de an școlar - finalizarea proiectului 

 

REZULTATE 

• capacități dezvoltate de socializare a elevilor dezavantajați; 

• creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii cu 20 % între cadre didactice-elevi- părinţi; 

• sentiment de auto-identitate consolidat 

• produse meșteșugărești realizate de către copii/părinți 

• excursie. 

 

 Aceste activități organizate lunar în cadrul orelor de mzică și mișcare, joc și mișcare, arte vizuale 

și abilități practice, au avut ca scop familiarizarea elevilor de vârsta şcolară primară cu tehnicile 

meseriilor populare şi iniţierea lor în dansurile populare specifice regiunii. În cadrul acestui proiect 

elevii au participat la activități organizate pe două planuri: a cântecelor şi a paşilor de dans popular  şi 

a meşteşugurilor - a diverselor tehnici de lucru manual. 

Copiii au fost familiarizați cu obiceiurile străvechi legate de sărbătorile religioase și tradiționale 

în complementaritate cu însușirea de jocuri, dansuri, cântece și povești populare specifice zonei. 

Dintre tehnicile meşteşugăreşti s-au învăţat, deprins confecţionarea unor măști, diferite obiecte, 

bijuterii din lână, condeiatul ouălor și prelucrarea de paie și pănușă. Dansul și realizarea unor produse 

unice de artă meșteșugărească a facilitat generarea unui climat familial, asemănător întrunirilor 

tradiționale de șezătoare.  

Încoronarea reușitei proiectului ce s-a derulat pe parcursul perioadei a 8 luni a fost spectacolul de  

gală. Copiii au susținut un spectacol în prezența părinților, a comunității și a invitaților oficiali. 

Conținutul spectacolului a constat în: cântece, jocuri și dansuri populare tradiționale și cântece 

populare acompaniate de fluiere, toate aceste aptitudini fiind dobândite pe parcursul programului.  

 

După spectacol invitații și oaspeții au vizionat expoziția de fotografii care sugera cele mai 

memorabile și frumoase momente ale proiectului. 
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Nevoile copilului cu cerințe educative speciale (C.E.S.) 

 

Aruști Florentina-Crenguța 

Liceul Ștefan D. Luchian-Ștefănești 

        

MOTTO: ,,Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi" (John Dewey) 

 

      Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. 

Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor 

 Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile acute 

ale timpului prezent. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi să se concentreze pe soluţii 

rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. Copiii care sunt diferiți și au 

CES, cer atenție specială și necesită sprijin pe parcursul dezvoltării lor. De aceea în munca la catedră 

am urmărit să trec de la politicile largi la măsura pedagogică directă, de la concepte la acțiune. Am 

conștientizat rolul pe care poate să-l joace o strategie didactică adecvată în rezolvarea multor probleme 

de dezvoltare. Propunerea unui spațiu educativ organizat și amenajat în sensul urmăririi dezvoltării și 

stimulării este cea mai eficientă. Este eficient parteneriatul educațional și este necesară cunoașterea 

inițială a individualității copiilor. Pentru atingerea obiectivelor am tratat copilul, mereu ca un individ, 

m-am asigurat că nu stă deloc izolat, că se joacă împreună cu ceilalți copiii din grupă, că ceilalți nu 

sunt ironici și-l tratează cu respect. Cu alte cuvinte copilul cu CES înseamnă: empatie, program adecvat 

şi adaptat de recuperare, socializare şi integrare. Tratarea parţială a copilului cu CES nu poate trece cu 

vedrea niciunul dintre aceste aspecte. Menţionez că raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune, 

are in vedere implicaţiile practice şi teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei 

speciale şi a pregătirii copiilor pentru integrarea şi incluziunea în activităţile profesionale şi în 

colectivităţile sociale Am căutat să-l încurajez permanent, să-l implic în toate activitățile, să valorizez 

rezultatele muncii lui. Am prezentat progresele copilului către părinți și alți adulți asigurându-mă că 

aceștia prețuiesc fiecare succes. Așteptările mele au fost realiste în concordanță cu abilitățile lui, am 

desfășurat activități adecvate pentru a–i oferi șansa de a obține rezultate pozitive și progrese cât de 

mici, l-am încurajat în luarea deciziilor și alegerea soluțiilor. Abordarea incluzivă susţine că şcolile au 

responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni 

profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru 

aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să 

faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem 

stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 
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Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. De multe 

ori aceștia sunt respinși de societate. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub 

observaţie. Şcoala este un mediu important de socializare. Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. 

pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, , integrarea individuală a 

acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului 

faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin 

accesibile copilului; Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un 

volum mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil 

dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite 

să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. Pentru aceştia am utilizat fişe 

de lucru cu sarcini diferenţiate, am stabilit programe individualizate de învăţare, concepute în 

concordanţă cu natura şi gradul de dificultate al disciplinei de studiu, activităţi desfăşurate în şcoală 

sub îndrumarea psihologului, dar şi în colaborare cu familia, În unele situaţii s-a impus colaborarea cu 

specialişti care au ajutat mai ales părinţii în însuşirea unor tehnici specifice de lucru, în scopul integrării 

acestor copii în viaţa şcolară. Rezultatele nu au fost spectaculoase, dar au permis menţinerea elevilor 

la cursuri, formarea unor comportamente adecvate activităţilor de învăţare, a crescut interesul pentru 

unele discipline de studiu, ceea ce le-a permis promovarea clasei. Valorificând teoria inteligenţelor 

multiple aceşti elevi au reuşit să se exprime într-o formă personală sau să realizeze lucrări legate de 

conţinuturile activităţilor şi au fost evaluaţi corect fără a ştirbi personalitatea fiecăruia. Temele sau 

sarcinile de lucru au fost reduse, sau diferite comparativ cu a celorlalţi colegi, dar au fost lucrate bine. 

Au fost încurajaţi pentru orice pas realizat, au fost stimulaţi la fiecare progres semnificativ înregistrat, 

evidenţiaţi şi chiar premiaţi pentru competenţe dobândite la unele discipline de studiu sau activităţi 

extracurriculare. Toate activităţile organizate în sprijinul recuperării şi asigurării progresului şcolar s-

au bazat şi pe o consiliere atentă atât a elevilor cât şi a părinţilor acestora, care au trebuit să accepte 

adevărul despre situaţia reală a posibilităţilor psihointelectuale şi să-şi planifice mai bine activităţile 

zilnice pentru a le rămâne timp suficient şi pentru sprijinul acordat propriului copil. Fără însumarea 

eforturilor celor trei factori de educaţie – şcoală, familie, specialişti în domeniu, soarta elevilor cu 

cerinţe educaţionale speciale va rămâne la latitudinea celor implicaţi să le asigure educaţia. Într-o 

abordare incluzivă, toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze lucruri bune. 

   Consider că nu există "reţete" pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei care 

manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite.  
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„Tratează-i pe oameni ca şi cum ar fi ceea ce ar trebui să fie, şi ajută-i să devină ceea ce sunt capabili 

să fie.” Johann von Goethe 
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Studiu privind integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă 

                                                                Brancu Georgiana-Aura 

Scoala Gimnazială Alunişu, Olt 

 

       „… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste 

roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai 

încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” Comenius                                                                                                                                                                                              

     Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de 

cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de copii în 

raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii cu 

CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de acumulare de 

achiziţii dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu elevii din prima categorie sunt nestimulaţi sau 

categorizaţi ca atare. 

      Alternativă a învăţământului special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor de sprijin 

pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către 

şcoala specială.                                                                                                      

       Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele de 

dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social. Scopurile 

principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu nevoi 

speciale sunt: 

 • informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar 

şi pentru copiii ce au abandonat şcoala; 

 • sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii 

într-o şcoală integrativă;  

• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;  

• dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare (ex.: 

poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.);  

• implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea 

sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale;  

implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale;  

elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia 

incluzivă, prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de 

problemele acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a 

unor metode şi tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, evaluare.   

      Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învățământul de masă presupune: - a educa 

copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; 

 - a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă 

medicală şi socială etc.) în şcoala respectivă;  

- a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi 

aplicare a programelor de integrare;  
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- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite 

(biblioteca, terenuri de sport etc);  

- a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală;  

- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;  

- a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; - a asigura 

programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale;  

- a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală.  

Comportamente deficitare sau dezaptative ale elevului/copilului integrat 

    O dificultate de învăţare se referă la o întârziere, o tulburare, o dezvoltare încetinită în plan 

emoţional sau comportamental. Se manifestă prin dificultăţi semnificative în achiziţionarea şi 

utilizarea receptării şi înţelegerii limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii (literizării, silabisirii), a 

raţionamentului şi abilităţilor matematice, ca şi unor abilităţi sociale. 

   Se consideră că un copil/elev are dificultăţi de învăţare dacă:  

- există o diferenţă semnificativă între capacităţile sale şi performanţa şcolară atinsă;  

- progresul realizat de el în procesul de învăţare este minim sau zero, pe o perioadă mai mare de 

timp;  

- are o dizabilitate/incapacitate care-l împiedică să utilizeze facilităţile educaţionale care sunt puse la 

dispoziţia copiilor de aceeaşi vârstă cu el;  

- lucrează în plan şcolar la un nivel inferior copiilor de aceeaşi vârstă; - are dificultăţi persistente în 

învăţarea citit-scrisului şi a calculului matematic;  

- are dificultăţi emoţionale şi de comportament care împiedică frecvent şi la un nivel considerabil 

procesul de învăţare a copilului sau chiar a întregii clase;  

- are deficienţe senzoriale şi psihice care necesită un echipament sau servicii specializate 

suplimentare; - are dificultăţi continue de comunicare şi interacţiune care-l împiedică în dezvoltarea 

unor relaţii sociale echilibrate şi formează obstacole în procesul învăţării.  

Caracteristicile individului cu dificultăţi de învăţare 

   Dintre caracteristicile specifice copiilor cu dificultăţi de învăţare amintim: 

a) caracteristicile generale ce pot indica o dificultate de învăţare: hiperactivitate; slabă 

capacitate de a fi atent; orientare confuză în spaţiu şi timp; incapacitate de a urmări indicaţiile 

orale; poftă necontrolată de dulce; hipoglicemie; inversează literele sau cuvintele; face 

constant greşeli ortografice; prinde greu o minge şi o loveşte greu cu piciorul; nu poate sări 

coarda; dificultăţi la închiderea nasturilor; dificultăţi la legarea şireturilor; mod defectuos de a 

ţine creionul în mână; caligrafie mediocră; mers dificil; incapacitate de a sări; stângăcie; 

eşecuri frecvente; dificultăţi de a sta într-un picior; dificultăţi în a merge cu bicicleta sau de-a 

lungul unei linii. 

b)  caracteristici ce pot indica dificultăţi vizuale la elevi: capul foarte aplecat; simptome de 

tensiune vizuală (de exemplu: strabism, clipeşte des, îşi freacă des ochii, îi fug ochii), sare 

cuvinte sau rânduri când citeşte, îşi apropie foarte mult capul de pagină când scrie sau citeşte 

etc.; 

c)  simptome ce indică tulburări afective sau de comportament: imagine greşită despre sine; 

accese colerice sau de ostilitate; impulsivitate excesivă; închidere în sine sau dezorientare;  

d) dificultăţi ce pot fi asociate cu unele de ordin social: tendinţa de a se juca cu copii mult mai 

mici decât el; dificultatea de a stabili raporturi cu colegii; evitarea situaţiilor sociale noi;  
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e) Factorii implicaţi în dificultăţile de învăţare.                                                          

        Dificultăţile în învăţarea şcolară sunt cauzate de mai mulţi factori: Factori primari care 

influenţează procesul învăţării sunt factorii personali ce ţin de rata dezvoltării individuale 

(înălţime, greutate, forţă de strângere, vârstă mentală, vârsta lecturii, vârsta educaţională, 

vârsta pentru matematică, nivelul maturităţii sociale, nivelul maturităţii emoţionale): 

      - determinări anatomo-fiziologice, malformaţii corporale sau deficienţe senzoriale – sunt 

susceptibile de a da naştere unor complexe de inferioritate sau inhibiţii accentuate cu efect de 

diminuare a energiei psihonervoase şi a potenţialului intelectual. 

        Factori psihologici individuali de origine endogenă cum ar fi: nivelul redus al 

inteligenţei individuale, autismul infantil, hiperexcitabilitatea, fãcându-i pe elevi să acorde 

situaţiilor şi evenimentelor şcolare curente valenţe afective exagerate, punându-se frecvent în 

situaţii de conflict cu profesorii şi colegii. Factorii psihologici individuali de origine exogenă 

pun elevul în situaţii severe de conflict şi frustrare, elevul fiind astfel expus realizării unor 

stări depresive şi de insecuritate (anxietate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1859 
 

SEN Students: Barriers to Learning 

Predescu Georgeta 

Colegiul Economic, Rm. Vâlcea 

 

The inclusion of students with special needs in a general education classroom has been a growing topic 

in education. In any classroom, children learn at different speeds and in different ways. Teachers need 

to plan their lessons and choose different types of lesson materials to help each child learn best. Some 

children need more help than this and may have 

difficulty with: 

➢ reading, writing, numbers 

➢ talking and listening 

➢ developing social skills 

➢ physical skills 

➢ emotional, mental health and behaviour 

A child who needs a lot of extra help in any of these areas has special educational needs (SEN). Some 

children may have SEN because of a medical condition or a disability. Other children may have SEN 

without a diagnosis or a disability. 

In most of the European countries, a child with SEN may go to a mainstream school, where there are 

pupils with and without special needs, or a special school, where there are only pupils with SEN. 

However, most parents decide to enroll their children to general education schools. The law says that 

schools must do everything they can to make sure children with (SEN) get the extra support they need 

to achieve as well as they can.  

Here are some problems to be addressed: 

Classroom setup 

SEN classrooms require planning across an even broader spectrum of considerations than traditional 

setups. It is important to think about children's SEN and disabilities from the outset. These children 

share the same aspirations as other children and want to use the same range of facilities. Any practical 

issues that may arise need to be addressed so that they don't detract from everyday experience. 

An obvious but significant consideration is accessibility, especially if the space is planned as a flexible 

or multi-use space. Children navigating the room may be using walking aids, wheelchairs and more - 

it's essential to have the necessary space to facilitate their participation in solo and group activities. 

Some SEN pupils may tire easily and will require a place to rest; routes around the classroom should 

be planned to minimise travel time. The design of these routes, as well as making it as easy as possible 

for children to move around, must give sufficient space for any equipment to be stored. 

Teacher Impact  

Teachers have a large impact on the success of a student with special needs in an inclusion classroom. 

Having students with special needs in your class as a general education teacher who does not have 
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much training or experience with students who have special needs can be intimidating. According to  

studies on general education teachers and their feelings and  preparation on teaching students, there is 

evidence that these teachers are not prepared to teach an inclusive classroom due to the fact they do 

not have proper support services and because they  were not taught the strategies or proper skills to 

well execute an Individualized Education Plan prior to teaching an inclusion classroom. This is why 

it is important to continue to educate teachers who have special education students in their classroom 

through professional development courses. 

Connecting with Students 

It is important for an inclusive classroom teacher to be well educated but it is also important that the 

teacher is able to make connections with their students. If a student and teacher have a positive 

relationship then it has a beneficial impact on the student's outcomes . These outcomes are not just in 

their academic scores but in the development of social skills as well. If a student views their teacher 

as being supportive then one can assume they hold that teacher with a positive regard and that teacher 

makes them feel included and welcomed in their classroom . A teacher may be well qualified and 

knowledgeable enough to teach a special education classroom but if they cannot build a positive 

rapport with their students,  the students may not be receptive of their teaching. As Jones & Hensley 

stated in their article, a teacher can help a student feel more included and raise feelings of inclusion 

not by showing you  master the subject your are teaching but by being supportive with  students and 

showing them you care for them. 

Peer Impact 

 The peers of special education students also play a major role in whether or not a student feels included 

within the school community. Having SEN students spend time with general education students 

increases their sense of socialization in their school on a daily basis. This socialization creates a sense 

of belonging and increases students feeling of inclusion. However, it is common that students who 

have special needs are more likely to get victimized and bullied by their peers. This bullying and 

victimization can make a student feel secluded from their school mates because they do receive 

accommodation in their education setting. 

Social relationships 

Even the  least restrictive environment is not a proof in getting students with special needs connected 

with their school mates. Due to their impairments, SEN students may have a lower level of 

participation because they can not do all the things the other students are able to do. This could cause 

students with impairments to be singled out by their peers and create feelings of isolation causing 

negative implications on their psychological development. These implications could include poor self-

esteem, low self-confidence, bad self- concepts, inwardness, feeling neglected by peers, shyness, social 

anxiety and depression. It has been demonstrated that a student with a disability who has a negative 

relationship with his peers leads to a lack of social skills and having negative views and feelings about 

himself. This shows the importance of having positive relationships which can build a student's social 

skills and self-esteem, leading  to stronger feelings of inclusion with their peers. 
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Bullying 

 Social seclusion is not the only concern with students who have special needs and their interactions 

with their peers. Another fear is that a peer may cause a physical harm and hurt a SEN student. Many 

students are confronted with bullying and physical altercations at school but students with special 

needs are at a higher risk compared to others. A study revealed that children who have learning 

disabilities were being identified by their teachers as being bullied more than normal students in an 

inclusion class (2003). This concern of bullying goes beyond their social skills development and 

becomes a concern for the special education student's safety. Researchers found that students with 

disabilities had much higher scores then their general education peers when tested on fears and anxiety 

relating to school safety, physical injury, and harassment . This physical abuse and fear of safety is a 

major argument against inclusion of students. Students will struggle to feel included and a part of a 

community if they do not feel safe within that community. Suggested some ways to prevent bullying 

include using extracurricular activities to build relationships between students. 
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ- PROCES DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 
Proesor. înv. preșc. Cojocaru Andreea Mihaela 

Școala Gimnazială ”Gheorghe Bibescu„ Craiova 

 

,,Educaţia numai atunci este eficace, când tratează pe fiecare conform  cu                     

natura sa şi când dă fiecăruia hrana mintală de care are nevoie” 

(P.Ştefănescu-Goangă) 

„Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, 

oriunde este posibil acest lucru, iar diferenţele care pot exista între ei sau dificultăţile în care se pot 

afla să nu mai aibă nici o importanţă. În cadrul şcolilor incluzive, variatele necesităţi ale elevilor 

trebuie recunoscute şi trebuie căutată o soluţie pentru fiecare dintre ele, ţinând cont de stilurile şi de 

ritmurile diferite de învăţare. De asemenea, cu ajutorul unui curriculum adecvat, al unei bune 

organizări, al unor tehnici de predare, al folosirii resurselor şi al unor parteneriate cu comunităţile lor 

se va crea un sistem de învăţământ de calitate. Trebuie să existe o susţinere continuă şi servicii 

necesare satisfacerii nevoilor speciale prezente în fiecare şcoală.” (Declaraţia de la Salamanca şi 

Cadrul de acţiune privind Nevoile educaţionale speciale UNESCO, 1994). 

               Investigând universul fiinţei umane ne confruntăm cu o mare diversitate, care constă în 

aceea că, suntem puşi în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate de copiii clasei 

.Aceştia au nevoie de o abordare personalizată referitoare la încercările pe care le iniţiem în educaţia 

lor. Orice copil se confruntă, în anumite cazuri, cu o situaţie specială care necesită din partea adultului 

o intervenţie specializată . Principiul fundamental al educaţiei incluzive constă într-un învăţământ 

pentru toţi, împreună cu toţi şi constituie un deziderat şi o realitate care are din ce în ce mai mulţi 

adepţi şi se concretizează în experienţă.  

             Educaţia incluzivă urmăreşte o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu 

dizabilităţi, dar şi a altor copii cu cerinţe educative speciale în şcoli şi clase obişnuite. 

„Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca 

scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la 

procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi”. (MEN&UNICEF1999).  

           Pentru a avea cu adevărat o şcoală incluzivă care să funcţioneze, este necesară pregătirea 

acesteia, sunt necesare condiţii materiale, care să permită un învăţământ cât mai diversificat şi adaptat 

diferitelor cerinţe speciale: profesori intineranţi, mobilier, posibilităţi de modelare a programului 

zilnic, tehnici speciale de predare, adaptare curriculară individualizată, etc. 

            Un alt element important este participarea tuturor copiilor la programul educativ. Copiii sunt 

diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar  fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare.  Acest lucru 

trebuie făcut de la vârstele mici, în prima experienţă a vieţii „de grup” la care participă copiii, prin 

modificarea modalităţilor de lucru şi prin schimbarea normelor, a regulilor, printr-o nouă strategie, 

prin lipsă de prejudecăţi sau stereotipuri, pentru a facilita participarea deplină la activităţi a tuturor 

copiilor.  

 Noţiunea de CES desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale 

ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau 

caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum şi o intervenţie specifică, prin 

reabilitare/recuperare corespunzătoare.  
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CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenţie şi o asistenţă 

educaţională suplimentară (un anumit fel de discriminare pozitivă), fără de care nu se poate vorbi 

efectiv de egalizarea şanselor, de acces şi participare şcolară şi socială. Educaţia cerinţelor speciale 

se referă la adaptarea, completarea şi flexibilizarea educaţiei pentru anumiţi copii, în vederea 

egalizării şanselor de participare şi integrare.  

 Sensul iniţial al dificultăţilor/tulburărilor de învăţare se referă la tulburări cu dominantă 

psihomotorie, psihoafectivă ( fără deviaţii semnificative ale comportamentului), la ritm lent de 

învăţare, la tulburările instrumentale (deficienţe minore de ordin perceptiv ori cognitiv). Un sens mai 

larg încearcă relativizarea şi  - într-un fel - estomparea utilizării unor termeni ce pot traumatiza şi 

stigmatiza, (deficienţa, incapacitatea, handicapul etc.) încercând relevarea consecinţelor acestora 

asupra învăţării, deci convertirea lor în limbaj psihopedagogic. 

Educaţia (şcoala) incluzivă exprimă extinderea scopului şi a organizării şcolii obişnuite 

(transformarea acesteia) pentru a putea răspunde unei diversităţi mai mari de copii, în speţă copiilor 

marginalizaţi, defavorizaţi şi / sau excluşi de la educaţie. Adeziunea la educaţia/şcoala incluzivă pune 

în evidenţă necesitatea dezvoltării şcolii, pregătirea şi schimbarea de ansamblu a acesteia pentru a 

primi şi a satisface corespunzător participarea copiilor cu dizabilităţi, dar şi a altor grupuri 

marginalizate, în medii şcolare obişnuite, ca elemente componente ale diversităţii umane, cu 

diferenţele ei specifice.  

Incluzivitatea educaţiei are ca obiectiv principal adaptarea şcolii la cerinţele speciale de 

învăţare ale copiilor şi la diversitatea copiilor dintr-o comunitate, ceea ce presupune reforma şi 

dezvoltarea de ansamblu a şcolii. 

              Orice educator care-şi centrează activitatea pe copil nu uită că: 

• fiecare copil este important pentru societate 

• fiecare copil are nevoi sociale 

• fiecare copil are particularităţi specifice 

• fiecare copil este unic 

• diferiţi între ei, copiii sunt egali în drepturi şi învăţând împreună, copiii învaţă să 

trăiască împreună 

              Acest nou tip de educaţie, flexibilă, adaptată necesităţilor persoanelor cu C.E.S. presupune 

o detaşare de normativitatea educaţiei tradiţionale, nu pune accent pe combinarea inspirată a 

metodelor şi mijloacelor clasice, ci pe „aplicarea inspirată, originală, creativă, în orice caz, într-o nouă 

manieră, a unor metode şi mijloace vechi, preexistente, acceptându-se chiar modificarea acestora“.  

             În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt „strategii de micro-grup, activ-participative, 

cooperative, colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi socializante“. Acestea, datorită 

atributelor lor, sunt adaptabile, putând fi cu uşurinţă multiplicate sau diversificate pentru a acoperi 

situaţiile noi. Aceste atribute caracterizează şi învăţarea, care trebuie să se realizeze în grupuri mici, 

să fie cooperativă, partenerială, activ-participativă, să se desfăşoare într-un mediu relaxant, plăcut.  

              Educaţia incluzivă este cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă 

nevoilor tuturor elevilor. Ea nu trebuie tratată ca subiect aparte ci ca o nouă abordare a dezvoltării 

sistemului şcolar.  

             Astfel cadrele didactice vor adopta noi metode de a preda o lecţie atât pentru cei cu nevoi 

speciale, cât şi pentru ceilalţi. Toţi elevii clasei vor avea de câştigat; ei pot acum învăţa din lecţie cum 
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să se ajute între ei. Faptul ca ei socializeză în şcoală le permite să deprinda unul de la altul abilităţi 

de comunicare şi de interacţiune. 
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ȘCOALA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE 

 

Profesor Maricica Andronache 

Școala Gimnazială Nr.1 Suceava 

 

Motto:  

A educa înseamnă a porni de la ceea ce este,  

cu scopul de a conduce spre ceea ce e mai bine 

       (Adolphe Ferrièr, Şcoala activă) 

 

Studiu de caz 

 

Date personale: 

N.M., 8 ani, clasa I, Școala Gimnazială  

Problema semnalată: tulburări de comportament 

Eleva locuiește cu părinții, are un frate mai mare, în clasa a IV-a.  

Situație materială bună, părinții au un statut socioeconomic mediu. 

Dificultăți de integrare în colectivul clasei, dificultăți în respectarea de reguli, soldate cu creșterea 

tulburărilor de comportament. 

Profil psihocomportamental: 

→ manifestă un comportament de ripostă la aderesa copiilor și adulților; 

→ ironizează atât alte persoane, cât și propriul comportament (atunci când greșește); 

→ deranjează activitățile desfășurate în clasă; 

→ dorește să fie apreciată, să iasă în evidență cu orice preț, să dețină controlul; 

→ își dorește să fie lider, are nevoie să fie în centrul atenției; 

→ obține rezultate bune mai mult individual decât în grup; 

→ îi plac pisicile, manifestă empatie în diverse situații; 

→ nivelul de performanță școlară al clasei este ridicat și reprezintă pentru ea o sursă de anxietate; 

este permanent în competiție cu ceilalți copii și suferă atunci când nu reușește. În consecință, se 

manifestă agresiv, îi apostrofează pe colegi sau minte în legătură cu spusele acestora. 

→ este în competiție uneori cu fratele său: deseori consideră că i se acordă mai multă afecțiune, mai 

mult timp. 

- stima de sine este scăzută (nu face distincția între comportament și ea ca persoană); 

- interese și aptitudini:  

✓ are îndemânare și îi place să-și demonstreze abilitățile practice, realizând diverse obiecte; 

✓ manifestă aptitudini pentru matematică, desen, abilități practice, educație muzicală și educație 

fizică; 

✓ practică dansul contemporan; 

✓ studiază limba engleză în particular; 

✓ participă la cercul de abilități de la Palatul Copiilor. 

- nivel de inteligență: normal; 

- calități identificate în prima ședință de consiliere: confidențial.  
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Sugestii de P.I.P. 

La nivelul elevului: 

• Consiliere individuală rațional emotivă: autocunoaștere în vederea autoacceptării și a 

creșterii stimei de sine, învățarea tehnicilor de control emoțional, învățarea alternativelor de 

abordare a situațiilor conflictuale, responsabilizarea etc. 

• Cunoașterea de către prof. consilier/prof. psihopedagog a personalității copilului pentru: a 

identifica aspectele forte pe care se sprijină consilierea în rezolvarea problemei, a identifica 

punctele negative care pot fi schimbate, sursele de anxietate ș.a. 

• Cunoașterea cauzelor și factorilor care au determinat și accentuat tulburările de 

comportament: aplicarea ”Testului apercepției pentru copii”; 

• Antrenarea în activități de grup: integrarea în cât mai multe activități în care este nevoit să 

coopereze; 

• Integrarea în activități extrașcolare, consiliere de grup: sugestii (practicarea unui sport 

individual și nu de competiție, integrarea în Organizația Cercetașilor); 

• Responsabilizare socială: poate fi numită responsabil cu disciplina sau asistentul personal al 

profesorului (de regulă, responsabilizarea se realizează în acord cu aptitudinile copilului, dar 

și pe criteriul efectului invers: un copil diagnosticat cu tulburări de comportament poate să 

manifeste o conduită dezirabilă social dacă este investit cu responsabilitatea disciplinei în 

clasa lui); 

• Explicarea atribuțiilor sale, abilitarea în abordarea conflictelor și în menținerea dsiciplinei 

la clasă. 

• Training axat pe dezvoltarea atenției și a concentrării. 

 

La nivelul clasei: 

• Consiliere de grup (prof. consilier): program de consiliere a elevilor cu tulburări de 

comportament; pentru ca N.M. să nu se simtă diferit. Atunci când programul se desfășoară în 

grupul-clasă, cresc șansele ca interacțiunile pozitive între copii și copiii cu dificultăți de 

adaptare și învățare să aibă loc; aceștia din urmă nu se simt etichetați și diferiți. 

• Managementul clasei: stabilirea regulilor clasei (elevii vor fi implicați în elaborarea acestora, 

devenind mai responsabili în respectarea lor); aranjarea băncilor în formă de U pentru 

îmbunătățirea comunicării dintre copii, lucru în echipe/ diade (dacă sunt asigurate condițiile 

distanțării fizice). 

• Activități de consiliere educațională realizate de către profesor pe următoarele teme: 

acceptarea de sine și acceptarea celorlalți, comunicare și conflict, tehnici de rezolvare a 

conflictelor, diferențele și acceptarea lor, empatia, Roata emoțiilor, Cauză și efect, incluziune 

socială, toleranță și empatie (pentru responsabilizare) etc. 

• Curriculum adaptat și personalizat (nivelul de performanță al clasei este ridicat)  pentru a  fi 

atinse obiectivele de referință din trunchiul comun, iar evaluarea copilului să se realizeze în 

concordanță cu aceste obiective, nu raportate la performanțele clasei; sugestii concrete care 

să-i asigure progresul și obținerea succesului personal și în ritm propriu: fișe individualizate 

cu sarcini de lucru adaptate la nivelul de performanță al copilului, teme pentru acasă 

individualizate, folosirea învățării prin cooperare, utilizarea platformelor de specialitate cu 

resurse educaționale deschise ce încurajează comunicarea între colegi.  
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La nivelul familiei: 

• Consilierea familiei: informații și tehnici care să abiliteze familia în abordarea problemei; 

abilitarea în elaborarea și derularea strategiilor de modelare comportamentală; 

• Asistență terapeutică (dacă este cazul), în vederea realizării unui progres comportamental din 

partea copilului; 

• Asistență psihopedagogică axată pe modificarea comportamentală, creșterea stimei de sine, 

dezvoltarea autocontrolului și educația emotională ș.a. 

 

       La nivelul personalului didactic: 

• Informarea corectă asupra problematicii copiilor cu ADHD (medicul specialist este cel care 

confirmă diagnosticul); 

• Consilierea acestora cu privire la modul de comunicare cu N.M.; 

• Consilierea profesorului: suport în înțelegerea și rezolvarea împreună a cazului; consultanță 

metodică; abilitarea în metode și tehnici de consiliere educațională; 

• Abilitarea în metode de creștere a cooperarii în grupul clasă; 

• Asistență din partea organelor abilitate în realizarea adaptării currriculare. 

 

Sugestii de pași ce pot fi urmați în consilierea copilului: stabilirea relației și evaluarea inițială, 

diagnosticarea inteligenței și a performanței, chestionare de evaluare pentru comportamentul agresiv 

în situații concrete (EAS), aplicarea de teste de anxietate, observarea comportamentului etc. 

Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi (art. 1 din Declarația 

Universală a Drepturilor Omului). Persoanele ce se simt apreciate și trăiesc cu demnitate au mai 

mari șanse de a deține controlul asupra propriei vieți și de a participa activ în societate. 

       Parteneriatul ”familie-școală” este cheia educației incluzive. Relaţiile pozitive între membrii 

echipei pluridisciplinare şi copilul aflat în dificultate, respectiv familia acestuia, conduc spre  

dezvoltarea şi educarea acestuia, conform potenţialului său. 
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EDUCAŢIA PENTRU TOŢI 

  

                                    Prof. înv. preșc. Șișu Lenuța 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7, Brăila 

                                 

  Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca 

principiu fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o 

realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

 Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea 

de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care 

provin din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale. În cele mai multe 

țări se stipulează prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație.    

Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI) are ca obiectiv general conectarea României 

la eforturile  internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și dezvoltarea modelului 

românesc și promovarea acestuia la nivel național și european. Principiile pe care GREI le promovează 

sunt simple, clare și de maximă generalitate: 

- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație; 

-fiecare copil poate învăța; 

-politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru copil, 

decât cea de copil pentru școală; 

-încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală , pentru a oferi oportunități 

de dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; 

- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii 

care dau valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprijin și educație pentru 

toți, grijă și atenție pentru fiecare. 

Grădinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor 

preșcolari cu diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în 

vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau verbală. 

De asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a 

comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru 

toți copiii. 

Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul 

înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa în 

care va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă 
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și pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi 

în rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor 

jocuri care permit stimularea  unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să 

înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ 

vizita unor persoane cu deficienţe. Trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie 

pe aceştia, dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, 

evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate 

şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să 

dispună de o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt 

parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat 

între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la 

conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, 

excursii, serbări, vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. Grădiniţa este incluzivă printr-un 

curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. Nu copilul urmează curriculumul, ci acesta 

este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se adaptează nevoilor şi particularităţilor acestuia. 

Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu CES, ci la fiecare 

copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie 

de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii de 

risc, în care  educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. 

Riscurile pot apărea din mediul socio-cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi 

determină existenţa zilnică, precum şi modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot 

exercita un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am obişnuit.  

O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la 

personalităţile copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă parte, grădiniţa, 

ca instituţie, nu poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui program eficient de educaţie. Este 

nevoie de un parteneriat între grădiniţă- familie- comunitate, de o construcţie comună în folosul 

copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, acceptare, toleranţă, indiferent de situaţia 

economică, socială sau educaţională a părinţilor. Educatoarea, la rândul ei, trebuie să răspundă 

diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul şi metodele 

pedagogice. Copilul preşcolar se află într-un proces de formare în care fiecare gest, fiecare cuvânt, 

fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi influienţeze imaginea de sine. Este 

foarte importantă atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau 

negativă,  pentru a-i da copilului încredere în forţele proprii.  
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Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil şi să le identifice: 

• cum este fiecare; 

• ce ştie fiecare; 

• ce face fiecare; 

• cum cooperează cu ceilalţi. 

       În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să 

respecte următorii paşi: 

-să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia 

şi comunitatea; 

-să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 

-să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi 

stimulator; 

-să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora 

şi a lucra împreună; 

-să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 

-să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui adecvată 

la activităţile curriculare; 

-să asigure accesul tuturor copiilor la programul  grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările acestuia; 

-să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 

-să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul de vedere 

al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii 

de sine şi încrederii în forţele proprii; 

-să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în anumite 

componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 

-să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 

-să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din grădiniţă sau 

din alte instituţii, precum şi cu familiile copiilor.  
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FAMILIA ȘI DIZABILITATEA 

IMPACTUL AUTISMULUI COPILULUI ASUPRA FAMILIEI 

 

Prof. Popa Elena  

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Tg. Neamț  

 

  

  Indiferent de formulele pe care le cunoaște astăzi viața de familie, dinamica şi transformările 

care au loc în sânul acesteia reprezintă izvorul nesecat din care apar şi se dezvoltă bucuria sau suferința 

indivizilor, eficienţa sau ineficienţa lor ori adaptarea sau neadaptarea la cerinţele societăţii moderne.  

Familia este contextul în care individul evoluează pe tot parcursul vieţii sale, iar consecinţele 

unei funcţionări deficitare se reflectă întotdeauna negativ în starea de sănătate psihică şi somatică a 

acestuia, dar şi în dezechilibrele şi suferinţele sociale (Vrabie, 2015). În acest sens, terapiile de familie 

încearcă să înveţe oamenii să interacţioneze responsabil în cea mai importantă structură a vieţii lor – 

intimitatea şi solidaritatea familială – astfel încât să îşi menţină sănătatea şi armonia.  

Având în vedere faptul că societatea actuală este deficitară din punct de vedere al integrării 

persoanelor cu CES, s-au format, în timp, specialişti ce au ca scop comun îmbunătăţirea calităţii vieţii 

acestei categorii de persoane, dar şi a familiilor lor, punându-le la dispoziţie atât resurse materiale cât 

şi umane. 

”Orice schimbare deranjează echilibrul familiei. Schimbările materialului din care este ţesută 

familia de obicei subminează stabilitatea care a fost prezentă până atunci. O familie al cărei echilibru 

a fost deranjat reacţionează uneori în mod rigid faţă de relaţii. Alegerea rigidităţii sau a flexibilităţii 

reflectă nivelul de toleranţă al sistemului atunci când e prezentă o stare temporară de echilibru instabil 

şi tulburare, până când sistemul îşi găseşte un mod de a se echilibra (Filipek, 2000).  

În opinia lui Muntean (apud Filipek, 2000), toţi copiii la naştere sunt egali prin nevoile pe care 

le au şi ceea ce-i deosebeşte sunt abilităţile pe care le are copilul pentru a participa la satisfacerea 

propriilor nevoi. La fel de diferite pot fi şi condiţiile mediului în care el apare, care-i pot proteja sau 

perturba dezvoltarea. „În acest moment, trebuinţele copilului devin speciale, iar dependenţa lui faţă de 

anturaj creşte” (Filipek et all, 2000, p. 76).  

De cele mai multe ori, fiind părintele unui copil cu autism, să citeşti despre modul în care 

copilul cu autism influențează familia nu este un lucru tocmai plăcut, însă acest lucru este real şi este 

absolut necesar (CDDS, 2002). Astfel, pe lângă studiile despre autism este necesar să se vorbească şi 

despre familiile acestor copii. Atunci când se vorbeşte despre recuperarea copilului cu autism trebuie 

să avem în vedere faptul că autismul nu «se vindecă» pur şi simplu. Un copil cu autism va deveni un 

adult care va trebui să înveţe să trăiască cu «autismul», iar familia acestuia trebuie să fie pregătită din 

timp pentru a se putea descurca cu eventualele probleme care vor apărea când copilul va crește. Prin 

terapie se poate recupera o foarte mare parte din deficite, dar anumite trăsături şi caracteristici ale 

autismului rămân indiferent de cât de mult îşi doresc părinţii ca acestea să dispară. 

Familia reprezintă o unitate în sine, un corp organic în care au loc procese dinamice în fiecare 

componentă a sa, ca şi interacţiuni între membrii săi. Ea este mai mult decât suma părţilor sale, are 

caracteristici şi calităţi ce emană din interacţiunea constantă dintre membrii ei. Pentru Iolanda Mitrofan 

și Cristian Ciuperca (apud Volkmar, Filipek, Accardo, Ashwal, Baranek, 2000, p. 356) „familia 

reprezintă, în orice societate, o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniţi 
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prin legături de căsătorie sau paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică şi/sau cea 

psihosociologică”.  

Familia este legată funcţional atât de indivizi, cât şi de ansamblul din care face parte. Familia 

se distinge de alte forme de asociere umană prin următoarele caracteristici: „este formată din persoane 

unite prin relaţii de căsătorie, sânge sau adopţie;” „membrii familiei, de regulă, locuiesc sub acelaşi 

acoperiş, alcătuind un singur menaj”; „este compusă din persoane ce interacţionează, comunică în 

cadrul rolului de soţ - soţie, mama - tata”; „menţine şi perpetuează o cultura comună, derivă în principal 

din cultura societăţii date” (Rautiainen, Seikkula, 2009, p. 9).  

Familia este un sistem activ aflat într-o stare de flux continuu. O persoană are nevoie de diferenţiere 

(individualizare) faţă de familie, nevoie aflată în conflict cu nevoia contrastantă de coeziune. Situaţia 

ideală este aceea în care familia le oferă membrilor ei atât armonie şi sprijin pe termen lung, cât şi 

posibilitatea de a se individualiza şi separa de ea devenind mai puţin dependenţi de familie (apud 

Volkmar et all, 2000, p. 356].  

Doi adulţi provenind din două lumi diferite se unesc în scopul de a trăi ca o singură unitate. Ei 

îşi construiesc un sistem întreţesut cu credinţele, valorile şi filozofia de viață personală a fiecăruia. Îşi 

creează propria „culoare” a familiei, pe măsură ce îşi clădesc şi îşi dezvoltă unitatea familială. Această 

„culoare” pe de o parte distinge membrii familiei de alții, iar pe de altă parte întăreşte legătura dintre 

ei (Jones, Asen, 2000, p. 126).  

Un copil diferit (cu autism sau alte probleme de dezvoltare) creează o stare de echilibru deranjat 

şi de dezechilibru în familie, atât în momentul aflării diagnosticului cât şi mai târziu. Când familia 

aude diagnosticul tulburării, între membrii săi se creează o stare de echilibru deranjat. Sunt evidente 

reacţii similare cu cele avute în caz de tragedie, precum şocul, negarea, vina, „nimeni nu înțelege”, 

izolarea, panica, mânia, acceptare şi speranţă.  

În momentul diagnosticării copilului structura şi echilibrul familiei se modifică, toate resursele 

acesteia focalizându-se pe nevoile copilului cu autism. Copilul începe să ocupe un loc central în familie 

(Bryson, Zwaigenbaum, Roberts, 2004). Echilibrul şi relaţiile intrafamiliale sunt afectate de el în mod 

predominant. Fiecare părinte este diferit, însă după diagnosticarea unei dizabilităţi, este comun pentru 

toţi părinţii să simtă: confuzie şi copleşire, şoc, amorţeală, negare.  

Părinţii experimentează un spectru larg de emoţii: tristeţe că nu li s-au realizat visurile şi așteptările, 

pe care le-au avut pentru copiii lor, sentimente de vinovăţie, frică pentru viitor. Unii părinţi se simt 

confuzi fiind bombardați cu prea multă informaţie, cu sfaturi uneori contradictorii, presiuni de a lua 

diverse decizii (CDDS, 2002). Sentimentele părinţilor pot fi influenţate de modul în care situaţia 

copilului lor le afectează diverse aspecte ale vieţii – poate avea un impact asupra serviciului, vieţii 

sociale sau chiar şi asupra timpului alocat pasiunilor lor. 

Când părinţii primesc un diagnostic final în legătură cu situaţia copilului lor, mulţi se simt 

uşuraţi, întrucât pot să facă pasul următor şi să găsească ajutor. Această uşurare poate proveni din 

certitudinea că dacă o afecţiune este diagnosticată din timp, ajutorul poate fi mult mai la îndemână. Nu 

există sentimente corecte şi incorecte. Ei recomandă părinţilor cu copii autişti să nu-şi suprime emoţiile 

şi nici să nu încerce acest lucru. (Bryson, Zwaigenbaum, Roberts, 2004). Deoarece gestionarea 

propriilor sentimente face parte din procesul de acceptare a diagnosticului şi a continuării vieţii.   

Problemele devin mai pregnante după diagnosticare însă membrii familiei sunt de cele mai 

multe ori „în criză” dinainte de aflarea diagnosticării. Anomaliile comportamentale ale copilului, 

întârzierea limbajului, lipsa de comunicare a copilului, tulburările de somn, bâjbâiala diagnostica îşi 
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pun amprenta asupra vieţii de familie şi asupra strategiilor de management al stresului (Filipek et all, 

2000, p. 177). Multiple studii atestă afectarea calităţii vieţii familiilor copiilor cu autism odată cu 

schimbarea statutului de familie activă din punct de vedere social în cel de reprezentant al grupurilor 

marginalizate.  

Relațiile maritale se modifică în timp, iar comunicarea dintre membrii familiei au de suferit. 

De la focalizarea intereselor asupra întreţinerii relaţiei maritale şi planuri de viitor, totul devine 

focalizat pe copil (Volkmar et all, 2000, p. 284).  

Părinţii copilului cu autism, pe fondul problematicii şi cerinţelor acestuia, manifestă structuri 

specifice în sfera emoţională marcate de conflicte interioare şi insatisfacţii, obiectivate 

comportamental specific. Familia trece printr-un impas la aflarea veştii ca în locul copilului sănătos, 

aşteptat şi mult dorit, s-a născut un copil cu autism. Prezenţa copilului cu autism determină modificări 

care afectează atât echilibrul interior cât şi echilibrul exterior al familiei, în special relaţia familie – 

societate (Barthelemy, Fuentes, Howlin, Rutger, 2009, p. 39-40).  

În cazul părinţilor copiilor cu autism, estimarea de sine poartă amprenta unor stresori specifici şi se 

obiectivează comportamental prin diminuarea şi gravitarea relaţiilor interpersonale în jurul copilului 

şi a problematicii acestuia.  

Apar probleme de genul:  

Probleme de interacţiune socială - Părinţii copiilor cu autism se confruntă zilnic cu dificultăți 

datorate unui diagnostic incorect, cu probleme legate de medii inadecvate, lipsa de personal, lipsa unor 

persoane care să fie bine pregătite pentru a se ocupa de copiii cu autism. Mediul familial este primul 

mediu social în care ia naştere şi se desfășoară viaţa oricărui copil. Primul pas către recuperarea 

copilului cu autism este sprijinirea acestuia pentru achiziţionarea unor abilităţi sociale. Scopul trebuie 

să fie, de asemenea, îmbunătăţirea calităţii vieţii familiei, căci bunăstarea copilului şi a familiei sunt 

indisociabile (CDDS, 2002, p.319).  

Familiile au nevoie de sprijin pentru a se descurca cu copilul lor cu autism imediat ce apar 

dificultăţile, iar o diagnosticare timpurie urmată de o terapie timpurie îl poate ajuta pe copil să nu 

sufere din cauza consecinţelor secundare ale tulburării (cum ar fi anxietate cronică, teama şi conduita 

dificilă) şi îi poate maximiza copilului învăţarea şi dezvoltarea.  

Probleme de comunicare - Relaţia noului născut cu părinţii se dezvoltă în primele luni de viaţă 

prin comunicare non-verbală. Toată lumea cunoaşte codul care ia naștere în mod spontan între mama 

şi copil chiar de la început: schimbul de priviri, gânguritul, mişcările necoordonate. La fel, limbajul 

copilului se dezvoltă spontan prin contactul cu cei apropiaţi, ajutându-l să devină o persoană 

asemănătoare cu cei din jur (Filipek et all, 2000, p. 196). Copilul cu autism este privat de posibilitatea 

de a primi şi trimite semne de dragoste, de a-şi exprima sentimentele, nevoile. Părinţii observă repede 

problemele sale de comunicare, dar deseori încearcă să-şi potolească temerile, agăţându-se de 

cuvintele de consolare ale prietenilor. (“Fiecare copil se dezvoltă în ritmul său… Nu este nimic în 

neregula cu copilul dumneavoastră”).  

Probleme de comportament - Viaţa de familie este afectată de timpuriu de problemele de 

comportament ale copilului, mai ales dacă este un comportament agresiv sau auto-stimulativ. Nimic 

nu este mai dureros pentru părinţi decât să fie martorii ai comportamentului auto-agresiv al copilului 

(lovire, zgâriere, lovirea capului de perete) sau să-şi însoţească copilul într-un grup de copii de aceeaşi 

vârstă şi să-l vadă devenind agresiv cu aceştia (pocnindu-i, muşcându-i) (Jones, Asen, 2000, p. 378). 

Chiar şi manifestările mai puțin grave, ţipatul, izbucnitul în lacrimi sau în cascade de râs fără un motiv 
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aparent, aruncatul de obiecte şi toate celelalte tipuri de activităţi stereotipe îi fac pe părinţi să se simtă 

neputincioși neştiind ce sa facă în aceste situaţii.  

Deseori tulburările de comportament cărora oricum li se face faţă cu greu, sunt însoţite de 

tulburări de somn şi de alimentaţie, hiperactivitate. O plimbare în parc poate deveni uşor o goană 

epuizantă. Chiar şi părinţii copiilor cu autism liniştiţi, nu sunt feriţi de epuizare nervoasă (Barthelemy 

et all, 2009, p. 201). Izolarea copilului lor, orele petrecute urmărind mişcările mâinilor şi ale degetelor 

îi obligă pe părinţi să-l facă pe copil să se implice într-o activitate, cu orice preţ, chiar dacă eforturile 

lor, duc de cele mai multe ori la şi mai mulă frustrare. Relaţiile din familie devin încordate, fraţii şi 

surorile copilului sunt neglijaţi, familia se află intr-o situaţie de stres. Poate părea greu de acceptat, 

ţinând cont ca terapia copilului ocupă şi aşa destul de mult timp, însă consilierea familială poate juca 

un rol important în viitorul relaţiilor familiale. Dacă se va păstra echilibrul în relaţiile dintre membri 

familiei implicit şi copilul va avea de câştigat pe termen lung. 
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Se pot observa un număr mare de reacţii comune adoptate în mod tipic de către familiile elevilor 

cu C.E.S. Mai întâi, există, un sentiment de lipsă de înţelegere pe care asistentul social poate să încerce 

să o aline, explicând natura bolii, evoluţia acesteia şi tratamentele posibile. În al doilea rând fazele de 

început ale bolii pot agrava lipsa de armonie deja existentă în familie. Într-un fel sau altul, distorsiunile 

de comunicare şi stresul indus de efortul de a face faţă cuiva, care se îmbolnăveşte, provoacă rupturi 

în multe familii şi reactivează neînţelegeri de mult îngropate. În mod inevitabil, unii din membrii 

familiei se vor simţi vinovaţi de ceea ce se întâmplă, fie datorită unor lucruri spuse sau făcute în trecut, 

fie datorită unora nespuse sau nefăcute. Unora poate să le fie chiar teamă de boala mintală şi de 

imaginea  oferită de spitalele şi de tratamentele psihiatrice. Teama poate fi asociată şi cu îndoielile pe 

care le provoacă boala în legătură cu propria lor sănătate mintală. 

Astfel după spusele lui Alan Butler şi Collin Pritchard în Bolile mintale, boala mintală 

constituie încă un stigmat în ochii multora, iar familia  s-ar putea să trebuiască să suporte acest stigmat. 

Aceasta o poate determina să ascundă adevărul în faţa prietenilor şi vecinilor, izolându-se astfel şi mai 

mult pe ei, cât şi pe pacient. 

        Pentru ca familia să se poată organiza, astfel încât să poată acorda spaţiul necesar separat celui în 

suferinţă, trebuiesc asigurate nevoile fundamentale de care bolnavul are nevoie pe perioada îngrijirilor: 

căldură, lumină, aerisire adecvată etc. Spaţiul acordat celui bolnav poate necesita rearanjări fată de 

distribuirea anterioară si să fie în contradicţie cu necesităţile sau scopurile altor membri de familie. 

Reacţia psihică pe care o au membrii familiei este declanşată din momentul în care medicul de 

familie dă verdictul de boală. Stresul legat de gravitatea bolii, de probabilităţile de evoluţie, de 

prognosticul rezervat sau de cronicizarea unei afecţiuni, de dependențele sau infirmităţile pe care le 

poate genera, duc la  ruperea echilibrului familial si la adevărate crize. Adesea acest impact al bolii 

asupra membrilor de familie se poate răsfrânge si asupra medicului de familie. Stresul psihic poate 

crea dificultăţi în perceperea cauzelor si realităţii bolii, iar supărarea unor membrii ai familiei se poate 

manifesta prin acuze la adresa altor membrii de familie pe care îi consideră "părtaşi" la îmbolnăvire 

sau pe medicul de familie ce nu face uz de toate cuceririle ştiinţei "pentru a vindeca" cât mai rapid 

boala. 

Reacţia familiei asupra diagnosticului pus  poate fi anihilat sau diminuat de acţiunile celorlalţi 

membrii ai familiei, ale medicului de familie ce poate ajuta familia să identifice asemenea situaţii de 

impas şi să canalizeze acţiunile sale prin cunoştinţele despre familie în restabilirea echilibrului familial. 

Modalităţile folosite sunt:  

1. o bună comunicare medic de familie-bolnav-medic de familie-membrii familiei, membrii de 

familie-bolnav si membrii de familie între ei. 

2. o adaptare compensatorie la nevoile familiei cu o persoană bolnavă, făcând ajustările necesare 

momentului în plan financiar, organizatoric, structural si emoţional. 
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3. o coeziune familială solidă preexistentă bolii sau chiar un echilibru câştigat prin boala unui 

membru, la familiile cu probleme. Coeziunea familială scade impactul bolii asupra familiei, făcând-o 

validă în confruntarea cu boala. 

Socializarea reprezintă procesul prin care societatea îşi crează, reproduce şi realizează conduite 

adecvate membrilor săi, un model normativ si cultural. Procesul acesta foarte complex implică 

mecanisme şi agenţi de o mare varietate, fiecare cu rol bine definit în asigurarea stabilităţii şi 

funcţionării structurilor sociale, a coeziunii interne, continuităţii şi permanentei structuri grupale.  

Deşi în bună parte socializarea coincide cu procesul educaţiei, sfera ei de cuprindere este totuşi 

mai vastă, atât sub aspectul conţinutului cât şi al obiectivelor sale. Socializarea se realizează prin 

intermediul mai multor “agenţi” aşa cum ar fi : familia, şcoala, grupul de prieteni, diferite instituţii 

(economice, socio-culturale, politice), mass-media. Ea începe încă din copilărie, odată cu exersarea 

primelor interacţiuni şi experienţe sociale (socializare primară) şi continuă pe tot parcursul vieţii de 

adult, odată cu dobândirea de statusuri şi roluri succesive (socializare continuă). 

În copilărie, predomină influenţele socializatoare exercitate de părinţi şi grupul de prieteni. Mai 

târziu, influenţa exercitată de şcoală, de mass-media şi alte instituţii sociale vor completa, modifica 

capacităţile dobândite în cadrul socializării de bază (primare). 

Familiaeste prima lume socială pentru copil. Ea îi oferă relaţii durabile, ea îl învaţă limba, 

vorbirea … Ea este cea care asigură identitatea socială iniţială a copilului în raport cu rasa, religia, 

clasa socială, genul. Şansele generale în viaţă (sănătate, educaţie, profesie), sunt influenţate de familie. 

Kohr (1963-1977) susţinea că interacţiunea între părinte şi copil diferă de la o clasă socială la alta, 

datorită valorilor diferite pe care le insuflă părinţii care aparţin unor clase sociale diferite. 
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Prof. psihopedagog Daniela Domnica Perţe 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Şimleu Silvaniei 

 

Educaţia incluzivă (integrată) a apărut şi s-a extins în ultimele decenii ca un principiu 

funcţional existent atât la nivelul politicilor şcolare, cât şi al practicilor educaţionale desfăşurate la 

nivel şcolar, familial, societal. Integrarea educativă, ca principiu este sugerată de mult timp în 

pedagogie şi s-a dezvoltat în contrast cu ideea segregării în educaţie, purtată explicit sau implicit de 

mai multe platforme educative. Acest concept dobândeşte o nouă semnificaţie în raport cu realitatea 

educaţiei speciale. 

Educaţia incluzivă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate în 

dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală etc. printr-o serie de măsuri 

conjugate de ordin juridic, politic, social, pedagogic. Ca strategie, principiul educaţiei integrate atrage 

incluziunea persoanelor cu handicap în medii de formare normale, generale, dar cu dispozitive de 

instrucţie şi educaţie diferenţiate, circumstanţiate la diversitatea situaţiilor de handicap. Scopul acestei 

educaţii îl constituie maximizarea abilităţilor şi performanţelor pornind de la registrele şi nivelurile 

deja existente, normalizarea existenţei acestor persoane, dobândirea unor competenţe sociale optime, 

care să le asigure o inserţie benefică şi persoanelor aflate în dificultate  şi celorlalte categorii. Educaţia 

incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având drept scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul 

de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

 Dacă prin educaţia integrată se vizează mai ales obiective legate de şcolarizarea normalizată a 

copiilor cu cerinţe educative, incluzivitatea educaţiei are ca obiectiv principal adaptarea şcolii la 

cerinţele speciale de învăţare ale copiilor, iar, prin extensie, adaptarea şcolii în general la diversitatea 

copiilor dintr-o comunitate – ceea ce presupune reforma şi regândirea statutului şi rolului şcolii. Printre 

avantajele şcolii incluzive se semnalează şi optimizarea de ansamblu a calităţii educaţiei oferite, prin 

creşterea eficacităţii (în sensul măririi numărului de elevi care progresează corespunzător în şcoală) – 

de aici şi tendinţa unor autori de a utiliza în locul termenului şcoală incluzivă pe cel de ,,şcoală/educaţie 

eficientă (eficace),,. 

Acest nou tip de educaţie, flexibilă, adaptată necesităţilor persoanelor cu C.E.S. presupune o 

detaşare de normativitatea educaţiei tradiţionale. Conceptul de strategie în educaţia integrată se 

distanţează de accepţia din pedagogia europeană-continentală, apropiindu-se de cea anglo-saxonă. 

Aceasta nu pune accent pe combinarea inspirată a metodelor şi mijloacelor clasice, ci pe aplicarea 

inspirată, originală, creativă, în orice caz, într-o nouă manieră, a unor metode şi mijloace vechi, 

preexistente, acceptându-se chiar modificarea acestora.  

În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt strategii de micro-grup,activ-participative, 

cooperative, colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi socializante. Acestea, datorită 

atributelor lor, sunt adaptabile, putând fi cu uşurinţă multiplicate sau diversificate pentru a acoperi 
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situaţiile noi. Aceste atribute caracterizează şi învăţarea, care trebuie să se realizeze în grupuri mici, să 

fie cooperativă, partenerială, activ-participativă, să se desfăşoare într-un mediu relaxant, plăcut . 

În vederea integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale pot fi identificate mai multe 

perspective: 

• perspectiva individuală care pune accentul pe identificarea şi scoaterea în relief a problemelor 

specifice de învăţare ale fiecărei categorii de elevi cu cerinţe speciale; 

• perspectiva de grup care se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la 

modalităţile de rezolvare în grup a problemelor de învăţare sau la modalităţile de intercunoaştere între 

elevii cu C.E.S. şi restul elevilor ca o condiţie a acceptării şi recunoaşterii reciproce a valorii lor în 

grupul-clasă; 

• perspectiva curriculară care poate acţiona şi prin flexibilizarea conţinuturilor şi adaptarea 

mijloacelor de învăţare la particularităţile individuale ale fiecărui elev, la dificultăţile specifice de 

învăţare, la tehnicile specifice învăţământului integrat (învăţare interactivă, modalităţi de sprijin şi 

suport, apelul la profesori itineranţi etc.).  

Acestor perspective li se pot adăuga strategii definite de noul cadru de referinţă: 

• valorificarea experienţelor cotidiene ale elevilor prin crearea unor portofolii situaţionale cu 

tipuri subsecvente ce se pot actualiza de la o situaţie la alta; 

• exploatarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare prin rezolvarea concretă a unor sarcini 

noi în grupuri mici sau perechi; 

• apelul la strategiile ludice (jocuri de rol, dramatizare, jocul didactic) ; 

• folosirea problematizării şi a unor metode bazate pe aspecte de evidenţiere expresivă precum 

desenul, povestirea, modelajul etc; 

• rezolvarea creativă a conflictelor din clasă, colaborarea cu familia şi valorificarea resurselor 

din comunitate cu tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării; 

• degajarea unor activităţi educative bazate pe cooperare, negociere şi solidarizare în 

îndeplinirea unor sarcini de învăţare sau de lucru. 

Cunoaşterea strategiilor educaţiei integrate este indispensabilă oricărui cadru didactic care vrea 

să-şi asume responsabilitatea de a răspunde tuturor exigenţelor şi cerinţelor educative ale diverşilor 

elevi, care le calcă pragul clasei cu speranţa reuşitei. Educatorul trebuie să se plieze după fiecare caz, 

să-şi flexibilizeze demersul didactic pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte 

şi ale tuturor la un loc. 

 

 METODE DE ÎNVĂŢARE  EFICIENTĂ FOLOSITE ÎN CADRUL LECŢIILOR 

DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ELEVII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE 

 

1.Incursiunea într-o carte pornind de la ilustraţii 

Aceasta este o modalitate de a prezenta copilului o poveste / povestire  

plimbându-l printre primele pagini ale cărţii şi vorbindu-i despre ilustraţii. 

Acest exerciţiu provoacă curiozitatea copilului oferindu-i motivaţia învăţării  

cititului şi a exprimării orale. 

2.Citirea iniţială 
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Învăţătorul va citi elevului cu voce tare un text scurt indicându-i cu degetul  

fiecare cuvânt. Copilul urmăreşte şi el fiecare cuvânt. Exerciţiul are un rol important în formarea 

câmpului de citire. 

 

 

3. Citirea cu ecou 

Se va citi un rând dintr-un text, sau un paragraf, indicând fiecare cuvânt. Imediat, elevul 

citeşte acelaşi rând sau acelaşi paragraf ,, în ecou “. 

4. Citirea murmurată 

Se citeşte o propoziţie, apoi elevul va citi aceeaşi propoziţie, încet, în ritmul său propriu. 

5. Citirea cu partener 

În această strategie se parcurg mai mulţi paşi:  

- se citeşte o propoziţie de către învăţător, elevul o citeşte pe următoarea şi aşa  

mai departe pâna la sfârşitul textului. Recitind apoi textul tot în pereche cu învăţătorul, elevul 

are posibilitatea să parcurgă şi acele propoziţii pe care iniţial le-a citit învăţătorul. 

Citirea în pereche se poate realiza şi de către doi elevi.  

- Învăţătorul citeşte o propoziţie, elevul citeşte două propoziţii. Gradat, elevul va citi din 

ce în ce mai mult propoziţii pâna va reuşi să citească singur textul, fără partener. Elevul este 

ascultat şi sprijinit dacă este nevoie. 

6. Recitirea 

Se cere elevilor să citească la prima vedere un text scurt în timp de două minute. 

După cele două minute se numără cuvintele citite de elevi prin efort propriu şi se înregistrează 

într-o fişă. Elevul va citi apoi acelaşi text tot în două minute. Se înregistrează numărul de cuvinte 

citite de această dată şi se compară diferenţele. 

7. Studiul cuvintelor 

Aceste activităţi sau jocuri sunt folosite pentru a-i ajuta pe elevi să-şi însuşească 

principiile ortografice elementare. În funcţie de nivelul de cunoaştere a cuvintelor copiii pot 

selecta cuvintele după prima literă, familii de cuvinte, cuvinte care rimează, sinonime, antonime 

sau pot participa la exerciţii - joc (careuri, jocul silabelor, etc). Pe jetoane sunt scrise mai multe 

cuvinte. În funcţie de jocul ales se pot forma perechi de sinonime, antonime, substantive proprii, 

se pot aşeza în coloane după numărul de silabe. Elevul citeşte de fiecare dată cuvintele alese. 

Uneori intenţionat, învăţătorul poate aşeza un cuvânt într-o coloană nepotrivită. Dacă elevul 

remarcă greşeala o corectează şi citeşte corect cuvântul, primeşte un punct. Dacă alege greşit 

cuvântul sau îl citeşte greşit, învăţătorul primeşte un punct. La sfârşit se calculează scorul. Când 

câştigă, satisfacţia elevului este mare. 

8. Joc pentru memorie şi concentrare 

Se aşează 12 jetoane pe care sunt scrise cuvinte – pereche cu faţa în jos. Pe rând, 

învăţătorul şi elevul întorc câte un cuvânt. Dacă cele două cuvinte se potrivesc sunt scoase din 

joc. Dacă nu formează o pereche se întorc cu faţa în jos, păstrându-şi aceeaşi poziţie pe masă. 

Participanţii la joc trebuie să reţină cuvintele şi poziţia lor pentru a le putea găsi perechea. Fiecare 

pereche găsită aduce participantului un punct. 

9. Sortarea cuvintelor în viteză 
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Sunt împrăştiate în faţa elevului jetoane cu cuvinte. Se alege un cuvânt – titlu 

de către învăţător. Elevul este cronometrat pentru a vedea cât de repede găseşte cartonaşele ce 

formează familia cuvântului – titlu. Jocul se reia după un timp pentru a verifica dacă elevul şi-a 

îmbunătăţit scorul iniţial. 

10. Abordarea limbaj – experienţă 

Se pot alcătui cu copiii texte scurte pe o anumită temă. Tema poate fi sugerată printr-o 

imagine, discuţie. La început copiii sunt încurajaţi să scrie fără contabilizarea riguroasă a 

greşelilor de ortografie apărute, acestea urmând să se corecteze împreună cu elevul. La fiecare 

două săptamâni copilul va fi ajutat să recitescă, să-şi rescrie sau să-şi copieze corect părţile 

favorite din ceea ce a scris. În final se urmăreşte obţinerea unor texte proprii corect elaborate. 

11. Citire şi scriere – învăţarea asistată la calculator 

În cazul unor dificultăţi uşoare în învăţare programele speciale şi sintetizatoarele 

de voce pot constitui sprijin real pentru elevii cu cerinţe speciale în învăţare. Prin aceste mijloace, 

elevii pot corecta vorbirea şi scrierea, ortografia, pronunţia şi auzul fonematic. Spre exemplu pe 

elevii cu deficienţe auditive, un computer cu un program adecvat îi poate ajuta – asista în 

primirea, reţinerea unei secvenţe de informaţii şi în aplicarea lor. În cazul dificultăţilor tactile şi 

motorii, elevii incapabili să scrie lizibil, să plaseze un text pe o linie, elevii cu dificultăţi în a 

culege / ordona informaţii etc. pot reduce aceste dificultăţi prin intermediul computerelor, 

deoarece programele procesate vocal controlează textul şi oferă asistenţă în citirea coloanelor 

sau şirurilor. 

 Acestea sunt doar unele dintre modalităţile prin care elevii cu dificultăţi de exprimare pot 

fi ajutaţi să le depăşească. În cadrul sesiunilor de pregătire este indicată introducerea unor 

activităţi de relaxare (lecturarea unor cărţi ce pot produce bucurie copiilor şi stimularea pentru 

lectură) sau de cunoaştere şi autocunoaştere: mă desenez pe mine, copacul vesel, copacul trist, 

Chiţ - Chiţ este neliniştit, sau alte jocuri care să ajute copilul să se destindă. 

 Copiii cu nevoi educaţionale speciale trebuie trataţi la fel ca şi ceilalţi copii, dar în acelaşi 

timp trebuie să se ţină seama de limitările impuse de dizabilităţile lor specifice. Fiecare dintre ei 

are dreptul de a-i fi acceptate diferenţele individuale, de a-i fi încurajată independenţa şi 

responsabilitatea, de a-şi fixa propriile sarcini şi scopuri, de a avea aspiraţii înalte, dar realiste, 

de a fi încurajat în cursul învăţării şi de a fi evaluat în mod pozitiv (apreciere în caz de succes, 

sau critică de tip constructiv în caz de eşec). 

 Imaginea reală a ceea ce înseamnă ŞCOALA PENTRU TOŢI trebuie promovată, iar 

elevii, părinţii şi cadrele didactice din şcolile de masă trebuie convinşi de necesiatatea şi 

avantajele integrării acestor copii în sistemul obişnuit de învăţământ pentru că învăţând 

împreună, copiii învaţă să trăiască împreună. 
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STUDIU DE CAZ 

-Autism- 
Prof. înv. preșcolar: Chira Mihaela Ioana 

Grădinița P.P. Piticot/ G.P.N. Nr. 1 Cîmpeni, Alba 

 

Nume și prenume copil: Ț.A. -băiat, născut în Cîmpeni, jud. Alba,  

Data nașterii:X.X. 2014 

Diagnosticul: 

1.Sindrom autist prin discontact;  

2.Întârziere în dezvoltarea psihică şi de limbaj, motricitate greoaie.  

Anamneză personală: 

Naşterea prematură la 8 luni; gânguritul normal; deficiențe locomotorii și întârzieri în limbaj și 

dezvoltarea psihică.  

Dezvoltarea somatică, staturală şi toracală în limitele normalului: corp proporţionat, expresie 

inteligentă.  

Anamneza familială: 

Este al treilea copil al familiei, primii copii sunt normali, fără probleme de dezvoltare. La 

naştere mama avea 30 ani şi tatăl 35. Mama este contabilă, tatăl  este distribuitor. Regimul de viaţă 

este ordonat, echilibrat. Mama este o bună gospodină, devotată copiilor şi interesată de reuşita lor. În 

relaţia cu ceilalţi membri evoluţia este bună, de la slabă cooperare şi izolare într-o lume a lui cu dese 

crize, la relaţii bune cu surorile lui şi dispus să coopereze cu ceilalți. Copilul este în evidența Centrului 

de Neuropsihiatrie infantilă. Este internat pe perioade scurte pentru investigații. 

Recomandările:   

-integrarea în colectivitate şi instituirea unui program educaţional recuperatoriu, cuprinzând stimularea 

psihică şi tratament logopedic. 

De-a lungul internărilor avute până în prezent, observaţia clinică şi reevaluările dezvoltării şi 

comportamentului relevă evoluţia favorabilă a Sindromului autist  

Scurtă caracterizare a modului de manifestare a sindromului autist : 

Prezintă tulburări ale afectivităţii:, nu este atașat de mamă; nu reacţionează când mama se 

îndepărtează decât atunci când este supărat. Râsul, plânsul, zâmbetul sunt neadecvate situaţiei în care 

e pus copilul. Are reacţii coleroase îndreptate asupra obiectelor şi asupra propriei persoane. Prezintă 

opoziţionism, atenţie labilă, slabă putere de concentrare. Se constată o mică dexteritate în mişcări, 

stereotipii (se poate juca la infinit cu acelaşi tip de joc). Nu suportă să fie atins, nu-l interesează jucăriile 

care întruchipează oameni sau animale. Nu se joacă cu alți copii și nu îi place să i se atragă atenția. Stă 

tot timpul retras. Are mişcări greoaie, manipulează destul de greu obiectele. Vorbirea este și ea 

deficitară, fără participarea emoţională.  

Se remarcă caracterul reproductiv-imitativ (ecolalie) şi nu cel de comunicare al limbajului,  

ecolaliile sunt imediate sau întârziate; foloseşte neadecvat pronumele personal (vorbeşte despre sine 

la persoane a III-a). Nu este atent la ce i se spune; dă impresia că nu aude, nu-şi fixează privirea asupra 

persoanelor din jur, nu caută contactul vizual cu acestea. Îi place muzica,evită contactul cu ceilalţi 

copii. 

Limbajul şi posibilităţile de articulare: nu se constată anomalii buco-linguo-faciale; vocea este 

normală; imaginile fonematice sunt labile şi difuze; stereotipul dinamic articulator tulburat; 

discrepanţă între posibilităţile intelectuale şi vorbire (în sfera limbajului expresiv). De exemplu: este 

capabil să se joace cu jocuri tip „puzzles”aranjând imgini care pentru copiii cu 2-3 ani mai mari ca el 

prezintă dificultăţi.  

Examinarea: 

Metoda de bază a fost observarea înregistrându-se dezvoltarea motrică, cunoaşterea părţilor 

corpului, recunoaştera formelor, culorilor, orientarea spaţială, noţiuni, răspunsuri la comenzi, 

număratul , folosirea creionului (înregistrarea comportamentului s-a făcut, pe cât posibil, în timp şi 
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medii diferite). Principiul de bază în terapie a fost acela de a construi pornind de la ce poate copilul 

(folosind chiar stereotipurile şi preferinţele); de asemenea am urmărit reducerea treptată a ajutorului 

acordat copilului, stimularea şi recompensarea iniţiativelor ce vin din partea acestuia. Programul a fost 

foarte flexibil pentru a asigura adaptarea la situaţii noi, neprevăzute în program sau la dispoziţia în 

care s-a aflat copilul şi la posibile progrese. 

Obiectivul fundamental al terapiei: formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare.  

În acest scop instrucţiunile au fost simple, concrete, exprimate verbal şi simultan cu imaginea  

Al doilea obiectiv: formarea unei reprezentări generale despre lume şi mediul în care ea se desfăşoară, 

perceperea succesiunii momentelor zilei, formarea motivaţiei, dezvoltarea capacităţii de a înţelege că 

te poţi face înţeles, dobândirea unei experienţe în legătura cu ceea ce este la un moment dat 

semnificativ. 

Programul educaţional terapeutic a fost alcătuit în conformitate cu aceste obiective, în vederea 

acţionării pe diferite laturi: limbaj, memorie, atenţie, gândire, afectivitate. Am urmărit iniţial trezirea 

interesului şi crearea unui tonus pozitiv. Am început cu emiterea onomatopeelor (izolat, în cântec, 

poezii), iniţierea unor jocuri: umflat baloane, suflat în lumânări, etc). În activitate am antrenat toţi 

analizatorii. Învăţarea cuvintelor şi propoziţiilor s-a realizat după modelul descris în literatura de 

specialitate pentru alalie (silabe duble, silabe, cuvinte asociate cu fenomene din natură, stări afective, 

cuvinte monosilabice, bisilabice şi trisilabice), onomatopee (izolat, în cântece, poezii).  

Pentru trezirea interesului, dezvoltarea proceselor psihice cognitive, am apelat la procedee 

nonverbale: sortări de obiecte, domino-uri, puzzles, reproducerea gesturilor, formarea deprinderii de a 

asculta poveşti. Am lucrat mult cu setul de imagini Portige, cu diapozitive care urmăresc formarea 

noţiunilor de mărime, formă, culoare, poziţie, succesiune spaţială şi temporală, denumire de acţiuni, 

formarea şi dezvoltarea vocabularului (noţiuni ca: familie, fructe, legume, îmbrăcăminte, mobilier, 

rechizite ). Permanent cuvintele însuşite au fost legate de obiecte, imagini, demonstraţii. Propoziţiile 

au fost reluate, repetate de mai multe ori. Pentru memorarea, înţelegerea, compararea noţiunilor, 

folosirea propoziţiilor şi orientarea spaţială şi temporală am folosit mult material intuitiv şi 

demonstraţia. Jocurile folosite au fost de tipul: „Ghiceşte ce am ascuns!”, „Eu întreb tu răspunzi!”; am 

lucrat mult cu trusa Logi . Am trecut treptat la extensia propoziţiei de la 2-3 la 4-5 cuvinte. Am pus 

din ce în ce mai mult accent pe analiza şi sinteza fonematică la nivel de propoziţie, cuvânt, silabă. Pe 

bază de imagini am trecut la însuşirea unor momente semnificative din poveste. 

Progresele au fost semnificative, referitor la numărul de cuvinte însuşite corect cât şi la 

capacitatea de flexionare după număr şi gen; a însuşit şi mimica şi gestica, orientarea în schema 

corporală proprie şi a altuia, în spaţiu şi timp. Fiind vorba de un copil autist a făcut salturi semnificative 

şi pe linia socializării. Evoluţia a fost de la ignorarea iniţială a celor din jur şi izolare, până la dorinţa 

de a coopera şi de a fi remarcat. În prezent se simte bine în grup, comunică, cooperează. Conform 

familiei, urmează un tratament medicamentos. 

Continuă să fecventeze Cabinetul Logopedic pentru problemele de vocabular, expresivitatea 

citirii şi povestirii, fiind supus unui program de terapie specifică. Terapia logopedică se desfăşoară 

într-o atmosferă relaxantă, jocul fiind una dintre modalităţile principale ale obiectivelor învăţării. Prin 

urmare, logopedul va ţine seama de implicarea copilului şi de plăcerea pe care trebuie să o resimtă în 

această activitate.  

Colaborarea cu familia: 

Părinţii sunt cei mai aproape de copil, iar progresele se evidenţiază mai repede dacă ei vor 

realiza o repetare a unor exerciţii, cu frecvenţa şi intensitatea pe care o recomandă logopedul. Ei trebuie 

să formeze o echipă cu acesta, creând, astfel, un mod de viaţă propice în care copilul să poată învăţa. 

În acest sens, au loc întâlniri cu părinţii, când se discută progresul copilului şi recomandările în ceea 

ce priveşte implicarea tot mai acută în recuperarea copilului, prin formarea abilităţilor şi deprinderilor 

sociale. 

Principiile și pbiectivele programului de terapie pentru autism: 

• Stabilirea progresivă a contactelor sociale 
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• Aplicarea metodei TEACH prin care copilul este învățat principalele deprinderi de 

lucru pe care și le însușește ca pe o chestiune de rutină 

• În predare regulile să fie foarte flexibile, în funcție de contexte particulare 

• Folosirea metodelor directe de formare a deprinderilor de conversație 

• Încurajarea gândirii și flexibilității în comportament 

• Monitorizarea și managementul comportamentului. 
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STUDIU DE CAZ ( COPIL CU ADHD ) 

P.Î.P.: Gherheș-Cruceru Maria-Loredana 

Liceul Teoretic Amărăștii De Jos 

Date personale: 

Numele și prenumele: U. E. M. 

Clasa pregătitoare 

Data nașterii: X.X.2013 

Perioada: an școlar 2020 – 2021  

Trăsături de personalitate: 

- memoria: nu reține decât cu material concret, prin reluări permanente. Se concentrează greu, 

se exprimă în dezacorduri, dă răspunsul la întrebare după ce i se repetă de mai multe ori 

întrebarea, are nevoie de mai mult timp pentru a reda o informație. Are memorie vizuală bună, 

reușind să învețe literele predate. La dictare face omisiuni și inversiuni de litere, dar niciodată 

nu reușește să termine totul; 

- gândirea: este predominant concretă; la matematică rezolvă adunări și scăderi doar în 

concentrul 0 – 10 și numai în prezența materialului didactic ( bețișoare, numărătoare, jetoane 

); analiza și sinteza informațiilor sunt deficitare; 

- limbajul și comunicarea: are rețineri în exprimare, comunică puțin cu colegii; 

- atenția: este foarte scăzută. Deficitul de atenție se manifestă atât la nivelul concentrării atenției, 

cât și la menținerea atenției voluntare. Este distras de obiectele din jur, în special de cele văzute 

la colegi, se joacă în timpul orelor cu câte un obiect, își face alte preocupări ( desenează, cântă 

și bate din palme ), se mișcă în bancă, deranjând în acest fel colegii; 

- imaginația: lipsește, fiind ancorată în prezent; 

- afectivitatea: este echilibrat, în general; 

- comportamentul: este specific persoanelor care suferă de sindromul hiperkinetic cu deficit de 

atenție. În pauze aleargă mult, în timpul orelor întâmpină dificultăți în a sta liniștit, se 

concentrează foarte puțin asupra activității desfășurate și a sarcinilor de lucru date spre 

rezolvare, vorbește neîntrebat. De obicei acționează înainte să gândească. S – a integrat mai 

greu în colectiv, și – a făcut prieteni. Uneori intră în conflict cu câte un coleg. 

Puncte tari: manifestă interes pentru orele de educație plastică, muzică, educație fizică și arte vizuale 

și abilități practice ( rezolvă, cu sprijin, sarcinile date spre rezolvare ). Părinții colaborează cu cadrul 

didactic, se interesează zilnic de situația copilului, îi acordă mult sprijin. Au grijă ca el să vină la școală 

în fiecare zi. Starea de sănătate este bună. 

Puncte slabe: incapacitate de concentrare a atenției; comportament impulsiv în timpul orelor și în 

pauză, asociat cu hiperactivitate și neatenție; întreruperea frecventă a colegilor când răspund la lecții, 

dar și a învățătoarei când predă; implicare de scurtă durată într-o activitate, nefinalizarea lucrărilor 

începute; repezeală, grabă. 
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Oportunități: frecventarea școlii, participarea la activități opționale, care să-i perfecteze abilitățile 

avute; activități variate în familie; material didactic bogat pentru a-i facilita dezvoltarea personalității. 

Amenințări: enervare în timpul desfășurării activităților; neliniștit; dificultăți de adaptare. 

Planul de intervenție individualizat stabilit pentru domeniile cognitiv și socio – afectiv – emoțional 

urmărește desfășurarea unor activități ca: participarea la unele jocuri de echipă; concentrarea atenției 

pe aspectele pozitive: „Tu realizezi lucruri frumoase la arte vizuale și abilități practice”; ignorarea sau 

redirecționarea: în momentul în care era agitat în bancă sau își făcea de lucru cu diverse obiecte, l-am 

scos la tablă să scrie un cuvânt, o propoziție, să rezolve un exercițiu, să șteargă tabla, i-am dat anumite 

imagini și i-am cerut să denumească obiectele redate sau să alcătuiască propoziții pe baza unor imagini; 

am adaptat sarcinile de lucru în funcție de posibilitățile lui; am menținut o colaborare strânsă cu familia 

– atât în ceea ce privește regimul zilnic ca școlar, cât și alimentația ( mai puțină ciocolată, cola, pepsi 

). Le-am explicat părinților că trebuie să fie categorici și fermi, fără să se enerveze, cu mult calm și 

bună dispoziție. Un ton ferm, categoric trebuie să transmită calm și siguranță, iar un ton iritat trezește 

resentimente ( ură, dușmănie ) și copilul poate să răspundă tot cu o provocare. 

 Stabilirea unor reguli clare ne ajută să evităm impactul negativ al observațiilor pe care i le 

facem copilului. 

 Evaluare 

 Metodele folosite: învățarea prin cooperare, problematizarea, studiul de caz, jocul de rol s-au 

dovedit a fi foarte eficiente. 

 Evaluarea procesului de învățământ și a intervențiilor s-a realizat în echipă: învățătoare și 

părinți. 

 Părinții au primit sarcini precise privind modalitatea de comunicare și organizarea programului 

zilnic, astfel încât obiectivele propuse la elaborarea planului de intervenție să aibă continuitate și după 

școală. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A COPIILOR CU C.E.S. 

 

Profesor Învățământ  Primar, Bob Ioana Maria 

Școala Gimnazială „Iustin Ilieșiu” – Anieș 

 

Evaluarea persoanelor cu cerinţe educative speciale reprezintă un proces fundamental în 

psihopedagogia specială, prin care se urmăreşte cunoaşterea complexă a acestora în plan medical, 

psihologic, educaţional şi social a acestora, cuprinzând întreaga problematică întâmpinată de către 

acestia în mediul lor obişnuit de viaţă. 

Evaluarea trebuie înţeleasă ca un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi 

estimare cantitativă şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare a copilului, 

de planificare şi programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat şi  

programele de intervenţie personalizate. 

Pentru cadru didactic, evaluarea este un prim instrument ce îi conferă o imagine asupra 

acţiunii sale. Instrumentele pentru evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale vizează: 

➢ Psihomotricitatea.  

Aceasta cuprinde: 

 1. achiziţia abilităţilor perceptiv-motrice (motricitatea globală, motricitatea fină);  

2. Conduite perceptiv-motrice (schema corporală şi lateralitatea; orientarea, organizarea şi 

structurarea spaţio-temporală). 

➢ Precepţia vizuală.  

Elevii cu dificultăţi de învăţare a cititului prezintă tulburări în trei domenii distincte: 

discriminare vizuală, ordine vizuală, memorie vizuală. 

➢ Percepţia auditivă se referă la tulburările de percepţie auditivă şi memoria auditivă. 

➢ Limbajul. Prin formă, limbajul are următoarele componente: fonologia – sunetele şi 

secvenţele de sunete permise de limbaj; morfologia – cea mai mică unitate cu semnificaţie 

lingvistică, de la rădăcină, până la inflexiunile de pronunţie ce pot modifica semnificaţia; sintaxa – 

regulile ce guvernează ordinea cuvintelor şi construcţia frazelor. 

➢ Dezvoltarea intelectuală. Particularităţile procesului cognitiv ale elevilor cu dificultăţi de 

învăţare sunt: percepţia confuză, aptitudini parţiale de rezolvare a problemelor, slabe aptitudini 

verbale, relaţiile spaţiale, instabilitatea perceptivă, necesitatea preciziei, comportamentul impulsiv, 

lipsa de reflecţie, aptitudini de planificare, aptitudine pasivă privind învăţarea, înţelegerea 

raporturilor, lipsa de evaluare a ipotezelor, gândirea logică, comunicarea egocentrică, răspunsuri 

prin tatonări, eficienţa transferului vizual, dificultăţi de discriminare figură-fond, lipsa 

generalizărilor, memorie mediocră, lipsa de cunoştinţe generale. 

➢ Factori sociali şi personali: imaginea de sine şi comportamentul. 

Demersul evaluativ în cazul elevilor cu cerinţe educative speciale parcurge următoarele etape  

principale: 

➢ Evaluarea iniţială. Este constatativă, obiectivele sale fiind: 1. Identificarea, inventarierea, 

clasificarea, diagnosticarea; 2. Stabilirea nivelului de performanţe sau a potenţialului actual al 

copilului; 3. Estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al 

copilului; 4. Stabilirea încadrării: pe grad sau nivel educaţional etc.; 5. Stabilirea parametrilor 

programului de intervenţie personalizat. 
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➢ Evaluarea continuă/formativă – este un tip de evaluare care evidenţiază nivelul potenţial al 

dezvoltării şi urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament al operaţiilor mintale; ea nu este 

centrată pe deficit, ci evidenţiază ceea ce ştie şi ce poate copilul, ce deprinderi şi abilităţi are într-o 

anumită etapă a dezvoltării sale. 

➢ Evaluarea finală are ca obiective: 

1. Estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 

2. Modificarea PSP (Plan de Servicii Personalizat) în funcţie de constatări; 

3. Reevaluarea copilului şi reconsiderarea deciziei. 

 

O formă eficientă de evaluare în condiţiile educaţiei din şcoala incluzivă constă în evaluarea 

dialogată, participativă, consensuală, un proces în care sunt negociate şi aduse la un consens 

diferitele interese, valori şi puncte de vedere, între educator şi elev. Evaluarea participativă, 

consensuală – are la bază responsabilitatea împărtăşită între elev şi educator, iar accentul se pune pe 

cooperare, colaborare şi pe procesul învăţării. Astfel, noţiunea de evaluare îşi lărgeşte sfera de 

cuprindere şi nu se opreşte doar la conţinuturile vehiculate în şcoală, la rezultatele obţinute de elev 

(cunoştinţe, informaţii, priceperi, deprinderi, capacităţi, modele de comportament, trăsături 

atitudinale etc.), ci se extinde de la rezultatele obţinute către procesul de învăţare derulat în situaţii 

şi contexte diferite, inclusiv în afara şcolii (nonformal şi informal). 

Evaluarea capacităţii de învăţare, precum şi evaluarea periodică a stării de progres/regres în 

dezvoltarea bio-psihoeducaţională a elevului se face prin probe de evaluare a nivelului de cunoştinţe 

şi competenţe. Aceste probe vor fi prelucrate, adaptate şi utilizate, ţinându-se seama de tipul şi gradul 

de deficienţă. Probele de evaluare la activităţi sau pe unitatea de învăţare sunt diferenţiate, pe grupe 

de nivel, nivel bazal şi nivel superior. Fiecare probă de evaluare urmăreşte anumite achiziţii, abilităţi 

şi atitudini ale elevilor în funcţie de particularităţile lor. 

Tehnici eficiente de evaluare sunt autoevaluarea şi evaluarea colegială. Prin aceste tehnici se 

urmăreşte stimularea încrederii în sine, dezvoltarea spiritului critic şi autocritic, formarea şi 

dezvoltarea valorilor morale, dezvoltarea atitudinii pozitive şi a empatiei, cooperarea constructivă 

între elevi în procesul instructiv-educativ. 

 Cunoaşterea particularităţilor psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerinţe 

educative speciale, indiferent de tipul deficienţei, precum şi stabilirea unui diagnostic 

diferenţiat au la bază o serie de metode ştinţifice grupate în două mari categorii: 

1. Metode şi tehnici accesibile tuturor categoriilor de specialişti (cadre didactice, instructori 

de educaţie, specialişti terapeuţi, etc): observaţia, convorbirea, explicaţia, conversaţia euristică, 

exerciţiul, demonstraţia, studiul de caz, metoda aprecierii obiective, probe de evaluare scrise şi orale 

la diferite discipline, probe de evaluare practică, 

2. Metode şi tehnici de uz intern, folosite de persoane care au o pregătire specială în acest scop 

(diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri şcolari)  : chestionarele / inventarele 

de  personalitate, testele de inteligenţă generală, testele de inteligenţă globală, testele de aptitudini, 

probe pentru evaluarea activităţii psihice (percepţia, afectivitatea, limbajul, imaginaţia, memoria, 

atenţia), probe de evaluare a nivelului intelectual pentru diferite deficienţe, etc.. 

 

Bibliografie: 

✓ Alois Gherguţ, Evaluare şi intervenţie psihopedagogică, Editura Polirom, Iaşi, 2011 
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✓ Andrei Cosmovici, Luminiţa Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, 1999 

 Etapele eloborării unui plan de intervenție personalizat 

 

                                                                                            Prof. Vicleanu Marcela 

Școala Gimnazială « Petru Rareș », comuna Frumușița, județul Galați 

 

Planul de intervenţie personalizat reprezintă demersul care permite identificarea capacităţilor, 

nevoilor, obiectivelor de urmărit și competenţelor de dezvoltat la elevul cu cerinţe special sau cu 

dificultăţi de învăţare. Acesta permite punerea în practică a unui ansamblu de măsuri care permite 

elevului să progreseze în mediul și în ritmul său. Există mai multe mijloace prin care elevul este ajutat 

să se adapteze sarcinii: 

- Acordarea unui timp suplimentar 

- Reamintirea frecventă a sarcinilor 

- Reducerea criteriilor de evaluare (evaluarea va fi facută după criterii de evaluare din cicluri 

inferioare celui în care se află elevul) 

- Folosirea pictogramelor pentru recapitularea unor noțiuni 

- Formarea părinților pentru ca demersurile începute la școala să fie continuate și în familie 

 

Pentru punerea în aplicare a planului de intervenţie personalizat, există mai multe forme de 

diferenţiere a evaluării : 

 

1 – pentru toți elevii – necesită flexibilitate pedagogică. Intervențiile nu modifică obiectul evaluării. 

Sarcinile prezentate sunt comune tuturor elevilor, cerința e aceeași, modul de lucru va fi variat (afișe, 

prezentare orală, prezentare multimedia). Cerințele și criteriile de evaluare sunt comune tuturor 

elevilor și sunt bazate pe programă. Elevii iși demonstrează competențele având la alegere modalitatea 

în care vor lucra.   

2 – doar pentru elevii cu nevoi speciale, în funcție de planul lor de intervenție : 

a) Prin adaptare – sarcinile au același nivel de dificultate. Au loc adaptări care țin cont de 

caracteristicile elevilor pentru ca aceștia să iși poată demonstra competențele.  

b) Prin modificare – schimbarea criteriilor esențiale care țin cont de caracteristicile elevilor. 

Sarcinile au nivel diferit de dificultate, producțiile lor sunt variate, criteriile de evaluare sunt 

fixate pentru elev, in planul de intervenție personalizat, in funcție de nevoile lui.  

 

Posibilități de diferențiere – Ce putem diferenția ? 

A – conținuturile / programa prin intermediul unor texte variate a căror dificultate este scazută, 

subiecte diferite legate de competența de dezvoltat ; 

B – procesul prin modalități diferite de participare a elevului la procesul de evaluare, folosirea unor 

instrumente variate (material ce poate fi manipulat, calculator, mijloace vizuale), modalități diferite 

de evaluare (grile, întrevederi), ascultarea documentului care reprezintă evaluare, reamenajarea 

textului (aerisirea acestuia, evidențierea cuvintelor cheie), lectura cerințelor sau a textului; 

C – producțiile elevilor : gama variată de produse pentru evaluare (afiș, prezentare grafică, 

prezentare orală), modalităţi variate de prezentare a proiectelor (înregistrări audio, scris, prezentări 
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video), mijloace de evaluare diverse (grile detaliate / variate), cerințe mai puțin elaborate, cu un 

număr mai mic de cuvinte ; 

D – structuri de lucru: modalitatea de lucru (lucru individual în echipe / în perechi / colectiv), 

organizarea unor ateliere in locuri special amenajate in clasă, departe de surse deranjante, utilizarea 

unui alt spațiu, altul decât sala de clasă, modificarea, la nevoie, a orarului prevăzut pentru restul 

clasei, repartizarea sarcinii pe mai multe perioade, organizarea sarcinilor in prima parte a zilei, 

acordarea de pauze suplimentare. 

 

În tot acest timp, e necesar să ne asigurăm că oferim elevilor șanse egale pentru a demonstra 

ceea ce au învăţat. Pentru aceasta, trebuie sa dovedim o oarecare flexibilitate pedagogică : aceeași 

situație de evaluare oferită tuturor elevilor dar adaptată sau modificată. În cadrul planului de 

intervenție personalizat sunt prevăzute doar adaptările / modificările cerute pentru a permite 

elevului cu nevoi speciale sa demonstreze achiziția competențelor. Aceste adaptări / modificări se 

vor referi la situația particulară a elevului și nu la categoria din care acesta face parte. De asemeni, 

este recomandat să se propună adaptări / modificări care au fost deja experimentate cu elevul în 

alte contexte de învațare și este recunoscută eficacitatea lor. Ne asigurăm că regulile sunt respectate 

si ca toți profesorii care lucrează cu elevul cu nevoi speciale acționează în același sens, modificând 

/ adaptând planurile proprii de interventie și ca, atât elevul căt si părinții acestuia sunt la curent cu 

intervențiile prevăzute în plan.  

 

Fazele elaborării unui plan de intervenție personalizat sunt : 

1 – Colectarea și analizarea informațiilor : analiza lucrărilor recente ale elevului, cunoașterea 

intervențiilor anterioare, analiza eficacității intervențiilor anterioare în ceea ce privește 

diferențierea pedagogică, interpretarea ansamblului de informații legate de situația copilului.  

2 – Planificarea intervențiilor : coordonarea informațiilor relative situației elevului (aptitudini, 

dificultăti), identificarea nevoilor prioritare ale acestuia, definirea obiectivelor, determinarea 

mijloacelor (strategii, resurse, termene), înregistrarea informațiilor. 

3 – Realizarea intervențiilor : informarea tuturor persoanelor implicate, punerea în practică a 

planului, monitorizarea mijloacelor, evaluarea continuă a progresului elevului, ajustarea 

intervențiilor în funcție de evoluția și de situația elevului, menținerea comunicării cu părinții.  

4 – Revizuirea și evaluarea planului de intervenție, cu scopul de a menține sau de a modifica 

anumite elemente, în funcție de situație.  

 Ar mai fi de adăugat faptul că participarea părinţilor în elaborarea și urmarea planului de 

intervenţie este indispensabil. O bună colaborare familie-școală crește semnificativ șansele de 

reușită în îndeplinirea obiectivelor planului de intervenţie.  

 

 

 

 

 

 

 

Sitografie : 
http://plandintervention.blogspot.com/p/differenciation-pedagogique.html 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/aide-et-soutien/adaptation-scolaire/ 
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RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN SISTEMUL 

EDUCAȚIONAL 

Sfeia Camelia 

 Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița 

 

Democratizarea învăţământului a fost şi este un deziderat permanent al societăţii contemporane 

care vizează egalizarea șanselor de reușită școlară în condițiile unei instruiri de calitate. Implicarea 

democratizării în domeniul educației presupune disponibilizarea efectivă a tuturor resurselor 

pedagogice: informaționale, umane, materiale, financiare – existente la nivelul societății, pentru 

formarea-dezvoltarea optimă a celor care îndeplinesc, în diferite etape ale vieții, rolul și statutul de 

“obiect al educației”. 

Reformele secolului nostru, îndeosebi cele contemporane, urmăresc să asigure învăţământului, 

o democratizare autentică, în care educaţia să nu fie întreruptă pe baza unor criterii formale, iar 

barierele sociale, regionale, religioase etc. să nu mai opereze o selecţie care de fapt frustrează o mare 

parte a indivizilor de dreptul lor natural la instruire. 

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi 

dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse 

are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără 

deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. 

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini 

diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, 

indiferent de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile 

sale specific, evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea, care să creeze premisele 

egalităţii şanselor de acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a 

şanselor care au avut ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea 

competenţelor de bază pentru toţi indivizii, educaţia de tip „a doua şansă” pentru cei care au părăsit 

sistemul educativ, integrarea educaţiei formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel 

încât să se extindă situaţiile de învăţare. 

Totuși, a trata două persoane în mod egal nu înseamnă a le trata la fel! Din contra, a asigura 

egalitatea de şanse înseamnă să iei în considerare contextul specific care influenţează persoana în cauză 

şi să permiţi fiecărui individ să îşi folosească întregul potenţial, fără a-i impune limitări care nu sunt 

întotdeauna specifice persoanei sale. 

În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe: 

-       copiii din familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, 

-       copiii ai căror părinţi sunt şomeri, 

-       copiii care au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, 

-       copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de 

existenţa unui mijloc de transport, 

-       copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi. 

Abordarea conceptului de egalizare a șanselor din perspectiva sociologiei educației implică 

analiza raportului dintre reușita școlara și apartenența socială a elevilor. 
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Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar 

realizarea practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă majoră 

ale reformelor. 

Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 

democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate 

reală a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în 

dezvoltarea la maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director 

al evoluţiei speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie 

diferenţiată şi specializată, în funcţie de „echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, de aptitudinile şi 

interesele fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre competente ale societăţii. 

Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat 

copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe 

educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; 

folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să 

sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. În condițiile actuale, școala trebuie să-și extindă 

scopul și rolul pentru a putea răspunde unei mai mari diversități de copii. Învățământul, în calitatea sa 

de prestator de servicii, trebuie să se adapteze cerințelor copiilor și nu invers. Altfel spus, este necesar 

să se facă trecerea de la integrare la incluziune. 

Democratizarea calitativă a învățământului marchează trecerea spre o nouă calitate a instituției 

școlare și presupune nu numai asigurarea accesibilității “candidaților la educație” la intrarea în sistem 

ci și egalizarea șanselor reale ale acestora, confirmate în diferite grade, la “iesirea” din sistem. Această 

perspectivă managerială – bazată pe evaluarea raportului dintre intrarea în sistem – calitatea procesului 

de instruire – iesirea din sistem – implică, pe de o parte, responsabilitatea pedagogică și socială a 

instituției școlare, în general, iar pe de altă parte, a comunității educative, în mod special. 

Procesul de democratizare a învăţământului angajează, în acelaşi timp, rezolvarea managerială 

a problematicii conducerii şcolii. Aceasta presupune pe de o parte, trecerea de la democraţia politică, 

funcţională, în planul ideilor generale, la democraţia socială, implicată în viaţa comunităţii, ,,prin 

delegări temporale reversibile pe baza unei competenţe presupuse“ şi demonstrate (P. Bourdieu); pe 

de altă parte, presupune valorificarea funcţiilor managementului pedagogic (planificare-organizare; 

orientare metodologică; reglare-autoreglare) în termenii unei acţiuni de informareevaluare cu scop de 

diagnoză-decizie/cu valoare de prognoză (S. Cristea) . Pe lângă politicile educaţionale promovate 

există o serie de factori de risc cu privire la “exercitarea” dreptului la educaţie (dimensiunea formală 

a egalităţii şanselor), factori induşi de caracteristicile individuale ale copiilor, ale mediului socio-

familial şi şcolar, ale grupurilor sociale din care fac parte copiii etc. 
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Egalitatea de șanse în sistemul de educație 

                                                                                        Profesor Ramona Popa 

Liceul cu Program Sportiv Vaslui 

 

         Conceptul de „egalitate” reprezintă mai mult decât drepturi egale, reprezintă o egalitate adevărată 

a șanselor individuale de promovare socială, educația fiind principalul și cel mai important instrument 

pentru dezvoltare. Egalitatea șanselor înseamnă propunerea opțiunilor multiple pentru aptitudini și 

capacități diferite, o educație deschisă pentru toți, indiferent de vârstă, de condițiile socio-economice, 

dar și o educație pentru fiecare, în concordanță cu nevoile specifice, cu evitarea omogenizării, însă cu 

încurajarea diversității, care poate fi punctul de plecare pentru egalitatea șanselor de acces în viața 

socială.  

     Egalitatea de şanse se bazează pe asigurarea participării totate a fiecărei persoane la viața socială, 

economică, indiferent de vârstă, origine etnică, dizabilități, sex, religie, etc. 

     La școală, toate speranţele pot deveni realitate dacă toți cei implicați în derularea  tuturor 

activităţilor de învăţare, profesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane 

şi valorifică talentul ori creativitatea. 

    În ultimul timp, se observă că școala românească întampină diverse probleme care vizează 

școlarizarea copiilor cu cerințe educative speciale sau a copiilor defavorizați. În acestă categorie pot fi 

incluși elevii care provin din familii monoparentale, copii orfani de ambii părinți, copii care au grave 

probleme de sănătate sau comportament deviant, copii ai căror părinți nu au serviciu, copii care au 

domiciliul în zone îndepărtate sau izolate și depind de un mijloc de transport pentru a frecventa școala, 

sau copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi. 

   Egalitatea șanselor în instruire este garantată în teorie în aprope toate țărilor lumii, însă din punct de 

vedere practic, acest principiu rămâne una dintre cauzele de importanță majoră ale reformelor. 

  O soluție pentru un sistem educațional care să fie în concordanță cu nevoile tuturor elevilor este 

educația incluzivă, care se bazează pe o serie de principii: 

-  Fiecare elev are dreptul la educaţie pe baza egalităţii şanselor; 

-  Nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie, 

culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; 

- Școala trebuie să se adaptaze la nevoile elevilor; 

- Diferenţele individuale între elevi reprezintă o sursă de diversitate şi nu o problemă. 

Şcoala incluzivă se bazează pe un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. 

      Curriculumul poate fi adaptat și realizat prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general 

care se adresează copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; prin introducerea 

elevilor cu cerinţe educative speciale în  activităţi individuale variate, terapeutice, care au ca scop 

recuperarea acestora; utilizarea metodelor şi procedeelor didactice, a mijloacelor de învăţământ 

intuitive, pentru a sprijini înţelegerea conţinuturilor predate la clasă.     Conceptul de cerinţe educative 

speciale presupune necesitatea unei abordări diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie 

de deficienţele pe care le prezintă. 

 În acest sens, proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea programelor şcolare trebuie să 

concorde cu diversitatea caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul instructiv-educativ, 
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care necesită asigurarea de  şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor cadrelor 

didactice, părinţilor şi a instituţiilor publice locale. 

     Cadrele didactice trebuie să includă mijloace care combat  atitudinile discriminatorii, pentru a 

construi o societate care se bazează pe spiritul de toleranţă şi care oferă şanse egale la educaţie pentru 

elevii defavorizaţi. Societatea contemporană accentuează diversitatea. Prin valorificarea diversității 

este permisă toleranța, recunoaşterea, aprecierea şi ușurarea proceselor implicate în explorarea şi 

descoperirea noului, întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi creșterea posibilităţile tinerilor de a se 

realiza într-o societate din ce în ce mai complexă. Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri 

potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare prezente în interiorul lor. Cadrele didactice 

trebuie să își conștientizeze prejudecățile proprii și să aibă pemanent în vedere condițiile sociale și 

nevoile pe care le au elevii. Elevii vor trebui pregătiți să interacționeze pozitiv și să traiască în această 

lume diversă.  

     Creşterea gradului de accesibilitate şi egalitate a învăţământului pentru toţi membrii societăţii poate 

fi  realizat doar dacă se  acţionează simultan asupra  tuturor cauzelor şi nu doar asupra uneia sau a unei 

categorii. Este necesar  un efort considerabil din partea tuturor responsabililor, a tuturor celor care au 

responsabilitatea deciziilor atât la nivelul sistemului de învăţământ cât şi la nivelul altor sisteme ale 

societăţii. 
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STRATEGII FOLOSITE DE PROFESORI PENTRU SPRIJINIREA ELEVILOR CU 

CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

Prof. Hadarag-Necoară Marnela 

Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Iași 

 

Copiii cu CES au nevoie de sprijinul tuturor pentru a avea acces la educație. Școlile trebuie să 

ofere șanse egale la educație fiecărui copil, indiferent de posibilitățile sale de învățare, participare și 

dezvoltare, iar comunitatea trebuie și ea pregătită să accepte nevoile acestor copiii. 

Cadrele didactice trebuie să-și găsească locul în procesul de predare- învățare al fiecărui elev 

cu CES. 

Putem elabora strategii pentru a oferi mai mult sprijin elevilor. Acesta poate fi necesar din mai 

multe motive, printre exemple de elevi care pot fi subiecți ai sprijinului suplimentar sunt cei care: sunt 

agresați, au limba materna diferită de limba în care sunt instruiți, au dificultăți sociale, emoționale sau 

de comportament, au dificultăți de învățare, sunt părinți, au tulburări senzoriale sau motrice, nu 

frecventează regulat școala, nu sunt îngrijiți de către familie. 

În elaborarea strategiilor se au în vedere măsurile de sprijin pentru prevenirea și combaterea 

barierelor de atitudine includ cel puțin: 

a) informarea părinților ai căror copii frecventează unitatea de învățământ cu privire la educația 

incluzivă și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES; 

b) informarea elevilor din unitatea de învățământ cu privire la educația incluzivă și incluziunea 

socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, într-un limbaj adaptat vârstei și, de preferință, utilizând 

educația de la egal la egal; 

c) informarea conducerii unității de învățământ și a cadrelor didactice cu privire la educația 

incluzivă și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES; d) prezența facilitatorului, numit 

în literatura de specialitate shadow, alături de copil în unitatea de învățământ. 

Cadrele didactice vor lucra în cooperare și vor implica și părinții pentru a le oferi sprijin 

copiilor. Nevoile de sprijin sunt un subiect care trebuie tratat la nivelul întregii școli. Întregul personal 

didactic trebuie să se informeze în detaliu despre nevoile individuale ale cursanților și colaborează 

pentru a-i ajuta pe aceștia să-și atingă potențialul maxim. Nevoile de sprijin sunt și o chestiune 

interdisciplinară. In acest domeniu trebuie să se implice experți în discipline variate, cum ar fi: cadre 

didactice, psihologi, logopezi, consilieri școlari, profesori de sprijin și mediatori școlari care 

colaborează pentru a furniza ajutorul potrivit la momentul oportun.      Cadrele didactice vor colabora 

cu părinții elevilor cu CES pentru a găsi împreună cele mai potrivite soluții pentru acești copii. 

Tot ceea ce trebuie sa facem este sa practicam un învățământ diferențiat. Exista nouă moduri 

principale de diferențiere a sarcinilor la nivelul clasei: 

✓ Volumul de informații: putem adapta numărul de elemente pe care elevul trebuie să le  

învețe și să le completeze. De exemplu, reducem numărul termenilor științifici pe care elevul trebuie 

să-i învețe într-o lecție; 

✓ Strategii didactice: putem adapta metodele de predare. De exemplu, folosim diverse  

materiale didactice ilustrate, planificăm introducerea mai multor exemple practice, planificăm  

activități practice, recurgem la grupuri de învățare prin cooperare. 

✓ Participare: putem adapta măsura în care elevul este implicat activ în rezolvarea  
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sarcinii. De exemplu, la geografie, un elev va tine globul pământesc, în timp ce alții indică locurile pe 

harta. 

✓ Timp: putem adapta timpul alocat învățării, completării unei sarcini sau unui test. De  

exemplu, creăm  un orar individualizat pentru finalizarea unei sarcini; stabilim ritmuri de învățare 

diferite (creștem sau reducem ritmul) pentru unii elevi. 

✓ Nivel de sprijin: putem aloca mai mult sprijin individual anumitor elevi. De exemplu,  

apelam la elevi care sa își ajute colegii, cadre didactice de sprijin, tutori elevi (de aceeași vârsta sau 

mai mari). 

✓ Dificultate: putem adapta nivelul conținuturilor, tipul problemei, regulile pe care  

elevul le poate folosi in rezolvarea sarcinii. De exemplu permitem utilizarea calculatorului la ora de 

matematica, simplificam instrucțiunile pentru rezolvarea sarcinii, schimbam regulile pentru a răspunde 

nevoilor elevilor. 

✓ Rezultat: putem adapta modul in care elevul poate răspunde cerințelor. De exemplu,  

în loc să răspundă la întrebări an scris, dam  voie elevului sa răspundă oral, folosim un caiet de 

comunicare pentru unii elevi, permiteți elevilor sa demonstreze cunoștințele pe care le au prin utilizarea 

unor mijloace practice. 

✓ Modificăm curriculum-ul: putem adapta obiectivele sau rezultatele așteptate folosind  

același conținut. La geografie, de exemplu, dam unui elev sarcina sa localizeze doar tara pe harta, în 

timp ce alții trebuie sa localizeze și orașul- capitala. 

✓ Înlocuim curriculum-ul: putem folosi instrucțiuni și materiale de învățare diferite  

pentru a răspunde scopurilor personale de învățare ale unui elev. De exemplu, in timpul unui test de 

limba, un elev îți dezvolta abilitățile de utilizare a calculatorului in sala de calculatoare.   

 Pentru o cât mai mare eficiența în recuperarea copiilor cu CES și integrarea lor în școala de 

masa, profesorul de sprijin/ itinerant trebuie să viziteze alte instituții pentru a arunca o privire asupra 

diferitelor moduri în care cadrele didactice lucrează individual cu elevii, trebuie să cerceteze varietatea 

de materiale și de resurse pe care aceștia le folosesc, trebuie să viziteze centrul local de resurse și vadă 

care sunt materialele, resursele, ateliere și cursurile disponibile. 

Ca puncte cheie în desfășurarea unei cât mai bune activități profesorul de sprijin și profesorul 

tutore trebuie să țină cont de următoarele: 

✓ Diferențierea ar trebui să fie o practică incluzivă obișnuită în activitatea la clasă; 

✓ Copiii învăța in ritmuri diferite, nu toți copiii învăța la fel; 

✓ Se așteaptă din partea cadrelor didactice să-i dea fiecărui elev șansa de a-și atinge  

potențialul maxim; 

✓ Diferențierea înseamnă să organizezi învățarea în pași și nivele diferite de realizare la  

nivelul clasei; 

✓ Curriculum-ul permite aplicarea diferitelor metode de predare si instruirea la diferite  

niveluri; 

✓ Diferențierea presupune activități de un nivel elementar si mai simple; 

✓ Diferențierea presupune utilizarea manualelor și a fișelor de lucru care sunt adaptate  

experiențelor elevilor. 
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Copiii cu dificultăţi de învăţare în experienţa mea didactică 

 

Dragnea Adrian Cătălin 

 Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Roșiorii de Vede 

 

 În orice clasă unii elevi au rezultate mai slabe, au dificultăţi de învăţare. Această realitate a fost 

percepută de către mine, atât ca profesor de limba și literatura română, cât și ca diriginte al unei clase 

de liceu. Ne putem întreba, din acest punct de vedere, cum se poate ajunge în ciclul liceal cu aceste 

probleme. Și iată că ele există și reprezintă o oglindă  a unui sistem care nu funcționează. De la elevii 

ai căror părinți sunt plecați în străinătate și care au dificultăți de concentrare, sunt hiperemotivi, care 

au dificultăți  de adaptare, de la copiii instituționalizați, care dovedesc  un comportament violent în 

multiple situații,  până la copiii care provin din medii sărace, familii dezorganizate, care au reale 

probleme de citit și de scris corect, toate aceste elemente constituie fondul unei crize a învățământului 

românesc. În România actuală mulții copii învaţă mai greu şi aceasta trebuie să preocupe pe cei ce 

organizează situaţiile didactice,la toate nivelurile, mai ales politic, cu scopul de a asigura succesul 

învăţării. 

 Perspectiva psiho-pedagogică priveşte dificultăţile de învăţare prin cauzele care le generează 

şi pune accentul pe posibilităţile de intervenţie şi de prevenire. Sunt analizate procesele implicate în 

învăţare şi se stabilesc etapele necesare asigurării producerii achiziţiilor prin asimilare şi acomodare. 

Când sunt abordate socio-educaţional, dificultăţile de învăţare sunt descrise prin intermediul 

contextului social şi inter-relaţiilor care pot constitui forme de abordare, prevenire şi intervenţie. 

Consilierea şcolară porneşte astfel de la identificarea dificultăţilor de învăţare şi, prin intervenţia socio-

educaţională, acţionează în mediul şcolar şi familial şi caută rezolvarea. 

 Foarte frecvent întâlnim în şcoală copii care au probleme de învăţare. Oscilaţii, dificultăţi sau 

chiar tulburări ale învăţării. Experienţa fiecăruia din noi a înregistrat astfel de cazuri. Desigur, pentru 

fiecare copil în parte trebuie să găsim răspuns la problemele lui pentru a sprijini învăţarea. De multe 

ori nu o putem face singuri; ne sfătuim şi colaborăm cu colegii, logopezii, cadrele didactice de sprijin 

sau consilierii şcolari. 

 În literatura de specialitate se menţionează faptul că de multe ori dificultăţile de învăţare sunt 

considerate probleme doar de ordin intelectual, iar copiii cu dificultăţi de învăţare sunt consideraţi 

având dizabilităţi intelectuale. Se evidenţiază însă că nu totdeauna este aşa. Unii din aceşti copii au 

rezultate excepţionale în viaţă şi sunt foarte bine dotaţi intelectual. Se mai adaugă şi faptul că în lume 

există peste 5 milioane de copii care sunt caracterizaţi de hiperactivitate şi deficit de atenţie. Jumătate 

din aceşti copii au probleme cu învăţarea la şcoală. Se estimează că unul din patru copii care au 

dificultăţi de învăţare prezintă şi hiperactivitate şi deficit de atenţie. Şcoala presupune sprijin. Sprijin 

pentru elev dar şi sprijin pentru profesor. Dacă cunoaştem mai bine care sunt cele mai frecvente 

probleme legate de dificultăţile de învăţare în şcoli vom putea să devenim mai deschişi şi mai informaţi 

pentru a le rezolva. Prima ipoteză prin care trebuie să începem este că nu e nimic ciudat ca un elev să 

aibă dificultăţi de învăţare. Putem să învăţăm din teoriile existente, dar este nevoie şi să ne 

reconsiderăm atitudinile şi imaginile pe care le avem despre ce însemnă aceste probleme. Pentru a ne 

apropia de acest domeniu trebuie să ştim că el apare foarte des în studiile de specialitate. Există multe 

perspective, modele şi teorii, dar cel mai greu este să găseşti metodele cele mai potrivite pentru a 

şcolariza copiii cu dificultăţi de învăţare. Este neimportant să constaţi că au DIFICULTĂŢI DE 
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ÎNVĂŢARE. Este nevoie să găseşti căile pentru a-i sprijini pe aceşti elevi să înveţe. La rândul lui, 

profesorul are nevoie de sprijin pentru a putea răspunde nevoilor educative ale acestor copii. 

 Istoric vorbind, dificultăţile de învăţare la copii au fost considerate în trei sau chiar patru 

categorii (cu precădere de şcoala americană şi de cea engleză):  

1. Uşoare  

2. Medii sau moderate  

3. Severe  

4. Profunde  

            Interesant este faptul că aceste categorii au fost identificate la început pornind de la coeficientul 

de inteligenţă (IQ) Asta pentru că foarte multă vreme s-a considerat că inteligenţa de ordin cognitiv 

intelectuală este unicul criteriul de evaluare a capacităţilor personale. Astfel, în acest mod de înţelegere 

a dificultăţilor de învăţare s-a utilizat scorul IQ pentru a categorisi copiii. 

 Specificăm  însă că aceste scoruri nu ne spun nimic pentru activitatea la clasă. Ba, pot să ne 

dea o imagine falsă şi o percepţie greşită despre capacităţile copilului. De aceea s-a renunţat la ele ca 

nefiind relevante în caracterizarea dificultăţilor de învăţare. În fapt s-a semnalat că :  

1. Mulţi copii cu dificultăţi de învăţare nu răspund la testele prin care se identifică inteligenţa cognitivă 

şi scorul nu poate fi stabilit ;  

2. Testul nu poate fi aplicat copiilor cu tulburări de atenţie sau celor care în mod obişnuit au probleme 

de comunicare ;  

3. De multe ori, stabilirea acestor indicatori este definitivă, ceea ce determină anumite decizii privitoare 

la orientarea sau acţiunile întreprinse pentru un anumit copil, fără a se recunoaşte că rezultatele se pot 

schimă spectaculos după o anumită perioadă. 

  Dar, pentru a avea o analiză mai profundă a acestei  problematici, trebuie să cunoaștem 

definiția și trăsăturile  acestor dificultăți de învățare. 

 O primă definiţie este cea dată în Marea Britanie şi are ca specific faptul că pune în centru 

copiii (caracteristicile lor) şi nu problemele sau barierele. Caracterizarea copiilor cu dificultăţi de 

învăţare este definită după legislaţia Marii Britanii (din Codul de Bune Practici, 1994) : Copiii cu 

dificultăţi de învăţare sunt caracterizaţi de lipsa generală de realizări academice în comparaţie cu cei 

de o vârstă cu ei. În cele mai multe cazuri au probleme în achiziţia alfabetizării de bază şi deprinderilor 

de calcul şi au dificultăţi semnificative în vorbire şi limbaj. Unii au deprinderi sociale slabe şi dovedesc 

semne de dificultăţi emoţionale şi comportamentale. 

 Sensul iniţial şi cel mai răspândit în lume, la ora actuală, respectiv "dificultăţile specifice de 

învăţare", care se referă la tulburări cu dominanţă psihomotorie, psiho-afectivă (fără deviaţii 

semnificative ale comportamentului), la ritmul lent de învăţare şi/sau intelectul liminar, la tulburările 

instrumentale (deficienţe minore de ordin perceptiv ori cognitiv care afectează negativ comunicarea 

prin citit-scris, cea verbală sau învăţarea matematicii) etc 

 Un sens mai larg, care încearcă relativizarea (şi într-un fel estomparea) utilizării unor termeni 

ce pot traumatiza şi stigmatiza (deficienţa, incapacitatea, handicapul etc), încercând de fapt relevarea 

consecinţelor acestora asupra învăţării şi deci convertirea lor în limbaj psihopedagogic. În această 

accepţie, termenul dificultăţi de învăţare a circulat o perioadă de timp – în anii 80’ mai ales - cu un 

sens echivalent celui de cerinţe educative speciale din zilele noastre, defineşte tipurile de dizabilităţi 

pe care le întâlnim la copii:  

- întârzierea mentală  
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- deficienţă vizuală  

- deficienţă auditivă  

- deficienţe ortopedice  

- deficienţele de vorbire 

- tulburările emoţionale 

- dificultăţile de învăţare. 

  

Există o serie de note caracteristice ale dificultăţilor de învăţare înţelese ca dificultăţi specifice 

procesului de învăţare, dizabilităţi sau dificultăţi severe ale procesului de învăţare:  

1. Copiii cu dificultăţi severe sau specifice de învăţare se caracterizează prin discrepanţă severă între 

abilitatea potenţiala şi realizarea actuală (între ceea ce pot şi ceea ce realizează);  

2. Aceşti copii au probleme de învăţare care nu sunt legate de alte condiţii sau situaţii generatoare de 

dizabilităţi (de pildă deficienţă vizuala, mintală, etc. sau condiţii negative în mediul de dezvoltare);  

3. Copiii cu dificultăţi de învăţare necesită servicii de educaţie specială, pentru a face fata cerinţelor 

şcolare (este vorba de sprijin suplimentar). 

 4. În această perspectivă, expresia de dificultăţi de învăţare evocă un stadiu care vădeşte că este relativ 

stabil, nu va evolua fără măsuri speciale şi presupune şi un anumit timp necesar de a fi respectat pentru 

ca dificultatea să se estompeze. 
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Jocuri și activități pentru includerea copilului cu CES în grupul de preșcolari” 

      Profesor învâtământ preșcolar Ioo Cipriana Ioana 

      Grădinița cu PP ”Prichindelul Isteț”, Turda 

 

Motto: 

„Copilul râde: Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul?” 

Lucian Blaga: „Trei feţe”– în vol. „Poemele luminii” 

 

Copiii, majoritatea timpului liber şi nu numai, şi-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru copii 

o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc copilul capătă informaţii despre lumea în care 

trăieşte, intra în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în 

spaţiu şi timp. 

Jocul  este un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, 

tehnică, morală şi fizică a copilului. Elementul de joc imprimă acestuia un caracter mai viu, mai atrăgător, 

aduce varietate şi o stare mai bună, dispoziţie functională, de veselie, de bucurie, de destindere, ceea ce 

previne apariţia monotoniei, plictiselii şi a oboselii. 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţămant, el dobândeşte funcţii psihopedagogice 

speciale, asigurând participarea activă a elevului la lecţii sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul 

lecţiei. 

Jocul este prezent în teoria psihopedagogică ca unul din principalele mijloace de educare a copiilor 

având un rol determinant în dezvoltarea psihică, pregătindu-l pentru trecerea la un nivel superior de 

dezvoltare psihică, canalizându-i în mod pozitiv energia în modelarea viitoarei personalități. Întrecându-

se, copilul își folosește atât mintea, cât și corpul. 

Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce variaţie în procesul 

de instruire a copiilor cu CES, făcându-l mai atractiv. Relevând legătura dintre joc şi munca copilului, 

Jean Piaget a pus în evidenţă aportul jocului la dezvoltarea intelectuala a şcolarului. De aceea, el susţine 

că  ”toate metodele active de educare a copiilor mici să furnizeze acestora un material corespunzător 

pentru ca jucându-se, ei să reuşească să asimileze realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân 

exterioare inteligenţei copilului” . Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot 

antrena capacitatea lor de a acţiona creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în 

care se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 

Orice cadru didactic care are în clasă un copil cu cerințe educaționale speciale (CES) are nevoie 

de cât mai multe idei de activități pentru integrarea elevilor cu CES. Printre marile provocări ale unui 

dascăl, integrarea unui elev cu cerințe educaționale speciale într-o clasă obișnuită, cu peste 30 de copii, 

este, de departe cea mai mare dintre toate! 
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Și nu vorbim despre orice joc, nu poți începe direct cu „Rațele și vânătorii” dacă vrei să incluzi 

într-un colectiv mare un copil cu autism, ADHD sau cu tulburări de comportament, vorbim aici despre 

jocuri didactice perfect adaptate dezvoltării elevului cu CES pe cele patru mari arii: socializare, autonomie 

personală, dezvoltare cognitivă și adaptare senzorială. 

Jocul de-a normalitatea (atitudinea constantă a profesorului) 

Este „jocul” pe care un cadru didactic trebuie să-l practice zi de zi, 4 ani, cât durează ciclul preșcolar. De 

la modul în care este prezentat în prima clipă copilul cu CES, la obiectivitatea cu care predă și evaluează 

membrii colectivului de preșcolari, la includerea în activități a tuturor, depinde și atitudinea copiilor față 

de colegul lor special. „Doamna” este pentru copii modelul de conduită pe care îl urmează în primii ani 

de școală, ea este cheia pentru incluziune. 

Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de socializare 

• „Poștașul”- este un joc iubit atât la grădiniță, cât și în clasele primare. Un copil ține o scrisoare în 

mână și poartă un dialog introductiv cu întregul colectiv: 

-Cine este? 

-Poștașul! 

-Și ce ne aduce? 

-O scrisoare? 

-Pentru copiii care…(mănâncă, dansează, cântă la pian, se spală pe dinți etc). 

Copiii încearcă să gesticuleze cât mai bine provocarea lansată de către poștaș, iar acesta îl va alege 

pe următorul, în funcție de cât de bine au îndeplinit sarcina. 

Fiind un joc simplu, care implică mimica, mai mult decât comunicarea, copilul cu CES se va simți în 

largul său, va realiza că poate face aceleași lucruri cu cei din clasa lui. Starea de bine pe care o trăiește la 

grădiniță este cea mai puternică armă pentru integrare și pentru obținerea succesului școlar. 

• „Deschide urechea bine!”- cred că toată lumea cunoaște regulile simple ale acestui joc. Un elev stă 

pe un scaun, în fața clasei și, după ce ascultă cântecelul („Deschide urechea bine să vedem ghicești 

ori ba, cine te-o striga pe nume, hai ghicește, nu mai sta!”) trebuie să spună numele colegului care l-

a strigat. Jocul este extrem de util pentru toți copiii care formează un nou colectiv, este o modalitate 

facilă de a învăța numele colegilor. 

 

 

https://totuldespremame.ro/copilul-tau/psihologie-si-comportament/cum-stii-ca-ai-un-copil-cu-adhd
https://totuldespremame.ro/copilul-tau/psihologie-si-comportament/tulburari-de-comportament-la-copii
https://totuldespremame.ro/lifestyle/stiri-parteneri/cum-alegi-jocul-educativ-potrivit-pentru-fiecare-copil
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Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de stimulare senzorială 

Orele de muzică și mișcare; arte vizuale și abilități practice, precum și cele de joc și mișcare sunt cele mai 

generoase pentru includerea în programă a jocurilor senzoriale distractive pentru elevii cu CES. Iată câteva 

exemple care vor cuceri întregul colectiv: 

• Cursa broscuțelor. Într-o cutie se pun două broscuțe făcute din hârtie (origami). Fiecare copil 

primește câte un pai de suc în care trebuie să sufle până când animăluțul său ajunge la linia de final. 

Activitățile care implică suflatul ajută de asemenea și la corectarea dificultăților de vorbire, 

pronunție a sunetelor. 

• Modelaj din aluat – copiii amestecă făină cu apă și din aluatul rezultat pot modela animăluțe, figuri 

geometrice, oameni de zăpadă, etc. După uscare, își pot picta figurinele cu acuarele de apă. 

• Împerechează obiectele după sunet- în cutiuțe mici de plastic (gen de surpriză de ou Kinder) se 

ascund diverse obiecte mici: boabe de fasole, bănuți, mărgele, bomboane etc. Copiii trebuie să agite 

fiecare recipient și să le potrivească după sunetul emis, două câte două. 

Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de autonomie personală 

Numită ludoterapie, terapie ocupațională, acțiunea de stimulare a autonomiei personale se poate face și la 

gradiniță, nu numai la ședintele de terapie individuală, doar că un pic altfel, împreună cu elevii tipici! 

• Astăzi ne ordonăm lucrurile! Fiecare copil trebuie să își deseneze propriul simbol ori să-și scrie 

numele complet pe dulapul sau pe portofoliul personal, pe care să-l recunoască cu ușurință. Odată 

pe săptămână, profesorul îi îndrumă pe copii să-și ordoneze lucrările, proiectele, testele. Elevii cu 

CES pot învăța, prin această acțiune repetată, că toate lucrurile au locul lor la școală, că trebuie să 

aibă grijă de obiectele personale. 

• Jocurile de rol– sunt ideale pentru orice arie de dezvoltare, dar, în cazul autonomiei personale, elevii 

speciali pot învăța ușor principii esențiale ale vieții de zi cu zi: „De-a magazinul”, „La spectacol”, 

„În vizită la muzeu”, „În excursie”, „Curățenie în camera mea”. Observând de fiecare dată 

comportamentul colegilor, imitându-l și generalizând fiecare noțiune dobândită într-o situație reală, 

autonomia personală va fi îmbunătățită semnificativ. 

• Exerciţii perceptiv-motrice de orientare şi organizare temporală: „Mergi în ritmul dat de 

mine!”, „Baloanele cu zilele săptămânii”, „Stai pe roşu, treci pe verde!”; exerciţiu-joc de memorare 

a zilelor săptămânii; exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu activităţile corespunzătoare 

(„Orarul în imagini”). 

 

 

http://www.omfal.ro/jocuri-educative/stimulare-senzoriala
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Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de dezvoltare cognitivă 

Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în obținerea reușitei 

școlare. Copilul cu CES trebuie să urmeze o programă adaptată conform cu nivelul dezvoltării sale 

intelectuale. 
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Normalizarea (N.) 

Arion Simina Carmen 

Șc. Gimn. ,,Mihai Viteazul”, Tg-Mureș 

 

Normalizarea reprezintă procesul prin care se asigură accesul la tiparele existenţiale şi la condiţiile 

de viaţă cotidiană, pe cât mai apropiat posibil de caracteristicile vieţii obişnuite, pentru toate categoriile 

de persoane. 

CONDIŢIILE NORMALE DE VIAŢĂ sunt o succesiune de 4 ritmuri fundamentale ale existenţei: 

1. Ritmul normal zilnic (durata muncii, odihnei, distracţiilor) 

2. Ritmul normal al unei săptămâni (zile lucrătoare, zile de odihnă) 

3. Ritmul normal al omului (perioade de repaus – sărbători, vacanţe; perioade de lucru) 

4. Ritmul normal de dezvoltare a vieţii (stadii de tinereţe, adult şi bătrâneţe) 

• Nu se referă la eliminarea handicapului sau tratarea acestuia. 

• Reprezintă realizarea accesului la condiţiile de viaţă obişnuite, în funcţie de originea şi profunzimea 

handicapului în care se încadrează, de nevoile pe care le manifestă şi posibilităţile lor de rezolvare, 

precum şi de competenţa socială pe care o pot atinge. 

• Presupune acordare unei multitudini de servicii speciale cu scopul de a asigura un antrenament sau o 

stimulare adecvată, care să-l determine să ajungă la o viaţă cât mai aproape de normal. 

• Din punct de vedere practic, N., nu se referă numai la asigurarea unei existenţe “total independente”. 

• Realizarea acţiunii de N. se înfăptuieşte prin acordarea unui sprijin diferenţiat, în funcţie de nevoile şi 

tipul de deprinderi şi capacităţi pe care-l posedă fiecare persoană în parte. 

Principiul normalizării trebuie realizat pe patru nivele funcţionale: 

1. NORMALIZAREA FIZICĂ – acces la mijloacele fizice (obiectuale): bunuri personale, posibilităţi 

financiare, contacte sociale etc. 

2. NORMALIZAREA FUNCŢIONALĂ – acces la serviciile publice ale societăţii: transport în comun, 

magazine, biblioteci, bănci, piscine etc. 

3. NORMALIZAREA SOCIALĂ – contacte sociale spontane şi regulate, dreptul de a se simţi şi a fi 

perceput ca făcând parte dintr-un context social: relaţii familiale, cu vecinii, cu prietenii, în cadrul echipei 

de muncă etc. 

4. NORMALIZAREA SOCIETALĂ – participarea la procesul util, productiv, din cadrul societăţii, în 

cadrul diferitelor asociaţii, organizaţii, beneficiind de încrederea normalilor. 
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Aspectul important ce trebuie pus în evidenţă, în legătură cu dificultăţile atingerii în practică a nivelelor 

superioare de normalizare, se referă la imposibilitatea asigurării unor relaţii afective corespunzătoare. 

• Factorul afectiv – greu de realizat din punct de vedere practic. 

• Necesitatea reconsiderării strategiilor de acţiune în vederea schimbării accentului de la problemele 

sociale şi de mediu fizic, la cele psihologice, specifice persoanelor cu CES. 

• Normalizarea şi integrarea presupun formarea specialiştilor capabili să acorde o asistenţă 

psihologică corespunzătoare precum şi îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi diversificarea serviciilor de 

specialitate. 

Acces la educaţie 

• Asigurarea accesului deplin la educaţie al tuturor copiilor, indiferent de mediul social, cultural, 

geografic sau etnic din care aceştia provin. 

• Accesul la educaţie rămâne o problemă pentru mulţi copii din România, iar criza economică fac 

ca acesta să fie tot mai dificilă. 

• Accesul la educaţie: mediul rural vs mediul urban - Studiile arată că elevii din mediul rural au un 

acces îngrijorător de scăzut la lectură. 

 

Caracteristici generale ale şcolii inclusive 

Responsabilităţile şcolii 

Educaţia pentru toţi = Şcoala incluzivă 

  - Înseamnă preocuparea - ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul 

învăţării tuturora.  

  - Acceptarea faptului că orice copil poate învăţa  

  Şcoala incluzivă - se adresează individualităţilor dar oferă în acelaşi timp soluţiile 

colaborării şi cooperării pentru învăţare.  

Şcoala incluzivă trebuie să asigure:  

• O înţelegere reală a ceea ce este incluziunea, definirea procesului ca atare nu numai o simplă 

plasare a copiilor împreună; 

• Să recunoască legăturile dintre educaţia incluzivă şi valorizarea diversităţii umane. Această 

manieră asigură promovarea ethosului şcolar care valorizează toti copiii şi familiile lor; 
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• Să favorizeze un climat de sprijin flexibil şi răspunsuri creative la nevoile/cerinţele individuale. 

Lipsa de succes la răspunsurile iniţiale nu trebuie să constituie un motiv pentru a abandona 

incluziunea ci să devină un punct de plecare; 

• Recunoaşterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a şanselor cu aranjamentele clare 

pentru implementare, fundamentare şi monitorizare;  

• Toate dezvoltările şcolilor şi politicilor şcolare să ţină cont de principiile incluzivităţii; 

• Admiterea copiilor cu cerinţe educative speciale în structuri educative orientate pozitiv şi cu 

sensibilitate. In unele situații trebuie să se ia în vedere prezenţa unui sprijin adecvat, a unui sfat 

potrivit şi a unei orientări cât mai eficiente pentru a se asigura că toate nevoile/cerinţele copiilor 

sunt rezolvate pozitiv, că toţi copiii şi părinţii trebuie să se simtă acceptaţi; 

• Evaluarea adecvată şi amenajările de sprijin la locul lor, ambele ţinând  

     de şcoală şi implicit de agenţii externe, astfel ca nevoile tuturor copiilor să fie adecvat rezolvate; 

• Să lucreze în colaborare cu autorităţile locale şi agenţiile pentru a identifica barierele posibile şi să 

ia în considerare cum pot fi mai bine depăşite; 

• Să recunoască că schimbările în practicile educative vor necesita sprijinul întregului personal al 

şcolii şi al comunităţii locale. Toţi trebuie implicaţi şi consultaţi în dezvoltarea incluzivă a şcolii; 

• Să abiliteze accesul personalului la ocazii de dezvoltare profesională care să susţină/sprijine 

dezvoltarea unor practici incluzive.  

Şcoala incluzivă – o şcoală democratică – caracteristici: 

• Diversitatea este văzută ca o realitate; 

• Asigură fiecărui elev accesul la cunoaştere, formare de deprinderi şi informaţie; 

• Asigură învăţarea individualizată; 

• Foloseşte pregătirea şi amenajările speciale în colaborarea dintre membrii ei; 

• Colaborează cu familiile, agenţiile externe şi alţi membrii ai comunităţii; 

• Organizează şi structurează flexibilitatea şcolilor; 

• Are mari aşteptări pentru asigurarea succesului tuturor elevilor; 

• Se perfecţionează permanent; 

• Construieşte comunităţi incluzive. 

 

Şcoala incluzivă nu trebuie identificată cu: 

• Unităţi şi clase speciale separate;  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1907 
 

• Pasarea copiilor în mediu obişnuit fără sprijin;  

• Integrarea unor copii fără a pune în mişcare toată şcoala şi fără a realiza condiţii egale;  

• Mişcarea unor copii către şcoala obişnuită de la cea specială pentru câteva ore pe săptămână. 

 

Şcoli incluzive eficiente - Modelul Stoll (1991)  

- Factorii determinanţi ai eficienţei şcolii inclusive – 

 

                                                        

 

 

 

 

Dimensiuni importante ale educaţiei 

• CULTURA  

• PRACTICI  

• POLITICI 

 

Dimensiunea 1- Cultura - se referă la măsura în care filosofia educaţiei incluzive:   

- este împărtăşită de toţi membrii comunităţii şcolare şi de toţi cei care intră în şcoală.  

- va putea sta apoi la baza unor strategii şi a luării unor decizii curente privind practica.  

Aceasta dimensiune se referă - atât la realitatea unei şcoli cât şi la imaginea transmisă despre aceasta.  

Crearea unei culturi incluzive  

• Indicatorii de incluziune 

A.1 Construcţia comunitară  

➢ Monitorizarea 

permanentă a 

comportamentului 

elevilor 

➢ Expectanţe ridicate 

➢ Dezvoltarea 

competenţelor de lucru 

în echipă şi formarea 

continuă a profesorilor 

➢ Centrare pe instruire şi 

pe curriculum 

➢ Valori şi convingeri 

comune 

➢ Finalităţi clar 

conturate 

➢ Conducerea instruirii 

Finalităţi

comune

Climat

favorabil

învăţării

Centrare

pe

învăţare



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1908 
 

Indicatori  

A1.1 Toţi se simt bineveniţi.  

A1.2 Elevii îşi acordă ajutor reciproc. 

A1.3 Personalul didactic colaborează. 

A1.4 Personalul didactic şi elevii se respectă reciproc. 

A1.5 Se formează un parteneriat între personalul didactic şi parinţi/tutori. 

A1.6 Personalul didactic şi directorii cooperează în condiţii bune. 

A1.7 Toate comunităţile locale sunt implicate în activitatea şcolară.  

A.2 Stabilirea unor valori incluzive 

Indicatori  

A2.1 Există aşteptări mari faţă de toţi elevii. 

A2.2 Personalul didactic, directorii, elevii şi părinţii/tutorii împărtăşesc filosofia incluziunii. 

A2.3 Elevii sunt apreciaţi în mod egal. 

A2.4 Elevii şi personalul didactic se tratează reciproc ca fiinţe umane, dar şi ca ocupanţi ai unui “rol”. 

A2.5 Personalul didactic caută să elimine barierele din calea învăţării şi participării în privinţa tuturor 

aspectelor şcolii. 

A2.6 Şcoala se străduieşte să reducă pe cât posibil toate formele de discriminare. 

 

Dimensiunea 2 – Strategia  

- se referă la plasarea abordării incluzive în inima dezvoltării şcolare, astfel încât aceasta să pătrundă în 

toate strategiile şi să nu fie privită ca o nouă strategie care se adaugă la cele existente.  

- atenţia faţă de conceptul de educaţie incluzivă să fie prezentă în toate aspectele planificării şcolare. 

Producerea unor politici incluzive  

B.1. Dezvoltarea unei şcoli a tuturor 

Indicatori  

B1.1 Numirile în cadrul personalului didactic şi promovările sunt imparţiale. 

B1.2 Toţi noii membri ai personalului didactic sunt ajutaţi să se familiarizeze cu şcoala. 

B1.3 Şcoala caută să admită toţi elevii care există în localitate. 

B1.4 Şcoala face ca toate clădirile să fie fizic accesibile tuturor oamenilor. 

B1.5 Toţi elevii noi sunt ajutaţi să se familiarizeze cu şcoala. 

B1.6 Şcoala formează grupuri de predare, astfel încât toţi elevii să fie apreciaţi. 
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B. 2 Organizarea sprijinului pentru diversitate 

Indicatori  

B.2.1 Toate formele de sprijin sunt coordonate. 

B2.2 Activităţile de dezvoltare a aptitudinilor destinate personalului didactic sunt concepute astfel încât 

să răspundă cerinţelor legate de diversitatea elevilor. 

B2.3 Politicile destinate “nevoilor speciale de educaţie” sunt politici de integrare. 

B2.4 Codul practicilor privind nevoile speciale de educaţie este folosit cu scopul de a reduce barierele 

legate de învăţare şi participare pentru toţi elevii. 

B2.5 Se reduc presiunile în privinţa excluderii disciplinare. 

B2.6 Se reduc barierele care există în calea participării. 

B2.7 Se reduc ameninţările. 

 

Dimensiunea 3 – Practica 

- se referă la asigurarea reflectării în activitatea la clasă atât a culturii cât şi a politicilor incluzive ale şcolii.  

- trebuie să se asigure că planurile de învăţământ şi modulul în care ele se aplică –în interiorul şi în afara 

clasei – să încurajeze participarea tuturor elevilor. 

 

 Dezvoltarea practicilor incluzive  

C.1 Orchestrarea învăţării  

C1.1 Predarea se planifică luându-se în considerare toţi elevii. 

C1.2 Lecţiile încurajează participarea tuturor elevilor. 

C1.3 Lecţiile dezvoltă capacitatea de a înţelege diferenţele. 

C1.4 Elevii sunt implicaţi activ în propriul proces de învăţare. 

C1.5 Elevii învaţă prin colaborare. 

C1.6 Evaluarea contribuie la obţinerea de realizări de către toţi elevii. 

C1.7 Disciplina la orele de curs se bazează pe respectul reciproc. 

C1.8 Profesorii planifică, predau şi revizuiesc în parteneriat. 

C1.9 Asistenţii încurajează învăţarea şi participarea tuturor elevilor. 

C1.10 Temele pentru acasă contribuie la procesul de învăţare al tuturor elevilor. 

C1.11 Toţi elevii iau parte la activităţi în afara orelor de curs. 

C2 Mobilizarea resurselor  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1910 
 

C2.1 Diferenţele dintre elevi sunt folosite ca resursă pentru a sprijini predarea şi învăţarea. 

C2.2 Întreaga experienţă a personalului didactic este utilizată. 

C2.3 Personalul didactic dezvoltă resurse cu scopul de a facilita învăţarea şi participarea. 

C2.4 Resursele comunităţii sunt distribuite în mod echitabil, astfel încât să faciliteze includerea.  
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 Spune NU discriminării! 

 

                               Ianoseck Gabriela Domnica 

             Colegiul Economic al Banatului Montan, Reșița 

 

Una dintre valorile promovate de educație este non-discriminarea și excluderea inechității sociale, 

culturale, economice și de gen (asigurarea de șanse egale tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie, 

printr-o abordare educațională echilibrată). 

Cadrul didactic trebuie să evite exprimările de tip discriminator, etichetarea, să nu manifeste 

prejudecăți față de copii, ci să aibă permanent în vedere nevoile  fiecărui copil, astfel încât toți să se simtă 

acceptați și valorizați.  

Stereotipurile sunt modalități de a caracteriza prin etichete.  

Eticheta este o descriere a comportamentului/felului de a fi al unei persoane. Etichetele pot fi 

pozitive sau negative. In ambele cazuri efectul este întărirea acelui comportament/mod de a fi.  

Etichetarea se practică și în educație. Atunci când un profesor ia o clasă nouă, el va tinde să împartă 

clasa în trei categorii: ”buni”, ”de mijloc”, ”răi”.  

Prejudecata este o opinie, idee preconcepută, adeseori nefavorabilă, despre un anumit lucru despre 

un anumit grup, formată înainte de investigarea tuturor fațetelor pe care acestea le implica.  

A face presupuneri despre ce și cum sunt ceilalți este mai ușor decât a încerca să-i cunoaștem. Cele 

mai întâlnite prejudecăți sunt cele referitoare la etnie, rasă, religie (elemente fundamentale ale identității 

culturale). 

Prejudecățile pe care le avem despre ceilalți conduc la discriminare și marginalizare. 

  Discriminarea este acțiunea prin care o persoana este tratată nedrept din cauza unor atitudini bazate 

pe prejudecăți. Prejudecata este credință, in timp ce discriminarea este acțiunea (prejudecată manifestată). 

În România, potrivit legii nr. 324 din 14 iulie 2006, prin discriminare se înțelege “orice deosebire, 

excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 

înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și 

cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”. 

Discriminarea este percepută ca un act de o gravitate mai mică sau de o însemnătate mai mică și 

poate avea următoarele efecte: 

- Scăderea imaginii de sine-este un cumul de sentimente de inferioritate, pe care copilul îl 

interiorizează, atunci când aude că nu e în stare, că nu e bun, atunci când i se arată că e în plus 

în clasă. Copilul începe să se perceapă mai prejos decât ceilalți și nu-și mai apreciază progresul. 

În funcție de cât de frecvent e supus discriminării, este posibil să ajungă la izolare în grup și 

chiar la abandon școlar. 

- Agresivitatea-discriminarea  este,  în  toate  condițiile,  un  act  de  agresiune  împotriva  celui 

discriminat.  Este  foarte  posibil  ca  un  copil  să  răspundă  cu  agresivitate,  la rândul  lui,  în  
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încercarea  de  a se  apăra.  Agresivitatea  se  poate  extinde,  ca reacție de răspuns, la orice tip 

de interacțiune cu profesorii sau colegii, dar și în alte contexte. 

- Depresia- copilul poate dezvolta o stare de tristețe profundă. Poate deveni apatic (“ce sens are 

să învăț”), dezinteresat de orice se întâmplă în jur, pesimist, exagerat autocritic (“nu știu să fac 

nimic bun”), își poate ignora orice  succes  și,  în  final,  fără  a  primi  asistență,  se  va  auto-

izola  de  restul grupului. 

- Dependența de substanțe (alcool, tutun, droguri)-în cazul elevilor de gimnaziu sau de liceu, 

lipsa de recunoaștere a eforturilor, a  progreselor și  etichetarea  lor  continuă îi  poate  determina  

să-și  satisfacă nevoile emoționale prin consum și abuz de substanțe, mai ales în condițiile în 

care  el  devine cool,  capătă  noi  prieteni,  poate  părea  mai  “matur”  în  ochii colegilor. 

- Tulburările de alimentație (bulimia, anorexia)  
- Anxietatea este instalarea unei stări de neliniște, teamă difuză, fără un motiv bine determinat, 

care alimentează stări de frică legate de diferite subiecte. Pot apare frica de spații largi, de a 

ieși din casă, de a utiliza transportul în comun etc. Uneori, aceste frici, denumite fobii, devin 

atât de intense, încât persoana dezvoltă blocaje în a acționa, la examene, în fața unor persoane 

sau în diverse perioade dificile. 

În țările care au adoptat ca politică publică protejarea egalității de șanse, discriminarea este 

descurajată și prin acte normative. În România, persoanele și  instituțiile care comit acte de discriminare 

se expun efectelor stabilite prin lege. 
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Abordări ale situațiilor conflictuale –repere educaționale 

 

Toma Oana Roxana 

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva-Tg.Neamt 

 

Conflictele școlare –caracteristici 

Conflictele sunt pretutindeni de aceea termenul de conflic este abordat din prisma mai multor 

perspective oferind astfel o imagine de ansamblu asupra semnificației acestui cuvânt.Termenul 

”conflict” provine din latinescul confligo -”a se bate,a se lupta”cu participiul substantivat conflictus cu 

sensul de luptă , ceartă ,împotriva cuiva. 

Cuvântul conflict în Dicționarul explicativ al limbii române este definit ca ceartă , 

neânțelegere,dezacord,discuție.În literatura de specialitatea abordarea operațională a cuvântului conflic 

este puternic influențată de către caracterul violent sau competitiv de tip câștig-pierdere , așa cum ne 

prezintă si A.Stoica –Constantin în lucrarea sa .(2004, pp.20-23). 

E.Van de Vleirt (1997) consideră situații conflictuale acelea în care indivizii sunt ”iritați de un alt individ 

sau grup ” și reacționează la provocări în mod inevitabil sau benefic.În opinia lui J.P.Folger conflictul 

este interacțiunea dintre două persoane cu scopuri diferite ,iar declanșarea conflictului este provocată 

incompatibilitatea subiecților în atingerea scopurilor, amplificându- se în acest fel diferențele dintre 

oamenii care stau la baza conflictelor create.Fenomenul care implică gândirea,percepția sau altă 

componentă cognitivă,o componentă afectivă , cum ar fi emoțiile și sentimentele și una comportamentala 

se numește conflic după opinia lui B.Mayer (2000).Tot el consideră că la baza conflictelor sociale stau 

mai multe sisteme , cum ar fi grupuri, persoane,comunităti care se află în interdependență sau sunt 

incompatibile și”produc o stare de tensiune ce ce cere descărcată ”. 

În opinia lui A.Stoica Constantin, conflictul este un fenomen natural datorat aspectelor 

comprtamentale de care beneficieaza fiecare om cogniție și interacțiune socială,iar T.K.Gamble si 

M.Gamble (1993,apoud I.O.Pănișoara,2004,p.139) descrie conflictul ca o ”consecință naturală a 

diversității” 

Petru R.Barron , în lucrarea sa descrie confllictul ca o condiție în care universul își va stabili starea 

de echilibru,iar ”Viața însăși este un mijloc de menținere a dezechilibrului”, oamenii fiind  niște forțe și 

sunt influențați de ceea ce influețează. (1990,apud M.Fryer în A.Stoica –Constantin,1998 ,p.120). 
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Prin urmare este important, ca noi , profesorii să promovăm rezultate școlare ,să încurajăm 

comportamentul pozitiv,analizând situațiile conflictuale care perturbă aceste elemente pozitive din 

sistemul educațional.Este important sa analizam starile conflictuale care sunt provocate de actorii 

educaționali:conflictul dintre elevi,conflictul dintre profesor –elevi,conflictul dintre profesori-

părinți,conflictul dintre profesori.Urmărim în primul rând conflictul dintre elevi și cauzele 

acestuia.Profesorul ca și manager al clasei de elevi are rolul de a aplana conflictele dintre elevi 

gâsind cele mai bune strategii de acțiune în aceste situații.Pentru a soluționa în modul cel mai eficient 

conflictele, profesorul trebuie să identifice în primă instanță cauzele concrete ale acestuia pentru a 

putea finaliza obiectivele educaționala stabilite .Cauzele conflictelor la elevi poate fi : atmosfera 

competitivă,comunicarea slabă,atmosfera de intoleranță,neexprimarea emoțiilor,ultilizarea în exces 

a puterii de către profesor, lipsa de cooperare și colaborare . 

➢ În ceea ce privește atmosfera competitivă,aceasta este cauzată de lipsa de abilitate a elevilor 

de a lucra în echipă sau grup,ei având amplificată deprinderea de a lucra individual 

dezvoltându-se astfel spiritul competitiv, dorind doar victoria să fie pe primul loc,fapt care 

dacă nu este îndeplinit are de suferit stima de sine . 

➢ Atmosfera de intoleranță,o altă cauza a conflictului,se datorează lipsei de încredere în sine 

și ceilalți precum fapt care duce la diminuarea sau chiar eliminarea susținerii între colegi,la 

singurătate instalându-se izolarea . 

➢ Comunicarea slabă sau lipsa de comunicare este cea care creează de cele mai multe ori 

conflicte între elevi.Nexprimarea nevoilor,a percepțiilor și intențiilor conduc la apariția 

conflictelor . 

➢ Lipsa de exprimare a emoțiilor reprezintă o cauză generatoare de conflic deoarece toate 

conflictele au o componentă afectivă,iar atunci când emoțiile nu sunt exprimate ele sunt 

automat suprimate,în acest fel elevii devin lipsiți de autocontrol exprimând nemulțumirile 

într-un mod agresiv. 

➢ O altă cauză generatoare de conflict este utilizarea puterii de către profesor într-un mod 

incorect duce la senzația de teamă și neânțelegere din partea elevilor.Puterea în exces 

bazându-se pe autoritatea supermă accentuează instabilitatea dintre profesor și 

elevi,așteptările înalte din partea elevilor conduce clasa spre reguli inflexibile și 

destabilizare la nivelul procesului educațional. 
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➢ Lipsa abilității de rezolvare a conflictelor din partea profesorilor conduce la moduri violente 

chiar agresive de soluționare a situațiilor de acest gen,eliminând astfel modul creativ de 

rezolvare a conflictelor. 

Este important ca profesorul să învețe să fie un bun manager să utilizeze consecvent metodele 

de rezolvare a conflictelor determinandu-i astfel pe elevi să abopte singuri tehnicile de rezolvare a 

conflictelor ajustând nivelul conflictual determinând în acest fel un mediu prielnic în comunitatea 

educaționalp unde elevii au rolul de a se ajuta unuii pe ceilalți .Pentru a contura aceast grup,trebuie 

să ținem cont de următoarele caracteristici dintre care enumerăm:cooperare,unde elevii învață să 

se ajute unii pe ceilalți și să manifeste încredere în grupul din care fac parte,comunicare unde elevii 

au dezvoltată capacitatea de a asculta și de 

a- și expune ideile,trăirile,teloranța,unde elevii se acceptă reciproc,rezovarea situațiile de conflic unde 

elevii își dezvoltă abilitatea de a reacționa într-un mod eficient într-o situație delicată.Conflictul 

dintre profesori și elevi reprezintă o situație din ce în ce mai des întâlnită.Fie profesorul își manifestă 

autoritatea excesivă,fie elevul își manifestă dreptul la educație,aceast tip de abordare,agresivă,nu 

aduce beneficiu actului educațional.Este foarte important  ca  profesorul să-și manifeste ”puterea 

”intr-un mod constructiv prin crearea unei atmosfere echilibrate și favorabilă învățării.Acest lucru 

se poate realiza prin amplificarea calităților elevilor și menținerea ordinii în sala de clasă.În cele mai 

multe cazuri,profesorul are intenția de a-și manifesta autoritate în fața elevilor,lucru care nu conduce 

la rezolvarea conflictelor acesta găsind rezolvare doar la nivel superficial.Pentru a evita 

autoritarismul, profesorul trebuie sa stabilească anumite reguli de bună funcționare a colectivului 

de elevi, dintre care,stabilirea regulilor la nivelul clasei,prezentarea și explicarea regulilor elevilor, 

afișarea regulilor împreună cu sancțiunile în vigoare , asigurarea faptului că elevul a înțeles de ce i 

s-a aplicat o pedeapsă.În cazul în care elevii sunt cei care  generează  conflicte,este  important  ca  

profesorul  să  identifice tehnici specifice care stimulează comportamentul în mod pozitiv și 

constructiv,cum ar fi : stabilirea cu exactitate comportamentul pe care dorim să-l 

schimbăm,stabilirea unor sisteme de recompoensare în cazul comportamentelor pozitive, 

prezentarea planului de sitmulare a comportamentelor pozitive,aplicarea planului în urma 

acordului primit din partea elevilor .Prin urmare este important în managementul conflictelor să îi 

învățăm pe elevi să-și exprime trăirile,emotițiile într-un mod pozitiv și totodata constructiv pentru a 

le putea gestiona în cel mai eficient mod .Un conflict specific zilelelor noastre,este conflictul dintre 

profesori și părinți .Sunt 
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dese cazurile în care părinții consideră, cadrele didactice incapabile de a le evalua copilul,cerând 

explicații cu privire la nivelul de progres,regres al elevilor,considerând evaluarea profesorului 

nedreaptă în  momentul  notării  elevilor.O  altă  cauză  de  conflic  este  comunicarea defectuoasă 

datorită numărului mic de contacte dintre profesor și școală.Lupta pentru putere,o constituie o altă 

cauză generatoare de conflict datorită faptului că părinții nu cunosc cu claritate rolul profesorului 

în viața elevului.Un alt conflic de natură profesională sau personală este cel dintre profesori.Pentru 

a construi o relație bazată pe respect și profesionalism este important ca profesorii să îmbunătățească 

actul comunicațional,să ofere soluții colegilor cu privire la elevii problemă din clase,să încurajeze 

profesorii în momentul în care unul dintre colegi se confruntă cu o problemă la clasă, ă formeze o 

echipă în beneficiul progresului actului educațional . Acest subiect este unul delicat,problemele 

dintre profesori fiind de natura delicată , de aceea este important ca profesorii să arate interes 

pentru cei din jur,să și să ofere ajutori în cazul unor conflicte,să amplifice contactele de natură 

pozitivă,să promoveze activitățile elevilor către conducere,comunitate,părinți.Prin 

urmare,profesorul are o mare responsabilitate de a manageria într-un mod eficient sala de clasă,să 

dea dovadă de profesionalism și de buni colboratori și coordonatori de echipă.Elevii sunt cei care 

absorb informațiile,iar profesorul este cel care le transmite pentru a fi înțelese,așadar școala 

reprezintă locul unde copiii își crează relații,socializează,își formează,abilități,aptitudini,de aceea 

rezolvarea corectă a situațiilor de conflic reprezintă o mare responsabilitate din partea 

profesorului,deoarece elevul fiind în stadiul de dezolvare este cel care copie 

comportamente,replici,atitudini,cu atât mai mult rolul profesorului în rezolvarea conflictelor 

capată greutate și o mare responsabilitate. 

Strategii de rezolvare a situatiilor conflictuale în organizația școlară 

În mediul școlar,conflictele devin inepuizabile,iar cadrele didactice sunt puse în situația de 

a rezolva situațiile conflictuale prin cele mai eficiente metode .Anghelache consideră profesorul 

un bun coordonator al managementul clasei de elevi  atunci când  previne, intervine și elaborează 

o bună strategie de rezolvare a conflictelor în beneficiul actului educațional.În completare vine 

A.Baban (2001),cu o clasificare a strategiilor de intervenții urmărind două linii,strategii preventine 

și strategii de modificare la nivel comportamental. 
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Strategii preventive 

Strategiile preventive , așa cum ne comunică și titlul presupune din partea cadrelor didactice 

stabilirea unor metode în vederea eliminării sau diminuării situațiilor de conflict(Anghelache, apud 

Baban, 2009):. 

Stabilirea de reguli 

Dintre acestea sunt identificate ,(Anghelache V. ,2009): 

➢ stabilirea de reguli la începutul fiecărui an școlar cu acordul elevilor; 

➢ lista trebuie să cuprindă 5 -6 reguli pentru a evita uitarea lor ; 

➢ precizarea recompenselor; 

➢ afișarea regulilor într-un loc vizibil; 

➢ regulile trebuie să fie clare , concise și corecte; 

➢ gravitatea faptelor trebuie să fie în conformitate cu regulile stabilite; 

➢ stabilirea clară a responsabilității profesorului în cadrul clasei de elevi; 

➢ utilizarea metodelor interactive în activitatea de învățare ; 

➢ crearea unui mediu prielnic de învățare. 

O altă influență asupra calității actului educațional o are mediul estetic,de aceea profesorul trebuie 

să fie atent la aranjarea mobilierului în clasă,la iluminarea sălii de clasă,la promovarea 

valorilor,utilizarea diferitelor elemente decorative etc(Anghelache , 2009). 

Strategiile preventive presupun: 

➢ cunoașterea elevilor –aceasta presupune oferirea respectului din partea cadrului didactic prin 

imaginație,atenție,intuiție,capacitatea de a prelucra datele intr-un mod eficient prin diverse 

tehnici și metode de lucru; 

➢ implicarea elevilor în activitatea de învățare –prin asigurarea unui climat prielnic învățării și 

utilizarea metodelor activ-participative; 

➢ rezolvarea problemelor –prin comunicare asertivă,recursul la regulile prestabilite, controlul 

proximității (Anghelache, 2009); 

➢ oferirea de recompense –prin evidențierea unui comportament prosocial; 

➢ interacțiune pozitivă –prin crearea unui climat benefic actului educațional,I.Iucu consideră 

importante relațiile sociale create la nivelul clasei,comportamentele elevilor în diferse situații 

și autoritatea exercitată de către profesor. 

Strategiile de modificare comportamentală 

Aceste strategii presupun acțiuni complexe în vederea stabilirii cauzelor care conduc la 

comportamente inadecvate,precum și stabilirea unor etape cu scopul analizei și indentificării 

surselor generatoare de conflic cum ar fi: 

➢ identificarea componentelor comportamentale,care presupune inițierea unor programe de 

observare precum și de analizare a comportamentului propriu –zis precum și a antecedentelor 
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comportamentale; 

➢ analiza funcțională a comportamentelor,care implică strategii de demarare a unui program 

de intervenție; 

➢ monitorizarea comportamentului presupune observarea continuă a comportamentu-lui în 

vederea stabilirii unui program de intervenție; 

➢ crearea unui programe care prevede modificări comportamentale prevede realizarea 

programului de intervenție în care se urmărește modelarea comportamentală prin întărirea 

comportamentelor pozitive,prin diminuarea manifestării unui comportament idezirabil de 

unde rezultă pedeapsa,prin modelarea cognitiv-comportamentală,prin contractul de 

contigențe care prevede o înțelegere stabilită între elev și cadru didactic care are ca obiectiv 

fundamental autostimularea elevului de a-și conștientiza singur comportamentele negative și 

prin promting care presupune stimularea anumitor comportamente sau utilizarea unor stimuli 

în vederea inițierii și fixării comportamentelor dorite(Anghelache,2009). 

Prin urmare strategiile de rezolvare conflictuală primesc un rol important în vederea creării unui 

management eficient al clasei de elevi .Din punct de vedere social,cadrul didactic este cel care 

conduce procesul de formare a elevilor.Un bun cadru didactic poate conduce conflictul spre o sursă 

de maturizare de descoperire a propriilor valori(R.Iucu.,2000).Din punct de vedere psiho- pedagogic 

cadrul didactic trebuie să dispună de o inteligență emoțională bine dezvoltată deoarece el este cel care 

poate influneța într-un mod pozitiv climatul clasei (apud Păun,1999).La nivel organizațional cadrul 

didactic este cel organizează procesul educațional prin activități,structuri și forme de organizare unde 

activitatea didactică este bazată pe dialog constructiv,deschis și sincer valorificând astfel un climat 

educațional stabil.I.Pânișoara propune strategii de soluționare a conflictelor prin stimularea 

conflictului , strategii de diminuare și rezolvare a conflictelor precum și strategii de prevenție .În ceea 

ce privește prevenția,I.Pânișăara propune câteva metode dintre 

care rotația responsabilițăților în cadrul grupurilor,stabilirea unor obiective care să determine 

grupurile aflate în conflict să lucreze împreună și folosirea integratorilor.Kevin ( apud Pânișoara 

, 2004 ) susține faptul că soluționarea conflictelor se realizează prin evitare sau abordare.Din cealaltă

 parte,Bogathy, consideră conflicteșe interne din 

cadrul grupului,foarte complexe,deoarece soluționarea acestora implică elemente 

afective,relaționale și de prestugiu.El susține că aceste trei elemente pot fi inseparabile,sau 

separabile,toate influențând soluționarea conflictelor.În ceea ce privește clasa de elevi ,Bogathy (1999), 

stabilește două categorii de rezolvare a situațiilor de conflict, strategia câștig –pierdere și strategia câștig 

–câștig .În completare vine Băban (2001) cu a treia strategie pierdere-pierdere. 

Strategia de tip câștig –pierdere are două varinate posibile,învingător –învins unde ideile sunt 

acceptate de partenerul de discuție creeând o atmosferă încărcată și învins –învingător, unde se caută 

rezolvarea prin tehnici de evitare a conflictului.Aici apare frustrarea,furia, anxietate,depresia și 

apatia.Ultima abordare conduce la un climat de școală pozitiv însă poate conduce la un punct de 

declanșare a unui nou conflict. 

Strategia de tip câștig-câștig solicită un angajament reciproc,unde nici unul dintre participanți nu 

uzează de putere de care dispune.Această strategie beneficiează de o serie  de avantaje:tratează cu 

responsabilitate conflictele,cei implicați își asumă responsabilitatea, devine o sursă de învățare , 

soluționează conflictul într-un mod corect și cinstit. 

Ultima strategie de tip pierdere–pierdere identificată de A.Baban (2001) consideră compromisul 
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elementul de bază în rezolvarea situațiilor conflictuale.Utilizarea acestei strategii nu rezolvă 

conflictul el putând să reapară , rezolvarea fiind una de nivel temporar. 

Strategii de rezolvare a conflictelor sunt analizate de Băban , Petrovai , Dumitru și Pânișoara 

în lucrările lor.Băban și Petrovai (2001) consideră obiectivul principal al strategiei de tip câștig –câștig 

acela de a lucra împreună în vederea identificării soluției potrivite.În cazul strategiei căștig-pierdere 

– indivizii fac apel la acestă metodă atunci când situația este ”fie   fie 

...”Strategia pierdere-pierdere –soluționarea conflictelor se realizează prin compromis oferit de 

ambele părți implicate în conflict”.Dumitru (2011) prezintă strategia de evitare care are la bază 

neimplicarea în rezolvarea conflictului,strategia de diminuare ca fiind una de amânare la efortul de 

a oferi răspunsuri,iar strategia de confruntare prevede puterea și negocierea.Pânișoara consideră 

strategii de rezolvare a situațiilor de conflic abandonul , unde un individ se retrage fizic sau 

emoțional dintr-un conflict instalându-se poate teama de confruntare .Reprimarea  este 

atunci când este prezent refuzul de a luat la cunoștintă prezența unui conflict.Compromisul pune 

accentul pe renunțare fiind susținut cu ideea de a câștiga ceva și totodată de a nu renunța . 

Prin urmare conflictele au avantaje și dezavantaje,important este ca profesorul să amplifice 

avantajele unui conflict prin cooperare contribuind la închegarea grupului și la dezoltarea relațiilor 

interpersonale.Profesorul este managerul clasei,el are funcția de conduce,de aceea este important ca 

el să știe cum să direcționeze grupul de elevi în vederea evoluției lor ulterioare prin stabilitate și 

echilibru emoțional 
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Săptămâna ”Lumea minunată a poveștilor” 

Program activități educative 

Prof. Țapicu Bogdana Raluca  

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Delfinul” Constanța  

 

Situația epidemiologică la nivel mondial a impus, pentru mine și elevii mei cel puțin, ”soluția sensibilă, 

dar lipsită de riscuri” a educației de tip strict on- line. Numeroase organizații internaționale și entități din 

educație și cercetare au concluzionat că doar așa putem reduce riscurile pentru procesul educațional și 

pentru starea de sănătate a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistem, 

pentru comunitățile locale și pentru societate în general.  

Frustrarea pe care am resimțit- o în toată această perioadă, sunt convinsă că a fost resimțită la un moment 

dat de majoritatea colegilor mei. Cu toții am căutat cu siguranță soluții pentru a depăși obstacolele 

întâmpinate și pentru a suplini lipsurile induse de distanțarea fizică: am încercat să construim activități 

specifice în funcție de obiectivele propuse la începutul anului școlar în planurile de intervenție 

personalizată și să le transmitem pe diverse căi familiilor elevilor. Majoritatea elevilor mei sunt încadrați 

în gradul grav de handicap, cu însoțitor. În consecință, programul educațional transmis trebuia organizat 

de membrii familiei. În plus, mai ales la momentul de început, toată lumea se plângea că nu are acasă 

niciun fel de rechizite pentru a putea desfășura măcar la un nivel minimal activități de tip educațional. 

Drept urmare, am început ca profesor să caut soluții – activități educative cu obiecte, materiale, substanțe 

pe care le găsim cu ușurință în majoritatea gospodăriilor.  

Ca să fie mai simplu pentru toată lumea și în special pentru elevii mei, am încercat să concep activități 

intra și inter- disciplinare – o ”temă umbrelă” căreia i se subordonau toate activitățile din săptămâna 

respectivă, indiferent de disciplină. Activitățile și fișele de lucru se puteau realiza în general în mai multe 

variante în sensul că elevii primeau în primul rând mapa cu materialele necesare în mod fizic, precum și 

diverse link- uri sau fișe editabile astfel încât să existe și posibilitatea repetării sarcinii pe ecranul tabletei, 

atunci când au intrat cu toții în posesia unui astfel de dispozitiv.  

Am ales să prezint un astfel de program realizat pentru nivelul clasei pregătitoare; învățământ special; 

deficiențe severe, profunde și/ sau asociate; tema săptămânală- ”Lumea minunată a poveștilor”: 2  

 

Poveștile au o importanță majoră în dezvoltarea și evoluția copiilor noștri - îi învață lecții de viață; 

stimulează gândirea și imaginația; dezvoltă abilitățile de comunicare; relaxează; sporesc capacitatea de 

concentrare și disciplină; îi ajută să- și înțeleagă și să- și exprime sentimentele; întăresc relația părinte- 

copil, atunci când stăm alături de el și îi citim.  

Poveștile și mai ales momentele speciale în care stăm 

fizic și spiritual lângă ei reprezintă unul din 

cadourile cele mai de preț pe care le putem face celor 

mici. Învățământ special  

Deficiențe severe  

Clasa  Clasa pregătitoare 1  

Disciplină  Obiective PIP  Activități  Resurse  Observații  

Abilități de 

comunicare și 

limbaj  

Dezvoltarea 

capacității de a 

înțelege și transmite 

informații despre 

mediul înconjurător  

”Ridichea uriașă” – 

poveste ilustrată  

Prezentare Power Point  Vizionați împreună 

prezentarea; încercați 

”să faceți pe rând 

cunoștință” cu fiecare 

personaj în parte. Toate 

activitățile din această 
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săptămână vor fi legate 

de poveste.  

Abilități socio- 

emoționale  

Participarea la 

acţiunile grupului de 

apartenenţă, 

dovedind 

disponibilitate  

”Măști pentru jocul de 

rol”  

Anexa 1 – mapa de 

lucru  

Cea mai simplă metodă 

de a înțelege o poveste 

este ”să intri în pielea” 

unui personaj.  

Veți alege 2,3,4 măști 

– care/ câte considerați 

că sunt necesare: una 

va fi obligatoriu a 

copilului, iar celelalte 

pentru membrii 

familiei care doresc să 

intre în joc.  

Luați o minge pe care 

o înfașurați într- o 

pătură/ prosop/ pulover 

sau orice aveți la 

îndemână de culoarea 

ridichii; legați în partea 

de sus o eșarfă verde 

care să imite frunzele.  

Fiecare participant la 

jocul de rol își va pune 

masca și în funcție de 

personajul ales veți 

forma pe rând șirul 

care încearcă să 

smulgă ridichea – 

respectați neapărat 

așezarea personajelor 

din poveste.  

Educație 

senzorială și 

psihomotorie  

Formarea şi 

exersarea gesturilor 

manuale 

fundamentale şi a 

coordonării motrice  

”Abilități de tăiere și 

decupare”  

Anexa 2 – mapa de 

lucru  

Foarfece  

Activitatea presupune 

tăierea imaginilor – 

secvență din poveste, 

respectând conturul.  

Pentru a ajuta copilul, 

ar fi util să tăiați 

dumneavoastră grosier 

cele 4 imagini de pe 

foaia de bază, având 

grijă să rămână coală 

albă în afara imaginii – 

astfel, copilului îi va fi 

mult mai ușor să 

manipuleze imaginea.  

Matematică 

alternativă – 

opțional  

Dezvoltarea 

capacității de 

identificare a formei 

în contexte cunoscute  

”A cui este umbra?”  Anexa 3 – mapa de 

lucru  

Carioci  

Fișă editabilă  

Această fișă este după 

cum observați 

laminată. Asta 

înseamnă că ea poate fi 

relizată de mai multe 
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ori și apoi ștearsă cu un 

șervețel umed.  

Copilului i se va cere 

să unească cu ajutorul 

unei carioci, imaginea 

cu umbra sa.  

Aceeași fișă o poate 

realiza și direct pe 

ecranul tabletei; 

Accesați atașamentul 

pe care vi l- am trimis 

deja.  
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Metode active-participative utilizate pentru integrarea copiilor cu C.E.S. 

-studiu de specialitate- 

Nițu Claudia-Maria 

                                                      Școala Gimnazială” Gheorghe Magheru”, Caracal, jud. Olt 

 

 

 Pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra şcolii şi a funcţiei şi a finalităţilor 

acesteia, copiii fiind valorizaţi mai mult, educaţia fiind centrată pe elev. Învăţământul special este o 

parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă tuturor programe educaţionale 

potrivite nevoilor lor de dezvoltare. În ţara noastră, copiii cu dizabilităţi pot fi înscrişi în învăţământul 

special sau în învăţământul de masă. În şcolile de masă pot fi integraţi copii cu deficienţe medii, 

dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, tulburări socio-afective sau de comportament. 

 În proiectarea activităţilor educative, metodele active de grup stimulează şi dezvoltă foarte mult 

învăţarea prin cooperare, facilitează comunicarea, colaborarea şi relaţionarea între elevi, luarea 

deciziei, autonomie personală formarea opiniilor şi înţelegerea corectă a realităţii. Dintre metodele 

activ-participative care se utilizează cu succes în predarea – învăţarea şi evaluarea noţiunilor şcolare 

la diferite discipline pot fi amintite: predicțiile în perechi, metoda mozaic, metoda KWL: „Ştiu – Vreau 

să ştiu – Am învăţat”, instruirea programată, metoda Starbursting, metoda R.A.I. şi altele. 

 Predicțiile în perechi au fost folosite în cadrul orelor de Limba și literatura română, Educație 

Civică sau Consiliere. Această activitate presupune o listă de cuvinte dintr-o povestire sau un text. 

Fiecare pereche trebuie să alcătuiască o scurtă compunere pe baza unei predicții în jurul listei de 

cuvinte. Elevii sunt încurajați să emită idei și să-și valorifice experiența personală pe care o au. 

 Instruirea programată se realizează cu ajutorul calculatorului, prin lecţii, teste interactive şi 

softuri educaţionale. Softurile educaţionale trebuie să fie compatibile cu nevoile şi preferinţele ludice 

ale copiilor cu C.E.S. şi să fie centrate pe elev. 

 Metoda Starbursting ( engl. „star” = stea; engl. „ burst” = a exploda), este o metodă nouă de 

dezvoltare a creativităţii. Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel, cât mai multe 

conexiuni între concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. 

Organizată în grup, metoda Starbursting facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea 

de întrebări la întrebări. Procedura este simplă. Se scrie problema a cărei soluţie trebuie „descoperită” 

pe o foaie, apoi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun puct de plecare îl 

constituie cele de tipul: Ce?, Când?,  Cum?, De ce? – unele întrebări ducând la altele din ce în ce mai 

complexe care necesită o concentrare tot mai mare. 
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Știu -Vreau să știu- Am învățat este o metodă des întâlnită mai ales  în cadrul orelor de Limba 

română. Se alege o temă/ un subiect, se spune ce știu deja elevii despre tema respectivă, apoi se 

formulează întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului în timpul lecției, iar la sfârșit se verifică ce 

au aflat nou după desfășurarea lecției. 

Μetoda R.Α.I.(Răsрunde-Αrunсă-Interoghează) este o metodă de fixare şi sistematizare a 

сunoştinţelor, dar şi de verifiсare. Αre la bază stimularea şi dezvoltarea сaрaсităţilor сoрiilor de a 

сomuniсa (рrin întrebări şi răsрunsuri) сeea сe au învăţat. Urmăreşte realizarea feed-baсk-ului рrintr-

un joс de arunсare a unei mingi uşoare. Coрilul сare arunсă mingea trebuie să formuleze o întrebare 

din сunoştintele însuşite, сoрilului сare o рrinde. Cel сare рrinde mingea răsрunde la întrebare, aрoi o 

arunсă mai deрarte altui сoleg, рunând o nouă întrebare. Coрilul сare nu ştie răsрunsul iese din joс, la 

fel сa şi сel сare este desсoрerit сă nu сunoaşte răsрunsul la рroрria întrebare. Antrenaţi în acest joc cu 

mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu uşurinţă şi participă cu plăcere la 

o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. 

Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă, uneori, copiii cu CES nu le 

înțeleg pe deplin, ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției. 

Progresul școlar se obține  treptat prin muncă și efort uriaș depus atât de cadrul didactic cât și 

de elev. Capacitatea de învățare a elevilor cu CES, ambianța și sprijinul familiei și a societății în 

general, influențeză foarte mult obținerea unui progres școlar real. 
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Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu C.E.S. 

-studiu de specialitate- 

  Nițu George 

    Școala Gimnazială Dobrun, comuna Dobrun, jud. Olt 

 

  

Învățământul integrat este relativ nou în România şi el constă în esență în raportarea 

învățământului la individ. El este garantul noilor orientări introduse de reforma învățământului în 

schimbarea întregii viziuni novatoare de trecere la un învățământ centrat pe elev. 

Evaluarea persoanelor cu cerinţe educative speciale reprezintă un proces fundamental în 

psihopedagogia specială, prin care se urmăreşte cunoaşterea complexă a acestora în plan medical, 

psihologic, educaţional şi social a acestora, cuprinzând întreaga problematică întâmpinată de către 

acestia în mediul lor obişnuit de viaţă.  

Pentru cadru didactic, evaluarea este un prim instrument ce îi confer o imagine asupra acţiunii 

sale. Instrumentele pentru evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale vizează:  

 Psihomotricitatea. Aceasta cuprinde: 1. achiziţia abilităţilor perceptiv-motrice (motricitatea 

globală, motricitatea fină); 2. Conduite perceptiv-motrice (schema corporală şi lateralitatea; orientarea, 

organizarea şi structurarea spaţio-temporală). 

 Precepţia vizuală. Elevii cu dificultăţi de învăţare a cititului prezintă tulburări în trei domenii 

distincte: discriminare vizuală, ordine vizuală, memorie vizuală. 

 Percepţia auditivă se referă la tulburările de percepţie auditivă şi memoria auditivă. 

 Limbajul. Prin formă,  limbajul are următoarele componente: fonologia – sunetele şi 

secvenţele de sunete permise de limbaj; morfologia – cea mai mică unitate cu semnificaţie lingvistică, 

de la rădăcină, până la inflexiunile de pronunţie ce pot modifica semnificaţia; sintaxa – regulile ce 

guvernează ordinea cuvintelor şi construcţia frazelor. 

 Dezvoltarea intelectuală. Particularităţile procesului cognitiv ale elevilor cu dificultăţi de 

învăţare sunt: percepţia confuză, aptitudini parţiale de rezolvare a problemelor, slabe aptitudini 

verbale, relaţiile spaţiale, instabilitatea perceptivă, necesitatea preciziei, comportamentul impulsiv, 

lipsa de reflecţie, aptitudini de planificare, aptitudine pasivă privind învăţarea, înţelegerea raporturilor, 

lipsa de evaluare a ipotezelor, gândirea logică, comunicarea egocentrică, răspunsuri prin tatonări, 

eficienţa transferului vizual, dificultăţi de discriminare figură-fond, lipsa generalizărilor, memorie 

mediocră, lipsa de cunoştinţe generale. 

 Factori sociali şi personali: imaginea de sine şi comportamentul. 

 Demersul evaluativ în cazul elevilor cu cerinţe educative speciale parcurge următoarele 

etape  principale: 

 1.  Evaluarea iniţială.  Este constatativă, obiectivele sale fiind: 1. Identificarea, inventarierea, 

clasificarea, diagnosticarea; 2. Stabilirea nivelului de performanţe sau a potenţialului actual al 

copilului; 3. Estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al 

copilului; 4. Stabilirea încadrării: pe grad sau nivel educaţional etc.; 5. Stabilirea parametrilor 

programului de intervenţie personalizat. 

 2.  Evaluarea continuă/formativă – este un tip de evaluare care evidenţiază nivelul potenţial 

al dezvoltării şi urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament al operaţiilor mintale; ea nu este 
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centrată pe deficit, ci evidenţiază ceea ce ştie şi ce poate copilul, ce deprinderi şi abilităţi are într-o 

anumită etapă a dezvoltării sale. 

 3.  Evaluarea finală are ca obiective: 1. Estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 

2. Modificarea PSP (Plan de Servicii Personalizat) în funcţie de constatări; 3. Reevaluarea copilului şi 

reconsiderarea deciziei. 

 O formă eficientă de evaluare în condiţiile educaţiei din şcoala incluzivă constă în evaluarea 

dialogată, participativă, consensuală, un proces în care sunt negociate şi aduse la un consens diferitele 

interese, valori şi puncte de vedere, între educator şi elev.  

 Evaluarea capacităţii de învăţare, precum şi evaluarea periodică a stării de progres/regres în 

dezvoltarea bio-psihoeducaţională a elevului se face prin probe de evaluare a nivelului de cunoştinţe 

şi competenţe. Aceste probe vor fi prelucrate, adaptate şi utilizate, ţinându-se seama de tipul şi gradul 

de deficienţă. Probele de evaluare la activităţi sau pe unitatea de învăţare sunt diferenţiate, pe grupe de 

nivel, nivel bazal şi nivel superior.  

 Tehnici eficiente de evaluare sunt autoevaluarea şi evaluarea colegială. Prin aceste tehnici se 

urmăreşte stimularea încrederii în sine, dezvoltarea spiritului critic şi autocritic, formarea şi 

dezvoltarea valorilor morale, dezvoltarea atitudinii pozitive şi a empatiei, cooperarea constructivă între 

elevi în procesul instructiv-educativ. 
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Studiu de caz 

 Prof. Tomotas Valeria Cristina 

                                                                                             Liceul Tehnologic ,,Stefan Manciulea,, Blaj 

 

I. Identificarea cazului 

DATE BIOGRAFICE ȘI SOCIALE SEMNIFICATIVE: 

▪ Nume si prenume: O. V. 

▪ Data si locul nasterii: x.x.2005, judetul ALBA 

▪ Varsta: 15 ani 

▪ Sex: masculin 

▪ Clasa: elev în clasa a IX-a Înv-Profesional din cadrul Liceului Tehnologic ,,Ștefan Manciulea” 

Blaj 

▪ Date semnificative despre componența familiei: Mama, O.M., 40 de ani, este  operator CNC la 

BOSCH -BLAJ. Tatal, O. C., 42 de ani,  lucrează în cadrul compartimentului de logistică  a 

Companiei Bosch și un frate mai mic  de 12 ani fiind elev in clasa a VI a   la Școala Gimnazială 

,,Toma Cocisiu” Blaj-Alba. 

▪ Climatul familial relatiile interfamiliale sunt armonioase, organizate, bazate pe dragoste și 

întelegere, sunt favorabile cresterii si dezvoltaăii echilibrate a copiilor exista o atmosfera 

destinsă si o preocupare deosebită a părintilor pentru dezvoltarea copiilor din toate punctele de 

vedere. Părinții sunt interesati în mod deosebit de instruirea si educarea copiilor.  

 

▪ Atitudinea familiei fata de copil: părinti protectivi; copilul este atent ingrijit și ocrotit. 

▪ Conditii socioeconomice si culturale în familie- conditiile materiale si igienico-sanitare sunt 

normale; bugetul familiei este unul mediu, condițiile de locuit fiind bune. Părintii au absolvit 

doisprezece clase. Mama se ocupă de educatia copilului iar părintii sunt interesati în mod 

deosebit de instruirea si educarea copilului, prin urmare V. are la dispozitie mijloace de învătare 

cât si de recreere moderne (laptop cu acces la internet, televizor, etc.). 

DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE: 
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▪ Bolile din timpul copilariei V. este în evidenta medicului de familie  cu afectiuni clinice, starea 

sa de sănatate fiind în general nu foarte bună.  

3. Stare actuală de sănatate: V . prezintă uramatorul diagnostic medical- 

-Hidrocefalee 

-E.I.S. 

-Tulburare Hiperkinetică 

-Diagnostic psihologic-Retard psihic moderat  

-Diagnostic logopedic-Disartrie 

 

De asemenea s-a constatat, dezorientare,inconsecventă, dificultăți în relaționare având nevoie 

conform Planului de intervenție personalizat și a  obiectivelor  stabilite, de servicii 

educaționale,servicii de terapie,servicii de kinetoterapie. 

Echipa de intervenție este alcătuită din: profesorii care predau la clasa a IX a Înv  

profesional,psiholog scolar. 

4. DATE PSIHOLOGICE SEMNIFICATIVE: 

▪ Temperament: V. este o fire calma, controlată, retinută, lentă, mai greu adaptabil, rezistent la 

solicitari repetitive, interiorizat 

▪ Emotivitate- destul de timid 

▪ Afectivitate- destul de vesel 

▪ Coeficient de inteligență: V. prezinta un nivel scăzut  de inteligenta. 

▪ Procese si fenomene psihice Subiectul prezintă o perceptie scăzută (spirit de observatie), o 

memorie  de scurtă durată, având o capacitate scazuta  de stocare a informatiei. Poate să se 

concentreze si sa fie atent pentru o perioada  scurta de timp. In ceea ce priveste limbajul, 

subiectul are un vocabular redus, o exprimare incirect gramaticala. Are o motivatie mai mult 

extrinseca decat intrinseca. Prin aprecieri si unele recompense se poate motiva pentru 

executarea unor sarcini care nu-i prea sunt pe plac. 

▪ Aptitudini: V. îi place să deseneze,sa decupeze, să realizeze anumite colaje si activitătile 

sportive , de preferat tenisul de masa. 

▪  

▪ Comportament: V. este un copil cu tulburari de atentie. Trece relativ usor de la o stare la alta. 

De asemenea, V. este un copil retras, preferând să-si petreaca timpul mai mult singur.  

▪ Comunicare si relationare cu cei din jur: V. este o fire putin comunicativa si sociabil; gandeste  

si defineste notiuni simple are deprinderi de citit, scris si calcul slabe. Preferă să-i asculte pe 

cei din jur decât să vorbească despre el. La capitolul afectivitate, emotiile subiectului sunt 
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profunde și indelungate; manifestă sentimente de iubire fată de cei apropiati (parinti, fratele, 

bunici , colegi de clasa, doamna diriginta), Petrece mai mult timp  cu familia si  fratele.  

4. Interesele si aspiratiile subiectului: V. preferă activitatile în cadrul școlii. A participat la 

campionatul de tenis de masă, unde a obtinut si premii. Printre preocuparile din timpul liber, 

putem enumera îngrijirea animalelor (cătel, porumbei, pisica) si ajutorul oferit mamei la 

treburile casnice. De asemenea, îi plac foarte mult masinile și se joaca diferite jocuri pe laptop. 

5. DATE PEDAGOGICE SEMNIFICATIVE: 

Ruta școlară:  Elevul V. și-a început parcursul școlar la  Școala specilă din cadrul  Liceului Tehnologic 

,,Ștefan Manciulea,, Blaj în anul  2012 urmând cursurile clasei întâi. A urmat cursurile învătământului 

primar special  si gimnazial  special în cadrul  aceleasi scoli. 

În anul școlar 2019-2020, V. Este elev în clasa a IX-a înv.profesional special la Liceului Tehnologic 

,,Ștefan Manciulea,, Blaj. 

  

Este un copil cuminte și ascultător cu ajutor și sprijin își duce la bun sfârșit sarcinile pe care le 

primește.Este dornic în fiecare zi să învețe ceva nou ( Cristina, azi ce facem?). 

Rezultate scolare: Din clasa întai și până în momentul de față elevul a înregistrat un adevărat 

progres,calificativele  si notele elevului  au fost relativ bune. 

Situatia școlară  a elevului în anul școlar 2019-2020: 

- Limba si literatura româna-6 (sase) 

- Matematica- 5(cinci) 

- Sport-9 (noua) 

- Logică, argumentare și comunicare-6 ( sase) 

Discipline preferate: V.  manifestă interes pentru  majoritatea disciplinelor preferând sportul si 

abilitătile practice. 

Activitati extrascolare activitatile sportive, cum ar fi  tenisul de masa  si dansul sportiv (unde a ocupat 

locul 3). 

II. Particularitatile cazului 

PARTICULARITATILE DE VARSTA ALE SUBIECTULUI: 

▪ Modul de manifestare al subiectului în activitatea cotidiana:. Datorită conditiilor de lucru al 

tatălui, V. îsi petrece majoritatea timpului în compania mamei. Datorită pregătirii modeste a 

acesteia, ea se implică activ în demersul educativ al fiului,colaborează cu cadrele didactice ori 

de câte ori este solicitata de acestia, fiind alături de V. și incurajândul sa participe la evenimente 

școlare si extrascolare. A dezvoltat o relatie de încredere cu  mine fiindui profesor de logica si 

argumentare. Știind care sunt activitătile lui preferate  ne petrecem o parte din timpul orelor 
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împreuna comunicând, dicutând diferite evenimente pe care el le a petrecut acasă sau în 

societate.Disciplina ne ofera posibilitatea de a relationa mai bine, de a -si exprima stările si 

problemele prin care trece copilul si de a încerca să le rezolvam pe cat posibil. 

III. Identificarea si sublinierea nevoilor cazului prezentat 

1. STABILIREA NEVOILOR SPECIFICE ALE SUBIECTULUI ÎN CAUZĂ 

Nevoi psihopedagogice 

• Nevoia de a găsi întelegere din partea celor din jurul sau, rabdare si indulgenta; 

• Nevoia de a-și constientiza resursele personale, în ciuda deficientei sale; 

• Nevoia de a-și forma o atitudine pozitivă legata de viitorul sau; 

• Nevoie de consiliere psihologica; 

• Nevoia de a fi ascultat, de a-si exterioriza trăirile si sentimentele; 

• Nevoia de a-și imbunatati imaginea de sine, de a-si invinge retinerea de orice activitate, de a 

capata incredere în fortele proprii si a participa, astfel, activ la activitati realizate în familie 

si scoala, în limita posibilitatilor sale. 

Nevoi sociale 

• Nevoia de integrare în grupuri formale cat si informale, de a fi privit la fel ca si ceilalti 

copii, de a nu fi considerat „altfel”; 

• Nevoia de comunicare si afectiune din partea celor din jur; 

• Nevoia de a capata incredere in ceilalti; 

• Nevoia de acomodare in cadrul noului grup de colegi de scoala; 

• Nevoia de a stabili relatii de prietenie adevarate; 

• Nevoia de socializare, de integrare intr-un grup pentru a stabili relatii de prietenie cu 

ceilalti copii; 

•  Nevoia implicarii in activitati sociale diverse si noi cu scopul de a-si creste posibilitatea 

de interactiune sociala; 

• Nevoia de toleranta din partea societatii si de respect fata de diferentele interpersonale. 

Nevoi educaționale 

• Nevoia de a-si continua studiile, de a primi sprijin si susținere din partea sistemului 

educativ; 

• Nevoia intensificarii colaborarii scolii cu familia astfel incat V. sa tina pasul cu ceilalti 

colegi,; 

• Nevoia de eliminare a decalajului dintre cunostintele elevului si cele dobandite de 

colectivul clasei, conform programelor de studiu;  

• Nevoia unei atitudini suportive din partea profesorilor, incurajarea  lui V. si intarirea 

comportamentelor asteptate prin recompense de tip scolar, determinand astfel motivatia  

lui de a-si continua studiile si de a evita astfel abandonul scolar; 
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• Nevoia de a fi inclusă în diverse activităti extrascolare, în cadrul carora V.  isi poate pune 

în valoare aptitudile. 

Nevoi economice 

• Este nevoie de un loc de munca stabil, sigur, atat pentru mama cat si pentru tata. 

Nevoi medicale 

• Nevoia de examinari medicale amanuntite, 

Nevoi familiale 

• Nevoia sprijinului afectiv oferit copilului in familie; 

• Nevoia de mentinere a unei relatii stranse si a unei comunicari permanente  intre membri 

familiei. 

•   Nevoia de afectiune; copilul are nevoie sa fie iubit, in ciuda deficientei sale fizice. 

2. MODALITATI DE A RASPUNDE ACESTOR NEVOI SPECIFICE: 

 Interventie psihologica 

 Consiliere si orientare profesionala 

 Consiliere educationala 

 

 

• Concluzii 

 Odată cu școlarizarea elevului,s-au stabilit unele obiective prin planul de intervenție 

personalizat, obiective care au avut  ca scop diminuarea problemelor cu care elevul se confruntă, 

realizate prin serviciile educaționale si terapiile specifice de recuperare.Obiectivele stabilite prin 

oferirea de servicii educaționale,servicii de consiliere și orientare școlară,servicii de terapie logopedică 

și servicii de kinetoterapie,incep sa se concretizeze  si astfel in domeniul cognitiv, socioafectiv si 

comunicare si limbaj s a realizat un real progres. 

Cu pasi mici, rabdare si incredere speram sa ne atingem toate obiectivele propuse. 
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Integrarea copiilor cu CES-o prioritate 

 

Profesor învățământ primar: Morărașu Mariana 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Iași 

Profesor învățământ preșcolar: Morărașu Bianca-Andreea 

Grădinița cu Program Normal nr. 26, Iași 

 

„Succesul pare a fi asociat cu acţiunea. Oamenii de succes sunt mereu în mişcare. Ei fac 

greşeli, dar nu renunta în nici un chip.” Conrad Hilton 

 

Cerinţele educative speciale (CES) se referă la „necesităţile educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi a celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, 

precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).” 

 Conceptul de CES corespunde unei abordări care consideă că fiecare copil este unic, 

demonstrează faptul că orice copil poate învăța, valorizează unicitatea tipului de învățare determinată 

de particularitățile individuale, cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și 

întărește învățarea dacă este folosită adecvat, consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar 

de a fi flexibil, adaptabil la nevoile / cerințele elevilor; 

Având în vedere acest tip de abordare, se asigură egalitatea de șanse și participarea și integrarea 

școlară și socială a copiilor.  

În activitatea didactică trebuie respectate anumite condiții când lucrăm cu un copil cu 

CES: stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii perioade, flexibilitate didactică, adaptarea 

curriculum-ului la posibilitatile individuale, individualizarea educației, protecție socială, programe 

individualizate de intervenție, integrare școlară și socială. 

În activitatea didactică se vor utiliza jocuri didactice perfect adaptate dezvoltării elevului cu 

CES de: socializare, autonomie personală, dezvoltare cognitivă și adaptare senzorială.  

Pe lângă evaluările realizate de specialiști, cadrul didactic trebuie să proiecteze și să 

implementeze diverse activități de evaluare a elevului cu CES pentru a depista modul acestuia de 

învățare: 

a) observarea directă a copilului; 

b) interviul cu părinții; 

c) studierea documentelor de diagnostic și a recomandărilor primite de la specialiști;  

d) adaptarea programei școlare în colaborare cu profesorul de sprijin. 

Activitățile, jocurile care ar trebui apllicate la integrarea copilului cu CES sunt cele axate pe 

mișcare, jocuri muzicale, logico-matematice și, mai târziu, concursurile.  

1. Cursa cangurilor: Într-o cutie sunt doi canguri din hârtie. Fiecare copil primește câte un pai de suc 

în care trebuie să sufle până când cangurul său ajunge la linia de final. Activitățile care implică suflatul 

ajută de asemenea și la corectarea dificultăților de vorbire, de pronunție a sunetelor. 

2. Modelaj din plastilină: Copiii vor modela animale, figuri geometrice, flori, obiecte. După uscare, 

pot realiza machete: ,,Grădina cu flori”, Gădina Zoologică”, ,,În mare” etc. 

3. Găsește perechile obiectelor după sunet: În cutii mici de plastic se ascund diverse obiecte mici: 

boabe de fasole, mărgele, bomboane, orez. Copiii trebuie să agite fiecare recipient și să le potrivească 

după sunetul emis, două câte două. 
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4. Jocuri didactice: jocuri cu elemente de abstractizare și generalizare, jocul omisiunilor (excluderea 

elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu/ sesizarea elementelor lipsă dintr-un ansamblu); jocuri 

asociative („Jocul categoriilor”, „Familia de animale“; „Salata de legume”; „Care este casa lui?”, „La 

ce foloseşte …?”);  jocul ghicitorilor. 

Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în obținerea 

reușitei școlare a oricărui copil. Pentru elevii cu CES care trebuie să urmeze o programă adaptată 

conform cu nivelul dezvoltării sale intelectuale, cadrul didactic  poate folosi și alte materiale care-l vor 

ajuta pe cel mic să învețe cu ușurință:  

• folosirea unor mijloacelor audio-vizuale; 

• evaluarea prin metoda proiectelor; 

• utilizarea manualelor digitale; 

• utilizarea calculatorului la majoritatea disciplinelor; 

• excursii, vizite, serbări, spectacole; 

• folosirea unor jocuri. 

Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie si înțelegere între copii, 

strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii sa se accepte așa cum sunt, 

indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea realizării obiectivelor de 

interes comun. Așa cum spune Alois Gherghuț, copiii cu nevoi educaţionale speciale trebuie să facă 

parte din comunitate, să fie integraţi si sprijiniţi în adaptarea lor la mediul şcolar. Aceştia au 

nevoie să fie valorizaţi, să beneficieze de practici educaţionale deschise şi flexibile astfel încât să le 

fie recunoscute aptitudinile şi capacităţile de învăţare şi de adaptare. 
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SUNTEM EGALI INDIFERENT DE CONDIŢIE 

 

Panciu Emilia Mariana 

Şcoala Gimnazială Nr. 129, Bucureşti 

 

 

Cerinţele educative speciale sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor 

persoane, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, 

socio-economic, cultural. 

Copiii cu CES au pus probleme diverse, de la formele de organizare a activităţii, 

metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de predare/învăţare, modalităţile de 

diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării până la agrearea sau/şi integrărea acestor 

copii în învăţământul de masă. 

Copiii care se înscriu în învăţământul de masă,  ne pun în situaţia de a căuta mereu noi 

soluţii la problemele ridicate.  

În accepţia UNESCO sunt 7 categorii de cerinţe educaţionale speciale : 

-  dificultăţi de învăţare; 

-  întârziere/deficienţă mentală/dificultăţi severe de învăţare; 

-  tulburări de limbaj; 

-  deficienţe fizice-motorii; 

-  deficienţe vizuale; 

-  deficienţe auditive; 

-  tulburări emoţionale şi de comportament. 

Pentru a le fi uşoară integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se 

asigure o atmosferă  primitoare şi de acceptare. 

Copilul cu deficienţe se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii trebuie 

să joace rolul de mediator între copil şi persoanele străine.   

Părinţii pot dramatiza reacţiile inadecvate venite din partea unei persoane străine. Pe de altă 

parte, unii părinţi refuză să ţină cont de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. Astfel, ei 

îi împiedică pe copii să înţeleagă şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă.  

Majoritatea timpului liber al copiilor îl petrec jucându-se. 

 Jocul reprezintă pentru copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, 

copilul capătă informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele 

din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. În timpul jocului, copilul vine 

în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. 

Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, deoarece le oferă şansa de a se juca cu 

alţi copii. Sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, 

domino, şah, cărţi de joc etc.). 

 Jocul în perioada preşcolară se desfăşoară mai mult în grup, asigurându-se astfel 

socializarea. Copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, alături de ceilalţi copii. Copiii 

fiind curioşi vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică. 

Şcoala/grădiniţa are un rol important în integrarea socială a copilului. Succesul integrării 

copilului depinde foarte mult şi de implicarea cadrului didactic.  
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Cadrul didactic trebuie să fie optimist, înţelegător, echilibrat, afectuos, blând, curajos, 

perseverent în ducerea la bun sfârşit a realizării sarcinilor. 

 Copiii cu nevoi educaţionale speciale sunt integraţi treptat în şcolile învăţământului de masă 

cu asistenţa specialiştilor în psihopedagogie. 

 La copilul cu nevoi speciale trebuie avută mai multă răbdare şi sprijin din partea instituţiilor 

statului pentru ca acesta să obţină performanţele dorite. 
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STUDIU DE CAZ 

 

Profesor psihopedagog Grovu Andreea Raluca 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj- Napoca 

 

 

Prezentul studiu de caz a fost realizat ca urmare a  unei documentări mai complexe  în perioada 

2015 – 2020, zona de interes constând evoluția copiilor din clasele cu deficiențe asociate în 

consolidarea calculului matematic prin toate căile de comunicare (oral, scris, dactil, limbaj mimico-

gestual).  

Astfel că, s-a urmărit evoluția limbajului matematic, exersarea număratului, simbolizarea, calculul 

simplu și rezolvarea de probleme în exerciții de adunare / scădere în concentrul 0 -1000 cu / fără trecere 

peste ordin. 

           

Date personale: 

▪ Numele copilului: S.F. 

▪ Sex: M 

▪ Data nașterii: xx.xx.2000 

▪ Domiciliu: jud. Mureș 

▪ Instituția de învățământ: a absolvit clasa a X-a – ciclul gimnazial prelungit în cadrul Liceului 

Tehnologic Special pentru Deficiențe de Auz Cluj-Napoca și în prezent elevul studiază la 

școală de meserii din Cluj-Napoca  

▪ Vârsta: la momentul finalizării studiului elevul avea 18 ani 

 

S-a urmărit realizarea unei evaluări complexe a subiectului, realizarea unui program de 

consolidare a calculului matematic și monitorizarea evoluției elevului pe parcursul anilor școlari 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Evaluarea și monitorizarea elevului s-a defășurat prin 

ședințe la sediul școlii unde învață, dar și în afara ei; în cercetare au fost cooptați și membrii familiei, 

dar și cadrele didactice și auxiliare.      

 

Anamneza medicală, familială, școlară și socială: 

➢ Structura și componența familiei: 

S.F. este al IV-lea copil al unor părinți fără antecedente personale sau hederocolaterale; familia 

are în componența ei 5 membri: tatăl – părinte unic (dependent de alcool) muncitor, un frate de 35 de 

ani (plecat la lucru în străinătate), un alt frate de 33 de ani (zilier) și o soră de 20 de ani - casnică (care 

nu și-a finalizat studiile liceale); mama, dependentă de alcool, a decedat la nașterea lui S.F.  

 

➢ Etiologia deficienței de auz a copilului : 

Din convorbirile cu tatăl și fratele mai mare nu se cunosc informații exacte cu privire la 

perioada pre și perinatală, în afară de faptul că  mama era dependentă de alcool (iar din caauza 

complicațiilor a decedat la nașterea subiectului)  

 

➢ Antecedente personale: 

▪ Naştere: prematură 
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▪ Greutate la naştere: 1300 grame, (scorul Apgar la naștere a fost 7)  

▪ Boli ale copilăriei: aferente copilăriei 

➢ Relațiile intrafamiliale și climatul afectiv: 

Atmosfera din familie este ușor tensionată. Tatăl, afișează un interes vis-a-vis  de copiii săi, 

dar când i se pun întrebări personale referitoare la aceștia, se eschivează sau dă răspunsuri 

contradictorii; nu se implică în viața copiilor lui și nici nu este cu adevărat interesat de educația / 

serviciul lor.  

➢ Condițiile materiale și de locuit ale familiei: 

Deși familia dispune de condiții igienice și materiale modeste, fratele mai mare al subiectului 

este cel mai interesat de evoluția lui S.F.: vizite frecvente la școală, furnizarea din proprie inițiativă a 

pachetelor igienico-sanitare, cumpărarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, furnizarea de 

diverse materiale (tabletă cu soft-uri educative), deși acestea intră în responsabilitatea părintelui. 

➢ Starea de sănătate în prezent: bună 

Din motive de sănătate, S.F. a suferit mai multe operații; la 2 ani a suferit de septicemie; a fost 

crescut de bunica paternă până la vârsta de 6 / 7 ani, fără a frecventa o formă de învățământ preprimar, 

apoi a fost înscris în clasa I a L.T.S.D.A. Cluj – Napoca, unde a intrat în colectivitate cu enuresis 

nocturn. Aici a beneficiat de plan de servicii educaționale, de consiliere și orientare școlară, de terapie 

a tulburărilor de limbaj, dar și servicii de kinetoterapie. Acestea au fost completate de un program de 

hrănire și somn bine stabilite de unitatea de învățământ.  

 

Demersul diagnostic 

Pe tot parcursul evaluării și monitorizării elevului, acesta a dovedit că este capabil de efort 

voluntar normal, pare receptiv, dar totuși nu are o motivație puternică față de activități sau probe 

(comportamentul lui din cadrul activităților, dar și din afara lor se desfășoară într-o notă pasivă). 

Diagnosticul medical actual: hipoacuzie neurosenzorială bilaterală ușoară intelect liminar, 

encefalopatie sechelară mixtă, nanism hipofizar secundar (la momentul realizării studiului avea 

stuctura fizică a unui copil de 9-10); hipermetropie. 

În cadrul unei evaluări psihologice s-au urmărit: 

➢ Autonomia personală – este bine dezvoltată; există control sfincterian, își exprimă nevoile 

consecvent; poate folosi adecvat unitățile de timp și are însușite conceptele de noapte – zi; 

mănâncă/bea singur, discriminează substanțele comestibile și are preferințe culinare; componentele de 

igienă (spălat pe mâini, dinți și pieptănare) sunt corect realizate, iar autogospodărirea este la nivel 

inferior vâstei cronologice. Este incapabil de a planifica o ieșire, precum și planificarea meselor zilnice. 

➢ Aspecte psihosociale – se raportează la familie cu afecțiune și atașament; este afectuos față 

de fratele lui cel mai mare și bunica paternă, care l-a crescut până la intrarea în școală și care a avut 

grijă de el în vacanțe, ca substitut al mamei sale. Relaționează cu persoanele străine într-o manieră 

rezervată, iar când este întrebat rareori se uită în ochii interlocutorului; S.F. manifestă un grad mare de 

conformism, acceptând în mod necritic ceea ce i se cere; își asumă rolul cu plăcere de frate, prieten, 

coleg și elev, în sensul de a face parte dintr-un grup conturat. Inițiativa în grupuri este slab reprezentată; 

face diferența între bine și rău; își conștientizează atât reușitele cât și eșecurile datorită întăririlor 

externe. Este un copil conștiincios, în ceea ce privesc îndatoririle sau sarcinile de lucru, dar fără 

ambiție. 
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➢ Aspecte afectiv-motivaționale – în general are o dispoziție tonică, optimistă și o 

emoționalitate diferențiată; uneori, are o imagine despre sine pozitivă, chiar dacă nu este întotdeauna 

în concordanță cu realitate. Exprimarea emoțională este realizată predominant prin mimică, 

pantomimică și sunete / cuvinte; motivația se realizează în mare parte extrinsec; motivația intrinsecă 

apare ca și componentă a îndatoririlor de zi cu zi.  

➢ Aspecte cognitiv-senzoriale – percepția este afectată atât la nivel auditiv cât și vizual; deși 

S.F. nu este protezat cu aparat auricular, el are o pierdere de auz neurosenzorială bilateral ușoară, 

conform audiogramei; poartă ochelari pentru hipermetropie (+1, +1,5); identifică, descriminează și are 

capacitatea de operare cu conceptul de formă / culoare / mărime, dar doar la un nivel de bază; la nivel 

gustativ este bine dezvoltat. Reprezentările auditive și vizuale nu sunt bine formate datorită 

dizabilităților pe care le are; aceste reprezentări sunt mai mult generale și reproductive. 

➢ Aspecte cognitive-logice – în privința gândirii, S.F. are reacții de orientare cât și de 

investigație; prezintă comportament de căutare, poate să-și interiorizeze acțiunea și chiar să anticipeze 

anumite lucruri. La S.F. există mici posibilități de schematizare și de clasificare; are mai mult o gândire 

reproductivă, cea creatoare fiind slab reprezentată. În urma aplicării Matricilor Progresive Raven 

(color) s-a stabilit un coeficient de inteligență de 67 (la evaluare inițială) – deficiență mintală ușoară 

și 71 (la evaluarea finală) - inteligență de limită. (S.F. a fost testat cu M.P.R. color înainte și după 

aplicarea probelor de calcul matematic).  

➢ Limbaj și comunicare – S.F. depune un mare efort pentru a se exprima verbal şi pentru a fi 

înţeles, astfel că se ajută de limbajul mimico-gestual; vocabularul impresiv este aproape normal 

dezvoltat, în sensul că înţelege aproape tot ce i se spune, iar în măsura în care poate să-i permită nivelul 

cognitiv, S.F. foloseşte propoziţii simple cu disponibilitatea formulării de propoziţii dezvoltate; 

comunicarea orală se realizează sacadat datorită negestionării corecte a respirației; nu este inițiată 

voluntar decât foarte rar şi pe o tonalitate joasă. Comunicarea este adaptată la context, deviind în mod 

constant, când este foarte obosit. Nu pune întrebări când se lovește de situații necunoscute, răspunde 

de cele mai multe ori cu nesiguranță sau fără să proceseze corect informația / răspunsul; când nu 

cunoaște răspunsul repetă întrebarea. 

➢ Memoria – este predominant spontană, nedirecţionată; S.F. se află momentan în perioada de 

consolidare a memorării direcţionate şi care se efectuează prin însușirea și repetarea de informații, la 

şcoală; acasă, S.F. nu este este motivat de performanţele proprii și informaţiile noi învăţate se păstrează 

doar pe o perioadă de 1 cel mult 2 luni. Recunoaşterea este facilă, dar după o anumită perioadă are 

nevoie de ancore mnezice (la revenirea din vacanțe se sesizează regresul în mod constant). MSD şi 

MLD au fost doar parţial testate. A rezultat că MSD funcţionează relativ bine, pe când MLD necesită 

un antrenament permanent. În ceea ce priveşte volumul memoriei, S.F. poate opera concomitent  cu 

mai multe elemente într-o sarcină, păstrându-şi consecvenţa doar pentru stimuli simpli. 

➢ Imaginația – este în general reproductivă, fără elemente de creativitate, dat fiind faptul că 

predomină imitaţia; desenele după model sunt parțial realizabile; poate vag să reproducă și să descrie 

un obiect văzut anterior; în absenţa obiectului îi descrie una, cel mult două trăsături globale sau 

pregnante, fără însă a intra în detalii.  

➢ Aspecte comportamentale – S.F. este în acelaşi timp curios şi suportiv, în relaţiile cu ceilalţi 

și mai puțin participativ, tonic și încrezător. 

 

Examinarea logopedică a urmărit: 
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➢ Starea aparatului fono-articulator - din punct de vedere morfologic este ușor deviat de la 

normal, dar din punct de vedere funcţional este ușor afectată componenta motorie răspunzătoare pentru 

articularea şi pronunţia sunetelor; limba funționează în parametrii normali, dar caninii din partea 

superioară cât şi inferioară au fost schimbaţi în ultimii doi ani, acești crescând pe suprafața exterioară 

a gingiei, fără o posibilitate de corectare, dat fiind faptul că are structura fizică a unui copil de 9-10 

ani; acest lucru a creeat probleme de pronunţie într-o mică măsură. 

➢ Respiraţia - este predominant orală, dar toracal superioară. 

➢ Văzul - este afectat; are hipermetropie şi poartă ochelari (+1 la ochiul stâng şi +1,5 la ochiul 

drept) 

➢ Auzul - este afectat); conform audiogramei, pierderea de auz este de la ușoară spre moderată 

(hipoacuzie neurosenzorială bilaterală ușoară); nu este capabil să identifice zgomote îndepărtate de o 

intensitate scăzută; auzul fonematic este deficitar; înţelegerea verbală auditivă este dezvoltată în 

măsura în care S.F. recunoaşte vizual diferite categorii de obiecte/persoane; poate să distingă 

onomatopeele, precum şi câteva sunete produse de instrumentele muzicale. 

➢ Emiterea sunetelor - s-a urmărit emiterea sunetelor izolate, coarticulate şi în cuvinte (în 

poziţie iniţială, mediană şi finală), dar mai ales a propozițiilor simple și dezvoltate; răspunde la 

comenzi verbale simple cât şi succesive;  

➢ Vocabularul - impresiv este bine dezvoltat, în sensul că înţelege conţinutul comunicării şi 

comenzile verbale, dar vocabularul expresiv este deficitar datorită deficienței mintale, de auz. Ritmul 

este afectat ca şi fluenţa, care necesită un efort pentru sonorizare. Vocabularul lui S.F. este permanent 

corectat şi supravegheat în realizarea unei vorbiri corecte. 

➢ Limbajul verbal / limbajul mimico-gestual - comunicarea este prezentă prin toate formele 

ei la S.F., astfel folosindu-se comunicarea totală; nivelul vorbirii independente este destul de bun, deși 

structura propoziţiilor exprimate spontan este simplu, de 3-4-5 cuvinte ce denumesc 

obiecte/persoane/acțiuni din mediul lui apropiat. Vorbirea reflectată este şi ea bine dezvoltată, iar 

limbajul mimico-gestual este folosit în permanență (la școală, în comunicarea cu colegii/profesorii, iar 

acasă, deși nu este înțeles, folosește limbajul mimico-gestual ca întărire a limbajului oral). 

➢ În urma unor probe de lexie şi grafie s-a observat că ştie să scrie şi să citească, deși ambele 

au multe lacune; cunoaştere şi recunoaşte literele a alfabetului de mână şi de tipar, mari şi mici (mai 

puțin q/Q, y/Y, w/W). Datorită tehnologiilor ce îl înconjoară, S.F. este  entuziasmat să utilizeze 

calculatorul / tableta / telefonul, atât în scopuri didactice (să scrie / să citească) cât și nedidactice. 

 

În cadrul  examinării motrice s-au urmărit:: 

➢ Mobilitatea articulară – S.F. are lateralitate stângă; mișcarea subiectului se desfășoară în 

parametri normali; își reprezintă adecvat mișcările propriului corp, diferențiază tipurile de mișcări, iar 

vitezele de mișcare sunt comparate corect. La nivelul membrelor superioare (degetele mici și inelare - 

ambele mâini) s-a observat creșterea în ritm lent a unor ligamente articulare, rezistente și 

inextensibile, dar suficient de elastice încât să permită mișcarea în limite normale  a mâinilor; de 

specificat, că în probele grafice Bender – Santucci a avut dificultăți în realizarea desenelor 

datorită lateralității, unde are o reușită slabă (cota 32, docilul 1 - în evaluarea inițială și cota 36, docilul 

1 – în evaluarea finală); 

➢ Tonusul muscular – se află în parametri normali vârstei cronologice; 
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➢ Postură şi schimbări de postură – deși este capabil să stea în poziţie şezândă / în picioare / 

patrupedă în mod corect, iar schemele de mişcare sunt corecte, coloana sa vertebrală indică semne de 

modificări negative treptate: spatele curbat, capul înainte, umerii ușor aduși în față; 

➢ Deplasarea / Echilibrul – nu există probleme de deplasare / echilibru, decât în situația de 

stat într-un picior, chiar și pentru un interval scurt de timp; 

➢ Mişcările de coordonare – ochi-mână / mână-picior sunt strâns legate de lateralitatea stângă 

a subiectului;  

➢ Prehensiunea voluntară, digito-palmară - este normală; motricitate fină deficitară. 

 

Examinarea de calcul matematic: 

➢ Limbajul matematic – pentru că este vorba despre un copil cu dizabilități multiple, canalele 

de comunicare și ele trebuie diversificate; astfel limbajul matematic verbal / scris mimico-gestual / 

scris este doar parțial format; înțelege noțiunea de grup / grupă / mulțime, formă / figură geometrică, 

mulţime cu mai puţine / multe / tot atâtea  elemente, număr natural, operaţia de adunare / scădere, 

termeni, sumă / total, diferență, dar are multe dificultăți în exprimarea lor; uneori nu este atent la 

limbajul matematic din cadrul unui enunț / probleme și se creează ulterior confuzii în calculul 

matematic;  

➢ Exersarea număratului – se poate realiza pe obiecte concrete / imagini, oral, cu ajutorul 

mâinilor, dar uneori este nesigur și reia informațiile chiar și de 2 ori (în concentrul 0 - 31);  

➢ Simbolizare – simbolurile / semnele grafice matematice compuse din cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, precum și semnele " + ", " - ", " = " sunt însușite tot cu ajutorul limbajului mimico - gestual; 

face uneori confuzii în citirea/scrierea/ordonarea  lor la nivelul sutelor; nu are consolidate semnele 

grafice " < ", " > "; nu are însușite " () ", " [] "; reprezintă corect prin figuri geometrice/imagini operațiile 

de adunare / scădere cu / fără trecere peste ordin în concentrul 0 – 31, ceea ce în concentrul 31 – 100, 

le reprezintă doar parțial (în funcție de imagine: bilele - reprezentate parțial corect (la operația de 

scădere); pătrățelele - reprezentate corect (de la operația de  adunare));   

➢ Calcul simplu – în situația calcurilor matematice, ce puteau fi rezolvate mintal, subiectul 

S.F. le va rezolva în scris pe vertical; la fel se întâmplă cu orice calcul matematic, indiferent de gradul 

de dificultate, din cadrul unui exercițiu / probleme, va fi rezolvat în aceeași manieră; nu are dificultăți 

mari de calcul scris în operațiile de adunare / scădere din concentrul 0 - 31 cu și fără trecere peste 

ordin, în schimb în concentrul 31 - 1000 are dificultăți mari de calcul la scăderile cu trecere peste ordin 

și doar uneori la adunările cu trecerile peste ordin; operează mintal / scris exercițiile de adunare a 

banilor; în exercițiile de tip în lanț / labirint, unde necesită atenție distributivă, le rezolvă corect până 

la un punct după care, intervin greșeli de neatenție și calcul (de obicei la trecerile peste ordin);  

➢ Rezolvarea de probleme – citirea problemelor se realizează lent, fără o conștientizare corectă 

a informațiilor; dacă intervin concomitent mai multe operații de calcul, nu are capacitatea de procesare 

simultană; apar greșeli de rezolvare, pentru că nu are limbajul matematic bine însușit sau nu există 

contexte clare care să-i indice operația de calcul; alteori operația de calcul este rezolvată corect, dar 

transcrie rezultatul într-o manieră greșită.  

 

Tabelul nr. 1 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 1 a elevului S.F. (Adunarea numerelor naturale în 

concentrul 0 – 31 fără trecere peste ordin) 
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Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

Tabelul nr. 2 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 2 a elevului S.F. (Scăderea numerelor naturale în 

concentrul 0 – 31 fără trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 2 ✓    ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

Tabelul nr. 3 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 3 a elevului S.F. (Adunarea numerelor naturale în 

concentrul 0 – 31 cu trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Legendă:  corect - ; greșit - ; parțial corect / incomplet -  

 

 

 

Tabelul nr. 4 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 4 a elevului S.F.  (Scăderea numerelor naturale în 

concentrul 0 – 31 cu trecere peste ordin) 
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Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 2 
     

Sub. nr. 3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

 

Tabelul nr. 5 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 5 a elevului S.F. (Adunarea numerelor naturale în 

concentrul 31 – 100 fără trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 4 ✓  ✓    ✓  ✓  

Sub. nr. 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

Tabelul nr. 6 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 6 a elevului S.F. (Scăderea numerelor naturale în 

concentrul 31 – 100 fără trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 
  

✓  ✓     

Sub. nr. 2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 3 ✓  ✓  ✓  
  

Sub. nr. 4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Legendă:  corect - ; greșit - ; parțial corect / incomplet - . 
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Tabelul nr. 7 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 7 a elevului S.F.  (Adunarea numerelor naturale în 

concentrul 31 – 100 cu trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

  

e 

Sub. nr. 1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 3 ✓  ✓      

 
 

Sub. nr. 4 
    

 
 

Sub. nr. 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

Tabelul nr. 8 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 8 a elevului S.F. (Scăderea numerelor naturale în 

concentrul 31 – 100 cu trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 ✓  ✓  ✓  
  

Sub. nr. 2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 3 
 

✓  
 

✓  ✓  

Sub. nr. 4 ✓  ✓  
 

✓  ✓  

Sub. nr. 5 
 

✓  ✓  
 

✓  

 

 

Tabelul nr. 9 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 9 a elevului S.F. (Adunarea numerelor naturale în 

concentrul 100 – 1000 fără trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 ✓  ✓  ✓  ✓  
 

Sub. nr. 2 ✓  ✓  
 

✓  ✓  

Sub. nr. 3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

Legendă:  corect - ; greșit - ; parțial corect / incomplet - . 
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Tabelul nr. 10 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 10 a elevului S.F.  (Scăderea numerelor naturale în 

concentrul 100 – 1000 fără trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 ✓  
 

✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 4 ✓  ✓  ✓  
  

Sub. nr. 5 
 

✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

Tabelul nr. 11 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 11 a elevului S.F.  (Adunarea numerelor naturale în 

concentrul 100 – 1000 cu trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 ✓  
    

Sub. nr. 2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 3 
 

✓  ✓  ✓  ✓  

Sub. nr. 4 ✓  ✓  ✓  
 

 

Sub. nr. 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

Tabelul nr. 12 cu rezultatele Fișei de lucru nr. 12 a elevului S.F. (Scăderea numerelor naturale în 

concentrul 100 – 1000 cu trecere peste ordin) 

      

Subpunctul 

 

Nr. subiect 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

Sub. nr. 1 
    

✓  

Sub. nr. 2 ✓  ✓  ✓  
  

Sub. nr. 3 
 

✓  ✓  
  

Sub. nr. 4 
     

Sub. nr. 5 
     

 

Legendă:  corect - ; greșit - ; parțial corect / incomplet - . 
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Recomandări 

Scopul final al cercetării a constat în activități de consolidare a calculului matematic, prin toate 

căile de comunicare (oral, scris, limbaj mimico-gestual). Pentru realizarea acestui deziderat, în urma 

celor constatate, se recomandă un program individualizat de intervenție cu activități dense, cu durate 

scurte, dar dinainte stabilite. Evoluția elevului cere o bună colaborare între familie, școală, profesor 

psihopedagog, logoped, psiholog, medic, kinetoterapeut. Programul trebuie sa fie unitar, obiectivele 

trebuie stabilite pe termen scurt pentru ca programul să poata fi modificat în funcție de performanțele 

și evoluția elevului.  

  

 Programul complex trebuie să cuprindă: 

➢ Terapie generală și specifică pentru discalculie:  

• Consolidarea limbajului matematic deja însușit, precum și corectarea limbajului 

insuficient / incorect asimilat, totul pe specificul vârstei mintale și a dizabilităților subiectului, 

• Exersarea număratului în toate variantele posibile (concret / imagini, intuitiv; oral, 

scris, cu ajutorul limbajului mimico gestural, etc.), la care se pot adăuga comparațiile de 

numere; 

• Înțelegerea,  utilizarea și consolidarea unor simboluri / semne grafice în cadrul 

exercițiilor și problemelor; 

• Consolidarea calculilor matematice mintale / în scris / cu ajutorul limbajului mimico-

gestual în mod gradat; 

• Citirea corectă, pe fragmente, înțelegerea datelor problemei și apoi rezolvarea ei (la 

început cu o singură operație de calcul, progresând  apoi cu mai multe); 

 

În paralel cu cele menționate mai sus, își pot aduce aportul, în consolidarea calculului 

matematic, și următoarele terapii: 

➢ Terapia tulburărilor de limbaj 

➢ Terapie pentru autonomie personală și socială (insertie socială, valorizare personală) 

➢ Terapie psihomotrică 

➢ Psihoterapie individuală  

➢ Meloterapie 

➢ Consilierea familiei 

➢ Evidență și tratament medical. 

 

 Concluzii 

În urma cercetării, s-au ajuns la următoarele rezultate:  

Subiectul S.F. a rezolvat: 

➢ În faza inițială - 95 din 100 de exerciții în concentrul 0 – 31 (50 de adunări / 50 și 45 

de scăderi / 50); 

➢ În faza formativă - 79 din 100 de exerciții în concentrul 31 – 100 (41 de adunări / 50 și 

38 de scăderi / 50);  

➢ În faza finală - 68 din 100 de exerciții în concentrul 100 – 1000 (41 de adunări / 50 și 

27 de scăderi /50).  
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Figura nr. 1 – Rezultatele  obținute în cele 3 faze pe cele 2 criterii de calcul matematic (adunări și 

scăderi cu și fără trecere peste ordin)  de Subiectul S.F. 

 

Subiectul S.F. a reușit să rezolve exercițiile de adunare și scădere (cu și fără trecere peste 

ordin) într-un procent mare, în concentrul 0 – 31 (evaluarea inițială), dar posibilitățile sale de 

rezolvare se reduc la puțin mai mult de jumătate a numărului de exerciții în concentrul 100 – 1000 

(evaluarea finală).  

De asemenea, se poate menționa faptul că subiectul are ușoare dificultăți de calcul matematic 

la adunările fără trecere peste ordin (72 / 75), pe când la scăderile cu trecere peste ordin întâmpină 

cele mai mari dificultăți (45 / 75), pe parcursul celor trei evaluări (în concentrul 0 – 1000). Aceste 

informații sunt reprezentate în diagrama de mai jos: 

 

 
 

Figura nr. 2 – Rezultatele  obținute în funcție de cele 2 criterii de calcul matematic: adunări / 

scăderi cu / fără trecere peste ordin de Subiectul  S.F. 
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Formarea aptitudinilor sociale la școlarii 

cu dificultăți de învățare  

 
prof. înv. primar Pîrlea Ana Maria 

Școala Gimnazială Măicănești, Vrancea 

 

 

 Societatea actuală se află într-un proces continuu de dezvoltare, iar sistemul românesc de 

învățământ se confruntă în ultimul timp cu diverse dificultăți, printre care se numără şi şcolarizarea 

copiilor defavorizaţi, a celor cu risc de abandon școlar sau celor cu cerinţe educative speciale. 

De-a lungul timpului, specialiștii în domeniul educației au realizat numeroase cercetări în urma 

cărora s-a constatat că s-au înregistrat progrese în perfecţionarea tehnicilor de cunoaştere a dezvoltării 

psihice a copiilor, astfel reușindu-se să se distingă categorii mai nuanţate de copii în raport cu 

capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii „normali”, 

există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de acumulare de achiziţii, dar cu intelect normal, 

care sunt nevoiți să se adapteze la condițiile impuse de mediul în care tăiesc, mediu care îi poate tolera 

sau respinge.  În scopul asigurării educației pentru toți, al egalizării șanselor de acces și reușită ale 

tuturor copiilor indiferent de diferențele de ordin psihologic, social, profesional ori general s-au impus 

modificări majore în proiectarea și implementarea strategiilor educaționale. În acest context, domeniul 

dificultăților de învățare la copii a căpătat o importanță majoră devenind prioritar. 

Dificultățile de învățare se referă la întârzieri, tulburări, o dezvoltare încetinită în plan 

emoțional sau comportamental. Aceste tulburări împiedică elevii să obțină performanțe școlare 

asemănătoare cu cele ale altor elevi de aceeași vârstă și cu aceeași capacitate intelectuală. La copiii 

care întâmpină probleme în procesul de învățare se pot identifica  dificultăți  de  orientare,  inactivitate 

sau hiperactivitate,  incapacitatea  de adaptare la situații noi, lipsa atenției și a concentrării, probleme 

în ceea ce privește relaționarea cu persoanele din jur. 

Ca urmare a eșecurilor școlare repetate, la elevii cu dificultăți s-au manifestat probleme de 

gradul doi sau “perturbații secundare”. Elevilor li se creează sentimentul de inutilitate din cauza 

faptului că se recurge la aplicarea unor metode pedagogice neadecvate, iar cadrele didactice dau 

dovadă de lipsă de înțelegere. Acest fapt se poate manifesta printr-un comportament de închidere în 

sine și, uneori, chiar agresivitate. Elevilor cu dificultăți le trebuie creat un cadru favorabil învățării, 

cadrele didactice trebuie să cunoască foarte bine caracteristicile acestora  și este deosebit de important 

ca  școlarii să fie tratați în mod egal.  

Cel mai eficient mod prin care se poate reduce anxietatea elevilor este de a asigura o învățare 

individualizată care se adresează cerințelor lor și care face apel la evaluarea criterială. Elevii participă 

la luarea deciziilor  care  îi  privesc în mod direct,  discuțiile  cu  ei  având la bază  cerințele  lor de 

natură  intelectuală  și afectivă.  Adesea, elevii  cu dificultăți de învățare refuză să facă anumite lucruri 

care corespund aptitudinilor lor, deoarece le este teamă de eșec, încrederea în forțele proprii și 

capacitatea de a termina ceea ce au început fiind exemple de comportamente care se formează în timp. 

Mobilizarea în mod progresiv poate reprezenta o modalitate prin care această problemă s-ar putea   

remedia/ameliora. 

Dificultățile de ordin social cu care se confruntă elevii sunt: incapacitatea de integrare socială, 

percepție greșită a situațiilor, lipsa de maturitate afectivă,  tulburări lingvistice și de conceptualizare, 

afectivitate superficială, slaba capacitate de analiză. 

În ceea ce privește  incapacitatea de integrare socială, în literatura de specialitate  se 

consemnează faptul că elevii cu dificultăţi de învăţare, ca de altfel fiecare dintre noi, trebuie să joace 

în viaţă un număr de roluri diferite. De exemplu, aceeaşi femeie poate fi fată, soră, soţie, soacră, 

mătuşă, profesoară, vecină etc. Cea mai mare parte a oamenilor ţine seama de aceste subtilităţi şi joacă 

rolul potrivit la momentul potrivit, în acelaşi timp,  însă elevii cu dificultăţi de învăţare nu pot realiza 

acest lucru, deoarece nu-şi cunosc punctele forte şi nici pe cele slabe, dar nici nu înţeleg 
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comportamentul celor din jur.  Ca urmare a acestui fapt elevii în cauză se izolează/ devin din ce în ce 

mai retrași. 

 Referitor la percepţia greşită a situaţiilor, oamenii nu pot avea sentimente profunde dacă nu 

au o percepţie clară asupra situaţiilor. De exemplu într-o situaţie se poate râde, în alta se impune un 

comportament mai serios. Unii dintre elevii cu dificultăţi de învăţare nu au formată capacitatea de a-și 

adapta comportamentulla situația și la momentul situației, ci ei se concentrează doar pe propria 

persoană.   

În ceea ce privește lipsa maturităţii afective, elevii cu dificultăţi de învăţare au adesea un 

comportament prin care totul este privit prin prisma intereselor și a sentimentelor personale, ei 

interpretând lucrurile printr-o viziunea proprie, fără să ţină seama de ceilalţi. Adesea,  în timpul unei 

conversaţii, dacă se gândesc la altceva decât la subiectul discuției, vor întrerupe interlocutorul, 

considerând că şi acesta doreşte schimbarea discuţiei.  

În comportamentul oamenilor  există și tulburări lingvistice şi de conceptualizare care fac ca 

anumiţi elevi cu cerinţe speciale să interpreteze „ad litteram” ceea ce aud, ei nu au noţiunea exactă a 

duratei unei conversaţii și au tendinţa de a monopoliza la nesfârşit o discuţie. Faptul că acești elevi nu 

au un vocabular corespunzător şi o mimică adecvată îi face şi mai plictisitori, riscând să fie  întrerupţi  

brusc.  Totodată, aceștia  nu  înţeleg  comportamentul  şi  limbajul celorlalţi, fapt care transformă totul 

într-o activitate și mai dificilă. 

Despre afectivitatea superficială se precizează faptul că oamenii au capacitatea de a se adapta 

diverselor situaţii cotidiene. Ei manidestă dorința de a-şi planifica într-un mod cât mai eficient 

activităţile zilnice, momentele de odihnă, munca, etc., însă există și oamnei care nu se pot adapta și 

care au o viziune deformată asupra  relaţiilor  sociale,  ceea  ce  îi  determină,  de  exemplu,  să  discute  

într-un mod intim  cu  necunoscuţi sau să-şi trateze şeful de pe o poziție de egalitate.  

Din pricina incapacităţii de a analiza, ei nu au un limbaj corporal adaptat sentimentelor 

momentane, ce ar putea indica frustrare, anxietate, nerăbdare etc. Ținând cont de faptul că ei au 

capacitatea de a înţelege limbajul corporal al altora, ei nu pot înţelege nici sentimentele de simpatie 

sau solidaritate ce li se adresează.  

 O posibilă și eficace modalitate  de a ajuta elevii cu dificultăți sociale, este de a recurge  la  

programe  de  activitate  ce  presupun  colaborarea  cu  colegii.  Aceste programe includ următoarele 

elemente: analiza completă a dificultăților fiecarui participant, posibilitatea de interacțiune cu colegii, 

participarea în grup și a colegilor ce nu au astfel de dificultăți, activități ce favorizează interacțiunile 

între participanți, limbajul  simplu  și  direct,  importanța ca fiecare  elev  să-și  organizeze singur 

lumea proprie,  eforturi  pentru  eliminarea  comportamentelor neadecvate,  colaborarea dintre profesor 

și elevi  și altele. 

În urma unei analize amănunțite a dificultăților sociale vom putea afla dacă elevul cunoaște 

sentimentele exprimate de o altă persoană, dacă își exprimă propriile sentimente sau dacă se închide 

în sine, dacă cunoaște modalitățile prin care îți poate manifesta satisfacția, dezacordul, simpatia, dacă 

îți poate susține punctul de vedere sau dacă își poate da seama ce pot simți alții în diverse situații. 

Totodată, vom reuși să aflăm dacă își poate imagina diverse situații sociale și daca le poate descrie, 

dacă observă limbajul corporal al altora, dacă cunoaște ceva despre un om după îmbrăcăinte, ținută, 

tunsoare, dacă își adaptează limbajul corporal la interacțiunea cu alții, dacă își poate organiza o după-

amiază împreună cu un coleg, dacă știe când să se oprească din vorbit, dacă împărtășește sentimentele 

altora, dacă vorbește prea tare sau se îndepărtează de la subiect,  dacă înţelege relaţiile de rudenie şi 

pe cine trebuie să apeleze, dacă  înţelege etapele vieţii şi caracteristicile generale ale fiecăreia; dacă  

are noţiunea timpului; dacă  mulţumeşte celor ce îl ajută; dacă se simte în largul său între copii de 

aceeaşi vârstă, ș.a.m.d. 

În lucrarea sa, I. Mușu prezintă  câteva sugestii care permit profesorilor să ajute elevii în 

achiziționarea comportamentului social adecvat: 
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✓ Elevii formează un cerc, după care aleg o caracteristică fizică a colegului din stânga și i se face 

acestuia un compliment. După ce au facut toți acest lucru, sunt întrebați ce au simțit atunci când 

au fost complimentați. 

✓ Solicitați elevilor să completeze pe o fișă ce au discutat și ce a făcut împreună cu un coleg în 

ultima săptămână, apoi, puneți-i să scrie ceva despre ei înșiși, necunoscut colegilor, de exemplu: 

ce le place, ce nu le place, cum se simt în anumite ocazii. Aceste foi se introduc în plicuri și se 

afișează pe panou, sub poza fiecărui elev; 

✓ Elevilor  li  se  cere  să  aducă  la  școală  o  fotografie  veche  și  una  mai  nouă. Fotografiile sunt 

așezate una lângă alta, după care se discută schimbările ce au avut loc între timp; 

✓ Pe jos se așează o coală mare de hârtie, iar în fiecare zi câte un elev se culcă pe ea, iar ceilalți îi 

desenează conturul, timp în care elevii sunt atenți la toate amănuntele fizice. Pe foaie se trece 

numele, adresa, data nașterii, disciplinele preferate, pasiunile, preferințele; 

✓ Se desenează pe mai multe cartoane fețe zâmbitoare care sunt date elevilor. Se desemnează  elevul  

zilei,  după  care  colegii  trec  pe  aceste  cartoane  ceva  plăcut despre respectivul coleg. La 

sfârșitul lecției sau al săptămânii fiecare elev îți poate lua acasă portretul cu comentariile 

respective; 

✓ Se pot lua cu ajutorul unei tușiere amprentele digitale ale copiilor, după care acestea sunt 

comparate, iar elevii vor constata că sunt diferite; 

✓ Pe tablă se pot așeza fișe pentru fiecare elev deasupra cărora  să scrie ca titlu „Eu sunt unic”, apoi 

trebuie să își găsească fișele și, astfel, se va putea realiza o discuție despre caracterul distinctiv al 

fiecărui tip de scriere; 

✓ Copiii aduc la școală obiecte care le plac  și se discută despre plăcerile fiecăruia. Profesorul îi 

solicită pe elevi să facă diverse materiale artistico-plastice pe care să deseneze obiectele 

respective.  

✓ Se cere copiilor să decupeze câte o stea mare din carton și să scrie în interiorul acesteia: „Eu pot..... 

”. Stelele sunt afișate, după care copiii discută despre dorințele fiecăruia. La fel se poate proceda 

și pentru „Îmi este frică de...”, discutându-se apoi opiniile fiecărui copil; 

✓  Se cere elevilor să inventeze ghicitori, iar colegii trebuie să le dezlege; 

✓ Elevii  sunt  puși  să  facă  arborele  genealogic  al  familiei  sale  apropiate.  Această activitate are 

scopul de a întări sentimentul de apartenență; 

✓ Elevii formează un cerc, după care se cere unui elev să își întrebe colegii de ce îl consideră util în 

clasă. Cu toate că această activitate este riscantă, ea poate fi folosită dacă elevii au avut comentarii 

pozitive la probele anterioare; 

✓ Cu ajutorul unor reviste ilustrate fiecare elev își va face câte un poster cu pasiunile, lucrurile 

preferate, hobby-urile lui, prin decuparea imaginilor ce prezintă ceea ce le place. 

✓ Elevii sunt solicitați să scrie ce au învățat în ultima săptămână. 

 Totodată, elevii își pot câstiga încrederea în sine prin intermediul a două metode: 

✓ Transmiteţi părinţilor în fiecare zi sau săptămână un scurt mesaj telefonic sau scris, ce conţine 

realizările copilului. Părinţii trebuie să cunoască scopul acestor mesaje. Acestea pot fi de forma: „X 

a învăţat astăzi tabla înmulţirii cu 5.” sau „Y  a citit astăzi foarte bine.” 

✓ Scrieţi zilnic o notiţă fiecărui elev. Cereţi-le să vă răspundă. Este recomandat ca această metodă să 

nu se folosească pentru deficienţe grave, ci  pentru a învăţa mici schimburi de amabilităţi.  

Aptitudinile sociale permit oamenilor să acorde şi să primească atenţie, afecţiune sau ajutor,  să 

își exprime nevoi, sentimente şi drepturi într-un mod acceptabil,  să comunice eficient. Este foarte 

important ca elevii, în special cei cu dificultăți de învățare (fiindcă ei se integrează mai greu), să aibă 

aptitudini sociale deoarece vor reuși să își facă prieteni și să relaționeze mai usor, să se integreze mai 

bine și mai repede într-un grup școlar sau social. Elevii trebuie să învețe să socializeze, să își exprime 

liber sentimentele și opiniile fără a-i fi teamă de faptul că ar putea spune ceva greșit, să aibă un 

comportament adecvat. În scopul formării aptitudinilor sociale la elevii cu dificultăți de învățare este 
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necesară folosirea unor strategii adecvate care să îi ofere copilului un mediu propice de lucru și 

exemple pozitive din care să aibă ce învăța. 

În concluzie, consider că este deosebit de important ca elevii care prezintă dificultăți de învățare 

să primească sprijin specializat în scopul asigurării accesului la învățarea activă pe tot parcursul vieții 

și integrării acestora într-o societate bazată pe cunoaștere.  
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Fișele de lucru pentru elevii cu deficiențe de vedere 

Studiu de specialitate 

 

Prof. Dașu Narcisa Gabriela 

Școala Gimnazială nr 7 Buzău 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

 

Abordarea incluzivă trebuie să se regăsească nu numai la nivelul sistemului de educaţie, ci şi 

la nivelul tehnologiei didactice, adică a metodelor, mijloacelor, formelor de instruire utilizate. 

Tehnologiile educaționale trebuie gândite într-o manieră flexibilă, prin adecvarea/adaptarea acestora 

la necesitățile copilului cu deficiențe.   

În scopul asigurării eficienței tehnologiilor didactice utilizate în cazul elevilor cu deficiențe 

este necesară adaptarea mijloacelor de învățământ folosite în activitățile de instruire individuale sau 

de grup.  

În cazul elevilor cu deficiențe de vedere se folosesc pe lângă materialele didactice adaptate și 

tehnologii de sprijin, care oferă asistenţă şi facilitează accesul la informaţie prin intermediul unui cititor 

de ecran. Cititorul de ecran este un program (JAWS, NVDA), care redă vocal întreaga informaţie de 

pe ecranul computerului, dintr-un document sau a meniurilor din cadrul aplicaţiilor software, a 

ferestrelor de dialog, a mesajelor de sistem.  

Fișele de lucru utilizate în procesul de instruire al elevilor cu deficiențe sunt și ele adaptate 

astfel încât conținutul acestora să poată fi redat cu ușurință și pe înțeles cu ajutorul unui cititor de ecran 

(fără elemente grafice/capturi de ecran, operațiile descrise sub formă de combinații de taste, cu pașii 

în ordine și detaliați cu explicații astfel încât elevul nevăzător să știe la fiecare pas ce se întâmplă pe 

ecranul calculatorului în aplicația respectivă).  

Metoda activităţii cu fişele este o metodă de învăţare care presupune utilizarea fişelor elaborate 

în prealabil de către profesor, conţinând sarcini de lucru pe care elevii le rezolvă individual. Fișele 

utilizate la disciplinele Informatică și TIC sunt de două tipuri, în funcție de utilitatea lor: fișe de 

documentare și fișe de lucru practic aplicative. 

Scopurile utilizării fişelor de lucru și a celor de documentare în procesul de instruire sunt: 

suport în dobândirea de noi cunoştinţe, organizarea sistematică a conținutului lecției, împărțirea 

conținutului pe secvențe ușor de asimilat, fixarea cunoştinţelor și exersarea în vederea formării 

deprinderilor de lucru la calculator, prin aplicarea practică a cunoştinţelor. Deci abordarea instruirii 

este realizată din punct de vedere teoretic și practic-aplicativ, cu focalizare pe dimensiunea acțională 

a achizițiilor învățării. În cazul fișelor de lucru practic aplicative, scopul este exersarea și consolidarea 

abilităților practice, a deprinderilor practice.  

Fişele pot avea roluri diverse în activitatea de instruire: formarea deprinderilor de gândire și 

muncă independentă, favorizează autoinstruirea, individualizează învățarea, realizează conexiunea 

inversă, autocontrolul imediat. Fișele pot conține sarcini diferite pentru diferitele categorii de elevi din 

clasă și deci pot fi folosite pentru tratarea diferenţiată a elevilor. 

Fișele utilizate la disciplinele Informatică și TIC sunt organizate pe colecții de fișe 

corespunzătoare fiecărei teme din programa școlară. Exemplificăm cu o fișă de lucru practic aplicativă 

la disciplina TIC, clasa a 10-a, Unitatea de învățare Power Point. 
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FIȘĂ DE LUCRU PRACTIC APLICATIVĂ 

PREZENTĂRI POWER POINT 

Disciplina TIC 

Clasa a 10-a 

Obiecte în Power Point 

 

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili să introducă în slide-uri: Imagini, tabele, forme 

desenate, casete text, WordArt, data și ora. 

 

Introducerea obiectelor în prezentări 

Obiectele se introduc pe un slide într-o casetă prestabilită de aspect (exemplu: avem un slide cu 

aspectul/layout-ul titlu si două tipuri de conținut). Trebuie să ajungeți prin navigare pe slide la caseta 

în care veți introduce obiectul dorit, folosind combinația de taste CTRL+ENTER. Se apasă 

combinația CTRL+ENTER de mai multe ori până se ajunge la caseta dorită, goală, în care se va 

introduce obiectul respectiv.  

În continuare, pentru a introduce diverse obiecte în caseta respectivă se folosesc următoarele 

combinații de taste: 

• Pentru imagini: ALT, C, G. Se deschide o casetă de dialog cu conținutul folderului Imagini. 

Implicit este activă caseta text Nume fișier în care putem să introducem numele fișierului 

căutat. Dacă nu ne mai reamintim numele fișierului, putem folosi tasta TAB pentru a naviga 

prin elementele/butoanele casetei până ajungem la lista fișierelor. Folosim tasta săgeată în 

jos pentru a ajunge la fișierul căutat. Când am ajuns la fișierul căutat apăsăm butonul Inserare 

sau tasta ENTER. S-a introdus imaginea pe slide. 

• Pentru Tabele: ALT, C, 4, I, se deschide o casetă în care introducem numărul de coloane și 

de linii ale tabelului. Se apasă butonul OK sau tasta ENTER. 

• Pentru Forme desenate: ALT, C, SH, se navighează cu tasta săgeată în jos până se ajunge 

la forma dorită. Se apasă ENTER pentru selectarea formei, apoi se folosește mouse-ul pentru 

desenarea formei. Se desenează prin tragere în diagonală pe slide. 

• Pentru Casete text: ALT, C, X. Se folosește mouse-ul pentru desenarea casetei. Se 

desenează prin tragere în diagonală pe slide. 

• Pentru WordArt: ALT, C, W. Se alege cu tastele săgeți tipul de WordArt dorit. Se apasă 

Enter. Se introduce textul dorit. Se apasă Esc. 

• Pentru Dată și oră: ALT, C, D. Apare o casetă de dialog și se alege tipul de oră și dată 

(care se actualizează automat sau nu), folosind tastele săgeți sau TAB. Pentru selecția unei 

opțiuni (casetă de validare) se folosește tasta Spacebar. Pentru aplicarea opțiunii se apasă 

Enter. 

Aplicație: 

1. Creaţi o prezentare cu numele obiecte.pptx în folderul Documente. 

2. Modificați primul diapozitiv cu aspectul necompletat (blank) și introduceți o imagine la 

alegere din folderul Imagini. 
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3. Introduceți al doilea diapozitiv cu aspectul necompletat/blank. În acest diapozitiv introduceți 

un tabel cu 2 coloane și 3 rânduri. 

4. Introduceți al treilea diapozitiv cu aspectul necompletat. În acest diapozitiv introduceți o 

formă desenată de tip stea cu 5 colțuri. 

5. În al patrulea diapozitiv necompletat introduceți o casetă text în care vă scrieți numele. 

6. În al cincilea diapozitiv necompletat introduceți un WordArt cu denumirea clasei. 

7. Salvați prezentarea. 
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  Studiu de specialitate - Integrarea elevului cu dislexie 

 

Prof. Morogan Daniela  

Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 

 

Elevul cu dislexie 

Dislexia este o deficiență destul de des întâlnită la elevi și constă în împiedicarea capacității de 

a citi. Aceste persoane suferinde de dislexie nu au un grad de inteligență redus, totuși citesc foarte 

greu, proces cognitiv complex. Au probleme în decodificarea fonemelor, deci în învățarea cititului și 

scrisului ortografic. Nu rețin cuvinte, nu rețin foneme.  

Câteva indicii pentru copiii dislexici :  

■ Citire lentă  

■ Citirea nu este cursivă  

■ Citire cu multe greşeli (confundă literele, omite sau adaugă literele, silabele, cuvintele, inversează 

silabele sau cuvintele scurte, citeşte cuvintele distorsionate, incomplete, eronate, repetă silabele din 

cuvânt)  

■ Are dificultăţi în înţelegerea textului citit  

■ Dificultăţi în povestirea textului citit  

■ Dificultăţi în memorarea textului, poeziei  

■ Este nesigur la citirea unor litere  

■ A învăţat încet şi greu literele, citirea silabelor  

■ Greşeşte frecvent rândul în citirea textului  

■ Nu citeşte cu plăcere  

■ Citeşte mai greu în faţa celorlaţi  

■ Oboseşte repede în timpul citirii 

Elev 

Elevii cu dislexie ar putea fi ajutați de un logoped, dar cum acesta lipsește adeseori în școala 

rurală îndreptarea se face din mers, cu ajutorul profesorilor și al colegilor. Discursurile lor sunt neclare, 

ușor incoerente, iar lipsa accentării cuvintelor atrage, din nou, ambiguitate în transmiterea mesajului. 

Activitățile scrise favorizează oarecum pe cei dislexici. 

Idei de activități: fișe; materiale audio-vizual 

Strategii de învățare: implicarea în activități 

Resurse: materiale PPT, fișe, filme 

Evaluare: orală, apreciere, notare 

Părinți 

Familia ajută enorm la îmbunătățirea limbajului acestor copii care au nevoie de atenție 

continuă. Dicția, silabisirea, tonul, intonația atent folosite în casă sunt remedii pentru ei. Dacă acasă 

părinții fac și exerciții de pronunție, problemele pot fi reduse. Totul e o chestiune de timp și de 

implicare din partea tuturor.  

Idei de activități: joc didactic, schimb de rol 

Strategii de învățare: metode: Știu / Vreau să știu / Am învățat ; Brainstorming 

Resurse: flipchart, fișe de lucru, material informativ CJRAE 
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Evaluare: aprecieri 

Cadre didactice 

În integrarea, adaptarea și îndreptarea elevilor cu dislexie se aplică un tratament la îndemâna 

oricărui cadru didactic : folosirea de mijloace educaţionale pentru creşterea capacităţii de a citi. 

Învățarea foneticii, pentru a înțelege cum se leagă literele e un punct de plecare. Citirea cu glas tare 

sub supraveghere, în timpul căreia elevul se află sub îndrumare şi primeşte feedback, reprezintă din 

nou un exercițiu-cheie. Fiecare profesor poate îndruma și corecta un elev dislexic, ba, mai mult, îl 

poate încuraja prin repetare. 

Cum să-l educăm pe copilul dislexic?  

■ Să ne informăm cu privire la fenomenul dislexiei;  

■ Să cunoaştem foarte bine legislaţia cu privire la educarea acestor copii;  

■ Să avem o atitudine pozitivă faţă de el, să avem empatia necesară pentru a înţelege nevoile 

specifice;  

■ Să punem suflet în ceea ce facem;  

■ Să stârnim curiozitatea copilului; 

 ■ Să creăm o atmosferă plăcută, optimă învăţării  

■ Să fim flexibili şi dispuşi să ne modificăm planurile;  

■ Toate activităţile să fie scurte şi să pregătim mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

 ■ Să-i oferim informaţiile în unităţi mici;  

■ Să folosim enunţuri şi instrucţii clare, cu propoziţii scurte şi la obiect;  

■ Să-i oferim explicaţii, pe cât posibil, scurte;  

■ Să fim pregătiţi pentru mai multe explicaţii într-un mod variat până suntem siguri că a înţeles 

totul;  

■ Să nu-l bombardăm cu noţiuni noi (maximum 6 cuvinte într-o oră); 

 ■ Să reformulăm instrucţiunile într-un mod mai simplu, mai accesibil lui;  

■ Să repetăm ceea ce a învăţat deja, eventual prin alte căi de abordare;  

■ Să-i oferim şansa de a ne arăta aptitudinile şi cunoştinţele dobândite;  

■ Să luăm în consideraţie interesul copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare;  

■ Să luăm în consideraţie faptul că nu e capabil să scrie şi să fie atent la noi în acelaş timp;  

■ Să-i oferim fotocopii adecvate cu fonturi mai uşor de citit pentru un copil dislexic;  

■ Să nu uităm că are nevoie de timp mai lung pentru rezolvarea temelor scrise;  

■ Să nu-l obligăm pe copil să citească cu voce tare în faţa colegilor;  

■ Să încercăm să încheiem fiecare oră în aşa fel încât copilul să simtă că a avut succes; 

 ■ Să nu îl comparăm pe copil cu alţii;  

■ Să nu fim surprinşi dacă nu ştie ceva. Să nu intrăm în panică dacă ceva nu reuşeşte, să nu arătăm 

nevrozitate dacă greşeşte;  

■ Să-l motivăm permanent, să-l lăudăm şi să-l încurajăm;  

■ Să apreciem imediat succesul/progresul realizat;  

■ Să observăm semnele oboselii;  

■ Să nu ne grăbim;  

■ Să fim atenţi la scăderea încrederii în sine;  
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■ Copilul să simtă că-i apreciem ideile;  

■ Să fim buni ascultători;  

■ Să ţinem pauză – toată lumea are nevoie de ea;  

■ Să ne relaxăm şi să ne distrăm.  

■ Să nu fim prea ambiţioşi. 

Recomandări cu privire la intervenţia individualizată şi personalizată;  

Pe parcursul procesului de predare-învăţare se vor aplica strategii didactice adecvate pentru elevii cu 

tulburări de învăţare (TSI), ţinând cont de următoarele:  

─ Se utilizează metode multisenzoriale, noţiunile se prezintă sub forme variate (scheme, cuvinte cheie, 

ilustraţii, aparate de redare a vocii, înregistrări video, etc)  

─ Se utilizează scheme şi hărţi conceptuale pentru facilitarea înţelegerii  

─ Se preferă învăţarea prin experienţă  

─ Obiectivele unei teme de studiat se împart în “sub-obiective”  

─ Se oferă din timp scheme grafice legate de tema de studiat, pentru a orienta elevul cu TSI în 

evidenţierea informaţiilor esenţiale  

─ Se promovează interferenţe, integrări şi legături între cunoştinte şi discipline  

─ Se promovează învăţarea colaborativă, în grupuri mici COPILUL DISLEXIC – O 

RESPONSABILITATE COMUNĂ  

─ Se verifică gradul de înţelegere (a sarcinilor, enunţurilor, noţiunilor nou introduse)  

─ Se promovează simplificarea textului care urmează a fi studiat, reducându-se din complexitatea 

lexicală şi sintactică, în cazurile în care este nevoie, fără afectarea conţinuturilor  

─ Se creează situaţii şi activităţi care să conducă la dezvoltarea expresiei orale.  

─ Se adaptează în mod flexibil la stilul de învăţare al copilului cu TSI  

─ Se reduce din efortul de lectură a documentelor prin adaptarea fonturilor, dimensiunea spaţiilor între 

rânduri, asigurarea de fotocopii, fraze scurte.  

─ Se limitează efortul de scriere prin reducerea din lungimea dictărilor, din obligaţia de a lua notiţe, 

de a redacta lucrări în scris  

─ Se ajută copilul cu TSI să-şi gestioneze o agendă pentru a-şi nota corect temele şi lecţiile  

─ Se aleg teme care au şi un caracter practic-aplicativ  

─ Se aplică un sistem de evaluare care să permită elevului cu TSI să-şi poată vizualiza progresele ─ 

Se ajută copilul cu TSI să-şi descopere competenţele/talentele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

https://www.edums.ro/resurseeducationale/files/special/Copilul%20dislexic%20o%20responsabilitat

e%20comuna.pdf  
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O șansă pentru fiecare copil la educația de calitate 

                       Muntean Iuliana Monica 

Liceul Teoretic „ Mircea Eliade” Întorsura Buzăului 

                 Motto: 

                            „Toate ființele umane sunt născute libere și egale, în demnitate și drepturi.”  

                                                               (Declarația Universală a Drepturilor Omului, 1948) 

 

           Speranța lumii noastre este în copii. Însă această speranță este definită de modul cum îi vom 

crește, îi vom educa și îi vom învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi 

și în cea de mâine, căci numai așa vom asigura continuitatea culturii și civilizației umane. 

          Educația este importantă pentru fiecare om. Ea este un drept pentru fiecare copil, indiferent de 

statutul social, etnie, religie și nevoile sale speciale, căci: „Toate ființele umane sunt născute libere și 

egale, în demnitate și drepturi”, cum aflăm din Declarația Universală a Drepturilor Omului, din anul 

1948.  

         Educația este eficientă atunci când consideră educabilul, în centrul ei, ca parte activă și motivată 

la propria devenire. Școala este extrem de importantă, căci prin ea se atinge și se definitivează o 

componentă a educației. Ea are nevoie de sprijinul familiei, al comunității, al societății pentru a 

îndruma adecvat copilul.  

          Un drept la educație de calitate și șanse egale cu ceilalți copii,  au și copiii care învață mai greu. 

Față de aceștia, societatea și școala manifestă și în prezent o gamă variată de atitudini, de la acceptare 

și includere în medii obișnuite, în fața tendințelor accentuate la diferite grade și modalități de separare 

și de izolare față de contextele sociale și educaționale la care au acces toți copiii. 

           De-a lungul timpului, școala și gândirea pedagogică au tratat în diferite feluri problematica 

educației unor copii care învață mai greu sau care nu pot face față cerințelor școlare. În situație 

asemănătoare se află și copiii care provin din medii socio-culturale, geografice sau etnice care nu 

beneficiază de aceleași șanse cu ceilalți copii, ceea ce le reduce adesea posibilitatea de acces și 

participare la o educație școlară adecvată, care să răspundă necesităților lor de dezvoltare umană.  

          Astfel, prin analiza stării de fapt a acestor situații și prin preocuparea cercetării pedagogice a 

apărut ideea unui învățământ, care să cuprindă toții copiii, potrivit paradigmei pedagogice lansate în 

ultima decadă a secolului XX- educație pentru toți-, dar mai apoi și a abordării conceptelor educație 

incluzivă, incluziune și integrare. 

          Incluziune și integrare sunt două concepte moderne recent apărute în didactică, datorită unei 

abordări moderne a educației centrate pe elev, în interesul și sprijinirea acestuia, înlăturând orice tip 

de barieră care afectează educația, cum ar fi: bariere perceptive, cognitive, ale mediului social, 

personale, emoționale, culturale, tabuurile, cenzura excesivă, efecte ale totalitarismului, raționalizarea 

excesivă. 
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      Incluziunea face referire la o educație pentru toţi copiii conform principiului ”resursa urmează 

elevul”. 

      De fapt ce însemnă incluziune? 

       Incluziune reprezintă procesul permanent de îmbunătăţire a promovării unor forme specifice de 

organizare a activităţilor de instruire, cu accent pe valorificarea unor modalităţi concrete de 

individualizare a învăţării a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi, ţinând cont de punerea în 

prim plan a elevului cu particularităţile sale psiho-fiziologice, de realizarea egalităţii de şanse, de 

evitare a discriminării de orice fel, de rezolvare de probleme legate de şcoală ale unor grupuri 

numeroase, comunităţi dezavantajate. 

       Cu privire la cel de-al doilea concept, integrarea face referire la procesul de includere, de încadrare 

sau înglobare a unei părţi într-un tot unitar, iar grupul integrat să adopte regulile impuse de grupul 

majoritar fără să ţină cont de tradiţiile şi obiceiurile grupului integrat sau minoritar. 

      Aici pot să amintesc cazul rromilor care, prin incluziune, pot veni la şcoală în costumele lor, să 

folosească limba lor, să li se ofere posibilitatea de a se manifesta conform tradiţiilor lor, alături de 

majoritari prin integrare. De asemenea, tot aici pot să amintesc de copiii cu cerinţe speciale care 

datorită implementării educaţiei integrate au avut şansa unei educaţii în şcoli obişnuite, alături de copii 

normali, învăţându-i pe toţi să accepte diferenţele dintre ei, să încurajeze relaţii de prietenie şi 

comunicare între toţi copiii din clasă, din şcoală. 

        Prin educaţie integrată se vizează mai ales obiective legate de şcolarizarea normalizată a copiilor 

cu cerinţe speciale educative, iar prin educaţie incluzivă se vizează în principal adaptarea şcolii la 

cerinţele speciale de învăţare ale copiilor, precum şi adaptarea şcolii în general la diversitatea copiilor 

dintr-o comunitate. 

    De fapt ce este integrarea? 

          Integrarea reprezintă procesul care vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale 

aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală etc., printr-o serie de 

măsuri conjugate de ordin juridic, social, politic, pedagogic. 

           Ceea este foarte important la educaţia integrată îl oferă scopul ei: atragerea persoanelor cu nevoi 

speciale, cu handicap uşor în medii de formare normale, generale, dar cu dispozitive de instrucţie şi 

educaţie diferenţiate, circumstanţiate la diversitatea situaţiilor de handicap, precum şi normalizarea 

existenţei acestor persoane şi dobândirea unor competenţe sociale optime care să le asigure o viaţă mai 

uşoară, frumoasă. 

          Integrarea reprezintă educarea copiilor cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copii 

normali; a asigura servicii de specialitate: recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă 

medicală şi socială etc. în şcoala respectivă; a acorda sprijin personalului didactic şi managerilor şcolii 

în procesul de proiectare şi aplicare ale programelor de integrare; a permite accesul efectiv al copiilor 

cu nevoi speciale la programul şi resursele obişnuite: bibliotecă, terenuri de sport etc.; a încuraja 

relaţiile de prietenie şi comunicare între toţi copiii din clasă, din şcoală; a educa şi ajuta toţi copiii 

pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, 
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încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; a accepta schimbări radicale în organizarea şi dezvoltarea 

activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

           Din punctul meu de vedere, cele două concepte educaţionale sunt foarte importante şi de 

actualitate în abordarea modernă a educaţiei, respectând dreptul la educaţie a omului, dând egalitate 

de şanse tuturor, eliminând discriminarea, centrând învăţarea pe elev şi la nevoile acestuia şi, aş mai 

putea afirma că ele se află într-o relaţie de complementaritate. 

            În concluzie, educația este un drept al fiecărui om, prin care se descoperă, se cunoaște, se 

dezvoltă, devine mai bun pentru sine, pentru semeni și societate. Însă, dacă astăzi, unii consideră 

educația o faptă măruntă, căci valorile s-au schimbat între timp, să nu uităm că ea este importantă și 

definitorie pentru a arăta ceea ce suntem ca oameni, mai precis A FI și nu a exista. De asemenea, să 

nu uităm că pentru mulți copii, care au dreptul la educație sau la șanse egale la o educație de calitate 

este importantă fiecare faptă măruntă din partea tuturor. Aș încheia cu aceste cuvinte edificatoare spuse 

de Duane Mellor  „ Chiar și cea mai măruntă faptă este importantă decât cea mai bună intenție.”  
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Adaptarea curriculară la nevoile elevilor cu CES 

                                                                             Prof.Petronela Grigoroaea 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate„Unirea”Pașcani 

 

   Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din 

perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu CES, cât şi 

pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: 

➢  sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; 

➢  aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate; 

➢  realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea realistă 

a  obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; 

➢  diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

De altfel,dacă ținem cont de diferențele individuale oricum, toţi elevii care participă la procesul de 

educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: 

o au abilităţi diferite; 

o au interese diferite; 

o au experienţe anterioare de învăţare diferite; 

o provin din medii socio-familiale diferite; 

o au diferite comportamente afective (timiditate, emotivitate etc.); 

o au potenţial individual de învăţare; 

   Diferenţierea ar trebui să fie o practică incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru că:          

✓  elevii învaţă în ritmuri diferite; 

✓  elevii au stiluri de învăţare diferite; 

✓  cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui elev; 

✓  experienţele de viaţă diferite ale elevilor presupun adoptarea unor metode de învăţare diferite 

dar şi a unor materiale şi mijloace didactice diverse; 

  Unii elevi întâmpină dificultăţi de învăţare la clasă pentru că: 

o  nu au urmat toate etapele în educaţie (neparcurgerea învăţământului preşcolar şi intrarea direct 

în clasa I, abandon şcolar sau absenteism crescut); 

o  prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de comportament; 

o  prezintă tulburări senzoriale de auz sau de văz; 

o  dificultăţi de învăţare a scris-cititului( dislexia-disgrafia); 

o  au dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în spaţiu şi timp, schemă corporală); 

o  au dizabilităţi mintale; 
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o  au dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi de comunicare; 

o  au limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ; 

o  procesul de predare – învăţare - evaluare este neadecvat nevoilor educaţionale şi diferenţelor 

individuale dintre elevi (sarcini prea grele sau prea uşoare, metode neparticipative, timp 

insuficient dozat, material didactic inadecvat sau insuficient,sau suprasolicitant chiar). 

 

Adaptarea curriculară 

  Elaborarea unei adaptări curriculare se poate realiza prin: 

Extensiune - pentru elevii al căror potenţial intelectual nu este afectat, prin introducerea unor activităţi 

suplimentare de însuşire prin compensare a unor limbaje alternative de comunicare, pentru surzi şi 

orbi, activităţi de socializare şi preprofesionalizare. 

Selectarea conţinuturilor din curriculum general pentru elevii din şcoala de masă şi renunţarea la acele 

conţinuturi ce nu pot fi înţelese de copiii cu CES. 

Accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general prin implicarea elevilor cu 

CES într-o serie de activităţi individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora şi 

asigurarea participării la activităţile specifice din învăţământul de masă. 

       Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul 

maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o 

adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul 

şi stilul de învăţare al elevului cu CES. 

        

   Adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea 

diferenţiată se poate realiza prin:  

·        adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, 

planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin 

extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi 

remediere  şcolară  suplimentare ,etc. 

·        adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, 

metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ -participative, jocul 

didactic), materialul didactic (intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin 

suplimentar prin cadre didactice de sprijin); 

·        adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

·        adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi 

individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual.    Evaluarea trebuie 

să vizeze identificarea progresului real realizat de elev luând ca punct de plecare rezultatele 

evaluării iniţiale. Aceste rezultate conduc la selectarea obiectivelor pe care le propunem, la 

selectarea conţinuturilor şi a acelor activităţi de învăţare care vor corespunde cel mai bine nevoilor 

copilului în cauză în scopul unui progres educativ.După o adaptare corectă a programei şcolare 

realizată de către cadrul didactic de la clasă ,în colaborare cu cadrul didactic de sprijin, la 
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potenţialul elevului, urmează structurarea unui plan de intervenţie personalizat cu un scop 

(obiective pe termen lung) şi obiective pe termen scurt. 

     Scopul final al acestuia este de a răspunde cerinţelor elevului pentru asigurarea dezvoltării sale, 

coerenţei şi complementarităţii intervenţiilor ulterioare. 
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Iportanța utilizării tehnicilor inovative în școala incluzivă 

Michai Anamaria 

 Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindelul Isteț”, Turda  

 

Dacă un copil nu se poate adapta metodelor noastre de predare, poate ar trebui să ne adaptăm 

noi cerinţelor lui. 

   Ignacio Estrada 

 

Existența copiilor cu cerințe educaționale speciale a pus în fața învățământului probleme dintre 

cele mai diverse, de la forme de organizare a activității, metodologia didactică, strategiile de evaluare, 

strategiile de predare/învățare, modalități de diferențiere a activității și/sau a conținuturilor învățării, 

etc. până la complexa problemă a segregări sau/și integrării acestor copii în învățământul de masă. 

Convenția cu privire la Drepturile Copilului(CDC) este primul document internațional care 

promovează fără echivoc bunăstarea tuturor copiilor. Din perspectiva art.2 referitor la necesitatea de a 

fi asigurată protecția împotriva oricărei forme de discriminare, copilul cu dizabilități beneficiază, ca 

orice alt copil, de toate drepturile prevăzute în CDC. Articolul 23 insistă asupra creării, de către fiecare 

stat parte, a unui cadru în care copiilor cu dizabilități să li se asigure “o viață împlinită și decentă” și 

“condiții care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia și să le faciliteze participarea 

activă la viața comunității”. 

Cerinţele educative speciale (CES)  derivă din nevoile speciale ale unor persoane, generate de 

existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, cultural. 

“Fiecare copil are caracteristici, interese, abilităţi şi cerinţe de învăţare unice şi de aceea, pentru 

ca dreptul la educaţie să aibă un sens, trebuie concepute sisteme educaţionale şi trebuie implementate 

programe educaţioanle care să ţină seama de extrem de marea diversitate a acestor caracteristici şi 

cerinţe” ( apud, Declaraţia de la Salamanca, UNESCO-1994). 

Așadar, unul dintre cele mei importante aspecte ale învățământului actual este necesitatea de 

adaptare la nevoile copiilor, indiferent de nevoi și indiferent de copii, fie că sunt copii cu CES, fie că 

pur și simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de învățare. 

O nouă dimensiune care începe să se contureze în peisajul învăţământului românesc este aceea 

de democratizare şi egalizare a şanselor fiecărui copil în parte. Acesta este motivul pentru care a luat 

naștere şi şcoala incluzivă, care are ca obiectiv fundamental este de a crea pentru toţi copiii un cadru 

prielnic învăţării, pornind de la ideea că diferenţele dintre oameni sunt normale şi ele trebuie acceptate. 

Un rol fundamental în cadrul şcolii incluzive îl are pedagogia şi învăţarea centrată pe elev. Acest lucru 

implică automat adaptarea curriculumului şi metodelor de predare la capacitatea şi nevoia fiecărui elev 

în parte. Deci, putem afirma  faptul că pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra 

şcolii, şi a funcţiei şi a finalităţilor acesteia, copiii fiind valorizaţi mai mult, educaţia fiind centrată pe 

elev. 

Şcoala incluzivă presupune îmbunătăţirea sistemului educaţional pentru toţi elevii. Implică 

schimbări în curriculum, în modul de predare al profesorilor, în modul de învăţare al elevilor, precum 

şi schimbări în modul în care interacţionează copiii cu CES cu colegii lor şi viceversa.   

Procesul de integrare trebuie să fie un proces de normalizare a vieții persoanelor aflate în 

dificultate. Școala trebuie să ofere o paletă cât mai largă de servicii educaționale care să atragă copii 
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și să le satisfacă cerințele. În această școală trebuie să existe în primul rând comunicare, înțelegere, 

într-un cuvânt un spațiu dominat de acceptare, toleranță și diversitate.  Este știut faptul că din categoria 

copiilor cu cerințe speciale fac parte nu numai copii cu deficiențe, dar și copii care, chiar dacă nu au 

dizabilități organice sau fiziologice, prezintă manifestări repetate de inadaptare la cerințele programei 

școlare. 

Printre avantajele şcolii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt considerați parte 

integrantă a societăţii, au ca model restul colegilor care nu au probleme și atât copiii cu CES cât şi 

colegii lor îşi dezvoltă abilităţile comunicative, devin mai creativi, acceptă diversitatea, etc.; profesorii 

adoptă metode diverse de predare-învăţare, de care beneficiază toţi elevii, nu numai cei cu CES. 

Socializarea între elevii şi dezvoltarea prieteniilor între colegi este, de asemenea, destul de importantă 

în dezvoltarea procesului de învăţare, datorită schimbului de informaţii permanent.  

Un rol important în educarea  copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai adecvate 

strategii educaționale. În acest scop, este absolut necesar ca educatorii să cunoască clasificarea 

tehnologiilor didactice, modalitățile de adaptare a acestora la particularitățile și la nevoile copiilor, să 

monitorizeze și să estimeze impactul utilizării unei anumite metode/procedeu în lucrul cu copilul și, 

respectiv, să decidă care sunt cele mai relevante, mai eficiente, pentru a le promova în activitățile de 

incluziune educațională. Metodele utilizate în procesul educațional în general, și, în particular, cele 

selectate pentru asistența individualizată a copiilor cu CES, trebuie să aibă un caracter funcțional, să 

se bazeze pe buna cunoaștere a particularităților de dezvoltare a copilului, să fie orientate spre 

asigurarea progresului în dezvoltarea acestuia.       

   

Așadar,un rol important în educarea  copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai 

adecvate strategii educaționale. În acest scop, este absolut necesar ca educatorii să cunoască 

clasificarea tehnologiilor didactice, modalitățile de adaptare a acestora la particularitățile și la nevoile 

copiilor, să monitorizeze și să estimeze impactul utilizării unei anumite metode/procedeu în lucrul cu 

copilul și, respectiv, să decidă care sunt cele mai relevante, mai eficiente, pentru a le promova în 

activitățile de incluziune educațională.  

S-a dovedit că activitățile inovatoare utilizate în cadrul claselor incluzive pot îmbunătăţi 

semnificativ performanţa tuturor elevilor. În comparaţie cu educaţia în centre sau şcoli speciale, care 

are riscul de a-i menţine pe copii şi adolescenţi în afara societăţii, şcoala incluzivă constituie un teren 

de pregătire ideal pentru viitoarea lor integrare în societate. În loc să-i izolăm şi să spunem că sunt 

„dificili”, „turbulenţi” sau chiar „handicapaţi”, am putea să admitem faptul că aceşti copii ar putea 

progresa mai mult într-o clasă obişnuită, dacă noi, profesorii, am accepta că toți suntem egali și că 

educaţia este pentru toţi. Iar utilizarea metodele activ-participative  în cadrul activităților permit 

copiilor să-şi satisfacă cerintele educationale prin efort personal sau în colaborare cu alţii.  Utilizarea 

metodele activ-participative a evidențiat o serie de rezultate, cele mai evidente sunt următoarele: 

stimulează interesul pentru cunoaștere; creşte motivației elevilor pentru activitatea de învăţare; crește 

încrederea în forțele proprii; facilitează interacțiunea cu realitatea înconjurătoare, iar lucrul în perechi 

sau în grupe mici de elevi facilitează stabilirea unor relații mai bune cu colegii, colaborarea și sprijinul 

reciproc în realizarea sarcinilor; determină copiii să fie toleranți unii cu alții, să ia decizii prin 

consultarea între ei, să își exprime opiniile realizând o participare activă și înțelegere temeinică a 

realității înconjurătoare. 
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 Cadrele didactice trebuie încurajate să utilizeze practici moderne în cadrul orelor de curs, să 

se autoperfecţioneze în permanenţă în ceea ce priveşte copiii cu CES, dar cea mai iportantă datorie a 

cadrele didactice este acee de a-i face pe copiii fără probleme să-şi accepte şi să-şi ajute colegii cu 

CES, fără să-i ridiculizeze, sau  să îi excludă. 

În învățământul preșcolar se pot utiliza, de asemenea, o serie de metode sau tehnici de lucru 

adaptate vârstei elevilor și nivelului lor de performanță.  

În continuare voi prezenta, pe scurt, un plan de intervenţie în care am utilizat o tehnică inspirate 

din teoriile narative, pe care le-am realizat în cazul unei fetițe diagnosticată cu sindrom hiperchinetic, 

crize de afect și deficit de atenție 

 

1.Date despre copil:  

• Nume şi prenume: R. A.  

• Vârsta: 5ani şi 4 luni  

• Sex: feminin 

• nivel: preșcolar 

• Date familiale de bază: provine dintr-o familie monoparentală, părinți divorțați, constituită din 

3 membri (mama, bunica și fetița). Relațiile intrafamiliale sunt disfuncționale (relația dintre 

părinți fiind una tensionată). 

 2.Date despre problema identificată ( operaționalizat): 

-Descrieți problema: R. A. este un copil de vârstă preşcolară care manifestă accese de furie de fiecare 

dată când îşi doreşte o jucărie cu care se joacă alt copil și este atenționat  că nu e voie să  smulgă 

jucăriile altor copii.   Această stare escaladează, ajungându-se la ţipete şi chiar la lovirea educatoarei 

şi a copiilor. Deasemenea R.A.  vorbește mereu în timp ce cadrul didactic transmite diferite informații 

și răspunde neîntrebată în timpul activităților de câte ori educatoarea adresează întrebări copiilor. În 

ciuda insistenţelor cadrului didactic, fetița continuă să răspundă la toate întrebările educatoarei fără a 

permite și celorlalți copii să răspundă. 

 3.Date despre cauze: 

Individuale ( de la medic) – este diagnosticată cu sindrom hiperchinetic, crize de afect și deficit de 

atenție 

 Relaționale:  

   - cadru didactic: relaţie ineficientă;  

   - colegii de grupă: relaţie ineficientă, evitarea conflictului şi păstrarea distanţei;  

  - membrii familiei afirmă că manifestă accese de furie şi acasă de fiecare data când nu i se face pe 

plac. 

Dependente de context ( probleme familiale, colegiale, personale) 

  4. Stabilirea obiectivelor: 

• Obiectiv pe termen lung:  

O1: automonitorizarea gândurilor automate negative cu privire la interacţiunea cu colegii sau cu 

cadrele didactice; 

• Obiective pe termen mediu:  

O2: dezvoltarea competenţelor interacţionale, interpersonale; 

O3: dezvoltarea spiritului de onestitate în aprecierea propriului comportament; 
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O4: înţelegerea de către părinţi a necesităţii cenzurării comportamentului faţă de copii şi în prezenţa 

acestora. 

• Obiective pe termen scurt:  

O5: să verbalizeze starea emoţională în care se află ; 

O6: să diferenţieze un comportament intenţionat de unul neintenţionat . 

O7: să ridice mâna atunci când dorește  să răspundă;  

O8: să răspundă la întrebările educatoarei doar atunci când este numită;  

O9:să adauge o mărgea în șirag de fiecare dată când reușește să își stăpânească un comportament 

indezirabil. 

  5. Alegerea unei tehnici inspirate din teoriile narative -  ȘIRAGUL DE MĂRGELE 

   6. Adaptarea tehnicii la specificul cazului 

 Tehnica a pornit de la ideea că reuşitele şcolare sau comportamentele prosociale sunt adesea 

minimalizate şi neîntărite. Acest proces îşi are continuitatea în focalizarea pe aspectele negative şi 

monitorizarea acelora care necesită schimbare. Prin oferirea unor modalităţi de monitorizare a 

propriului comportament prin asocierea cu un produs a activităţii, copilul sau elevul îşi formează o 

imagine de ansamblu a capacităţii personale de monitorizare comportamentală. Prin înşirarea unei 

mărgele pentru fiecare comportament dezirabil sau pentru o reuşită şcolară, se produce motivarea 

pentru conturarea sau finalizarea unui întreg. Repetarea a ceea ce este pozitiv va conduce la 

automatizare. În paralel, imaginea produsului prinde contur estetic.  

R.A. adaugă câte o mărgea la șirag de fiecare dată când reușește să își stăpânească un 

comportament indezirabil, să comunice, să colaboreze,să se joace cu copiii și să își aștepte rândul la 

răspuns. 

        7. Modalități de evaluare a reușitei intervenției ( raportare la obiective) 

        - așteptarea rândului la răspuns și formarea deprinderii de a nu întrerupe cadrul didactic în timpul 

activităților;           

       -  R.A. verbalizează stările emoţionale încercănd să-şi stăpănească comportamentul agresiv; 

Așadar se poate concluziona că pentru integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale este 

necesară tratarea demersului educativ ȋntr-o manieră interactivă, aplicarea metodelor și procedeelor 

didactice incluzive,  a materialelor ajutătoare. Toate acestea au o importanță majoră pentru 

cresterea  gradului  de motivație, satisfacție, apartenență la un grup, de incluziune socială și 

emoțională.  
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Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă 

Prof. înv. preșcolar: Teoader Talida – Iolanda 

                                                                  Grădinița cu P.P. “Vis de Copil”, Tg-Jiu 

 

 

Motto: „… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate 

aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere 

sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” Comenius 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu 

deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni 

la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, 

dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să 

suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

           Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiuşitimp.Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în 

grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, 

întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a 

se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

          Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate 

fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. 

        În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de 

şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul 

acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

       Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. 

Pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de curriculum-ul general, în sensul 

că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc activități suplimentare individualizate, 
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menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în cazul  elevilor cu 

deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  

conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților suplimentare  în 

care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev 

trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. 

Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, 

adaptându-se după fiecare  

        Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. Copiii cu tulburări vizuale, tulburări 

de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor 

educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, 

asistenţă psihoterapeutică. 

         Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-

i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale 

pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în 

calea participării lor la educaţie. 

         În concluzie, copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât 

consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu 

implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un 

real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei. 

Școala incluzivă trebuie să fie o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

1.Verza F “Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială”, Ed Fundatiei Humanitas, 

2002. 

2. Alois Ghergut, 2006, Psihologia persoanelor cu cerinte speciale, Editura Polirom, Iasi; 

3. Cretu Carmen, 1999, Curriculum diferentiat si personalizat, Editura Polirom, Iasi; 

4. Vrajmas Ecaterina, 2001, Strategiile educatiei inclusive, Editura Polirom, Iasi; 

COPII CU CES 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1969 
 

Prof. Înv. Preș. Bejenaru Elena-Cosmina 

Liceul Tehnologic”G-ral C-tin Sandru”Bilta, Runcu, Gorj 

 

Cerinţe Educative Speciale desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor 

generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care constau într-o şcolarizare adaptată particularităţilor 

individuale, caracteristice unei deficienţe, precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/recuperare 

corespunzătoare.  

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reţineri faţă de persoanele cu 

deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni 

la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului.Persoanele deficiente, la rândul lor 

au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl consideră dezastru, iar altele un simplu 

inconvenient. 

De cele mai multe ori, copii cu CES sunt respinși de societate, aceștia intră în relaţii cu alte 

persoane care au aceleași probleme, și singuri se izolează de societate. 

 Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate 

fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. 

În școală elevilor cu C.E.S. au  un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul. Stilul de predare trebuie să fie cât mai 

apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi 

perioadă de timp.  

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-

i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru.  

Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare 

a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură 

la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea şcolară pe baza 

apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi 

nu justifică excluderea din şcoala de masă. Al doilea argument care susţine necesitatea mişcării 

integraţioniste este acela că şcoala de masă este cea care asigură mediul, precum şi nivelul de calitate 

cel mai propice învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu 

dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se asigure o 

atmosferă mai primitoare şi de acceptare. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii 

despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi 

învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic 

nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele 

de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să 

satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la 

toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă 

si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

 

,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga) 
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Educarea personalităţii copiilor cu tulburari de limbaj 

Mihiț Flavia Emanuela 

Liceul Teoretic ,, Adam Muller Guttenbrunn ”Arad 

 

 

Acest proces trebuie să înceapă o dată cu corectarea tulburării de limbaj, indiferent de vârsta 

logopatului, dar este, în primul rând, necesară la copiii de vârsta şcolară şi, în special, la cei care se 

află în perioada pubertăţii şi adolescenţei. 

La apariţia tulburărilor de personalitate contribuie adeseori, fără ca ei să-şi dea seama, părinţii 

şi educatorii (prin apostrofarea şi solicitarea insistentă  a  copiilor  să  vorbească  corect),  atitudinea  

colegilor  de ridiculizare şi ironizare determinându-i pe cei cu deficienţă să devină retraşi şi închişi în 

ei înşişi. 

În această situaţie, educarea personalităţii trebuie să urmărească: 

a) redarea încrederii în propriile posibilităţi; 

b) crearea convingerii că tulburarea de limbaj nu presupune un deficit intelectual; 

c) crearea convingerii că ea este o tulburare pasageră care poate fi corectată; 

d) crearea încrederii în logoped; 

e) înlăturarea negativismului şi redarea optimismului. 

Pentru  îndeplinirea  acestor  obiective  un  rol  important  îl  are înregistrarea vorbirii 

logopatului la începutul tratamentului logopedic şi apoi, periodic, pe măsura obţinerii unor rezultate 

pozitive în activitatea de corectare, chiar dacă acestea sunt numai parţiale. Astfel, acesta va putea să-

şi  asculte   vorbirea  din  prima  înregistrare  şi  să  o  compare  cu înregistrările ulterioare,  ceea ce îi 

dă încredere în sine şi în logoped şi optimismul că această tulburare poate fi corectată. 

Un rol important îl are şi atitudinea părinţilor, profesorilor şi a colegilor faţă de această 

persoană. În acest sens, logopedul trebuie să le explice  ce  înseamnă  tulburarea  pentru  copil,  faptul  

că  ea  poate  fi corectată, că ei trebuie să manifeste înţelegere şi tact. 

E.  Verza  consideră  că  rezultatele  cele  mai  bune  în  educarea personalităţii le are 

psihoterapia. Pentru aplicarea psihoterapiei trebuie să se aibă  în vedere: etiologia şi simptomatologia 

deficienţei de limbaj, vârsta persoanei, particularităţile personalităţii ei, nivelul său de cultură şi de 

dezvoltare intelectuală. Prin psihoterapie se urmăreşte înlăturarea fricii patologice de a vorbi şi a 

sentimentului de inferioritate. Subiectul trebuie convins  că  poate  vorbi  bine  şi  că  sensibilitatea  sa  

exagerată  este nejustificată. Psihoterapia are la bază o serie de metode şi tehnici psihopedagogice care 

se folosesc în vederea restabilirii echilibrului psiho- fizic al logopatului, încercând să şteargă din 

mintea subiectului cauzele care au  declanşat tulburarea, să înlăture şi să prevină unele simptome, 
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creând în felul acesta, condiţii favorabile pentru acţiunea altor procedee logopedice în cadrul unui 

tratament complex. 

            Psihoterapia poate fi aplicată individual, mai ales la început, dar şi în grup. La constituirea 

grupului este foarte important să se ţină seama de vârsta logopaţilor, de nivelul lor de cultură, de gradul 

de inteligenţă, de tipul de deficienţă şi de cauzele care au declanşat-o. Forma sub care se poate utiliza  

psihoterapia este aceea a unor discuţii, a prezentării unor filme, conţinând imagini liniştitoare şi 

semnificative, însoţite de discuţii, a ascultării   muzicii   cu   caracter   liniştitor,   a   ascultării   cu   

ajutorul înregistrărilor a progreselor realizate în vorbire, a utilizării sugestiei şi a hipnozei,  a  jocurilor  

(la  vârstele  mici).  R.Schilling  foloseşte  „jocul curativ logopedic”, în cadrul căruia copii se substituie 

poeţilor, regizorilor şi actorilor. La început sunt mute, rezumându-se doar la mişcare, pentru ca treptat 

să se ajungă la sunete şi zgomote (imitarea unor animale însoţite de  mişcările  corespunzătoare,  

zgomotul  unor  maşini,  a  vântului),  la cântece şi la  vorbire.  Jocurile de mişcare ajută la folosirea 

gesturilor expresive în timpul vorbirii, apelative şi indicative. 

Psihoterapia  nu  trebuie  limitată  numai  la  cel  ce  suferă  de  o deficienţă, ci ea se extinde şi 

asupra persoanelor cu care logopatul vine în contact: părinţi, fraţi, surori, rude. Astfel, activitatea 

psihoterapeutică este continuată pe un alt plan (în cadrul familiei), ceea ce exercită o influenţă 

favorabilă asupra subiectului şi prin aceasta, asupra rezultatelor finale ale psihoterapiei. 
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STUDIU DE CAZ  

CUM COMUNICĂM CU PREȘCOLARUL CU CES? 

 

Prof. Învățământ Preșcolar: Stoican Elena Georgiana  

Grădinița cu P.P. nr .28, Ploiești 

 

1. SESIZAREA CAZULUI 

 Copilul P. L. în vârstă de  5 ani, prezintă deficienţe de vorbire, de adaptare şi integrare şcolară, 

reflectate  în planul comunicării cu cadrul didactic și grupa de copii. 

Factori individuali: 

• dezinteres faţă de activitatea desfășurată la grupă;  

• tulburări de conduită; 

• hiperactivitate și deficit de atenție; 

• comportament de opoziție și rezistență; 

• întârziere în dezvoltarea limbajului. 

Factori familiali:     

• lipsa limitelelor în cadrul familiei;     

• părinții nu au autoritate asupra lui;                       

• condiţii materiale bune; 

• aşteptări reduse din partea familiei în ceea ce privește comportamentul și progresul 

preșcolarului 

• părinții nu sunt căsătoriți și există un climat familial tensionat; 

Obiectiv: 

• determinarea cauzelor, reducerea comportamentului indezirabil, creşterea motivaţiei intrinseci 

pentru participarea la activitățile desfășurate în cadrul grupei;  

I Abordarea cazului: 

A. Prezentarea cazului: 

• uneori are relaţii conflictuale cu colegii de grupă,  

• refuză să participe la activități; 

• întâmpină dificultăți în concentrarea pe sarcină; 

• îi place să fie în centrul atenției având un comportament nepotrivit; 

• vorbește în același timp cu cadrul didactic,fără să asculte ce i se spune; 

• încălcarea frecventă a regulilor; 

• perturbarea activităților didactice; 

• agresivitate fizică față de colegi; 

• distrugerea jucăriilor ; 

• dificultăți în menținerea și stabilirea relațiilor interpersonale; 

• opoziție/refuz în respectarea cerințelor.  

• este mereu agitat, neliniștit, nu-și găsește niciodată poziția potrivită pe scaun; 

• își mișcă mâinile, picioarele, pleacă de la masă, își găsește alte ocupații în timpul activităților. 
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EXAMINAREA PREȘCOLARULUI DIN MAI MULTE PERSPECTIVE 

 1. Analiza activităţii şcolare: 

✓ participare slabă la majoritatea activităţilor desfăşurate la grupă; 

✓ îşi îndeplinește sarcinile cu mare greutate şi sub directa supraveghere a cadrului didactic, uneori 

refuză îndeplinirea sarcinilor primite ; 

✓ manifestă interes crescut pentru activitățile de educaţie fizică şi jocuri de mişcare fără a putea 

ține pasul cu colegii pentru că nu ascultă indicațiile cadrului didactic; 

✓ manifestă interes scăzut la toate celelalte activități didactice. 

 

2. Observaţii psihopedagogice: 

✓ inteligenţa –înţelege greu ceea ce vrei să-i transmiţi ; 

✓ gândirea – concret-intuitivă; 

✓ limbajul oral –slab dezvoltat; 

✓ memoria –de scurtă durată; 

✓ atenţia – capacitate redusă de concentrare, obosește uşor; 

✓ voinţa – nehotărât, influenţabil; 

✓ deprinderi de gândire şi perceptie – intuitivă; 

✓ afectivitate – prezintă un dezechilibru afectiv, oscilează între dispoziţii afective pozitive şi 

negative în perioade foarte scurte de timp; 

✓ caracter – dezinteres faţă de activitatea în grup , fluctuant în realizarea sarcinilor , uneori 

încăpățânat; 

✓ echilibrul sistemului nervos – are rzistență foarte scăzută la frustrare; țipă sau produce diferite 

onomatopee în timpul activităților frontale; se plictisește uşor, nu rezistă la efort intelectual 

susţinut; nu respectă limitele;  

 

3. Relaţii sociale: 

✓ familie – relaţii bune cu familia, părinții sunt neputincioși în fața lui 

✓ colegii de grupă –se joacă cu toți colegii de grupă dar, uneori aceștia îl resping pentru că le 

strică jocurile; 

✓ grup de prieteni – nu are un grup de prieteni sau un prieten anume. 

C.Descoperirea cauzelor 

 După discuțiile cu mama copilului am aflat că și acasă manimestă același tip de comportament. 

Părinții nu îi refuză nimic, nu i-au impus limite, și nu pot gestiona comportamentul copilului. În ceea 

ce privește dificultățile de vorbire au lucrat cu un logoped o perioadă scurtă de timp. 

 Am reușit să obțin promisiunea că vor căuta ajutor de specialitate. 

 

 II. ELABORAREA STRATEGIILOR DE ACŢIUNE (MĂSURI) 

  Se va avea în vedere crearea unui program de ameliorare . 

  Fixarea obiectivelor 

 Obiective pe termen lung 

●  examinarea copilului de către specialiști ( logoped, consilier psihopedagogic); 

●  diagnostic al rezultatelor; 
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●  colaborare în rezolvarea problemelor; 

● crearea unui mediu adaptativ și suportiv în grupă; 

 

Obiective pe termen scurt 

1. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse activităţi instructive-educative, pentru a fi 

responsabilizat mai mult 

2. Va primi diferite activități și jocuri prin care să creștem timpul de concentrare pe sarcină. 

Metode şi strategii 

• I se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în 

situaţiile în care interacţionează cu grupul de copii, prin responsabilizarea sa în competiţii, 

concursuri sportive ,artistico-plastice. 

• Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el. 

• strânsă legătură cu familia. 

• Preșcolarul va fi încurajat permanent de către educatoare şi colegi . 

• Va lucra o dată pe săptamană cu consilierul şcolar.  

 Participarea în clasă 

Educatoarea îl va ajuta în fiecare zi să se implice tot mai mult în realizarea sarcinilor primite 

explicându-i cât mai clar cerinţele şi urmărind îndeplinirea lor. Acest fapt are ca scop creșterea gradului 

de satisfacție în participarea la  activităţile desfăşurate în clasă. Rolul jucat de educatoare va scădea în 

funcţie de progresul înregistrat de copil, astfel încât să-i permită să participe sau să răspundă spontan 

la programul grupei .  

Participarea preșcolarului la discuţiile din grupă vor fi apreciate de ceilalţi copii prin aplauze.  

      Şedinţe de consiliere 

O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabine. 

O dată pe săptămâna va merge la cabinetul de logopedie  

      Evaluarea programului de schimbare 

La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu 

preșcolarul, mama şi consilierul şcolar. 

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi s-au observat progrese rapide în relaţiile 

spontane ale lui L.P cu alte personae, mai ales cu grupul preşcolarilor. 

Dialogul lui L.P. cu consilierul şcolar şi cu doamna educatoare  au arătat că a  crescut   

încrederea sa în relaţiile cu ceilalţi. 
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Studiu de caz – disgrafie 

 

Prof. Vasiluță Luciana Ancuța – C.S.E.I ”Constantin Pufan” 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 

Date despre subiect: 

Inițiale: B.M.M 

Genul: feminin 

Vȃrsta: 8 ani 

Clasa: a II-a  

Date familiale: B.M.M provine dintr-o familie cu patru copii, ea fiind al doilea copil. Sora mai 

mare are vȃrsta de 10 ani și frecventeazǎ aceași școlalǎ ca și subiectul studiat. Ceilalți doi frați sunt 

mai mici, cu vȃrste de 5 ani și respectiv 3 ani, fiind preșcolari. Mama este casnicǎ, iar tatǎl este 

muncitor ȋn construcții. Ambii pǎrinți sunt absolvenți a unor școli profesionale. Familia locuiește ȋntr-

un apartament cu douǎ camere la marginea orașului, iar situația financiarǎ este modestǎ. 

Prezentarea cazului: 

Diagnosric psihologic: nivelul intelectual a fost stabilit cu ajutorul Matricilor Progresive Raven 

avȃnd un IQ de 100. 

Diagnostic medical: clinic sǎnǎtos; 

Diagnostic psihomotor: lateralitate dreaptǎ; 

Diagnostic logopedic: disgrafie;  

Subiectul prezintǎ omisiuni, inversiuni, substituiri și adǎugiri ȋn scriere. Ritmul de scris este 

foarte lent. 

Profilul psihologic al subiectului: 

- percepția: denumește culorile, deține noțiunile temporale de bazǎ; 

- memoria: predominǎ cea involuntarǎ și de scurtǎ duratǎ; 

- atenția: concentrare scǎzutǎ; 

- gȃndirea: ȋnțelegrea noțiunilor simple, uzuale; 

- afectivitate: nu prezintǎ tulburǎri afective; 

- atitudine personalǎ: slab interes pentru activitatea școlarǎ și pentru pregǎtirea temelor; 

- socializare: integrare greoie ȋn colectivul clasei, este timidǎ. 

Situația școlarǎ: predominǎ calificativele de bine. 
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Comportamentul la lecții: este o elevǎ timidǎ, rǎspunde la lecții doar dacǎ este solicitatǎ de 

ȋnvǎțǎtoare, rezolvǎ sarcinile de lucru mai greu. Frecvența cursurilor este zilnicǎ, nelipsind decȃt din 

motive justificate. 

Comportamentul ȋn afara școlii: ȋși ajutǎ mama ȋn treburile gospodǎrești și alocǎ mult timp 

activitǎții de joacǎ. 

Planul de intevenție: 

Domeniul de intervenție: Limbaj și comunicare 

Obiecive: 

- formarea percepției formelor grafice; 

- formarea percepției de mǎrime; 

- formarea percepției spațiale; 

- recunoașterea și identificarea literelor, silabelor, cuvintelor ȋn scris; 

- scrierea corectǎ a silabelor, cuvintelor, propozițiilor; 

Nivelul inițial al subiecului: cunoaște literele ȋnvǎțate, ȋnsǎ face confuzii ȋn scriere ȋntre f-p, f-

v, produce inversiuni de litere, omite sau adaugǎ litere.  

Activitǎțile: 

- exerciții de identificare a mǎrimilor: mic-mare, lung-scurt; 

- exerciții pentru orientarea și ȋncadrarea scrierii ȋn paginǎ;  

- exerciții de scriere a literelor dupǎ dictare și copiere, pentru corectarea substiuirii literelor: f-p, 

f-v; 

- exerciții de scriere a silabelor deschise și ȋnchise, pentru corectarea inversiunilor de litere: pa-

ap, da-ad, etc; 

- exerciții de scriere de cuvinte, pentru corectarea omosiunilor și adǎugirilor de litere: azi-azji, 

vocea-voca, etc; 

- exerciții de analizǎ și sintezǎ foneticǎ și graficǎ a cuvintelor; 

- exerciții de transcriere și dictare de cuvinte și propoziții; 

Metode de realizare: analiza foneticǎ și graficǎ, explicația, demonstrația, exercițiul, munca 

independentǎ, jocul didactic; 

Criterii minime de evaluare: 

- sǎ discrimineze forma graficǎ a literelor f, v, p; 

- sǎ identifice literele f, v, p ȋn cadrul silabelor, cuvintelor, propozițiilor simple; 

- sǎ scrie dupǎ dictare silabe, cuvinte, propoziții simple; 

      Instrumente de evaluare: fișe de lucru, probe de examinarea scrierii. 
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Examinarea scrierii 

 

Graficul prezentat indicǎ numǎrul de greșeli ȋn scriere obținut de subiect, atȃt la examinarea 

inițialǎ, la implementarea programului de intervenție, cȃt și la examinarea finalǎ. Examinarea s-a 

raportat la un numǎr de 10 cuvinte scrise, unde au fost urmǎrite: omisiunile, substituirile, inversiunile 

și adǎugirile. 

Concluzii: 

Subiectul B.M.M a colaborat pe timpul intervenției rezolvȃnd toate sarcinile de lucru, ȋn ritm 

propriu, a fost activ pe parcursul activitǎților desfǎșurate. Ȋn urma intervenție dificultǎțile de scriere s-

au ameliorat semnificativ, iar subiectul a prezentat ȋncredere ȋn sine ȋn timpul lecțiilor. 

Se recomandǎ ca subiectul sǎ fie antrenat ȋn diferite activitǎți care solicitǎ abilitǎțile motrice, 

iar activitǎțile de scriere sǎ fie continuate și acasǎ de cǎtre subiect, pentru eliminarea definitivǎ a 

greșelilor de scriere. 
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O șansă pentru fiecare 

                                   Prof. Iacob Corina Carmen – C.N.„Mihai Eminescu” Oradea 

                              Prof. Ardelean Camelia Mirela – C.N.„Mihai Eminescu” Oradea 

 

Motto: „Atunci când, îndreptându-i pe cei mai mici ca tine pe calea educației, începi să-ți dai seama 

de propriile lipsuri și cauți să le îndrepți, deci când începi să-ți desăvârșesti propria educație prin cei 

pe care îi educi, atunci ai devenit un adevărat educator” (Anton Moisin) 

   Elevi cu probleme, elevi cu deficiențe, elevi cu CES sunt din păcaate o realitate permanentă în mediul 

școlar; sunt copii care pot avea o șansă, care pot traversa viața alături de noi dacă le vor fi identificate 

și tratate din timp nevoile, dacă li se vor acorda o atenție specială. Prin realizarea unei punți relaționale 

între pedagog, elev și părinte, prin monitorizarea progreselor și rezultatelor, prin dezvoltarea 

abilităților emoționale, cognitive, a conștiinței și a motivației, printr-o înțelegere aprofundată a 

copilului, a mediului familial și social putem face minuni în creșterea performanței celor cu deficiențe 

mentale și comportamentale. 

  Tulburările cel mai des întâlnite la copiii cu dificultăți în învățare sunt: 

• Deficiența de atenție (ADHD) 

• Dificultăți de citire ( dislexia), de scriere ( disgrafia), de calcul (discalculia) 

• Tulburări ale limbajului oral, vocabular sărac 

• Dificultăți de prelucrarea a informațiilor perceptive, auditive și vizuale 

• Tulburări de comportament social 

   Aceste tulburări apar ca urmare a afectării sistemului nervos al copilului, fie din cauze ereditare, fie 

în viața intrauterină, la naștere sau în primii ani de viață. 

   Metode utilizate în terapia copiilor ar fi: 

• Managementul stresului prin exerciții de relaxare, vizualizare și respirație 

• Exprimarea emoțională prin identificarea factorilor ce declanșează distres 

• Îmbunătățirea stimei de sine prin implicarea copiilor în diverse activități 

• Îmbunătățirea relaționării cu cei de vărstă apropiată sau cu adulții 

• Managmentul comportamentului – copilul fiind ajutat să-și controleze comportamentul sau 

să îl înlocuiască cu unul nou – pozitiv 

    Fiecare copil trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat de recuperare care să ajute la 

dezvoltarea potențialului său fizic și psihic pe care îl are. Aceasta se realizează printr-o planificare 

individualizată a învățării și o diferențiere curriculară. Astfel, Anexa la OMEN nr. 3124/20.01.2017 

Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare stipulează că 

„adaptarea curriculară este orice măsură prin care se accesibilizează curriculumul național în raport cu 

nevoile speciale/cerințeleeducaționale speciale ale elevilor. În acest context, se pot stabili mai multe 

niveluri de adaptare, de la adaptarea contextului fizic, a metodelor de predare, până la adaptarea 

conținuturilor și a cerințelor curriculare”. Structurarea și organizarea activităților de învățare specifice 
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presupune analiza situației elevilor și a obiectivelor curriculare pentru realizarea unei adaptări 

corespunzătoare.  

   Activitățile extracurriculare cum ar fi: excursiile, plimbările, vizitele la diferite instituții, serbările 

școlare, vizionarea de piese de teatru, concursurile desfășurate într-un cadru informal vor permite 

copiilor cu dificultăți în învățare/ adaptare să se dezvolte intelectual mult mai ușor. În orice tip din 

aceste activități extrașcolare se antrenează copiii în diverse situații de învățare, le dezvoltă imaginația, 

creativitatea, îi apropie unul de altul, le dezvoltă dorința de implicare, spiritul critic și autocritic, 

exprimarea liberă, creșterea încrederii de sine, a concentrării, a abilităților de comunicare. 

  În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să 

fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de 

frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi 

atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale 

accesibile  particularităţilor individuale, de vârstă ale copiilor și a nevoii lor speciale. 

„Copilăria este lumea miracolului și a magiei: este ca și cum creația ar răsări trandafirie din noapte, 

totul fiind proaspăt și uimitor.” (Eugen Ionescu) 
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Elevi diferiți - Egalitate de șanse  

Prof. Bordeianu Violeta 

Liceul “Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov, Jud. Neamț 

         Trăim într-o societate în care se pune tot mai mult accentul pe diversitate, iar rolul şcolii este de 

a-i învăţa pe tineri cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe lingvistice, culturale sau 

sociale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor care îi unesc.  

        Termenul tot mai des auzit este “toleranță”, atitudine ce presupune a recunoaște, a aprecia și a 

facilita procesele implicate în explorarea şi descoperirea noului, fapt care conduce la întărirea relaţiilor 

în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce 

în ce mai complexă. Multiculturalitatea este un fenomen care ne îmbogăţeşte cu diversitate, iar copiii 

trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să interacționeze pozitiv în această lume diversă. 

       În cadrul disciplinelor de învăţământ, elevii pot fi educați în spiritul toleranţei, al respectării 

drepturilor omului, iar la nivelul activităţilor extracurriculare, se pot organiza activităţi care să implice 

comunitatea. Astfel, participanţii pot să se cunoască mai bine, să coopereze şi să trăiască împreună 

diferite evenimente (activităţi muzicale şi sportive, evenimente culturale şi sărbători locale, înfrăţiri 

etc).  

        O categorie adeseori marginalizată o reprezintă cea a copiilor cu diverse dizabilităţi sau a celor 

cu cerinţe educative speciale. În acest sens, profesorii trebuie să fie corect formaţi, să îşi conştientizeze 

propriile prejudecăţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor, iar instituţiile de 

învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare  prezente în 

interiorul lor. 

         Noțiunea de CES desemnează necesitățile educaționale complementare obiectivelor generale ale 

educației formale, necesități care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale sau 

caracteristice unei deficiențe ori tulburări de învățare, precum și o intervenție specifică, prin 

reabilitarea, recuperarea corespunzătoare. Cu alte cuvinte, CES exprimă  necesitatea de a acorda o 

atenție și o asistență educațională suplimentară anumitor copii, în absența căreia nu se poate vorbi 

efectiv de egalizarea șanselor.  

          Elevii cu cerinţe speciale pot prezenta diferite tipuri de deficiențe, cum ar fi: deficienţe mintale, 

deficienţe de auz sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de 

comunicare şi relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile 

copiilor care eşuează la şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin din 

comunităţi etnice defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând caracteristici, 

interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. Conceptul de cerinţe educative speciale presupune 

necesitatea unei abordări diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe 

care le prezintă. 

         Şcolile deschise, prietenoase, în care se urmăreşte flexibilizarea curriculumului, calitatea 

predării-învăţării, evaluarea permanentă şi parteneriatul educaţional sunt şcoli incluzive. 
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        Pentru a eficientiza învățarea în şcoala incluzivă, ar putea fi utilizate următoarele strategii de 

sprijinire a copiilor: 

- selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de 

copiii cu cerinţe speciale; 

-folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să 

sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă; 

- învăţarea interactivă (directa implicare a şcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv, colaborare 

şi comunicare între elevi, între profesori şi elevi, între profesori); 

-lucrul în echipă- metodă ce oferă copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, 

strategiile personale de lucru, informaţiile;  

- oferirea tuturor elevilor o cantitate egală de atenţie, încurajare, consideraţie; 

- crearea unor aşteptări egale pentru fete şi băieţi în ceea ce priveşte succesul activităţilor de învăţare; 

- negocierea obiectivelor; 

- evaluarea continuă a învăţării (prezenţa unui răspuns permanent la conţinuturile şi mesajele primite 

de la cel care învaţă); 

- organizarea unor ședinţe cu părinţii, discuţii individuale, în cadrul cărora părinţii să fie informaţi 

despre oferta educaţională a școlii (misiune, politici, curriculum etc.), progresul copiilor (din punct de 

vedere academic și în ceea ce privește dezvoltarea personală); 

- organizarea activităţilor de informare pentru părinţi, axate pe diverse tematici relaţionate cu educaţia 

copilului și cu incluziunea copiilor cu CES/dizabilităţi; 

- organizarea unui mediu de învăţare plăcut, interesant, stimulativ, prietenos, în care toţi copiii să se 

simtă confortabil, în siguranţă şi valorizaţi; 

- implementarea unor programe CDS/CDI la nivelul învăţământului primar, gimnazial şi liceal care să 

abordeze tematica discriminării şi egalităţii de şanse în educaţie. 

        Aşadar, toate aceste mijloace si metode interactive determină solicitarea mecanismelor gândirii, 

ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii copiilor. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează 

şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor, formându-şi caracterul şi dezvoltându-

şi personalitatea. 
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Integrarea școlară a copiilor cu TSA 

                                                     Înv. Rusu Lăcrămioara-Violeta 

 Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu,, Rădăuți 

 

               Autismul este o tulburare definită comportamental, caracterizată prin modificări calitative 

ale comunicării, interacțiunii și imaginației sociale, prin restrângerea ariei de intereseși, adeseori, prin 

manierism și comportări repetitive stereotipe. Hipo- sau hiper-sensibilitatea senzorială față de mediu 

reprezintă trăsături frecvent întâlnite. Este cea mai răspândită dizabilitate din cadrul grupului de 

tulburări pervazive de dezvoltare. Astfel, autismul se prezintă ca o afectare globală, care cuprinde 

abilități și deficiențe, care variază de la o persoană la alta. Caracteristicile comportamentale și 

deficiențele mintale diferă și ele de la o manifestare de nivel mediu, la una foarte severă. Persoanele 

cu autism prezintă o combinație individualizată și distinctivă de nevoi și calități. Autismul apare 

înaintea vârstei de trei ani ; I se caracterizează prin funcționarea deviantă și/sau întârziată în unul dintre 

următoarele domenii: interacțiune socială, comunicare verbală sau nonverbală, comportament. Pe 

lângă aceste trăsături specifice, tulburarea este însoțită adeseori de fobii/ stereotipii, perturbări ale 

somnului și ale alimentației și gesturi auto-agresive.   

                  Identificarea precoce a TSA va fi urmată de tratamentul și terapia adecvată pentru un parcurs 

optim spre recuperare.  Autismul nu se poate trata total și definitiv ca alte afecțiuni, dar se poate 

ameliora şi pacienții pot să capete deprinderi de viață cât de cât autonomă.De aceea,  intervenția de 

specialitate intensivă și cât mai timpurie influenţează şi integrarea copilului într-o instituţie de 

învăţământ. 

              Integrarea școlară a acestor copii  cu TSA nu este o utopie, fiind perfect realizabilă dacă există 

un cadru legislativ drept suport și dacă există factori de decizie atât la nivel educațional cât și social 

care să pună mai presus decât orice altceva interesul copiilor și necesitatea acestora de a avea acces la 

educație. În mod sintetic, integrarea școlară cu succes a copiilor autiști presupune - intervenție de 

specialitate intensivă și cât mai timpurie, colaborare între specialiști, colaborarea activă între terapeuți 

și părinții copiilor cu autism, comunicare și schimb reciproc cu educatorii și învățătorii copiilor, 

existența unor profesori sau terapeuți de sprijin la clase, plus o legislație corectă pentru sprijinirea 

copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

       Pentru ca acești copii să poată fi integrați în școli de masă este nevoie în special de o mai 

mare disponibilitate a cadrelor didactice, adaptarea și individualizarea curriculumului conform 

capacității copilului, o colaborare permanentă între părinți și cadrele didactice și existența unor 

programe individualizate suplimentare, desfășurate sub coordonarea unor specialiști care urmăresc 

parcursul educațional al copilului, ajutându-i dezvoltarea. 

       Se pot identifica o serie de direcții de acțiune în ceea ce privește activitatea cu copii autiști: 

1. O structurare riguroasă a mediului, la care se adaugă o curriculă pentru activităţile zilnice, 

disciplinele şcolare şi activităţile de recreere - toate reprezentând arii ce necesită intervenţii 

personalizate. Întâlnim aici o diferenţiere curriculară, adică reflecţia asupra predării şi învăţării în 

modalităţi noi şi diferite, în mod continuu şi flexibil. A aborda astfel lucrurile constituie o strategie 

eficientă de predare-învăţare, cu focalizare pe curriculum. 
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2. O abordare absolut individualizată, ce trebuie să ia în calcul spectrul extrem de larg al 

simptomelor autiste, precum şi diferenţele legate de coeficientul de inteligenţă, deficitele autiste şi 

nivelul general al achiziţiilor. 

3. Accentul va fi pus pe modalităţi de predare concrete – în special de tip vizual şi/sau prin 

comunicare facilitată. 

În desfășuarea activității educaționale cu copii autiști, cadrele didactice trebuie să fie conștiente 

de necesitatea integrării acesteia într-un orizont de timp îndelungat, necesar pentru evaluări periodice 

atât ale achizițiilor cognitive cât și de dezvoltare. 

Scopurile și obiectivele predării trebuie specificate în termeni de comportament și indici de 

control (cât durează, ce criterii trebuie îndeplinite pentru succes, etc). 

De asemenea pentru o integrare școlară de succes, sprijinul și implicarea familiei sunt esențiale. 

Acceptarea tulburării pervazive de dezvoltare, informarea și implicarea familiei în toate aspectele 

intervenției este esențială. Rezultatele foarte bune le au copii a căror părinți sunt co-terapeuți, care 

colaborează strâns cu terapeuții. În lipsa unei colaborări strânse în acest sens, copiii pot manifesta un 

comportament provocator sau inadecvat, deoarece nevoile lor de învăţare nu sunt satisfăcute sau 

întâmpină dificultăți sociale sau emoționale acasă sau la şcoală. 

Stilul educațional utilizat în lucrul cu copii autiști este sensibil diferit de cel utilizat în mod 

curent. Stilul va fi adaptat la nevoile de bază ale sindromului autist, în ceea ce privește formularea 

clară a cerințelor, structurarea acestora și respectiv a spațiului și timpului. 

Specialiștii au formulat următoarele recomandări în ceea ce privește stilul educațional adaptat 

lucrului cu copii autiști: 

•  Tonul trebuie să fie ferm. Fermitatea variază în funcţie de fiecare copil. Nu există loc de 

negocieri. A fi ferm nu înseamnă a fi rău. 

•  La început, copilului autist i se dau sarcini scurte, în cuvinte puţine. (ex. „Arată mâna!” , „Fă 

aşa!”, „Colorează casa!”, „Pune pe…!” etc). După ce învaţă primele noţiuni şi are în vocabular un 

număr mare de cuvinte, se complică cerinţa. 

•  Se utilizează termeni de limbaj comun. Copilul autist nu înţelege sensurile figurate, 

sinonimele. (ex. zăpada pentru el este zăpadă şi nu nea sau omăt; nu înţelege expresii de genul „natura 

se trezeşte la viaţă”). 

•  Sarcina dată trebuie executată. Atunci când se dă sarcina, copilul trebuie să fie atent la 

profesor. Eventual, i se repetă până o reţine. 

•  În tot ceea ce facem, trebuie respectat principiul secvenţializării. (Sarcina se dă secvenţializat, 

ajutorul este retras secvenţializat, recompensa materială este retrasă secvenţializat). 

•  În clasă profesorul este cel care decide ce face copilul; nu copilul decide în locul unui adult, 

într-un anumite timp şi spaţiu. 

•  Timpul orei de clasă este bine structurat şi centrat pe obiective de învăţare şi timp minim în 

joc liber şi activităţi recreative. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1985 
 

În activitatea directă cu copilul autist se vor folosi metode care au drept scop învăţarea 

modalităţilor de exprimare adecvată a dorinţelor şi emoţiilor personale prin gesturi şi verbalizări 

acceptabile, interacţiunea adecvată cu ceilalţi copii şi adulţi, să salute, să mângâie, să dea obiecte la 

cerere, să execute sarcini pe măsura capacităţii individuale. De asemenea, copilul cu autism trebuie să 

primească cât mai multă atenţie pentru comportamentele pozitive, în special pentru atitudinea de 

cooperare şi pentru ceea ce face bine, singur sau cu ajutor. 

În completarea unui stil educațional adaptat copiilor cu autism, din punct de vedere al 

managementului clasei se impun de asemenea respectarea unui set de reguli care constau în: 

1. Asigurarea unui aranjament adecvat al clasei. Comportamentele copiilor care au dificultăți 

de învățare, TSA, ADHD sau comportamente inadecvate, pot fi mai ușor monitorizate dacă aceștia 

sunt așezați în primele bănci. Aranjamentul în bănci trebuie să ofere tuturor copiilor un acces ușor la 

punctul focal de învățare. Profesorii sunt sfătuiți să schimbe periodic aranjamentul elevilor în bănci. 

2. Evitarea negocierilor referitoare la regulile stabilite. Regulile, odată ce au fost stabilite, 

trebuie respectate și nu negociate. Profesorii nu trebuie să accepte nici o abatere de la acestea. 

3. Menținerea liniștei în clasă.  Profesorul trebuie să evite să vorbească sau să ofere instrucțiuni 

copiilor atunci când aceștia sunt zgomotoși. Profesorul va păstra un volum al vocii sub nivelul 

volumului de fond și astfel îi va determina pe elevi să fie atenți la ceea ce încearcă să le comunice. 

Astfel zgomotul va fi redus în mod natural. De asemenea, profesorul poate să stabilească un simbol 

pentru a semnaliza că este important să se mențină liniștea și să-l afișeze de fiecare dată când este 

nevoie, fără să le mai atragă atenția verbal. 

4. Oferirea de recompense copiilor pentru comportamentele adecvate. 

5. Oferirea a cel puțin unui feedback pozitiv copiilor în fiecare zi. 

Adaptarea activității didactice la nevoile specifice copiilor care prezintă această tulburare este 

o cerință complexă, care necesită conlucrarea mai multor actori sociali și factori de decizie. Cadrele 

didactice direct implicate în acest proces trebuie sprijinite și motivate corespunzător, fiind necesară 

încurajarea cât mai mult posibil a conlucrării cu familiile copiilor sau cu aparținătorii legali, echilibrul 

între mediul familial, cerințele si modalitatea de comunicare prezentă aici și respectiv mediul școlar 

cu cerințele sale specifice fiind extrem de important. 
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Integrare școlară și socială a copiilor cu CES. 

prof. Anton Giorgiana Oana 

Liceul Tehnologic ”Decebal”, Caransebeș 

Motto: 

      ,,M-am străduit neîncetat să nu ridiculizez, să nu deplâng şi nici să dispreţuiesc acţiunile umane, 

ci să le înţeleg.”           Spinoza 

Clarificări                                                                                  

Copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) pot avea ca problematică specifică: 

- dificultăți/dizabilități de învățare; 

- întârziere/deficiență mintală/dificultăți severe de învățare; 

-tulburări de limbaj; 

- deficiențe fizice/motorii; 

- deficiențe vizuale; 

- deficiențe auditive; 

- tulburări emoționale (afective) și de comportament. 

   Principiile care stau la baza educației speciale. 

-Toţi copiii trebuie să înveţe împreună, indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină aceştia sau 

diferenţele dintre ele. 

 - Societatea şi şcoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-şi 

realiza educaţia în şcoala publică. 

 - Formarea şi dezvoltarea şcolilor inclusive, atât în mediul urban cât şi în cel rural prin asigurarea 

resurselor umane cât şi a celor materiale. 

 - Educaţia egală se realizează prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficienţe în 

funcţie de cerinţa individuală. 

De ce să ne pese? 

✔ Pentru că acești copii nu se pot descurca singuri; 

✔ Pentru că au nevoie de ajutor; 

✔ Pentru că toți au dreptul la educație; 

✔ Pentru că toți sunt capabili să învețe; 

✔ Pentru că toţi au de câştigat, chiar şi cei cu dezvoltare normală, care se vor obişnui cu 

diversitatea, cu faptul că nu e nicio problemă dacă aceşti copii sunt diferiţi. 

Dilemă : cine descoperă cerințele educaționale speciale ale copilului? 

 În primul rând, părinții, deoarece ei sunt ”martorii”primilor ani de viață ai acestora, apoi 

educatoarea/învățătoarea/ profesorul. Ei sunt parte a grupului de copii, participând, după posibilităţile 

lor, la activități şi program. Dacă, pe o perioadă anume, învăţătorul/profesorul observă că problemele 

sunt frecvente, trebuie să ceară sprijin de la specialişti şi să antreneze familia în demersurile de 

ameliorare a problemelor descoperite. 
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Cum se pot caracteriza copiii cu CES?                                                                                                   

Se observă incapacitatea de a trata anumite informații, ceea ce se traduce prin:                                                                   

- dificultăți în stilul de organizare;                                                                                                                                           

- dificultăți în orientare;                                                                                                                                                

- dificultăți în colaborare și socializare;                                                                                                                   

- adaptare dificilă la schimbare;                                                                                                                                    

- hiperactivitate sau inerție;                                                                                                                                                  

Din perspectiva preluării informațiilor se observă la elevi ineficiența proceselor de bază, în special 

în:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- receptarea mesajelor;                                                                                                                                            

- conversații;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- producerea informațiilor;                                                                                                                                                                                                                                               

- concentrarea atenției.                                                                                                                           

Aceste dificultăți se observă cel mai bine în activitatea școlară și pot avea influență asupra 

socializării. Este afectat cel puțin unul dintre domeniile următoare:ascultarea , raționamentul, 

memoria, limbajul oral și scris, lectura, ortografia, calculul etc.                                                        

Formele de integrare ale copiilor cu CES sunt diverse. Dintre acestea se pot aminti:                                 

-clase diferențiate integrate în structurile școlii obișnuite;                                                                           

-grupurile de doi sau trei copii cu CES , incluși în clasele obișnuite;                                                       

-integrarea individuală a acestor copii în clasele obișnuite. 

Plan de intervenție personalizat. Repere teoretice.                                                                                      

Fișa conține următoarele informații:                                                                                                   

Nume și prenume :                                                                                                                                               

Data nașterii:                                                                                                                                     

Domiciliul:                                                                                                                                               

Informații despre familie:                                                                                                                         

Probleme cu care se confruntă copilul:                                                                                                       

Domeniul cognitiv:                                                                                                                   -

vocabular activ redus, exprimare greoaie, nu alcătuiește un text scurt după imagini, recunoaște 

majoritatea literelor, confundă grupurile de litere, citește pe litere, în ritm lent, cu multe erori etc -

dificultăți de numărare în ordine crescătoare, de ordonare și comparare a numerelor 100 – 1000, 

calculează adunări și scăderi fără trecere peste ordin etc.                                                              

Domeniul psihomotor:                                                                                                                              

-dificultăți de orientare spațio – temporală: confuzii între partea stângă și partea dreaptă, nu cunoaște 

ceasul, anotimpurile, lunile enului.                                                                                                         -

dificultăți de operare cu structuri perceptiv – motrice, abilități practice slab dezvoltate.                                                                                                                

Domeniul socio -afectiv:                                                                                                                -

dificultăți de integrare și adaptare școlară, relații satisfăcătoare cu colegii, nu se afirmă la ore, nu se 

implică în rezolvarea sarcinilor de grup școlare, ritm lent de lucru, incapacitatea de a rezolva sarcini 

de lucru independent.                                                                                                                    

Echipa de caz este formată din: învățător/diriginte, profesor psihopedagog, logoped, cadru didactic 

de sprijin/ itinerant.                                                                                                                       
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Măsuri de intervenție propuse:  terapii, stimulare cognitivă.                                                        

Obiectivele intervenției pentru o perioadă dată:                                                                                                          

- să formuleze enunțuri după imagini, întrebări și cuvinte date, scris și oral; -să citească conștient și 

corect, în ritm propriu , un text de mică întindere;                                                                                  

-să distingă cuvintele dintr -o propoziție dată, silabele dintr -un cuvânt și sunetele dintr -o silabă;       

să -și însușească reguli de comportament în diferite contexte; -să participe cu interes la activitățile 

școlare și extrașcolare.                                                                                                                       

Activități realizate de membrii echipei. Roluri.                                                                                           

Învățător/diriginte:                                                                                                                                -

evaluarea inițială și periodică a elevului;                                                                                                     

-dozarea sarcinilor și aplicarea programelor adaptate conform posibilităților intelectuale ale elevului;                                                                                                                                               

-stimularea și încurajarea în cadrul activităților competitive, individuale și de grup;                       -

monitorizarea evoluției comportamentale a elevului.                                                                               

Cadrul didactic de sprijin/itinerant:                                                                                                        

-evaluare inițială complexă și semestrială;                                                                                                          

-desfășurarea terapiilor recuperatorii: stimulare cognitivă, terapie psihomotrică;                             -

consilierea familiei.                                                                                                                           

Dificultăți întâmpinate:                                                                                                                                       

- copilul provine dintr -o familie dezorganizată;                                                                                                                                   

-părinții nu se interesează de situația școlară;                                                                                                      

-dificultăți de ănvățare la diferite materii;                                                                                                                

-dificultăți de înțelegere a sarcinilor școlare, elevul nu se implică în rezolvarea acestora;                                    

-dificultăți de relaționare cu colegii.                                                                                                                         

Metode cu impact ridicat: valorizarea elevului, jocul didactic, exerciții joc cu material concret, 

stimularea elevului.                                                                                                                                           

Concluzii:                                                                                                                                                           

- mic progres la scris, citit și calcul;                                                                                                                                                                              

- îmbunătățirea exprimării orale;                                                                                                                                                                          

-progres în îmbunătățirea psihomotricității;                                                                                                                                                   

- ameliorarea comportamentelor în timpul orelor și al pauzelor;                                                                                   

- îmbunătățirea relațiilor cu colegii;                                                                                                                           

Dincolo de detalii tehnice , rămâne copilul din bancă, copilul care are nevoie mare de ajutorul nostru. 

Nu este un demers lipsit de dificultate nici pentru profesor, nici pentru părinte. Tocmai de aceea voi 

reda ,în rândurile de mai jos,scrisoarea unei mame care are un copil care se luptă cu reale dificultăți 

în viața de zi cu zi. 

 Copilul meu este unic 

 Îl vedem pe stradă și nu-l remarcăm, cu atât mai puțin încercăm să-l înțelegem și să-i aflăm nevoile. 

 A  venit pe lume ca o mare bucurie devenind lumina și sufletul meu, respiram cu el, trăiam pentru el 

și nu exista decât el. Deodată ceva s-a rupt: nu era copilul pe care-l așteptam. Ce e de făcut? Să 

fug? Să abandonez lupta? De ce mi se întâmplă mie? Cu ce am greșit? De ce eu? Mă aplec în fața 

sorții ca o trestie bătută de vânt, tot mai jos, mai jos, mai jos. DEODATĂ, tot ca trestia mă îndrept și 
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renasc ca pasărea Phoenix din propria cenușă și încep să lupt pentru copilul meu și încerc să-i 

înțeleg neînțelesul, să descifrez indescifrabilul și să pătrund nepătrunsul. La început e greu, ca orice 

necunoscut nu se lasă descoperit ușor dar înțeleg că merită să lupt pentru el chiar dacă nu sunt 

sprijinită îndeajuns. Să-i înțeleg nevoile și vrerile, să-l ajut să cunoască o lume, care chiar dacă este 

așa cum este, eu sper să devină mai bună și mai tolerantă cu cei care sunt altfel. 

El se uită la voi: toți sunteți la fel. Voi vă uitați la el: el este UNIC! 

 

O mămică 

    Concluzia este una singură: indiferent cât de ocupați am fi cu ceilalți elevi, trebuie să ne aplecăm 

cu mare atenție și răbdare și asupra acestor copii pe care trebuie să-i ajutăm să devină cea mai bună 

variantă a lor. Este nevoie de efort? Da . Necesită acești copii mult mai multă atenței? Evident. Ne va 

lua mai mult timp să ne pregătim lecțiile pentru acești copii? Desigur. Dar, dincolo de toate acestea 

trebuie să ne gândim că nimic nu se compară cu bucuria pe care o vom simți atunci când vom vedea 

rezultatele efortului nostru: un copil integrat în colectiv, mai relaxat și, de ce nu, mai fericit. 

    Să reținem! Educația incluzivă nu se poate face numai într -clasă sau numai cu un grup de copii. 

Trebuie ca toată școala, toți profesorii să se schimbe, iar toți copiii să fie participanți.                                                       
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INTEGRAREA SOCIALĂ A COPIILOR  

CU TULBURĂRI DE COMPORTAMENT 

Prof. înv. primar Ana-Maria Marin 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Aceasta presupune aplicarea unor strategii de intervenție psihopedagogică destinate prevenirii 

și corectării comportamentelor indezirabile mediului școlar și social, consolidarea unor atitudini 

favorabile față de școală din partea elevului cu tulburări de comportament. Un rol important în cadrul 

acestui proces îi revine consilierului școlar care,  având o pregătire pshihopedagogică , poate folosi o 

varietate de metode și tehnici de consiliere destinate schimbării sentimentelor și atitudinilor care stau 

la baza apariției tulburărilor de comportament. Pentru a consolida efectul recuperator  a programelor 

de consiliere este necesar ca fiecare profesor de la clasa unde sunt integrați copiii cu tulburări de 

comportament aă colaboreze permanent cu pshihologul sau consilierul din școală și să manifeste 

anumite deprinderi sociale și pedagogice, să aibă o viziunepozitivă asupra elevilor clasei, să stabilească 

cu ușurință relații interpersonale și să poată comunica cu orice elev, indiferent de potențialul său 

intelectual și aptitudinal și de manifestările  psihocomportamentale  ale estuia. În cacdrul activităților 

didactice, o atenție deosebită va fi acordată procesului de evaluare, care ar putea să sprijine metodele 

și tehnicile folosite la activitățile de consiliere unde, prin acordarea anumitor recompense (în cazul 

nostru, valorizarea în fața colegilor sau obținerea unor aprecieri verbale, calificative sau note bune la 

anumite discipline), pot fi stinse unele comportamente nedorite sau consolidate anumite 

comportamente pozitive. În plus activitatea educativă cu elevii care prezintă tulburări de comportament 

solicită din partea fiecărui profesor o foarte bună cunoaștere a naturii umane, a strategiilor de 

cunoastere a personalității elevilor și o capacitete empatică deosebită  necesară înțelegerii și acceptării 

celor din jur așa cum sunt ei în realitate, cu calitățile și defectele lor. 

Se pot distinge trei tipuri de dificultăți de ordin comportamental: 

• nivel scăzut – comportamentul nepotrivit care este, de obicei, întâlnit în clasă, care ar 

fi vorbitul fara a fi întrebat, întreruperea celorlalți etc.; 

• nivel mediu – comportamentul provocator, care poate fi întâlnit și în clasă, dar și înafara 

ei, cum ar fi strigatul, cearta cu profesorii, intimidarea celorlalți elevi; 

• nivel ridicat – comportament distructiv accentuat cum ar fi sfidarea, hărțuiala, 

agresiunea și violența. 

Cauzele cele mai semnificative ale comportamentului nepotrivit din școli includ: 

• slabe abilități de bază; 

• oportunități și aspirații limitate; 

• slabe relații cu alți elevi, cu părinți  ∕  supraveghetori sau profesori; 

• presiune din partea celorlalti de a se purta într-un fel anume , fapt care duce la  

conflicte cu autoritatea; 

• părinți sau supraveghetori incapabili de a-și exercita controlul; 

• expunerea la abuzul fizic sau sexual; 

• faptul că au fost victive ale rasismului și discriminării. 
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Problematica modalităților de adaptare  a conținuturilor educației în condițiile integrării în structurile 

învățământului de masă a copiilor cu cerințe educative speciale presupune o analiză atentă a 

următoarelor aspecte: 

• tipul și gravitatea deficienței ∕ tulburărilor diagnosticate la copiii care urmează a fi 

integrați – rolul și importanța diagnosticului  diferențial în susținerea unui program 

recuperator și educațional eficient; 

• vârsta copilului – decalajul dintre vârsta cronologică și vârsta mintală; 

• experiența de viață  a copilului în familia din care provine – gradul de impliccare a 

familiei în dezvoltarea și evoluția normală a copilului , susținerea afectivă și 

materială, educația oferită atitudinea membrilor familiei față de problemele speciale 

ale copilului; 

• ruta școlară a copilului- dacă a urmat sau nu programul învățământului preșcolar, 

dacă a urmat sau nu programul unei școli speciale, rezultatele școlare obținute , 

problemele privind modul  și potențialul de învățare al copilului etc.; 

• ambianța din școala de masă în care este integrat copilul – atitudinea și 

disponibilitatea conducerii școlii și a cadrelor didactice față de problemele acestor 

copii, resursele de care dispune școala pentru a favoriza  adaptarea și integrarea 

copiilor cu cerințe educative speciale, existența consilierului școlar și a profesorului 

de sprijin sau a profesorului intinerant în școala respectivă, etc.; 

• atitudinea și modalitățile de implicare a familiei și comunității în sprijinirea integrării 

copiilor cu cerințe educative speciale în școala de masă- există sau nu există interes 

pentru această formă de educare și integrare a copiilor cu handicap în viața socială 

normală; 

• pregătirea psihopedagogică a corpului profesoral- cunoașterea metodelor de lucru  cu 

această categorie de copii, limitele și posibilitățile lor de învățare, modalitățile și 

formele de evaluare, uneori diferite de cele întâlnite în învățământul de masă; 

• strategia și modalitățile de organizare a activităților de predare-învățare la clasă- stilul 

și maniera de lucru ale fiecărui profesor în parte, capacitatea fiecărui profesor de a 

accesibiliza conținutul învățăriila nivelul de înțelegere al fiecărui copil din clasă , 

disponibilitatea fiecărui profesor de a lucra diferențiat și individualizat acolo unde 

condițiile și limitele de timp permit acest lucru etc.; 

• politica educațională adoptată la nivelul școlii privind organizarea și structurarea 

curricumului la decizia școlii și a activităților educative extrașcolare din perspectiva 

cerințelor educative speciale ale copiilor cu handicap. 

Pornind de la rezultatele acestei analize, se pot stabili obiectivele şi activităţile concrete prin 

care unităţile de conţinut de la fiecare disciplină pot fi modificate, adaptate sau accesibilizate în funcţie 

de nivelul cerinţelor şi de posibiităţile de învăţare ale elevilor din clasa sau şcoala respectivă. În acest 

mod, şcoala poate face o ofertă educaţională flexibilă, dinamică şi coerentă, aptă să răspundă cerinţelor 

de moment ale populaţiei şcoalare dintr-o anumită comnitate, îndeplinindu-şi misiunea de a oferi 

fiecărui copil şansa de a se pregăti şi forma prin educaţie, alături de semenii săi, fără disciminare şi 

fără bariere care ar putea limita artificial accesul la drepturile şi obligaţiile înscrise în normele vieţii 

comunitare. 
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În continuare sunt prezentate câteva strategii de lucru cu care elevii care prezintă tulburări 

emoţionale şi comportamentale. 

Aceştia sunt obişnuţi: 

- Să fie mai degrabă pedepsiţi decât recompensaţi de adulţi; 

- Să nu aibă relaţii prea bune cu colegii lor; 

- Să aibă reaţii negative stabilite cu adulţii din jur. 

Specialiştii în domeniu formulează următoarele recomandări: 

- Identificarea şi valorificarea permanentă a punctelor tari sau a elementelor pozitive pe care le 

au elevii ( nu exită copii sau elev rău în adevăratul sens al cuvântului, adesea această 

caracteristică este atribuită ca o etichetă de adult pentru a-şi arăta nemulţumirea, dar această 

atribuire construieşte distanţe şi bariere între elevi şi adulţi); 

- Observaţiile sau avertismentele verbale să fie clare, exprimate între patru ochi şi fără o 

frecvenţă prea mare, care poate declanşa reacţii sau conduite opuse; 

- Activităţile de grup să fie folosite în situaţii diverse, cu sarcini sau activităţi care să solicite 

interacţiunea şi colaborarea dintre membrii grupului; 

- Elevii cu tulburări emoţionale şi comportamentale să fie incluşi în grupuri de lucru, să 

primească roluri sau responsabilităţi clar explicate şi să fieapreciaţi,valorizaţi şi evidenţiaţi în 

faţa colegilor la fiecare succes sau reuşită ( oferirea permanentă de feedback pozitiv care îl 

motivează şi încurajează pe viitor); 

- La selectarea şi alegerea sarcinilor sau activităţilor, elevii să fie consultaţi şi să se ţină seama 

şi de opţiunile şi propunerile acestora; 

- Comunicarea nonverbală, ascultarea activă, politeţea şi respectul faţă de elevi, corectitudinea, 

promptitudinea, fermitatea în rezolvarea problemelor, autocontrolul asupra stărilor impulsive, 

apropierea fizică faţă de elevi, implicarea lor în luarea deciziilor, conservarea şi aprecierea 

eforturilor şi realizărilor elevilor, evitarea confruntărilor şi a atitudinilor de autoritate exagerată 

sunt doar câteva dintre elementele care asigură succesul în activităţile cu elevii care prezintă 

tulburări de conduită. 

În situaţia în care educatorii întâmpină dificultăţi sau au probleme cu anumiţi elevi, creşte necesitatea 

de a fi explicit şi de a explica, monitoriza şi evalua toate strategiile utilizate în activităţile din clasă. 

Altfel spus, este recomandat ciclul formulează-implementează-monitorizează-evaluează care permite 

culegerea unor informaţii detaliate şi identificarea progresului elevilor (uneori, în cel mai bun caz, ceea 

ce pot spera educatorii este să recunoască progresul elevului cu probleme comportamentale ca un 

proces cu perioade de succes şi perioade de regres). O altă recomandare care poate fi utilă în activităţile 

didactice cu elevi care prezintă dificultăţi comportamentale constă în înţelegerea comportamnetului 

acestora dint trei perspective care se succedă astfel: 

- Evenimetele anterioare- ce anume s-a întâmplat înainte ca acel comportament să fie manifestat ( spre 

exemplu: ce s-a întâmplat în ora de dinainte, în familie, înainte de a veni la şcoală, etc.?); 

- Comportamentul- în ce anume constă comportamentul respectiv (explicarea cu exactitate a 

comportamentului manifestat de elev); 

- Consecinţelele- care este rezultatul comportamentului respectiv ( spre exemplu, ceilalţi se supără, 

mustrări din partea profesorului, elevul refuză colaborarea etc.) 

Un caz special îl reprezintă elevii care prezintă sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie 

(SHDA)- diagnostic medical utilizat pentru a descrie condiţia elevilor care se confruntă cu dificultăţi 
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de lungă durată în legătură cu atenţia, hiperactivitatea şi comporamentul impulsiv. Pentru a pune un 

astfel de diagnostic, dificultăţile de acest tip trebuie să fie evidente timp de peste şase luni şi trebuie să 

apară înainte de împlinirea vârstei de şapte ani. Unii elevi nu prezintă simtome de hiperactivitate, însă 

pot fi descrişi ca neatenţi şi mpulsivi (prezintă deficit de atenţie fără hiperactivitate). Elevii cu 

hiperactivitate şi deficit de atenţie nu-şi pot planifica şi controla comportamentul, nu respectă regulile 

adesea par şă nu conştientizeze pericolul şi au tendinţa de a face lucrurile în grabă, vorbesc şi 

acţionează aparent fără întrerupere, le este dificil să ascute şi să-şi amintească instrucţiunile primite, 

se mişcă prin clasă şi îi deranjează pe ceilalţi. În activităţile din şcoală aceşti elevi trebuie să primească 

intrucţiuni clare şi simpe (educatorii să dea dovadă de calm şi consecvenţă), să fie încurajaţi, lăudaţi 

şi recompensaţi pentru a întări comportamentele acceptate, să fie sancţionaţi prompt pentru 

comportamente necorespunzătoare, trebuie să fie anticipate situaţiile potenţial dificile şi felul în care 

ar putea fi rezolvate. 

Cauzele sindromului de hiperactivitate cu deficit de atenţie sunt neurologice (funcţionarea 

creierului este influenţată de substanţe chimice ca dopamina, serotonina şi norepinefrina), genetice (s-

a demonstrat că 25% dintre părinţii biologici ai copiilor cu acest sindrom au avut în copilărie tipuri 

asemănătoare de comportament), malnutriţia în mica copilărie şi abuzul de alcool al mamei în timpul 

sarcinii etc. Lipsa dopaminei generează dificultăţi legate de prelucrarea informaţiei, imposibilitatea 

copilului de a înţelege exact ceea ce i se cere, incapacitatea de concentrare a atenţiei. Cantitatea 

excesivă de norepinefrină îl face pe copil hiperactiv, el simţind nevoia de activitate permanentă. Pentru 

evaluare se iau în calcul următorii indicatori: comportamentul copilului apare cel puţin în timp de şase 

luni în contexte diferite, în aactivităţi individuale de grup comportamentul este inadecvat cu toate că 

regulile şi solicitările sunt care şi adecvate vârstei, nu poate fi expicat prin existenţa altor tulburări, 

afectează procesul de învăţare, dezvoltarea personală şi socială ( reaţiile copilui). 

Orice copil poate întampina dificultăți de învățare sau de adaptare școlară din cauza unor 

multiple cauze dependente sau nu de voința sa. Acest fapt nu trebuie să constituie un argument în 

favoarea excluderii sale din școala de masă și transferarea într-o școala specială. Cel mai indicat ar fi 

să analizăm situația cu realism și obiectivitate: de exemplu, există situații când școala poate genera 

stări de discomfort care produc anxietate copilului, determinându-l să ajungă la insuccese școlare, sau 

situații când deciziile profesorilor, sarcinile oferite elevilor sau modalitățile de organizare a activităților 

didactice determină apariția dificultăților la învățare din partea unor elevi, care pot culmina cu 

dezvoltarea unor conduite de evitare sau respingere a școlii. Iata de ce, abordând o perspectivă 

curricular deschisă, transparent ți flexibilă putem veni în întâmpinarea cerințelor unui număr cât mai 

mare de elevi, inclusive pentru elevii care sunt excluși în mod current din școlile obișnuite. De 

asemenea, profesorii îsi pot schimba atitudinea față de cerințele impuse de școala pentru diversitate 

dacă sunt încurajați să-și dezvolte o noua optică asupra activităților didactice care presupun un 

parteneriat active între elevii clasei și profesori și să accepte noi responsabilități față de toți elevii 

clasei. Mai mult chiar, colaborarea elev-profesor, parteneriatul în învațare și deschiderea școlii față de 

cerințele tuturor categoriilor de copii și ale comunității conferă instituției școlare rolul de component 

fundamental a sistemului social,  aptă să raspundă concret imperativelor de moment ale evoluției din 

societatea contemporană și  să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare 

socială a finite umane și la capacitatea fiecărui individ de a se adapta și integra cât mai bine într-o 

societate aflată într-o transformare. 
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Studiu de caz - Ziua Ștafetei 

 

prof. Coraș Zenovia-Mirela 

Colegiul Național ”Octavian Goga” Marghita, județul Bihor 

 

Am avut ocazia să organizez evenimentul național ”Ziua Ștafetei” la noi în școală alături de 

părinții și elevii clasei a IX-a. A fost o zi memorabilă! Au rămas mărturie frumoasele poze realizate 

dar și impresiile elevilor participanți. Evenimentul este coordonat de Fundația Terre des hommes și dă 

ocazia copiilor să întâlnească un mentor din meseria la care visează. Ziua Ștafetei celebrează drepturile 

tuturor copiilor și tinerilor de a participa în societate și se desfășoară în fiecare an în preajma Zilei 

Internaționale a Drepturilor Copiilor (20 noiembrie). 

Obiectivele evenimentului au fost: 

✓ Recunoașterea dreptului la participare al copiilor și tinerilor din România; 

✓ Introducerea unui model educațional modern, implementat la nivel național; 

✓ Crearea unui cadru în care copiii și tinerii să-și exploreze vocația, să se exprime și să-și 

dezvolte potențialul; 

✓ Facilitarea incluziunii sociale a copiilor și a tinerilor vulnerabili și respectarea drepturilor 

acestora. 

Vreau să le mulțumesc tuturor părinților care s-au implicat activ pentru buna desfășurare a 

acestui proiect național în școala noastră și i-au primit cu mult drag și implicare pe copiii lor și nu 

numai la locul lor de muncă. Astfel elevii au experimentat pentru o zi meseria de: programator, 

silvicultor, pompier, învățător, profesor, medic, topograf, medic veterinar, polițist, șofer de TIR, 

inginer, psiholog. agronom, funcționar la primărie. 

Anul viitor școlar vrem să continuăm proiectul, elevii putând experimenta alte meserii 

”preluând ștafeta” de la mentorii lor pentru o zi. Ziua Ștafetei este momentul în care le dăm șansa 

copiilor să ne arate cine vor să fie. Îi lăsăm să aleagă și le predăm ștafeta în meseriile pe care și le-ar 

dori creându-și viitorul începând de acum. 

Participanții au avut ocazia să-și prezinte experiențele lor atât colegilor de clasă cât și altor 

colegi din alte clase în cadrul activităților organizate în săptămâna ”Școala altfel”. Au realizat 

prezentări Power Point și colaje cu poze făcute alături de mentorii lor la locul de muncă și au purtat 

discuții pe marginea experienței avute împărtășind trăiri și emoții. 
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Instantanee ... amintiri frumoase ☺ 

 

 

Programator: Răzvan, Alex, Vlad și Cătălin 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

1997 
 

 

 

Silvicultor: Cosmin, Cris și... Diana face poza☺ 

 

 

Medic: Adela și Gabriel 
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Pompier: David, Bianka, Adrian, Sebastian 

 

 

 

 Psiholog: Patricia 
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Învățătoare: Sorana și Denisa 
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Învățător: Cristian și Anamaria 

Câteva impresii ☺: 

„Ca să urmezi această meserie trebuie să ai*și a început să numere pe degete*: răbdare, 

răbdare, răbdare și tot așa, imense cantități de răbdare deoarece nu este ușor să te descurci iar chiar 

dacă ajungi la momentul în care vrei să renunți, tot te vei întoarce.” ...Adela 

”O meserie în care trebuie să socializezi mult cu diverse persoane şi caractere.” ...Roxana 

”M-a impreisonat bunăvoința cu care pompierii Detasamentului Marghita ne-au arătat și 

explicat responsabilitățile și aptitudinile pe care trebuie să le ai pentru a putea practica această 

meserie, însă și cât de frumoasă este aceasta.” ...David 

”Meseria de șofer de TIR este, fără îndoială, una dintre cele mai fascinante meserii din lume 

și una dintre cele mai grele. Sute de mii de kilometri parcurși anual, drumuri grele, așteptări lungi, 

foarte multă responsabilitate” ...Emanuel 

”La prima impresie, părea ca și orice altă clădire industrială, dar adevărata magie se întâmpla 

înăuntru.[…]Fiecare inginer era ocupat cu propriile atribuții, dând locului un spirit de productivitate 

și vioiciune.” ...Cătălin 

”Am avut această dorință de mult timp și acum am avut șansa de a vedea mai de aproape în 

ce constă această meserie.[…] Sunt bucuroasă că am avut ocazia să particip la acest proiect, fiindcă 

deciziile corecte necesită informații.” ...Patricia 

”Din toată ziua pe care am petrecut-o la mama mea în cabinet, cel mai greu lucru mi s-a părut 

interviul pe care mama mea trebuia să-l facă pentru nutriție, deoarece trebuia să afle foarte multe 

lucruri despre preferințele de mâncare ale persoanei respective.” ...Alex P. 

”Această meserie este frumoasă deoarece lucrezi cu multe animale care te fac mai fericit, dar 

și cu multe riscuri deoarece dacă nu ești priceput poți sacrifica viața unui animal.” ...Iulia 

”Ceea ce face să crească importanţa rolului şi personalităţii învăţătorului în şcoală şi în 

societate sunt cele două tipuri fundamentale de activităţi pe care el le desfăşoară zi de zi: activitatea 

şcolară şi activitatea extraşcolară” ...Sorana 

”În această firmă se găsesc în principal programatori și ingineri. Ne-au prezentat roboții și 

programul prin care le-au dat instrucțiuni acestora. M-a impresionat faptul că ne-au arătat o simulare  

în care mai mulți roboți trebuie să sudeze o tăbliță.” ...Vlad 
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”La etaj era o sală imensă, unde erau foarte mulți programatori și designeri grafici. În cealaltă 

parte a clădirii era zona în care roboții asamblau caroseria mașinii.” ...Alex M. 

”Mi s-a părut un lucru extraordinar și foarte interesant în același timp. Eram foarte 

entuziasmată, nu mă puteam gândi la altceva. Sper să se mai organizeze astfel de zile, pentru că pe 

mine, cel puțin, mă ajută foarte mult să-mi formez o idee despre ce aș vrea să fac în viitor sau în ce 

domeniu aș vrea să lucrez.” ...Anamaria 

”Învățătorul, cel care deține cheile CUNOAȘTERII în mâinile sale, își pune o parte din suflet 

în ceea ce face pentru a-l vedea pe cel pe care l-a educat că reușește. Un dascăl bun este acea persoană 

care dă dovadă de ceea ce însemnă bunătatea, răbdarea, corectitudinea, perseverența,  

profesionalismul și modestia. Am asistat la ceea ce înseamnă să arzi ca o lumânare pentru a-i lumina 

pe alții, adică să te dăruiești în totalitate, în mod dezinteresat, să fii oaza de verdeață într-un deșert 

nesfârșit.” ...Denisa 

„A fost foarte interesant, deoarece oriunde mergeam, găseam urme proaspete de la animalele 

prezente acolo. Deplasarea cu mașina ne-a garantat siguranță si confort. […]a fost o experiență foarte 

bună din care am învățat multe.” ...Cosmin 

”Ce m-a impresionat foarte mult este faptul că această companie este interesată să  asculte 

părerile angajaților. In clădirea principală se afla „cutia cu idei” unde se adunau opinii și idei ale 

salariaților. De asemenea, pe pereții  holurilor se aflau mesaje de încurajare.” ...Cristina 

”Ne-am uitat la pozele cu animale făcute de camerele din teren. Am rămas cu o impresie 

plăcută din această experiență. Tatăl meu are o meserie frumoasă, dar riscantă și obositoare in același 

timp” ...Diana 

”Am lucrat la ierbicidat alături de tatăl meu. Am văzut un tractor: NEW HOLLAND T9.565 , 

cu 565HP, care cântărește 20T plus greutățile pe roți, o roată are înălțimea de 2 m.” ...Mark 

”Roboții sunt programați într-un limbaj de programare numit  PLC.   Programatorii 

calculează la exactitate fiecare mișcare a roboților. Pe brațe, aceștia au senzori de mișcare care nu îi 

lasă să se lovească de alți roboți cu care lucrează împreună . […]A fost o experiență foarte 

interesantă!” ...Răzvan 

”Am văzut cât de dificilă și de stresantă este meseria de învățător, asta m-a făcut să îmi 

respesct mai mult profesorii, deoarece acum ințeleg că a fi profesor nu înseamnă doar a sta 6 ore la 

catedră ci reprezintă tot procesul prin care acesta se pregătește pentru o nouă lecție.”...Cristian 

”A fost o experiență unică pe care aș repeta-o oricând. Am făcut o grămadă de acțiuni pentru 

bunăstarea fondului de vânătoare. Am rămas foarte impresionat de toată știința din spatele acestei 

meserii.”...Criss 

„Am fost fascinați de fiecare lucru pe care îl observam. Am constatat că, să fii pompier, e o 

meserie grea.” ...Adrian 

Din punctul meu de vedere, cel mai fascinant lucru a fost să urmărim cum se realizează o 

electrocardiogramă (EKG). Ziua petrecută în cabinetul medical mi s-a părut o experiență unică, 

demnă de memorat! ...Gabriel. 
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TULBURĂRILE SPECIFICE DE ÎNVĂŢARE 

                                                                                Consilier şcolar, Bontoş Adela Ioana 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş 

 

Abstract: Specific learning disabilities are a group of deficiencies characterized by inadequate 

development of the ability to acquire certain academic skills. Specific learning disorders fall into 

three categories: dyslexia, dysgraphia and dyscalculia. A child diagnosed with dyslexia, dyscalculia 

or dysgraphia can follow two therapeutic alternatives: the one oriented towards symptoms and the 

one aimed at brain reorganization. 

Cuvinte cheie: learning, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia.  

Tulburările specifice de învăţare (TSI) reprezintă un concept pentru o largă varietate de 

dificultăţi de învăţare a cititului, scrisului, calculului şi raţionamentului matematic. Categoria 

diagnostică a TSI este inclusă în DSM-V (noul Manual de Diagnostic şi Statistică al tulburărilor 

mentale, editat de American Psychiatric Association) în capitolul “Tulburări de neuro-dezvoltare”. 

Originea biologică a tulburărilor specifice de învăţare ne arată că acestea au apărut cel mai 

probabil în urma interacţiunii dintre factorii genetici, congenitali şi de mediu care afectează abilitatea 

creierului de a percepe şi procesa eficient şi cu acurateţe informaţia verbală şi non-verbală. 

Tulburările specifice de învăţare sunt determinate de deficite ale proceselor cognitive specifice 

implicate în învăţare. Prin urmare, aceste tulburări NU se datorează următorilor factori sau condiţii:  

- Deficit intelectual (IQ liminar sau retard cognitiv); 

- Deficienţe senzoriale (de auz, de vedere, motorii) sau fizice; 

- Întârzieri globale în dezvoltare (ex: autism) sau alte tulburări de neurodezvoltare (ex: 

ADHD); 

- Factori defavorizanţi de mediu precum: deprivarea, abuzul, stimularea insuficientă sau 

inadecvată, lipsa educaţiei şi instruirii adecvate, statutului socio-economic scăzut sau 

lipsei motivaţiei pentru învăţare; 

- Diversităţi lingvistice şi culturale (ex: cunoasterea insuficientă a limbii de predare-

învăţare); 

- Tulburări afectiv-emoţionale (ex: anxietate, depresie) sau alte tulburări de natură 

psihiatrică sau neurologică. 

       Este important de menţionat că tulburările specifice de învăţare coexistă frecvent cu alte 

tulburări de neurodezvoltare (ex: ADHD), tulburări afective (ex: anxietate, fobie şcolară), afecţiuni 

medicale diverse (ex: epilepsie), deficite senzoriale etc, însă nu sunt o consecinţă a acestora, ci o 

afecţiune separată, de sine stătătoare. 

Spre deosebire de mers şi vorbit, care sunt abilităţi de dezvoltare care se câştigă natural, odată 

cu maturizarea creierului, abilităţile academice (scris, citit, calcul matematic) se învaţă sub instruirea 

atentă a unui adult. Prezenţa unei tulburări specifice de învăţare afectează schema normală de 

achiziţionare a acestor abilităţi datorită funcţionării neurologice atipice. Practic, creierul copiilor cu 

TSI funcţionează pur şi simplu altfel, fiind “cablat” diferit, fără a însemna că este “bolnav”. 

Un element cheie în diagnosticarea tulburărilor specifice de învăţare este nivelul cognitiv 

general (IQ-ul). Astfel, dificultăţile de învăţare NU trebuie să fie o urmare a unui nivel general scăzut 
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de înţelegere şi funcţionare cognitivă. Copiii cu TSI au un intelect normal şi de foarte multe ori 

superior, însă prezintă o discrepanţă semnificativă (de minim 1,5 abateri standard la testele de 

evaluare standardizate, conform recomandărilor internaţionale) între scorul IQ şi scorul la testele de 

evaluare a performanţei academice. 

Tulburările specifice de învăţare sunt prezente într-o mare varietate de combinaţii. Foarte rar 

un copil este numai dislexic sau numai disgrafic. De obicei, copiii prezintă o combinaţie în diverse 

grade de severitate (uşor, moderat, sever) ale celor trei forme de manifestare a tulburărilor: dislexie, 

disgrafie, discalculie. În plus, asocierea cu alte tulburări (ADHD, anxietate, opoziţionism etc.) face 

din fiecare copil cu TSI o persoană unică din punct de vedere al profilului său psihologic. 

Aşadar, tulburările specifice de învăţare reprezintă un grup de deficienţe caracterizate prin 

dezvoltarea inadecvată a capacităţii de însuşire a anumitor abilităţi academice.  

Tulburările specifice de învățare se împart în trei categorii: dislexia, disgrafia şi discalculia. 

Dislexia este  tulburarea în care copilul prezintă dificultăţi mari de achiziţie a abilităţilor de 

citire. 

Disgrafia este inabilitatea de a scrie fără erori ortografice, mult mai multe decât media celor 

pe care le face un copil în clasele primare. Greşelile implică dublarea consoanelor, ordinea incorectă 

a literelor în cuvânt, despărţirea cuvântului acolo unde nu este cazul. Scrisul de mână este deseori 

neinteligibil, iar şirul ideilor aşternute pe hârtie este incoerent.  

Discalculia este dificultatea de a învăţa sau a înţelege aritmetica. Copiii afectaţi, au probleme 

în a înţelege cantităţile numerice, procedurile sau conceptele matematice. 

Între 5 şi 20% din totalul populaţiei la nivel global se confruntă cu tulburări specifice de 

învăţare, aşa că preocuparea pentru diagnosticarea şi ameliorarea lor este una în continuă creştere.  

Există legi destinate strict acestei categorii de copii, precum şi metode alternative de învăţare, 

abordări care să compenseze sau să atenueze efectul deficienţelor în procesul de învăţare. 

Sclipitori şi creativi, copiii cu tulburări de învăţare par a nu da nimic de bănuit în primii ani 

de viaţă. Atenţia scăzută, slaba capacitate de concentrare şi de a urma instrucţiuni, ori lipsa de 

răbdare sunt scuzate sub pretextul lenei, vârstei sau al răsfăţului. 

Se impune o evaluare dacă observăm la copil următoarele caracteristici: 

• Atenţie deficitară (îi vine greu să asculte şi nu reuşeşte să îşi aducă aminte sau să reproducă cele 

auzite); 

•  Impulsivitate, reacţii neadecvate raportate la context; 

•  Vorbire întârziată sau imatură (îi vine greu să pronunţe sunete, stâlceşte cuvintele); 

• Performanţă care variază de la o zi la altă (învaţă un lucru pe care se pare că îl reţine, iar a doua zi 

nu mai ştie nimic din ceea ce a învăţat); 

•  Capacitate de procesare secvenţială inferioară vârstei cronologice. Aici se cuvine să detaliez 

explicaţiile: creierul unui copil ar trebui să proceseze atâtea unităţi cât arată vârsta lui (adică, într-un 

anume moment dat creierul său se va putea concentra doar asupra unui singur lucru, reţinându-l şi 

manipuându-l pe termen scurt şi mediu). Un copil de un an va putea procesa doar un lucru, un copil 

de doi ani, două (de obicei „eu vreau”, „eu nu vreau” ), un copil de trei ani două-trei, ajungându-se la 

un normal de şapte-opt elemente. Un adult normal dezvoltat din punct de vedere neurologic ar trebui 

să poată procesa şapte-opt unităţi de felul acesta (să ţină minte şapte-opt cifre spuse rar – cifra şi 

secundă – şi să le reproducă în ordinea în care au fost ele spuse, să poată urma şapte-opt comenzi în 

ordinea în care i-au fost prezentate etc). Din păcate, majoritatea adulţilor nu ating acest stadiu de 
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maturitate neurologică, în ţările subdezvoltate media fiind de patru unităţi pentru adulţi. În aceeaşi 

ordine de idei, copiii cu dificultăţi de învăţare au de fapt o imaturitate neurologică – ei pot procesa 

doar două-trei unităţi odată, iar ceea ce trece dincolo de asta îi depăşeşte. Dacă creierul lor 

fucţionează asemenea creierului unui copil de doi-trei ani, este ridicol să ai pretenţia ca ei să facă faţă 

unui program (de învăţare şi de concentrare, de informaţii şi de stat liniştit în bancă) conceput pentru 

copii de şapte-opt ani.  

• Dificultăţi în a urma instrucţiuni; 

• Adaptarea dificilă la contexte noi; 

• Probleme de coordonare motorie, probleme de coordonare ochi-mână, încurcă frecvent stânga cu 

dreapta şi nu poate să citească ceasul; 

• Inabilitatea de a discrimina între litere, sunete sau numere (citeşte lent şi oboseşte repede, 

inversează literele atunci când scrie, le amestecă în interiorul cuvântului,  scrie cu greşeli, omisiuni, 

repetiţii, face cu greu transcrieri); 

• Este dezorganizat, îşi face lecţiile cu pauze dese. 

Ce se întâmplă după evaluarea copilului afectat? 

În momentul în care copilul a fost evaluat ca fiind afectat de una din tulburările specifice de 

învăţare, el are legal dreptul la o metodologie de predare adaptată şi un instrumentar adecvat, care să 

compenseze şi să atenueze simptomele. Dacă intervenţia este tardivă, copilul poate dezvolta şi 

tulburări emoţionale: are impresia că nu este inteligent, că nu poate, că e defect şi în consecinţă, 

stima de sine şi încrederea în forţele proprii sunt minime. Stresul, la rândul lui, acutizează 

problemele. Situaţia aceasta ar fi peste măsură de nefericită, mai ales că există unelte terapeutice care 

pot ameliora sau rezolva problemele, iar copilul îşi poate atinge potenţialul maxim în educaţie. 

Un copil diagnosticat cu dislexie, discalculie sau disgrafie poate urma două alternative 

terapeutice: cea orientată spre simptome şi cea care vizează reorganizarea cerebrală. 

1. Prima abordare porneşte de la premisa că dislexia (şi celelate deficienţe de învăţare) nu pot 

fi tratate, dar efectele ei pot fi atenuate/compensate. „Nu ai dislexie, eşti dislexic, pentru că aşa te-ai 

născut şi aşa vei fi toată viaţa”, este motto-ul după care se ghidează această perspectivă. 

Logopedia, terapiile educaţionale, consilierea psihologică şi medicaţia pentru un eventual ADHD 

asociat  sunt o parte din opţiunile de tratament. Profesorii pot folosi strategii de predare adaptate, pot 

aborda citirea multisenzorială (folosind, de pildă, litere tactile sau mişcări ale braţelor pentru a 

descrie litere diferite). Există programe pentru computer, aplicaţii pentru tabletă şi jocuri menite să 

ajute copii dislexici să citească, copiilor cu disgrafie li se permite să folosească tastatura, celor cu 

discalculie să aibă permanent un calculator de buzunar şi sunt scutiţi de anumite sarcini, cum ar fi 

învăţarea tablei înmulţirii pe de rost. Terapia cu animale, terapia prin arte plastice sau muzică, 

învăţarea digitală sunt alte metode prin care copiii cu tulburări specifice de învăţare sunt ajutaţi. 

2. A doua abordare vizează plasticitatea creierului şi puterea lui de a se regenera şi 

reorganiza. Dislexia, disgrafia şi discalculia sunt doar simptome ale unui creier insuficient organizat. 

Creierul uman, totuşi, este extrem de plastic şi printr-un program de exerciţii individualizat, intens şi 

constant, el se poate reorganiza, harta lui poate fi retrasată, iar tulburarea de învăţare eliminată 

complet. 

În Statele Unite ale Americii, şi  mai nou în întreaga lume prin programele devenite 

internaţionale (unele fiind accesibile şi în România), curentul de terapie neurodevelopmental ia din 

ce în ce mai multă amploare. 
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Dezvoltat în jurul anilor 1950 de echipa Doman-Delcato, astăzi este folosit pentru o gama 

largă de dizabilităţi care implică malfuncția creierului, de la paralizii cerebrale grave, autism, 

sindroame genetice şi până la probleme mai uşoare de tipul disfuncţiilor de învăţare. 

Copilului i se face o evaluare globală, vizuală, auditivă, motrică şi cognitivă, şi în funcţie de 

particularităţile fiecăruia i se crează un program de intervenţie personalizat, care să reorganizeze 

creierul , în aşa fel încât funcţiile părţilor afectate să poată fi preluate de porţiunile sănătoase. 

Printr-un program care ţinteşte punctual fiecare problemă, simptomele dislexiei pot fi reversate, 

eticheta de dislexic dispărând pentru totdeauna din viaţă unei persoane. 
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  Strategii de integrare a copiilor cu C.E.S. 

Miu Claudia, Miu Cristian  

Colegiul National Ion Minulescu, Slatina 

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație care 

sunt suplimentare, dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil. Fără 

abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor de acces, 

participarea si integrarea școlară și socialș. Fiecare copil prezintă particularități individuale și de 

relație cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o abordare personalizată.  

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele 

cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte 

oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiuşitimp.Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în 

grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, 

întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a 

se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate 

fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. În şcoală, copilul cu tulburări 

de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori 

regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte respins de 

câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane 

marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă 

societatea. Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. Copiii cu tulburări vizuale, tulburări 

de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor 

educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, 

asistenţă psihoterapeutică. 
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Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât 

consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu 

implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un 

real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru 

a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii 

funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se 

confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, 

ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii care ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta 

mereu noi soluţii la problemele ridicate. De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru 

copii. Însă, uneori suntem puşi în dificultate de complexitatea problemelor. Educaţia incluzivă (după 

definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi individualizat în funcţie de nevoile 

tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu 

nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. 

Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare 

a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare 

măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea şcolară pe 

baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală este 

nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. Al doilea argument care susţine necesitatea 

mişcării integraţioniste este acela că şcoala de masă este cea care asigură mediul, precum şi nivelul 

de calitate cel mai propice învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura 

copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se 

asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare. 

O caracteristica speciala a acestor copii „în pericol de excludere” o constituie faptul că 

posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se 

adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu 

reuşesc la examenele de capacitate sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În spatele acestor 

probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor cognitive, agravat de faptul 

că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o stimulare cognitivă corespunzătoare. 

Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi 

compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat 

în mod corespunzător. Toate aceste corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu 

ajutorul programelor de dezvoltare cognitiva. 

Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale 

ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa 

economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe 

de readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i 

permită să ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. O 
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readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi complementare, dispoziţii, 

servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. 

Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul, accesul în clădiri, la amenajări şi instalaţii 

sportive, transportul şi comunicaţiile, activităţile culturale, timpul liber şi vacanţele trebuie să 

constituie tot atâţia factori care contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. 
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STUDIU DE CAZ 

 
                                                                       Prof. Bordeanu Mariana                 

Şcoala Gimmnazială  ,,Mihai Tican Rumano” Berevoeşti 

 

                Grădiniţa incluzivă creează  preşcolarilor  o gamă  întinsă de relaţii  noi cu  copiii de aceeaşi  

vârstă şi  cu  adulţii, toţi necunoscuţi.  

  Ȋmi desfăşor activitatea didactică în cadrul  Grădiniţei  ,,Cӑsuța cu povești” din comuna Berevoeşti, 

Argeș  ,o grădiniţa incluzivă pentru toţi copiii care-i trec pragul. Aici sunt ȋnscriși atȃt copii romȃni cȃt 

și copii de etnie rromă.  

       Atitudinea de respingere a preșcolarilor rromi se manifestă prin refuzul preșcolarilor romȃni de a 

sta lângă ei, de a se juca cu ei sau de a-i ţine de mână .Pentru a facilita integrarea copiilor rromi am 

solicitat pe copii să se adreseze colegilor folosind numele preferat al acestora, încurajȃnd prietenia 

dintre copiii romȃni și rromi, fără a face discriminări.   

          În lucrare voi exemplifica o situaţie  întâlnită în activitatea mea didactică şi rezolvată cu 

succes. 

Anamneza cazului G.F. este o fetiţă de 6 ani,de etnie rromă  care vine dintr-o familie numeroasă 

.Mama are 45 ani şi este casnică, iar tatăl are 47ani şi nu au serviciu. ; 

 Este  o fire destul de sociabilă, are relaţii bune cu colegii, cu educatoarea. Am constatat că ei  

nu îi plac jocurile de grup şi preferă de multe ori să stea singură şi să se refugieze în sala de grupă; de 

asemenea, nu îi place să se laude sau să atragă atenţia asupra sa. Am identificat timiditatea şi rigiditatea 

fetiţei mai ales în lucrul pe grupe sau pe echipe. De exemplu, la o activitate în care preşcolarii au 

vizionat  o poveste despre o fetiţă care şi-a petrecut vacanţa la oraş şi a avut multe peripeţii până să se 

acomodeze , s-a observat  tristeţe la Frăguţa şi reţinerea de a  participa la interpretarea textului, la 

descoperirea sentimentelor personajului. Frăguţa este văzută ca un copil foarte introvertit, sensibil şi 

timid. Este nemulţumită de felul ei de a fi şi evită adesea să realizeze sau să se implice în sarcini noi. 

Uneori spune despre ea că se simte neiubită, pentru că nu este capabilă de ceva. Este o fată 

influenţabilă, căutând să facă pe placul celorlalti, fără a ţine cont de părerea sau de dorinţele sale. 

Metode : Pentru a putea ajuta această fată a trebuit să adun informaţii mai clare ca să îmi stabilesc un 

plan.  

      Utilizând metoda convorbirii am  purtat discuţii cu colegii, părinţii şi vecinii fetei pentru a studia 

comportamentul fetei în diverse contexte.   

     Am utilizat metoda observaţiei şi la activităţi şi în timpul liber, am urmărit atent şi sistematic 

comportamentul fetei cu scopul de a sesiza aspectele neintegrării în colectiv.  

Rezultatele evaluării   

După ce am adunat mai multe informaţii despre  fetiţă am constatat că este timidă, nesigură şi închisă 

atunci când intră în contact cu persoane noi. Ea are rezultate bune la evaluări, dar poate şi mai mult 

dacă şi-ar învinge timiditatea şi ar căpăta încredere în forţele proprii. În urma observării, a discuţiilor 

cu părinţii şi a chestionării s-a dovedit că îi place să comunice şi să lucreze în grup, numai că se inhibă 

cu persoanele necunoscute. Astfel că: 

-fetiţa este bine pregătită, dar evită să lucreze în grup -comunică mai greu cu colegii; 

-este pasivă şi necesită stimulare sau solicitare din partea educatoarei; 

-nu este prea receptivă în relaţiile cu oameni noi ; 
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-îşi împărtăşeşte greu părerile ; 

-este timidă cu oamenii care îi cunoaşte mai puţin . 

Concluzii 

Consider că evidenţierea unor rezultate pe termen lung este precoce, însă pe termen scurt, pot 

afirma că Frăguţa îşi doreşte cel puţin o schimbare, în special în plan social. O rezistenţă destul de 

mare a reieşit la lucrul cu însuşirea comportamentului asertiv, mizând pe continuarea adoptării unei 

atitudini pasive în faţa unor situaţii care au drept substrat tocmai oposul acestei poziţionări. Acordarea 

atentiei şi a încurajărilor, relevarea performanţelor obţinute de aceasta, indiferent de gradul lor, minim 

sau maxim, duc la creşterea stimei de sine şi la echilibrarea imaginii de sine pe care Frăguţa o are. Este  

necesară crearea unor situaţii în care fata să-şi exprime în grup calităţile şi punctele tari. În urma 

identificării domeniilor de competenţă ale copilului şi a organizării unor activităţi în conformitate cu 

acestea, Frăguţa  a dat dovadă de încredere în sine şi competenţă în realizarea sarcinii fără mult ajutor 

suplimentar. Aprecierile pozitive ale colegilor au fost benefice pentru Frăguţa , întrucât a vorbit deschis 

despre felul în care a realizat sarcina. 

Recomandări 

Pentru a se integra m-am gândit în primul rând să o recompensez verbal, laudativ pentru orice 

răspuns bun sau faptă bună. Se va folosi încurajarea şi recompensa, pentru a i se arăta că ceilalti au 

încredere în ea. Activităţile  preşcolare vor fi accesibile, pentru a-i da fetiţei  ocazia de a participa la 

acestea , iar în întâmpinarea dificultăţilor va primi sprijin pentru găsirea unor soluţii optime de depăsire 

a acestora. Se vor oferi posibilităţi fetiţei ei de a alege sarcina de lucru, în vederea oferirii sentimentului 

de controlabilitate a situaţiei.  

La activităţi va participa foarte des la jocuri de rol, la lucrul pe grupe, unde va fi lider, astfel încât este 

nevoită să comunice, să emită idei şi păreri noi. Copiii vor avea multe proiecte de grup, fiind nevoiţi 

să comunice şi  să lucreze  împreună.       

         Un bun început este o garanţie a păstrării copiilor rromi în şcoală. Toţi au nevoie de dragoste, 

toţi simt nevoia de siguranţă, de acceptare şi de recunoaştere, toţi caută  un sprijin în adult şi chiar au 

nevoie de un anumit control din partea acestuia pe măsură ce li se dezvoltă încrederea în sine şi 

dobândesc propria independenţă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2011 
 

 

BIBLIOGRAFIE     

 1.   „Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli. Ghid managerial”UNICEF, Bucureşti,1999.     

 2.   Vrӑşmaş,T.,(2004)-,,Şcoala şi educaţia pentru toţi”, Ed. Miniped, Bucureşti 

 3. ,,O nouă provocare pentru educaţie: Interculturalitatea” – Teodor Cozma, Editura Polirom, Iaşi, 

2001 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2012 
 

Metode activ-participative utilizate pentru obținerea progresului în educarea elevilor cu CES 

-studiu de specialitate- 

Tudorașcu Angela-Giorgiana 

Școala Gimnazială Nicolae Marineanu Cezieni 

 

Problematica elevilor cu CES a devenit în ultimii ani prioritară atât pentru sistemul național de 

învățământ cât și pentru educatori, profesori și nu în ultimul rând pentru părinți și chiar bunici uneori. 

Toți luptăm pentru o viață normală pentru acești copii. Este știut faptul că din categoria copiilor cu 

cerințe speciale fac parte nu numai copii cu deficiențe, dar și copii care, chiar dacă nu au dizabilități 

organice sau fiziologice, prezintă manifestări repetate de inadaptare la cerințele programei școlare. 

Școala pentru diversitate pune în centrul atenției sale persoana umană ca ființă originală, unică 

și irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite, 

motivații, rațiuni și puncte de vedere diferite. Pregătirea corespunzătoare a profesorilor și a altor 

categorii de specialiști este o condiție fundamentală pentru valorificarea diversității culturale în câmpul 

relațiilor sociale și comunitare.  

În cadrul lecțiilor se pot utiliza o serie de metode sau tehnici de lucru adaptate vârstei elevilor 

și nivelului lor de performanță. Prezint câteva metode aplicate în cadrul lecțiilor, care au dus la 

obținerea unui progres școlar al copiilor cu deficiențe. 

1) Predicțiile în perechi au fost folosite în cadrul orelor de Limba și literatura română, Educație 

Civică sau Consiliere. Această activitate presupune o listă de cuvinte dintr-o povestire sau un text. 

Fiecare pereche trebuie să alcătuiască o scurtă compunere pe baza unei predicții în jurul listei de 

cuvinte. Elevii sunt încurajați să emită idei și să-și valorifice experiența personală pe care o au. 

2)  Știu -Vreau să știu- Am învățat este o metodă des întâlnită mai ales  în cadrul orelor de Limba 

română. Se alege o temă/ un subiect, se spune ce știu deja elevii despre tema respectivă, apoi se 

formulează întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului în timpul lecției, iar la sfârșit se verifică ce 

au aflat nou după desfășurarea lecției. 

3) Brainstormingul este o metodă aplicată individual sau în perechi în care elevii scriu pe hârtie toate 

lucrurile despre un subiect dat. De exemplu am cerut elevilor să scrie ce le vine în minte la auzul 

cuvântului copilărie în cadrul lecției de Limba și literatura română „La scăldatˮ după Ion Creangă. 

Inclusiv elevii cu CES au reușit să scrie numeroase cuvinte. 

4) Ciοrchinеlе eѕtе ο mеtοdă grafică dе οrganizarе şi intеgrarе a infοrmaţiеi în curѕul învăţării. Pοatе 

fi fοlοѕit la încеputul lеcţiеi numindu-ѕе ,,ciοrchinеlе iniţial” ѕau după lеctura tеxtului, numindu-ѕе 

,,ciοrchinе rеvăzut”. Еѕtе ο mеtοdă dе brainѕtοrming nеliniară carе ѕtimulеază găѕirеa cοnеxiunilοr 

dintrе idеi. Eѕtе ο tеhnică dе căutarе a căilοr dе accеѕ ѕprе prοpriilе cunοştinţе pеntru a înţеlеgе un 

anumit cοnţinut. 
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5) Gândiţi – lucraţi în pеrеchi, cοmunicaţi prеѕupunе ο activitatе dе învăţarе prin cοlabοrarе. Еѕtе 

ο mοdalitatе ѕimplă şi rapidă dе învăţarе prin cοlabοrarе pе grupе. La ο întrеbarе prеgatită anticipat dе 

învăţătοr еlеvii pοt găѕi mai multе răѕpunѕuri pοѕibilе. Prin cοnfruntarеa răѕpunѕurilοr în pеrеchi şi 

întrе pеrеchi еxiѕtă prеmiѕеlе οrganizării infοrmaţiilοr acumulatе în ѕtructuri cοgnitivе prin rеalizarеa 

dе cοntеxtе nοi dе еxеrѕarе a acеѕtοr cοnţinuturi şi duc la ο învăţarе bună. 

6) Μetoda  R.Α.I. „Răsрunde-Αrunсă- Interogheazăˮ este o metodă de fixare şi sistematizare a 

сunoştinţelor, dar şi de verifiсare. Αre la bază stimularea şi dezvoltarea сaрaсităţilor сoрiilor de a 

сomuniсa (рrin întrebări şi răsрunsuri) сeea сe au învăţat. Urmăreşte realizarea feed-baсk-ului рrintr-

un joс de arunсare a unei mingi uşoare. Coрilul сare arunсă mingea trebuie să formuleze o întrebare 

din сunoştintele însuşite, сoрilului сare o рrinde. Cel сare рrinde mingea răsрunde la întrebare, aрoi o 

arunсă mai deрarte altui сoleg, рunând o nouă întrebare. Coрilul сare nu ştie răsрunsul iese din joс, la 

fel сa şi сel сare este desсoрerit сă nu сunoaşte răsрunsul la рroрria întrebare. 

Jocul, ca modalitate de relație între individ și lumea obiectelor, constituie formula primară a 

acțiunii umane, o formă de organizare a cogniției, o formă de organizare a cunoașterii. Cântecul, 

jocurile muzicale, jocurile cu text și cântec, audițiile muzicale, modelajul, desenul, pictura, sculptura 

sau alte activități din sfera terapiilor ocupaționale contribuie la sporirea atenției, la dezvoltarea 

memoriei, gândirii, imaginației a tuturor proceselor psihice implicate în învățarea de tip școlar. 

Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu CES nu le înțeleg pe 

deplin ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției. Lista metodelor și tehnicilor 

este foarte vastă și poate fi folosită și îmbogățită în funcție de imaginația și creativitaea dascălului și 

în funcție de nivelul clasei la care predă. 

Progresul școlar se obține  treptat prin muncă și efort uriaș depus atât de cadrul didactic cât și 

de elev. Capacitatea de învățare a elevilor cu CES, ambianța și sprijinul familiei și a societății în 

general, influențeză foarte mult obținerea unui progres școlar real. 
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Integrarea copiilor cu CES  în școlile de masă 

-studiu de specialitate- 

Profesor: Năstase Liana Loredana 

Școala Gimnazială Nicolae Marineanu Cezieni 

 

“Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, 

copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 

minorităţilor lingvistice şi etnice…” 

 

(Declarația de la Salamanca asupra educației cerințelor speciale adoptată la conferința mondială 

„Acces și calitate“ organizată de UNESCO și Ministerul Educației din Spania, 7-10 iunie 1994) 

 

Persoanele cu dizabilităţi, în special cele cu probleme de învăţare, deranjează şi tulbură ordinea 

acceptată majoritar în societate, stereotipurile dobândite în timp. Reacţiile la aceste tulburări pot fi mila 

manifestată prin acte de caritate, ostracizare (acţiunea de a le îndepărta pentru a fi ascunse vederii şi 

minţii) şi/sau frică. Oricare ar fi mobilul reacţiei, persoanelor cu nevoi speciale li se oferă foarte greu 

un loc semnificativ în societate. Felul în care ne purtăm cu aceste persoane ne definește ca societate. 

Fiecare copil trebuie tratat ca parte din societate, dincolo de și fără să conteze deficienţa sa sau 

dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare. 

 

Educaţia copiilor reclamă o preocupare deosebită din partea tuturor factorilor implicaţi în această 

misiune fundamentală. Alături de copiii din şcolile de masă, cresc şi se dezvoltă şi o altă categorie de 

copii şi anume, cei cu cerinţe sau nevoi speciale (CES). Fiecare copil prezintă particularităţi 

individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizate. Copiii 

cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi dezvoltare ca toţi copiii: nevoia de 

afectivitate şi securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate şi 

independenţă. 

 

Incluziunea lor, integrarea socială și educarea acestora necesită solidaritate între instituții și oameni, 

compasiune, respectul acordat necondiționat persoanei umane și nediscriminare. 

 

Incluziunea este un concept frumos și generos. Îndeamnă la toleranță, la acceptarea diversității, mai 

mult chiar, la considerarea diferențelor interindividuale ca fiind valoroase. Ceea ce se trece cu vederea 

este că, de la teorie la practică, drumul este presărat cu o serie de dificultăți, nu insurmontabile, dar 

care trebuie luate în calcul dacă dorim implementarea reală – iar nu de formă – a acestui mod de a face 

educație. 

Deși pe plan internațional se fac eforturi de promovare a educaţiei primare pentru toţi copiii, în 

contextul implementării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, respectiv cel referitor la Educaţia 

pentru TOŢI, totuşi, în ţările mai puţin dezvoltate, inclusiv în România, copiii cu dizabilităţi nu sunt 

prezenţi în acest proces. Cea mai importantă barieră în acest sens este reprezentată de prezenţa unui 

stereotip adânc înrădăcinat în mentalul colectiv social şi instituţional, care localizează problema în 

https://www.reninco.ro/images/Declaratia%20de%20la%20Salamanca.pdf
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copil şi în limitările acestuia, societatea şi instituţiile fiind pentru moment incapabile să admită că 

„răspunsul” acestora la limitările copiilor cu dizabilități este cel care trebuie să se schimbe. Atitudinile 

negative bazate pe un mod de gândire tradițională acționează ca o barieră majoră la nivel social. 

 

În școli ar trebui realizate periodic întâlniri între cadre didactice, părinți și specialiști în sănătate 

mintală, pentru realizarea următoarelor obiective 

-  Înțelegerea a ceea ce este dizabilitatea, dar și diversitatea acesteia. 

- Explicarea principalelor caracteristici ale fiecăreia dintre condițiile dizabilitante. 

- Explicarea beneficiilor pe care copiii tipici le pot avea – în sensul achiziționării atitudinilor 

altruiste, a comportamentelor prosociale, de într-ajutorare, chiar a îmbunătățirii imaginii de 

sine ca urmare a acestui tip de experiențe. 

- Explicarea modului în care acești copii pot fi ajutați. 

Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de personalităţi, alături de misiunea de a transmite 

elevilor informații și un bagaj solid de cunoștințe reprezintă un mediu prioritar pentru începerea şi 

implementarea politicii incluzive. Să ne gândim doar la perioada pe care un copil o petrece în şcoală. 

Aceste ore și ani pot fi marcaţi de segregare, de excluziune sau pot fi marcaţi de efortul de a adapta 

metodele, tehnicile şi instrumentele de care dispune profesorul pentru a facilita integrarea copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale în mijlocul copiilor fără CES. 

. 

Educaţia formală, nonformală și informală transformă individul dependent de familie, de societate, 

într-unul independent, care se bucură de autonomie. Valorile învăţate în şcoală şi în familie ar trebui 

să îndrume omul pe tot parcursul vieţii. Un climat de armonie şi bună înţelegere în şcoală este 

definitoriu. Un dezechilibru al şcolii devine o problemă la nivelul societăţii. 

 

Educația sau școala incluzivă implică cu certitudine ideea de schimbare – reformă a școlii și societății 

în ansamblu, cu scopul de a răspunde dezideratului societății viitorului “o societate pentru toți” care să 

răspundă mai bine prin co-educație nevoilor, potențialului și aspirațiilor tuturor copiilor, inclusiv al 

celor deosebit de dotați și/ sau talentați, al celor ce fac față în prezent în școala obișnuită, al celor 

cuprinși în școli speciale separate. 
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Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în școala de masă 

  
                                                                      Prof.Oncescu Manuela 

Colegiul Național” Dinicu Golescu”, Câmpulung, Argeș 

 

Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale presupune o călătorie ce nu ar trebui 

întreruptă niciodată, deoarece ocupă un loc esențial în devenirea umană, unește toate compartimentele 

educației, are un rol important în munca educativă și o puternică influență asupra personalității aflate 

în formare. Asigurarea succesului în viață depinde în mare măsură de achizițiile fundamentale 

dobândite în timpul anilor de studiu, deschizând elevilor o nouă cale către cunoaștere. 

Experiența dascălilor depozitează o serie de cerințe existențiale personale și colective, 

însumând adevăruri utile evoluției noastre. De aceea spiritul uman trebuie cultivat, nu numai pentru 

faptul că de-a lungul procesului învățării și-a adus contribuția la marile schimbări petrecute în lume, 

ci și pentru că lectura se impune ca necesitate intelectuală. 

Pe cât de importantă este lectura în modelarea personalității copilului, pe atât de multe alte 

tentații îi stau în cale în timpul liber: filmul, jocurile electronice, internetul etc. Fiind conștienți de 

binefacerile deprinderii de a citi, elevii trebuie puternic motivați să aleagă lectura ca o activitate 

relaxantă și plăcută, fapt deloc ușor în secolul nostru. În acest context profesorul trebuie să rămână un 

etern creator și să inventeze mereu metode prin care să convingă elevii de utilitatea lecturii. Astfel ei 

vor putea observa cu timpul că cititul poate deveni o plăcere, ca se exprimă mai ușor și că devin mai 

siguri de sine, participând activ la propria formare în cadrul lecțiilor. 

În condițiile în care astăzi „revoluția informatică” tinde să reconfigureze domeniul vast al 

educației, determinând schimbarea paradigmei de generare și transmitere a cunoașterii, școala trebuie 

să asimileze flexibil noile tehnologii de informare și de comunicare, repere în funcție de care vor fi 

stabilite prioritățile si resursele in acest domeniu. Referatul de față își propune să abordeze condiția 

lecturii în societatea contemporană în încercarea de a oferi potențiale soluții pentru situația de „criză a 

lecturii' ce se manifestă în mediul educațional actual, criză ale cărei cauze au suscitat un vizibil interes 

în ultima perioadă de timp. 

Copilul de azi, fiind angajat într-o viață agitată și zgomotoasă, se îndepărtează de carte, de 

lectură, de ceea ce reprezintă ea; un dialog intim cu sine și cu alții în plan rațional, afectiv, motivațional 

și volitiv. Se remarcă orizontul, tot mai rarefiat, în materie de cultură generala a elevilor și absolvenților 

datorită situației de criză a lecturii care se accentuează sub impactul noilor tehnologii. Se simte nevoia 

acută a reabordării moderne a conceptului de lectura în societatea actuală, când rolul cărții este 

substituit adesea de mass-media și televiziune, computerul ocupând un loc de frunte în topul 

preferințelor.  

Încadrarea accentuată a culturii scrise de către cultura audio-vizuala se soldează, pe zi ce trece, 

cu îndepărtarea individului de lectura înțeleasă ca mijloc de formare a personalității umane. În 

procurarea divertismentului, rolul lecturii e deja sensibil diminuat. Desigur, oricare dintre „medii” e 

egal capabil, în limitele sale de performanță, să ofere ieșirea din cotidian, trăirea prin procură a 

aventurii ori acele satisfacții compensatorii, căutate de marele public. Cartea, cândva principala uzină 

de miraje, e în orice caz depășită azi de film, de jocurile pe calculator și de navigarea pe internet.  
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Asistăm astăzi la un fenomen paradoxal: în timp ce știința literaturii și diversitatea producției 

de carte înregistrează progrese remarcabile pe mai toate meridianele lumii, numărul cititorilor scade 

alarmant. Absența unei lecturi însușite și interiorizate, în baza motivației intrinseci, o sesizăm la tot 

pasul, în comportament, în modul de gândire și în violența limbajului.  

Cadrele didactice se confruntă cu o realitate care deseori îi descumpănește. Elevii lor nu citesc, 

nu valorizează lectura, într-un cuvânt nu se simt motivați pentru acest efort intelectual. Elevii care nu 

citesc sunt prinși într-un cerc vicios: citesc cu greutate, nu le place să citească, nu citesc mult, nu înțeleg 

ceea ce citesc. Se remarcă la acest nivel o situație de criză a lecturii care se impune a fi soluționata de 

către cei implicați în procesul educațional. Permanenta agitație mentala, incapacitatea de a stărui în 

soluționarea problemelor, de a citi cărți mai dificile sau de a realiza o munca intelectuala oarecare, 

percepută ca plictisitoare, reprezintă principala problemă cu care învățământul se confruntă momentan.  

Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în școala de masă reprezintă un fenomen, 

deopotrivă social și psihologic, atingând categorii diverse ale populației, cu niveluri diferite de 

pregătire profesională și de cultură. Prin studiul literaturii în scoală, elevii ar putea să înțeleagă mai 

bine lumea și să se înțeleagă în altă lumină pe ei înșiși, ar putea să-și formeze repere culturale și estetice 

și să valorizeze arta ca pe o formă de comunicare și de cunoaștere care-i ajută să-și dezvolte propria 

personalitate.  

Consilierea grupurilor țintă și recuperarea dizabilităților copiilor aflați în situația de risc social 

se poate realiza prin consilierea psihopedagogică individuală și colectivă a grupurilor țintă pentru 

acceptarea limitelor acestor copii impuse de factorii endogeni și exogeni și prin consilierea copiilor cu 

intelect limitat și deficiență mintală ușoară. 

Recuperarea acestora este posibilă prin: 

- activități care pornesc de la palierul senzorio-motoriu și perceptiv pentru a ajunge progresiv 

la palierele superioare –limbajul, gândirea, afectivitatea. Abilitățile copilului cu cerințe 

educaționale speciale pe plan motor, senzorial și perceptiv înlesnesc achiziția scolară; 

- activități de instruire a familiei cu privire la satisfacerea nevoilor afective ale copiilor; 

- oferirea unor suporturi/modele comportamentale/atitudinale membrilor familiei în 

conformitate cu programele de psihoterapie, logopedie, etc. la care participă copilul; 

- consilierea este axată pe necesitatea cooperării și menținerii unității de acțiune cu echipa 

de  specialiști, modalitățile de organizare a vieții copilului pe segmente mici cu obiective 

concrete; 

- consilierea cadrelor didactice se bazează pe instruirea acestora prin oferirea unor modele 

atitudinale si comportamentale pe care ar trebui sa le adopte în educarea acestor copii. 

- exerciții menite să fixeze atenția, să dezvolte observația, să antreneze memoria, 

raționamentul copilului. Scopul administrării acestor exerciții este obținerea unor 

randamente individuale ameliorate, în măsura în care acestea permit antrenarea inteligenței 

senzorio-motorii. 

Consilierea cadrelor didactice si a familiilor se realizează prin: 

- educarea părinților pentru a oferi sprijin și suport emoțional copiilor; 

- realizarea parteneriatului educativ părinți-educatori pentru luarea celor mai bune decizii în 

legătură cu copiii acestora; 

- consilierea părinților și a educatorilor pentru a deveni mai sistematici și mai eficienți în 

acțiunile educative; 
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- lectoratele de specialitate despre diferitele deficiențe ale copiilor. 

Activitatea de preîntâmpinare a eșecului școlar este extrem de complexă. În realizarea ei este 

necesară o coordonare eficientă a tuturor factorilor educaționali în care, desigur, școala și familia 

dețin prioritatea principală.  

Pentru ca școala să-și îndeplinească menirea ei, trebuie să fie slujită de oameni nu numai cu o 

temeinică pregătire științifica și psiho-pedagogică, ci și dornici să aplice în practică cunoștințele 

profesionale.  
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA PRIN DANS A COPIILOR CU 

DIZABILITĂȚI 
Profesor: Marinela Pantea 

 Liceul Teoretic ”Jean Monnet”, București, Sector 1 

 

 

 

”Educația incluzivă, parte componentă a paradigmei „Educație pentru 

toți”, specifică că toți copiii 

trebuie să aibă șanse egale de a frecventa aceeași școală, de a învăța împreună 

cu semenii lor, 

indiferent de capacitățile lor intelectuale sau fizice, de apartenența lor 

culturală, socială, etnică, 

rasială, religioasă. Aceasta presupune individualizarea procesului educațional 

adaptat la nevoile 

unei mari diversități de copii, asigurându-le tuturor accesul la 

educație.”(Programul de dezvoltare 

a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, cap.IV, art. 47) 

Simplitatea arată mereu ceea ce este dincolo de fațada fiecărui om. Sunt mulți dintre noi care 

fac acte umanitare doar pentru a înregistra o acțiune. Dar sunt mulți, totodată, care simt, doresc și 

sunt împreună cu cei de lângă ei, pentru că ei nu văd ACTE UMANITARE, ci văd un normal în 

aceste gesturi. Este identic cu “emitem cuvinte ca să Vorbim, dar uităm să emitem 

cuvinte ca să 

Comunicăm”. 

UNESCO, organizația internațională, declară că “educația incluzivă se bazează pe drepturile 

tuturor copiilor la o educație de calitate care satisface necesitățile de bază de învățare și îmbogățește 

viața. Educația incluzivă urmează să dezvolte întregul potențial al fiecărui individ”. Tot UNESCO a 

lansat termenul “educația cerințelor speciale”, care înseamnă adaptarea, completarea și flexibilitatea 

educației pentru anumiți copii, în vederea egalizării șanselor de participare și incluziune. 

(“Organizațiile Internaționale și educația incluzivă” - platforma DidactForum) 

Așadar, într-un context extins social-politic și educațional, componentele educației calitative 

urmăresc recunoașterea și acordarea dreptului fiecărui copil la educație, respect, apreciere, 

încurajare la participare şi la împlinirea propriei capacități. În calitate de cadre didactice, persoane 

care au un rol bine definit în împlinirea copilului, de altfel, trebuie să încurajăm varietatea 

conținutului, dar nu fără a valoriza potențialul fiecăruia. Atât școala, cât și familia vor avea nevoie 

să coopereze ca responsabili de formarea personalității copilului, pentru ca progresul în dezvoltarea 
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sa să se realizeze cu eficiență și pozitivitate, ținându-se cont de nivelul posibil de implicare al 

fiecărui copil. 

Se știe că diferențele umane presupun adaptarea învățării la necesitățile copilului. Din aceste 

considerente, educația incluzivă este centrată pe toți copiii și pe fiecare în parte. Satisfacerea 

cerințelor educaționale speciale ale copilului presupune abordarea individualizată, prin activităţi de 

recuperare/ameliorare, compensare, sprijin în procesul educaţional. În acest context, menirea 

noastră, a profesorilor este asigurarea unui proces de predare-învăţare-evaluare de calitate, accesibil 

şi relevant pentru fiecare copil, adică se apelează la o gamă extinsă de metode, tehnici, strategii de 

interactivitate cu copiii, iar în această gamă se va pune accentul pe satisfacerea necesităților 

educaționale ale elevului. Astfel, individualizarea procesului educațional devine o preocupare 

majoră a fiecărui cadru didactic, iar școlile se vor adapta, vor aborda un învățământ individualizat, 

adaptând oferta educațională la diversitatea cerințelor copiilor, asigurându-se astfel o educație de 

calitate. 

Din cadrul situațiilor C.E.S. m-am axat pe persoanele cu deficiențe de auz. Un element 

esențial în reglarea relațiilor de prietenie cu persoanele cu deficiențe de auz îl constituie 

utilizarea 

emoțiilor. 

Dansul, alături de alte activități motrice este o experiență de viață, dar și un mod excelent de 

comunicare gestuală, el utilizând cele mai diferite mijloace și asigurând fiecărui individ 

posibilitatea de autoinfluențare fizică și psihică, echilibrul optim al acestor sfere, starea de sănătate, 

în același timp cu satisfacerea nevoilor de mișcare și participare la viața socială (integrare în mediu, 

exercitarea responsabilității, cooperarea, conectarea, comunicarea și schimbul de experiență prin 

intersocializare). Cum, pentru persoanele cu deficiențe de auz au efecte pozitive activitățile 

suplimentare de comunicare, dar și activitățile de orientare spațială, de socializare și integrare în 

comunitate, noi am ales cursuri de dans (coregrafie, pregătire generală și specifică, dezvoltarea 

simțului ritmului, coordonarea pe linia melodică), precum și competiții sportive cu orice tip de dans: 

balet, aerobic, modern, contemporan, solo sau în echipe. 

Ceea ce am dorit să aplicăm a fost legat de utilizarea unor metode atractive și interactive de 

lucru, ajungând la uniunea ofertei propuse de unitatea școlară cu necesitățile locale și interesele 

individuale realizate prin intermediul influenței lucrului în colectiv, promovarea spiritului de echipă 

dintre elevii școlii noastre și elevii cu diferite deficiențe,și includerea conținutului de lucru practic 

pentru orice categorie socială. 

Activitatea noastră a constat în utilizarea unor strategii reactive și aplicarea unor diverse 

metode interactive de predare – învăţare pentru elevii implicaţi în activităţile extrașcolare propuse. 

Toate aceste activităţi îşi propun să formeze la elevi dorinţa desfăşurării de diverse activităţi 

cu caracter motric, și nu numai: turistice, artistice, sportive, însă ele vor urmări și dezvoltarea la ei a 

relaţiilor de colaborare, a spiritului de întrecere, de participare efectivă a tuturor elevilor, stare de 

spirit optimistă, încurajarea dezvoltării personalităţii elevilor, intersocializarea, dar și posibilitatea 

de împărtășire a propriilor opinii și achiziții personale. În acelaşi timp se va crea posibilitatea unei 

strânse colaborări între şcoală și familie, acestea având un scop comun: optimizarea dezvoltării 

psiho-comportamentale a elevului în structura societăţii. 

În lucrarea de față voi prezenta pentru cele trei categorii de persoane implicate în educația 

incluzivă (părinți, elevi și cadrele didactice care fac predarea la această categorie de elevi), ideile de 
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activități, strategiile de învățare, resursele utilizate și metodele și modalitățile evaluare. 

 

Părinți 

 

● Idei de activități: 

Am avut contact direct cu persoane cu deficiențe de auz, am observat că starea lor 

afectiv-emoțională poate fi diferită de a noastră, că se simt respinși sau priviți ca oameni aparte, 

doar din cauza acestor deficiențe, dar am cunoscut și persoane puternice, care nu s-au lăsat deloc 

dărâmate de mentalitatea unor auzitori, ci și-au dezvoltat o personalitate puternică, cu încredere în 

forțele proprii. De aceea, când am auzit de metoda colaborării între școli obișnuite și școli speciale, 

am dorit foarte mult să colaborăm și să închegăm prietenii, indiferent dacă există parteneriat sau nu 

între cele două școli. 

Cum, pentru persoanele cu deficiențe de auz au efecte pozitive activitățile suplimentare de 

comunicare, dar și activitățile de orientare spațială, de socializare și integrare în comunitate, noi am 

ales cursuri de dans (coregrafie, pregătire generală și specifică, dezvoltarea simțului ritmului, 

coordonarea pe linia melodică), precum și competiții sportive cu orice tip de dans: balet, aerobic, 

modern, contemporan, solo sau în echipe, iar participarea directă, implicarea și comunicarea foarte 

bună între elevii de la ambele școli, în același timp cu implicarea dumneavoastră, a părinților, prin 

participare și colaborarea în echipă ne va ajuta în stabilirea unui program colaborativ. 

 

● Strategii de învățare: 

Ceea ce am dorit să aplicăm a fost legat de utilizarea unor metode atractive și interactive 

de lucru, ajungând la uniunea ofertei propuse de unitatea școlară cu necesitățile locale și interesele 

individuale realizate prin intermediul influenței lucrului în colectiv, promovarea spiritului de echipă 

dintre elevii școlii noastre și elevii cu diferite deficiențe,și includerea conținutului de lucru practic 

pentru orice categorie socială. 

Activitatea noastră a constat în utilizarea unor strategii reactive și aplicarea unor diverse 

metode interactive de predare – învăţare pentru elevii implicaţi în activităţile 

extrașcolare 

propuse (programe comune, vizionări spectacole, expoziții tematice diferite etc.). În acelaşi timp se 

va crea posibilitatea unei strânse colaborări între şcoală și familie, acestea având un scop comun: 

optimizarea dezvoltării psiho-comportamentale a elevului în structura societăţii. 

Angrenarea copiilor vulnerabili în alte activități decât cele strict didactice este o necesitate 

pentru realizarea unei reale incluziuni a acestora și pentru dezvoltarea de competențe transversale. 

Se pot organiza astfel concursuri, excursii, vizite, competiții, cluburi, jocuri, activități de recreere și 

culturale . S-a constatat că participarea la astfel de activități se asociază cu creșterea motivației 

pentru învățare, cu o rată mai mare de frecvență a cursurilor și cu o scădere a ratei abandonului 

școlar. Activitățile de educație nonformală au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a 
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elevilor implicați în acestea pentru că promovează activități care valorizează toate aspectele 

personalității copiilor, le dezvoltă aptitudinile și interesele de cunoaștere. 

 

● Resurse: 

- psihologi, consilieri școlari, consilieri de specialitate, cursuri de prelucrare și întrajutorare a 

persoanelor cu copii cu C.E.S., întâlniri cu specialiști de la fundații diferite (HelpAutism, Școala cu 

Deficiențe de Auz, CMBRAE) 

 

● Evaluare: 

- formarea la elevi a dorinţei de desfăşurare de diverse activităţi cu caracter motric, și nu numai: 

turistice, artistice, sportive, însă ele vor urmări și dezvoltarea la ei a relaţiilor de colaborare, a 

spiritului de întrecere, de participare efectivă a tuturor elevilor, stare de spirit optimistă, încurajarea 

dezvoltării personalităţii elevilor, intersocializarea, dar și posibilitatea de împărtășire a propriilor 

opinii și achiziții personale 

- adunarea informațiilor despre aceste lucruri efectuate de către elevi, în dosare personale, nominale 

 

Elevi 

 

● Idei de activități: 

- dansul, comunicarea corporală (cursuri de dans (coregrafie, pregătire generală și specifică, 

dezvoltarea simțului ritmului, coordonarea pe linia melodică), precum și competiții sportive cu orice 

tip de dans: balet, aerobic, modern, contemporan, solo sau în echipe) 

- realizarea unor cluburi, debate-uri, programe artistice, acțiuni de voluntariat, realizarea unor 

programe, reviste ale școlii, proiecte împreună cu copiii cu vulnerabilități din aceeași școală sau din 

școli diferite Se vor încuraja ajutorul reciproc, împărtășirea de opinii și idei, crearea grupurilor 

sociale, colaborarea, toate plecând de la un nivel egal de abordare și tratare reciprocă, nu 

diferențiată. 

 

● Strategii de învățare: 

- realizarea unei echipe mixte de elevi cu deficiențe auditive și elevi fără aceste deficiențe, metode 

atractive și interactive de lucru, lucrul în colectiv 

- proiecte împreună cu copiii cu vulnerabilități din aceeași școală sau din școli 

diferite 

- colaborare între elevii din școală cu deficiențe de auz și elevi fără deficiențe, din altă unitate de 

învățământ 

- tratarea diferențiată 

- metode active de implicarea directă 

- fixarea pe afinitățile elevului, pe ceea ce îi place lui să facă cel mai mult și încorporarea acestui 

aspect în temele lecției (de exemplu: realizarea unui proiect, temă plecând de la aspectul dorit de el, 
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cu intersectarea pe acest lucru) 

● Resurse: 

- cărți diferite, jocuri didactice offline și online, muzică, activități motrice tematice, planșe cu 

imagini descriptive ajutătoare sau intuitive 

 

● Evaluare: 

- participarea la activități competiționale sau nu, observarea atitudinii, modificarea aspectelor 

emoționale, creșterea încrederii, prieteniile legate , aprecieri permanente. 

 

Cadre didactice 

● Idei de activități: 

Aplicarea diverselor metode interactive de predare – învăţare pentru elevii implicaţi în 

activităţile sportive propuse, precum și natura recreativă, reconfortantă a activităților de timp liber, 

dar și cu impact terapeutic pe diverse planuri, trebuie să întregească plusurile în plan educațional, 

cultural, intelectual, comportamental, pe care orice asemenea activitate le presupune și duce la 

dezvoltarea unei competenţe de exprimare culturală (antrenamente, activități culturale, vizite la 

muzee, biblioteci, vizionare de piese de teatru și de filme, programe de socializare prin dans, 

aerobic etc) 

Mediul educaţional promovat prin astfel de activități a stimulat participarea unui număr 

important de elevi (proveniţi din medii sociale diferite, familii monoparentale, rromi, cu dizabilități 

fizice sau psihice minore). Totodată, în colaborare nu numai cu cadrele didactice, colegii mei, dar și 

cu cu elevii din ciclu superior de învățământ, și cu cei din ciclu gimnazial, copiii au înțeles 

importanța implicării lor în ameliorarea unor deficiențe ale copiilor cu C.E.S. sau doar în realizarea 

unor conexiuni psihice și afective cu aceștia, prin intermediul muzicii și al mișcării, astfel ca elevii 

cu C.E.S. să se simtă acceptați și chiar integrați în grupurile de vârstă specifice. 

Am observat impactul dansului, utilizat ca terapie ocupațională și la evenimente ale unor 

copii cu sindrom Down, ale unor copii autiști, copii introvertiți și asta prin participarea ca voluntar 

în cadrul unor acelor evenimente, ar și prin contact direct, fiind rude ale unor prieteni de familie. 

Nota caracteristică vârstei copiilor este creativitatea expresivă, exprimată prin independența și 

libertatea de a se afirma; dansul exprimă spontaneitatea și libertatea ca reacție, iar copiii au nevoie 

de socializare, de stimularea dorinței de găsire a noului, de antrenare atât a minții cât și a trupului. 

Așadar avem nevoie de o colaborare, de realizarea unei echipe, de realizarea unui plan de 

lucru comun, fără acțiuni individualizate din partea profesorilor colegi care lucrează cu elevii cu 

nevoi speciale, de realizarea unor întâlniri, dezbateri, bifarea punctelor slabe și a punctelor tari în 

desfășurarea întregului program ocupațional pentru acești elevi 

 

● Strategii de învățare (comune cu alți colegi): colaborare, coregrafii, întâlniri comune, 

participări la diferite activități, parteneriate, lectură 

Prin realizarea unor cluburi, debate-uri, programe artistice, acțiuni de voluntariat, realizarea 

unor programe, reviste ale școlii, proiecte împreună cu copiii cu vulnerabilități din aceeași școală 

sau din școli diferite Se vor încuraja ajutorul reciproc, împărtășirea de opinii și idei, crearea 
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grupurilor sociale, colaborarea, toate plecând de la un nivel egal de abordare și tratare reciprocă, nu 

diferențiată. 

 

● Resurse: 

- Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a 

copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. 

- Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor 

cu tulburări de învățare 

- materiale informative de specialitate 

- îndrumare și ghiduri coordinative pentru activitatea profesorilor 

 

● Evaluare: 

- mediul educaţional pe care l-am promovat a stimulat participarea unui număr important de elevi 

(proveniţi din medii sociale diferite, familii monoparentale, rromi, cu handicap fizic minor). În 

aceste condiţii, de asemenea vom continua urmărirea obiectivelor care privesc educaţia permanentă 

pentru toţi, împreună cu toţi, putând contribui astfel la formarea competenţelor şi a 

comportamentelor sociale care facilitează integrarea elevilor cu nevoi speciale din punct de vedere 

financiar, emoțional, motric, fizic și se vor înregistra toate observațiile și progresele sau constatările 

despre evoluție, stagnare, regres ale acțiunilor și comportamentelor elevilor. 

Relevanța activității/proiectului/bunei practici pentru nevoile categoriilor de elevi aflați în 

risc este dată de inovație, creativitate, implicare stimulativă pentru elevi, cultivarea gustului pentru 

mișcare; încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, ideilor, gesturilor motrice și 

trăirilor provocate de dans și aerobic; cultivarea practicării activităților motrice de timp liber; 

crearea unui mediu educațional care să stimuleze și să încurajeze elevul în exprimare corporală. 

Toate acestea duc la creșterea încrederii în sine, prin valorificarea capacității proprii, elevii fiind 

tratați cu respect și implicați direct în acțiuni. 

Copiii au constatat că DANSUL reprezintă cea mai frumoasă exprimare corporală a 

mesajelor acompaniamentelor muzicale. Bucurie, tristețe, dramă, fericire, zâmbet, împlinire...totul 

îți este arătat și explicat astfel încât fiorii împlinirii estetice să te facă să înțelegi că ARTA exprimă 

și arta EXISTĂ. 
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IERI MARGINALIZAT,ASTĂZI  ELEV  INTEGRAT CU PĂRINŢI ÎNCÂNTAŢI 

Prof.Boşcor Mihaela-Violeta 

Școala Gimnaziala Nr.1 Negoieşti 

 

 
„Cuvântul progres nu are nici un sens,cât există pe lume copii nefericiţi.”(Albert Enstein) 

Transformările pe care le cunoaşte societatea noastră,urmând drumul dificil al unei 

democratizări autentice,se răsfrâng,în mod firesc,şi asupra ştiinţelor educaţiei,conferindu-le noi 

dimensiuni şi noi coordonate.Există, astăzi, un efort de adaptare a învăţământului şi, în general, a 

muncii educative, la realităţile şi perspectivele româneşti şi, în acelaşi timp, de racordare la progresele 

gândirii şi practicii pedagogice universale. Există şi un efort de depăşire a inerţiilor şi dogmelor unei 

pedagogii rămase în urma vieţii. 

Dintre multele idei novatoare care succesiv se situează în prim planul dezbaterilor pedagogice 

de astăzi, lucrarea de faţă îşi propune să investigheze una de maximă importanţă, anume ideea că 

influenţele formative se exercită, de regulă, prin mijlocirea situaţiilor în care sunt puşi cei ce urmează 

a fi educaţi, respectiv prin situaţii educative (fie ele situaţii de învăţare,de formare morală sau 

spirituală,de împlinire a vocaţiei artistice, de dezvoltare psihomotorie,etc.) 

Situaţia există nu „în sine” ci pentru subiectul ei. Situaţia apare prin implicarea subiectului. 

Existenţa subiectului face ca factorii externi să fie selectaţi în raport cu semnificaţia lor pentru subiect. 

Subiectul aduce în situaţie ”condiţiile interne” adică potenţialul lui şi particularităţile lui, ca rezultat al 

înzestrării şi al întregii lui formări anterioare. Oprindu-ne la situaţia cu care am avut de-a face la clasă, 

aceea de a lucra încă din clasa pregătitoare cu un elev care prezenta un handicap fizic locomotor, 

aceasta se prezenta ca fiind una defavorabilă deoarece, pentru elevul care nu reuşea să execute în 

întregime cerinţele din cadrul orei de educaţie fizică această activitate a devenit foarte repede una 

neplăcută, de evitat chiar. Subiectul intră în situaţie cu un ansamblu de capacităţi (intelectuale, afective, 

aptitudinale, voliţional-motorii), cu o structură cognitivă (înglobând informaţiile ierarhizate şi stocate), 

cu însuşirile sale temperamentale, cu trăsăturile sale de caracter. Împreună cu familia care nu concepea 

să fie numit copilul lor copil cu cerinţe educative speciale şi medicul curant al copilului care cunoştea 

deficienţa şi gradul de gravitate al acesteia, am descoperit că existau anumite tipuri de exerciţii care 

erau chiar recomandate în afecţiunea de care suferea acesta, exerciţii care puteau fi executate cu succes 

de către întreaga clasă de elevi astfel încât în scurt timp, făcând un efort pentru a-şi recupera lipsurile, 

cerând ajutorul cadrului didactic coordonator al activităţii de educaţie fizică, părinţilor, colegilor, 

această situaţie a devenit una favorabilă pentru copilul traumatizat pe plan subiectiv, acesta simţindu-

se nu cu mult timp înainte respins, oprimat, frustrat, inferior şi mereu cu o senzaţie de insecuritate în 

suflet. Rezultatul obţinut printr-o acţiune eficientă, adecvată situaţiei existente, marchează ieşirea din 

această situaţie. 

Elevul a fost „pus în situaţie”,devenind astfel subiect al situaţiei,el cautându-şi ieşirea din 

situaţie printr-o activitate care ar trebui să fie tocmai aceea pe care o considerăm necesară în această 

etapă a formării lui.Ceilalţi factori îl impulsionează, îl ajută sau (dacă sunt inadecvaţi) îl împiedică în 

acţiune-dar motorul acţiunii este el însuşi. El ne apare ca un „nucleu” al situaţiei,în jurul căruia 

gravitează ceilalţi factori. Situaţia este astfel „personalizată”. Credem că acesta este modul prin care 

se poate răspunde principalei cerinţe a pedagogiei moderne: a centra educaţia pe copil. 

Când vorbim de situaţie educativă în acest sens, factorii existenţi ne interesează nu „în 

sine”,într-un tablou general,ci prin impactul lor cu acea persoană care constituie subiectul situaţiei. 

Copilul este parte a situaţiei, dar nu o parte oarecare, ci acea parte la care se raportează toţi ceilalţi 

factori. 

Privindu-l pe elev ca subiect al situaţiei educative, nu diminuăm deloc rolul educatorului ca 

organizator al acestei situaţii. Educatorul concepe situaţia în aşa fel încât elevul ,”pus în situaţie”, să 

efectueze acele forme de activitate şi să manifeste acele atitudini prin care prevedem că vor fi atinse 
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obiectivele educaţionale vizate. Cum vedem, şi educatorul este într-o anumită situaţie, dar nu în situaţia 

educativă, ci în situaţia de creator al acesteia. Situaţiile educative create într-o şcoală specială, unde 

toţi elevii suferă de aceeaşi deficienţă, diferă mult de cele dintr-o clasă obişnuită, în care a fost inclus 

şi un copil cu un handicap anume. 

Clasă cu elevi integraţi poate deveni orice clasă şi probabil aşa vor trebui să devină toate, într-

o şcoală deschisă şi flexibilă, iar prin maniera integrării trebuie să se asigure, printr -un management 

minuţios organizat:o înţelegere reală a ceea ce este integrarea, definirea procesului ca atare, nu numai 

o simplă plasare a copiilor împreună;să cunoască legăturile dintre educaţia pentru integrare şi 

valorizarea diversităţii umane. Această manieră asigură promovarea ethosului şcolar care valorizează 

toţi copiii şi familiile lor; favorizează un climat de sprijin flexibil şi răspunsuri creative la 

nevoile/cerinţele individuale, lipsa de succes la răspunsurile iniţiale netrebuind să constituie un motiv 

pentru a abandona integrarea, ci să devină un punct de plecare; recunoaşterea integrării ca o parte a 

politicilor de egalizare a şanselor cu aranjamentele clare pentru implementare, fundamentare şi 

monitorizare;să asigure că admiterea copiilor cu cerinţe educative speciale în structuri educative să fie 

orientată pozitiv şi cu sensibilitate. 

În cazul nostru vom prezenta câţiva paşi necesari în orchestrarea învăţării, uzitaţi la 

clasă:predarea se planifică luându-se în considerare toţi elevii; lecţiile încurajează participarea tuturor 

elevilor şi dezvoltă capacitatea de a înţelege diferenţele; elevii sunt implicaţi activ în propriul proces 

de învăţare,ei învăţând în colaborare;evaluarea contribuie la obţinerea de realizări de către toţi elevii; 

disciplina la orele de curs se bazează pe respectul reciproc;toţi elevii iau parte la activităţile organizate 

în afara orelor de curs. 

Studiu de caz:La fiecare cinci ani, primim de la diferite grădiniţe de copii ,„absolvenţi” ai 

grupelor mari din care au făcut parte, pentru a începe cu ei o nouă serie de ciclu primar. Cum, obişnuim 

şi e şi normal, verificăm şi analizăm fişele lor de observaţii întocmite în grădiniţe, sau fişele medicale 

şi alte documente din dosare. La seria anilor 2014-2019, am avut o surpriză nu reieşită din dosar, ci 

după primele întâlniri cu noii elevi, când aceştia se acomodează şi se fac cunoştinţe, se leagă prietenii. 

Activitatea am desfăşurat-o sub formă de jocuri de rol, dramatizări cu personaje din poveştile 

cunoscute, jocuri în perechi, pe grupe sau în echipe. Repede am sesizat că fetiţa P.L.are tendinţa de a 

sta mai retrasă, singură retrasă de grup deşi mereu cu zâmbetul pe chip. În pauze,obişnuită din grădiniţă 

era mai sociabilă dar încerca să nu părăsească prea des pupitrul. Am reverificat fişa de observaţii din 

grădiniţă nedescoperind nimic deosebit, totul părând normal, medical fără probleme. 

Dându-ne de bănuit, am ţinut-o sub observaţie o perioadă de timp,î n momente diferite, până 

când am constatat că fetiţa nu îndrăznea să apară în faţa clasei dintr-o jenă numai de ea cunoscută. La 

fiecare început de serie de copii,obişnuim să cerem de la familii relaţii despre sănătatea copiilor, 

comportament în familie, la joacă, dacă are rezistenţă la efortul de mers pe jos, dacă are totuşi vreo 

afecţiune pentru a preveni orice risc de îmbolnăvire. Părinţii fetiţei au descris-o ca fiind un copil „fără 

probleme”. 

În urma observaţiilor noastre, am contactat părinţii, le-am descris situaţia deoarece fetiţa când 

am întrebat-o ce se întâmplă cu ea, şi-a înroşit obrajii, a dat din umeri şi nu ne-a lămurit. Citiserăm că 

persoana deficientă este asemenea unui „arici”:un suflet mare,dornic de normalitate, afecţiune şi 

independenţă, închistat într-un înveliş protector, ţesut de-a lungul timpului. În urma discuţiilor purtate, 

părinţii au recunoscut că fetiţa are multiple intervenţii chirurgicale aplicate în zona încheieturilor de la 

picioare dar că au considerat că situaţia este remediată, fetiţa mai şchioapătă puţin, o îmbracă mereu 

cu pantalon mai lung pentru a trece neobservată afecţiunea de care suferă, au învăţat-o cum să se 

deplaseze până la pupitru pentru a se sesiza cât mai puţin şi cu asta au rezolvat problema pentru a nu 

râde ceilalţi copii de ea. Pentru a putea fi suficient de empatic, pentru a fi cât mai deschişi, fiecare 

dintre noi trebuie să trecem măcar cu imaginaţia prin experienţa de părinte al unui copil cu o oarecare 

deficienţă. Copila era în evidenţa unui cabinet medical specializat încă de la naştere. Naşterea unui 

copil cu deficienţe schimbase destinul întregii familii. 
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De mic copil,deficientul este izolat, alungat, jignit, etichetat, brutalizat. Posibilităţile lui de 

comunicare, de cele mai multe ori, nu se pot ridica la nivelul dorinţei de a se exprima, iar atunci când 

dizabilitatea sa este vizibilă, prezenţa sa atrage după sine, în cel mai bun caz, compătimire sau,mai rău, 

milă. Atitudinea celor din jur faţă de existenţa sa concretă îl face să devină cu timpul neîncrezător, să 

fie surprins atunci când întâlneşte un semen care-l tratează ca pe un egal. Este explicabil de ce, în timp, 

se izolează, devine un introvertit chiar şi atunci când temperamentul său ar fi trebuit să conducă la un 

alt tip de comportament. 

De atunci, în cunoştinţă de cauză, am procedat la ajutorarea fetiţei ca să poată participa la 

cursuri,aşezând-o cât mai aproape de catedră,în primul rând de pupitre individuale pentru a-i uşura 

deplasarea în faţa clasei, ea fiind un copil inteligent cu drag de literatură şi reale înclinaţii spre creaţie 

literară”. La suflet nu se ajunge nici cu bisturiul, nici cu hârleţul, nici cu laserul, nici cu cele mai 

sofisticate aparate, nici măcar cu vorba, ci doar cu sufletul, cheia sui generis a penetrării cetăţii pe care 

o întruchipează.”(Mioara Maria Salloum) 

În clasă nu au fost reacţii de respingere sau izolare a fetiţei nici din partea elevilor dar nici din 

partea părinţilor care nu ştiau prea multe despre situaţia copilului şi preventiv, am desfăşurat activităţi 

pe teme specifice legate de copiii cu deficienţe la lectoratele cu părinţii şi în cadrul proiectului”Copil 

ca tine sunt şi eu”. 

Util pentru a integra copilul cu deficienţe fizice, am considerat măsurile: am vorbit deschis cu 

părinţii şi copiii deoarece nimeni nu are dreptul să umilească în vreun fel altă persoană-nedând numele 

fetiţei- să râdă sau să obiecteze de prezenţa persoanei respective, indiferent de starea fizică a 

acesteia;am aflat cât mai multe lucruri despre deficienţa copilei,despre felul în care trebuie să se 

desfăşoare activitatea într-o situaţie sau alta, despre progresele reale pe care le poate face copila şi prin 

urmare despre cele mai potrivite metode de evaluare a acesteia şi notarea sa în concordanţă cu munca 

depusă şi rezultatele concrete care pot fi obţinute având în vedere deficienţa de care suferă;am 

planificat acţiuni socio-culturale cu participarea elevilor din clasă; am editat o revistă a claselor I-IV, 

lecţii în care şi ea a fost inclusă, serbări cu temă pentru diferite evenimente-eleva fiind talentată literar-

;am tratat-o permanent ca pe un copil normal, am stimulat-o, am lăudat-o şi am procedat în aşa fel 

încât să se simtă egală cu toţi colegii de clasă;am colaborat permanent cu familia ei în timpul celor 

patru ani şi eleva a reuşit să finalizeze ciclul primar cu rezultate foarte bune la toate materiile. Acum 

este elevă a şcolii noastre în acelaşi colectiv. 

Acest caz a demonstrat că aceşti copii-cu nevoi speciale-pot învăţa în cadrul şcolii împreună 

cu ceilalţi copii, dar în situaţia lor cadrul didactic trebuie să acorde o atenţie aparte,un anume tip de 

protecţie mascată, mai multă stimulare, fără lezarea celorlalţi elevi. 

Idee pentru o lecţie de educaţie civică la clasa a III-a 

„Fii bun,pentru că fiecare om ce-l întâlneşti duce o bătălie mai grea.”(Platon) 

Dacă avem în clasă un copil cu deficienţă putem recurge la un tip de lecţie prin care să-i 

informăm corect pe ceilalţi copii în privinţa implicaţiilor legate de deficienţa colegului lor, încercând 

să-i sensibilizăm pe această cale în aşa fel încât ei să devină mai înţelegători şi mai apropiaţi de acel 

copil. 

Scopuri: 

-integrarea unui copil cu deficienţă; 

-promovarea unor informaţii corecte despre deficienţe şi înţelegerea felului în care o deficienţă 

poate afecta persoanele în cauză; 

-sensibilizarea copiilor pentru ca ei să devină mai îngăduitori,mai deschişi în eventualitatea că 

ar întâlni persoane deficiente; 

-să-i încurajeze pe copii,punându-i să se gândească la problemele pe care le implică situaţia de 

a trăi cu o deficienţă,dezvoltându-le empatia; 

-să le dezvolte copiilor abilitatea de a vedea „persoana”şi nu aspectele fizice cauzate de 

deficienţă; 

-bună relaţionare socială în colectivul clasei de elevi; 
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-informare corectă, utilă în viaţă. 

Înainte de lecţia propriu zisă, încercăm să avem o discuţie cu elevul pe care dorim să-l integrăm 

şi cu părinţii acestuia şi să plănuim împreună lecţia. Alegem împreună cuvintele şi frazele referitoare 

la deficienţa lui pe care urmează să le transmitem copiilor pentru ca acesta să nu fie supus jignirilor. 

Pentru lecţia respectivă, li se poate da copiilor din timp de făcut o compunere cu titlul ”Cel mai 

groaznic coşmar al meu”, cu recomandările ca acesta să cuprindă un scenariu în care copilul sau un 

apropiat al său să fie foarte bolnav şi să aibă nevoie de o spitalizare îndelungată. La sfârşitul compunerii 

copilul este sfătuit să pună câteva întrebări referitoare la lucruri care le-au stârnit curiozitatea şi să lase 

loc liber pentru răspunsuri. 

În timpul lecţiei: 

a)se verifică temele; 

b)organizăm clasa în perechi în care unul să „fie” cu un sindrom/o boală, iar celălalt să fie cel 

mai bun prieten al primului,care îl încurajează. 

Se pun următoarele întrebări: 

1.Cum te simţi acum când tu sau cel mai bun prieten al tău are confirmat diagnosticul acesta şi 

cel mai bun lucru pe care poţi să-l speri este,eventual ,că nu va fi mai grav? 

2.Cum reacţionează ceilalţi oameni când te văd pe tine sau pe prietenul tău?Ce presupuneri şi 

ce greşeli fac ceilalţi referitor la noua situaţie? 

3.Cum te descurci cu prietenul tău în faţa reacţiilor celorlalţi,în faţa comentariilor, întrebărilor 

pe care le pun aceştia? 

4.Ce calităţi deosebite trebuie să ai tu şi prietenul tău pentru a putea trece peste acest necaz? 

5.Gândindu-vă la felul în care ceilalţi oameni reacţionează în autobuz,pe stradă etc., apropo de 

aspectul tău deosebit sau al prietenului tău, ce ai dori să gândească sau să spună ei? 

6.Ce i-ai spune tu sau prietenul tău despre schimbarea ta unei persoane la care ţii şi ai dori să-

ţi rămână aproape? 

Acest tip de lecţie dezvoltă empatia copiilor şi îi pregăteşte pentru o bună acceptare a unui 

eventual copil cu nevoi speciale. 

Să încercăm împreună să fim mai buni,să nu uităm că suntem supuşi destinului, că nu suntem 

nemuritori şi nici nu putem prevedea viitorul. 

Să avem grijă de aceşti copii nevinovaţi, să-i ajutăm să aibă încredere în sine, să fie luptători, 

să ajungă să se descurce singuri în viaţă, în limitele posibilului, desigur,să nu fie o povară pentru 

familiile lor şi pentru societate. Tot ceea ce aşteaptă ei de la noi este să-i tratăm ca pe nişte oameni 

normali, să nu-i jignim sau să-i batjocorim, să-i acceptăm ca şi colegi, prieteni, vecini, elevi, 

concetăţeni care au dreptul la o viaţă normală şi la respect ca oricare dintre noi. 

Părinţii pot fi încurajaţi cu povestirea: 

Undeva, sus, în cer, are loc o întâlnire a îngerilor. La un moment dat,un înger se ridică şi 

spune: 

-Doamne, a venit vremea să se nască un copil. Numai că acest copil nu este la fel ca toţi ceilalţi 

copii, este unul cu totul special! El nu va putea alerga la fel, nu va putea vorbi la fel, toate le va face 

într-un ritm mai lent,propriu. Ajută-ne, Doamne, să găsim nişte părinţi care sunt de acord să 

îndeplinească această nobilă misiune pentru Tine! 

Când sunt îngânduraţi, părinţii pot fi mângâiaţi spunându-le că n-a fost ghinionul lor ci norocul 

copilului care are parte de părinţi deosebiţi,de sprijin ideal.  

  „Toţi oamenii sunt ologi din naştere din punct de vedere spiritual.”(autor necunoscut) 
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                         EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ  

                                                            COPIII CU ADHD 
                                                Prof.  Vitályos Ștefan 

                                                                                        Şcoala Gimnazială Nr.1 Negoieşti,  

                                                                                        com. Ştefan cel Mare, jud.Bacău 

 

 

       Majoritatea specialiștilor au acceptat deficitul de atenție însoțit de tulburare hiperkinetică (ADHD) 

ca pe o afecțiune care apare în copilărie. Întâlnim frecvent cazuri în care ADHD face ca unii copii cu 

un coeficient de inteligență la nivel mediu sau peste mediu și cu o bună educație oferită de părinți, să 

aibă comportamente indezirabile și să întâmpine dificultăți de integrare și socializare la grădiniță,dar 

şi la şcoală. 

      Unii școlari sunt categorisiți în mod eronat ca fiind „hiperactivi”. Există posibilitatea ca ei să nu 

aibă nicio problemă, cu excepția unei „agitații” si a lipsei simțului practic, care sunt normale la aceasta 

vârstă. Cei mai mulți părinți descoperă că copilul lor cu ADHD are o dezvoltare mai lentă față de alți 

copii în jurul vârstei de şase ani. La aceasta vârstă comportamentele care pun semne de întrebare 

cadrelor didactice și părinților sunt: toleranța redusă la frustrare, izbucniri imprevizibile, manifestări 

agresive față de ceilalți copii. 

  Integrarea este un proces de includere în grădinițele şi şcolile  de masă, la activităţile educative 

formale şi non-formale, a acestor copii. Grădinița şi şcoala, este considerată ca fiind a doua instanță de 

socializare a copilului (familia fiind considerată prima instanță de socializare), iar integrarea acestuia 

reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care 

are o importanță fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în școală și viața comunitară prin 

formarea unor conduite și atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. 

   Educaţia incluzivă se referă la integrarea copiilor cu CES în structurile învăţământului de masă, 

mediu care poate oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii şi o echilibrare a 

personalităţii acestora. Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale, presupune aplicarea unor 

strategii de intervenţie psihopedagogică destinate prevenirii şi corectării comportamentelor 

indezirabile mediului şcolar şi social, consolidarea unor atitudini favorabile faţă de colectivul de 

preșcolari și cadrele didactice, din partea copilului. În cadrul activităţilor didactice, se va acorda o 

atenție deosebita procesului de evaluare care poate sprijini metodele şi tehnicile folosite unde, prin 

acordarea unor anumite recompense ( în cazul nostru, valorizarea în fața colegilor sau obţinerea unor 

aprecieri verbale, etc.), pot fi stinse unele comportamente nedorite sau consolidate anumite 

comportamente pozitive. În plus, activitatea educativă cu preșcolarilor şi şcolarilor care prezintă 

tulburări de comportament solicită din partea fiecărui cadru didactic o foarte bună cunoaştere a naturii 
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umane, a strategiilor de cunoaştere a personalităţii copiilor şi o capacitate empatică deosebită necesară 

înţelegerii şi acceptării celor din jur aşa cum sunt ei în realitate, cu calităţile şi defectele lor. 

Copilul cu deficit de atenţie şi hiperactivitate manifestă comportamente indezirabile în plan social, 

emoțional. Cadrele didactice trebuie să facă o distincție clară între copiii care manifestă un 

comportament nepotrivit cauzat de sindromul ADHD și copiii care manifestă comportamente 

nesănătoase datorate lipsei unui sistem de valori și a respectului fața de cei din jur. 

Hiperactivitatea specifică preşcolarilor şi şcolarilor mici cu ADHD este cauzată de o serie de 

deficienţe cerebrale, de faptul că impulsurile şi informaţiile nu se transmit într-o manieră normală 

datorită insuficienţei secreţiei neurotransmiţătorilor. Copilul hiperactiv este mai energic decât 

majoritatea copiilor cu dezvoltare normală în momente obișnuite din rutina zilnică: la masă, la somn, 

în timpul activităţilor. Cele mai multe probleme ale copilului hiperactiv sunt cauzate de hiperactivitate 

si impulsivitate. Copiii hiperactivi întâmpină dificultăți în  a-şi concentra atenţia asupra detaliilor sau 

fac erori prin neglijenţă. Activitatea lor este dezordonată, lucrează neglijent, fără să se poată organiza. 

Aceşti copii prezintă dificultăţi în a-şi menţine atenţia asupra unor sarcini sau activităţi de joc. De cele 

mai multe ori, nu respectă instrucţiunile primite. 

·            De regulă, copiii hiperactivi evită activităţile care necesită autoexigenţă, efort mental sau capacităţi 

organizatoare. Deprinderile de lucru sunt dezordonate, dezorganizate, iar materialele pierdute, 

împrăştiate sau mânuite neglijent. În timpul activităţilor, ei sunt uşor de distras de stimuli externi şi se 

opresc des din sarcinile primite găsindu-și alte preocupări. Uită ce sarcini sau responsabilități au 

primit, sunt în continuă mişcare, vorbesc mult, se ridică des în picioare, se răsucesc pe scaun, își 

răstoarnă farfuria cu mâncare, fac zgomot în timpul activităţilor. Impulsivitatea se manifestă prin 

dificultatea de a-și aștepta rândul, de a aștepta să li se adreseze o întrebare în întregime și oferirea unui 

răspuns înainte de a cunoaște conținutul acesteia. 

Copilul cu ADHD necesită ajutor din partea părintilor si a cadrelor didactice pentru a-şi antrena și 

crește durata de concentrare a atenţiei. Un prim pas pentru realizarea acestui obiectiv este acceptarea 

condiţiei deosebite a copiilor care suferă de acest sindrom şi acordarea de sprijin constant materializat 

în recompense, laude şi aprecieri verbale în fața celorlalți, implicarea în jocuri care îl captează și în 

același timp îi antrenează atenția și coordonarea. 

Majoriatea descrierilor ADHD se concentrează asupra aspectelor negative şi uită să menţioneze 

avantajele ADHD. Aspectele pozitive includ: creativitate, nivel ridicat de energie, intuitivitate, căldură 

sufletească, atitudine încrezătoare (uneori prea accentuată), atitudine iertătoare (uneori prea 

accentuată), sensibilitate, capacitate de a-şi asuma riscuri (uneori prea mari), flexibilitate, loialitate, 

simţ al umorului dezvoltat. 
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Evaluarea în cazul unui copil cu note de ADHD 

- Prezentare de caz – 

 

Prof.înv.primar Roja Andreea Nicoleta 

Liceul Tehnologic ,,Octavian Goga’’Jibou 

   

 

Problemele cu care se confruntă copiii cu ADHD încep încă de la grădiniţă, când se fac imediat 

remarcaţi prin energie debordantă şi vociferări. Nu pot sta liniştiţi în timpul citirii unei poveşti, 

smucesc jucăriile, se împing şi se înghiontesc când stau la rând. Se entuziasmează repede şi la fel de 

repede le trece, îşi uită temele şi alte obiecte sau îşi rup creioanele colorate, jucăriile, întrerup atunci 

când li se dau intrucţiuni şi vor să vorbească despre cu totul alte lucruri decât cele puse în discuţie. 

Astfel, după un timp, entuziasmul lor pentru nou se transformă în aversiune faţă de educaţie. Părinţii 

sunt îngrijoraţi, profesorii sunt frustraţi, iar copilul ajunge să creadă că nu e bun de nimic şi că nimeni 

nu îl place. Toate acestea pot duce la depresie. 

 

Simptomele disfuncţiei executive în ADHD: 

◼ dificultăţi de învăţare de pe urma greşelilor 

◼ organizare dificilă, dificultate de întoarcere la executarea sarcinii 

◼ slab simţ al timpului, impresie de mişcare prea lentă a timpului 

◼ abilitate scăzută de utilizare a introspecţiei pentru rezolvarea unei probleme 

◼ slabă capacitate de conştentizare 

◼ internalizare şi generalizare slab regulilor 

◼ descifrarea dificilă a regulilor sociale 

◼ inconsistenţa muncii şi a comportamentului 

◼ toleranţă scăzută la frustrare, iritabilitate crescută 

◼ refuză ajutorul de la cei care l-ar putea ajuta cel mai mult 

◼ reacţii explozive, inflexibile 

◼ manifestă calm doar în mişcare 

◼ dificultăţi de acordare a atenţiei altor persoane 

◼ sentiment al eşecului în realizarea scopului 

◼ învinovăţirea altora, minciuni, furturi. 

 

 

Disfuncţii ale integrării senzoriale în ADHD : 

◼ legate de incapacitatea procesării informaţiilor venite pe calea analizatorilor,  

◼ hiper- sau hiposenzitivitate la atingere, 

◼ hiper- sau hiposenzitivitate la mişcare, 

◼ poate răspunde anormal la priviri, sunete, mirosuri,  

◼ tulburări de coordonare a mişcărilor. 

 

Manifestările sindromului se asociază cu: 

- deficienţe de vorbire şi limbaj care duc la un vocabular limitat, o exprimare înceată şi vagă, lacune 

de gramatică 

- rezolvarea de probleme şi organizarea: dificultăţi în elaborarea unor strategii complexe de 

rezolvare a problemelor şi în organizare, probleme în activităţile de memorare 
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- reacţii emoţionale: deoarece au o toleranţă scăzută la frustrare, se enervează repede, exprimă un 

entuziasm peste limitele situaţiei, reacţionează exagerat. Aproximativ 60% dintre copii cu ADHD 

manifestă simptome de imaturitate emoţională 

- tulburări de conduită: comportament sfidător, încăpăţânare, ostilitate verbală, ieşiri necontrolate 

ce pot genera într-un comportament antisocial şi delincvenţă. 

- probleme medicale: întârzieri motorii, dificultăţi în însuşirea igienei personale, accidente 

frecvente (uşoare, dar şi severe), tulburări de somn 

- dificultăţi în relaţiile sociale: cel mai probabil jumătate din aceşti copii îşi fac şi îşi menţin greu 

prietenii 

 

Chestionare individuale ce privesc observarea comportamentului în clasă (profesorul estimează 

în cursul unei lecţii de câte ori se întâmplă ca elevul): 

◼ să nu se implice în sarcina de lucru dată (off task),  

◼ să se agite (fidgeting),  

◼ să vorbească excesiv sau să scoată sunete (vocalizing),  

◼ să-şi părăsească locul în timpul lecţiei (out of seat), 

◼ să se joace cu obiecte (playing with object). 

 

Terapia comportamentală 

◼ reîntărirea pozitivă,  

◼ rapoarte de activitate zilnică,  

◼ grupuri de abilităţi sociale 

◼ terapie individuală  

◼ folosirea consecinţelor negative pentru reducerea comportamentelor neadecvate. În momentul 

în care un anume comportament este urmat constant de consecinţe negative pentru copil, ar trebui să 

poată fi redus ca frecvenţă şi intensitate. 

◼ De exemplu, dacă se încearcă reducerea tendinţei copilului de a răspunde neîntrebat, de a da 

replici obraznice: 

- mai întâi trebuie să fim siguri că el înţelege exact ceea ce vrem ca el să evite să facă; 

- apoi, dorim să-l învăţăm o metodă acceptabilă de a fi în dezacord, modul în care îi 

este permis să-şi exprime dezacordul şi modul în care nu îi este permis; 

- se trec în revistă, se discută modalităţile de a recompensa atitudinile acceptabile; 

- se discută apoi despre privilegiile pe care le-ar putea pierde dacă va răspunde 

neadecvat (interdicţia urmăririi programului TV preferat, obligaţia de a se culca devreme 

etc.) 

◼ Copilul trebuie determinat să înţeleagă că nu va obţine nimic în cazul unui comportament 

neadecvat. În schimb, când se va comporta normal, vor apare întotdeauna aspecte pozitive pentru el. 

◼ Trebuie să ţinem cont de faptul că aceste consecinţe negative nu trebuie exagerate. Copiii au 

tendinţa de a se descuraja dacă sunt folosite prea des, putându-şi pierde interesul pentru program.De 

asemenea, trebuie elaborat un plan gradual de aplicare a pedepselor în cazul persistenţei 

comportamentelor neadecvate. 

Condiţii pentru îmbunătăţirea performanţelor copiilor cu ADHD: 

◼ un mic dejun echilibrat 

◼ limitarea accesului la televizor şi la jocuri pe computer 

◼ aflarea domeniilor de interes ale copilului 

◼ crearea oportunităţilor pentru exerciţii fizice 

◼ încurajarea vizualizării 

◼ găsirea momentelor celor mai prielnice în care copilul este atent 

◼ oferirea unui feed-back imediat legat de modul în care lucrează 

◼ aşezarea în clasă în apropiere de profesor, cu spatele la ceilalţi copii 
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◼ evitarea stimulilor care pot să-i distragă atenţia 

◼ evitarea tranziţiilor, schimbărilor de program, întreruperilor 

◼ menţinerea contactului vizual în cadrul instrucţiei verbale 

◼ oferirea unor indicaţii clare şi concise, evitarea comenzilor multiple 

◼ a se asigura că elevii înţeleg instrucţiunile înainte de începerea activităţii, repetarea acestora 

dacă este necesar 

◼ alcătuirea unor rapoarte de activitate zilnică; un reper exterior referitor la perioada de timp în 

care trebuie realizată o sarcină pentru organizarea timpului 

◼ acordarea unui timp suplimentar pentru unele sarcini, fără a se penaliza timpul cerut în plus 

◼ încurajarea imediată a oricărui comportament pozitiv sau a oricărei performanţe 

◼ a-l învăţa pe copil să se autorecompenseze, să gândească pozitiv privitor la propria persoană 

(ex. “Am făcut asta bine”) 

◼ antrenamentul permanent al abilităţilor sociale, implicarea în activităţi sociale 

◼ angajarea în activităţi care să fie moderat competitive sau chiar necompetitive 

◼ permiterea implicării în jocuri cu copii mai mici 

◼ învăţarea unor tehnici de relaxare fizică 

◼ punerea accentului pe terapia în cadrul familiei 

◼ trebuie să se ţină cont de faptul că aceşti copii sunt frustraţi, iar stresul, presiunile şi oboseala 

pot să le diminueze controlul şi să determine comportamente neadecvate 

◼ găsirea unor soluţii pre-stabilite pentru comportamentele inadecvate 

◼ evitarea ridiculizării şi a criticilor frecvente 

◼ recompensarea unor reuşite pentru creşterea stimei de sine 
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN CONTEXTUL 

ȘCOLII ON-LINE 

Prof. Anca-Mihaela Floroaia, Școala Postliceală Sanitară Piatra-Neamț 

Prof. dr. Mihai Floroaia, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț 

 

Nu există nicio artă mai înaltă decât arta educației copiilor noștri. Pictorul sau sculptorul face numai 

o figură fără viață, pe când un educator înțelept modelează un chip viu, de care Se bucură Dumnezeu 

și oamenii, uitându-se la el. 

                                                                                                             Sfântul Ioan Gură de Aur 

 

 

Ideea de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în învățământul de masă 

din țara noastră s-a dezvoltat tot mai mult în ultima perioadă însă realitatea existentă în școli ne 

demonstrează faptul că nu este suficient doar ceea ce s-a întreprins. Pe de o parte, foarte multe familii, 

nevoind să accepte această situație a copiilor lor, nu colaborează eficient cu școala în acest sens, iar pe 

de altă parte cadrele didactice nu dispun de o formare inițială specifică activităților cu astfel de elevi. 

Cadrele didactice au fost pregătite din punct de vedere profesional (didactic, pedagogic, metodic) 

pentru a desfășura activități didactice cu elevii din învățământul de masă, neavând o formare în 

domeniul psihopedagogiei speciale.  

Sintagma „cerințe educative speciale” desemnează acele cerințe sau nevoi specifice față de 

educație care sunt suplimentare, dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru un 

copil. Fără abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi în mod real de egalizarea 

șanselor, de acces, participare și integrare socială și școlară. Această sintagmă cuprinde un registru 

larg, de la deficiențe profunde la tulburările ușoare de învățare.32 

Pandemia de SARS-CoV2, care a lovit întreaga lume, lasă amprente și asupra sistemelor de 

învățământ, implicit și asupra învățământului românesc, sistem aflat în implementarea unor schimbări 

reformiste privind curriculum-ul școlar.  

 Vestea suspendării cursurilor începând cu data de 11 martie 2020 a venit ca un trăsnet asupra 

tuturor factorilor implicați: elevi, cadre didactice, părinți, care nu erau pregătiți pentru a gestiona o 

astfel de situație nemaiîntâlnită. Astfel, activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate face to 

face au trecut in sistem on-line, aceasta reprezentând un element de noutate pentru aproape toate 

cadrele didactice, în mod special pentru cele care lucrează și cu elevi cu cerințe educative speciale.  

Activitatea didactică reprezintă o continuă provocare, a adaptare permanentă la noile contexte. 

După cum ne este bine cunoscut, această activitate din şcoală se prelungeşte, atât pentru elev, cât şi 

pentru profesor, dincolo de spaţiul şcolar. Calitatea actului educaţional se bazează pe capacitatea 

cadrului didactic de a liantul unei comunicări eficiente cu elevii, în scopul implicării acestora în propria 

educaţie şi formare. 

Fără a greși, putem constata că adaptarea acestor elevi cu cerințe educative speciale la sistemul 

de învățământ nu răspunde cerințelor speciale ale acestora ci este o cale de compromis în a-i școlariza 

și a le oferi o șansă de a definitiva o formă de învățământ, situație ce nu constituie neapărat premisa 

 
32 https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-capacitatii-institutionale-a-

scolilor-defavorizate/bune-practici-privind-educatia-incluziva (accesat în data de 22.04.2021).  

https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-capacitatii-institutionale-a-scolilor-defavorizate/bune-practici-privind-educatia-incluziva
https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-capacitatii-institutionale-a-scolilor-defavorizate/bune-practici-privind-educatia-incluziva
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unei bune integrări în societate. Această practică poate fi un prim pas spre incluziune sau, dimpotrivă, 

un prim pas spre certitudinea elevilor cu CES că sunt inadaptabili, incapabili de a-și găsi locul în 

societatea contemporană. Situația actuală a integrării elevilor cu CES în învățământul de masă 

evidențiază și mai mult necesitatea incluziunii care presupune: adaptarea sistemului de educație, 

învățământ și formare profesională cerințelor educaționale speciale ale elevilor prin înlăturarea 

barierelor participării, acordarea de șanse egale de formare, dezvoltare, de implicare, de muncă etc. 

Educația incluzivă presupune existenta și aplicarea principiilor incluziunii, punerea în aplicare 

a unei pedagogii incluzive (o pedagogie a diversității, progresistă, personalizată, optimistă, socială, o 

pedagogie a iubirii), elaborarea unui curriculum incluziv care să se definească prin flexibilitate și 

diversitate (curriculum adaptat la nevoile elevului, diversitatea situațiilor de învățare și materiale 

suport, o metodologie didactică diversificată, modalități diverse de evaluare etc.), crearea și 

funcționarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învățământului (asistență psiho-

pedagogică, asistență socială, medicală, sprijin în învățare). 

Concepută ca parte componentă a paradigmei Educație pentru Toți, educația incluzivă 

reprezintă o abordare care presupune că toți copiii trebuie să aibă șanse egale de a frecventa aceeași 

școală și a învăța împreună cu semenii lor indiferent de capacitățile lor intelectuale sau fizice, de 

apartenența lor culturală, socială, etnică, rasială, religioasă etc. 

Astfel, educația incluzivă presupune extinderea misiunii instituției de învățământ de a satisface nevoile 

unei mari diversități de copii din cadrul comunității. 

Adaptarea curriculară, în conformitate cu O.MECTS nr. 5.574/201133 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu 

cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, o putem defini ca fiind „o corelare a 

conținuturilor componentelor curriculumului național cu posibilitățile elevului cu cerințe educaționale 

speciale, din perspectiva finalităților procesului de adaptare și integrare școlară și socială a acestuia”.34 

De fapt această adaptare se supune principiului individualizării din teoria didactică care exprimă faptul 

că educația trebuie să pornească de la diferențele cantitative și calitative dintre copiii de aceeași vârstă, 

generate de unicitatea personalității lor. Individualizarea educației și instruirii pornește de la ideea că 

reflectarea realității obiective în conștiința copiilor are un caracter subiectiv: nu toți copiii percep 

obiectele și fenomenele în același mod, nu rețin aceleași aspecte și în același ritm, cunoștințele nu 

trezesc aceleași impresii sau interese, copiii nu procesează informațiile cu aceeași viteză, nu au aceeași 

imaginație, fiecăruia îi sunt proprii anumite stiluri de învățare etc. Astfel, pentru a favoriza dezvoltarea 

optimă a aptitudinilor și capacităților fiecărui copil, pentru a răspunde tuturor dizabilităților este nevoie 

să se folosească procedee adecvate pentru ajutorare și prevenire a eventualelor rămâneri în urmă sau 

eșecuri la învățătură și formare profesională. 

Având în vedere faptul că trăim într-o societate aflată în continuă schimbare, trebuie să 

acceptăm că noile tehnologii ocupă un loc important în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.  

Calculatorul a devenit mai mult decât indispensabil în toate domeniile, inclusiv în educație. 

Acesta facilitează obținerea, prezentarea și învățarea într-o manieră atractivă, flexibilă, stimulativă a 

conținuturilor, trecerea de la acumularea pasivă de informații de către elevi la învățarea prin 

 
33 http://www4.edu.ro/index.php/articles/16577. (accesat în data de 21.04.2021). 
34 Nicoleta Adet, Roluri noi pentru cadrele didactice ca facilitatori ai incluziunii elevilor cu CES în învățământul de masă, 

în Revista de Pedagogie, nr. 1, 2014, p. 333.  

http://www4.edu.ro/index.php/articles/16577
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descoperire, astfel ei învățând cum să învețe, dezvoltându-și abilitățile și strategiile cognitive pe care 

le vor folosi și adapta în diverse alte situații.35 

Într-un asemenea context, mediile virtuale, tehnologiile digitale nu reprezintă o simplă 

adăugare în planul de învățământ, ci trebuie să fie integrate deplin „în sfera educației” la toate 

nivelurile de învățământ. Cadrele didactice trebuie să fie formate pentru a face fată inovării, noilor 

provocări, desfășurând activități educaționale într-o manieră nouă, modernă și de actualitate care să 

răspundă necesităților elevilor, inclusiv ale celor cu cerințe educative speciale. Accesând Internetul, 

pătrundem într-o bază de date gigantică, o rețea care se întinde la nivelul întregii lumi, oferind 

informații și servicii de toate tipurile tuturor celor interesați.  

Avantajele e-learning-ului constau, printre altele, și în posibilitatea utilizatorului de a-și 

gestiona timpul conform propriului ritm și în flexibilitatea sistemului menită să încurajeze crearea unui 

stil propriu de învățare. Însă, aceste tehnici de învățare, pentru a fi eficiente, trebuie să aibă un anumit 

grad de interactivitate și să transpună informația pe cât mai multe suporturi media (text, sunet, 

imagine). Dezvoltarea explozivă a Internetului și a tehnologiilor Web creează premisele unor noi 

provocări informaționale și tehnologice, precum și numeroase schimbări în ceea ce privește relațiile 

interumane. Această situație a utilizării poate în exces a tehnologiei a facilitat accesul tuturor la 

cursurile desfășurate în regim on-line. 

Profesorul poate utiliza și recomanda elevilor cu cerințe educative speciale utilizarea 

bibliotecilor digitale de specialitate. După cum știm cu toții, acestea se sprijină pe trei piloni importanți: 

biblioteca electronică, tehnologiile de informare și comunicare, utilizatorul. Resursele informaționale 

ale unei biblioteci electronice integrată într-o bibliotecă digitală sunt din cele mai diverse: cataloagele 

informatizate care reflectă colectivele proprii; cataloagele informatizate ale altor biblioteci; diverse 

colecții; full-text digitalizate; resurse și instrumente de documentare la distanță, abonamente la 

publicații electronice și la baze de date, acces la CDROM- uri în rețea; resurse informaționale integrate 

într-un sistem partajat, resurse educaționale deschise etc.  

Colaborarea digitală, drept o subcategorie a colaborării, are beneficiul suplimentar al utilizării 

tehnologiei care oferă posibilitatea de a colabora cu oricine, oricând și oriunde. Ea este folosită nu 

numai că este convenabilă, ci există studii care arată că învățarea prin colaborare cu sprijinul 

tehnologiei îi ajută pe elevi să-și dezvolte capacități de gândire de ordin superior, să fie mai mulțumiți 

și mai productivi. Deși profesorii se confruntă cu provocări legate de accesul la tehnologie și probleme 

de siguranță, beneficiile utilizării instrumentelor de colaborare digitală sunt numeroase.  

Când vorbim despre „generația digitală” și activități educaționale cred că trebuie să găsim un 

echilibru între tendințe, motivații, preferințe și caracteristici care influențează modul de învățare și 

asimilare a informațiilor. Elevii generației digitale simt nevoia de interacțiune, acționează spontan și 

se plictisesc ușor. Ei au o viteză de reacție extraordinară iar în momentele de plictiseală din timpul 

orelor de curs își creează singuri activități variate schimbând mesaje pe rețelele de socializare. Totul 

este ca utilizarea lor să se realizeze sub observație și în mod dirijat, coordonat pentru a preîntâmpina 

eventualele consecințe nedorite. 

Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită aceleaşi strategii şi practici ca şi predarea la orice 

alt tip de clasă. Cu alte cuvinte, o metodă de predare bine aleasă și corect utilizată în general va fi o 

 
35 Vezi Mihai Floroaia, Provocări ale învățării on-line, în Gabriela Banu (coord.), Ipostaze ale educației în era digitală, 

Editura Alfa a Casei Corpului Didactic Neamț, Piatra-Neamț, 2020, p. 154. 
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bună metodă de predare şi pentru elevii cu nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul să aştepte de la 

învăţământ cele mai bune şi eficiente metode, iar elevii cu CES nu fac diferenţă. 

Şcoala incluzivă reprezintă o provocare pentru şcolile obişnuite, însă ea nu trebuie privită ca o 

ameninţare pentru performanţa acestor şcoli. Multe dintre aceste instituţii găsesc ca fiind dificil să 

integreze elevii cu nevoi speciale în cadrul claselor obişnuite. Însă această teamă poate fi depăşită prin 

educaţie, resurse didactice adecvate, sprijin şi nu în ultimul rând credinţa că incluziunea este un drept 

moral şi social ce nu poate fi negat nimănui. 

În cadrul şcolii incluzive profesorii trebuie să colaboreze cu diferiţi specialişti în domeniul 

educaţiei, cum ar fi psihologi, consilieri, terapeuţi şi alţi specialişti pentru că doar împreună vor reuşi 

să obţină cele mai bune rezultate. Profesorul consultant pentru CES este probabil cel care va lucra cel 

mai mult cu fiecare profesor în parte, el fiind şi cel care va participa în cea mai mare măsură la orele 

de curs. 

Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă la activitățile educative formale 

și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. Considerând școala ca 

principala instanță de socializare a copilului (familia fiind considerată prima instanță de socializare), 

integrarea școlară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de 

copii, proces care are o importanță fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viața comunitară 

prin formarea unor conduite și atitudini, a unor aptitudini şi capacități favorabile acestui proces. În 

plus, integrarea școlară a copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, 

perceperea și înțelegerea corectă de către toți elevii a problematicii și potențialului de relaționare și 

participare la viața comunitară a semenilor lor care, din motive independente de voința lor, au nevoie 

de o abordare diferențiată a procesului de instruire și educație din școală și de anumite facilități pentru 

accesul și participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunității. 

Integrarea școlară a copiilor cu cerințe speciale în învățământul de masă presupune: a educa 

elevii cu cerințe speciale în scoli obișnuite, alături de toți ceilalți copii; a asigura servicii de specialitate 

(recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență medicală și socială etc.) în școala 

respectivă;  a acorda sprijinul necesar personalului didactic și managerilor școlilor în procesul de 

proiectare și aplicare a programelor de integrare; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe 

speciale la programul și resursele școlii pentru învățământul de masă (biblioteca, terenuri de sport etc); 

a încuraja relațiile de prietenie și comunicarea între toți copiii din clasă/școală; a educa și ajuta toți 

copiii pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei; a ține cont de problemele şi opiniile 

părinților, încurajându-i să se implice în viața școlii; a asigura programe de sprijin individualizate 

pentru copiii cu cerințe speciale; a accepta schimbări în organizarea și dezvoltarea activităților 

instructiv-educative din școală. 

Conform legislației în vigoare, persoanele cu dizabilități au dreptul la o educație școlară 

gratuită, adaptată nevoilor și dorințelor specifice. Persoanele cu dizabilități și familiile acestora sunt 

principalul factor de decizie cu privire la alegerea formei de educație/ învățământ de masă, special, 

alternativă educațională etc. Asigurarea șanselor egale în educație presupune că necesitățile 

educaționale ale persoanelor cu nevoi speciale au o valoare egală cu ale celorlalte persoane. Egalizarea 

șanselor are în vedere atât necesitățile generale, cât şi cele individuale de educație şi vizează eliminarea 

obstacolelor ce pot apare în accesul şi participarea la procesul de învățământ. Autoritățile locale şi 

instituțiile școlare au obligația de a asigura condițiile şi serviciile de ordin ambiental şi echipamentele 

necesare în unitățile școlare (speciale sau de masă), pentru a facilita egalizarea șanselor în accesul, 
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deplasarea, comunicarea (inclusiv specifică şi alternativă) şi participarea efectivă în spatii școlare a 

persoanelor cu cerințe educative speciale. Politica școlară pentru persoanele cu dizabilități încurajează 

integrarea graduală a serviciilor speciale de educație în sistemul obișnuit de educație/învățământ. 

Includerea în școli de masă se face în funcție de potențialul psiho-social al copilului, de performanțele 

sale școlare, de beneficiile asupra dezvoltării personalității sale, plenare şi libere. Asigurarea serviciilor 

și materialelor specifice necesare, inclusiv cadre didactice de sprijin reprezintă un aspect esențial. Este 

necesară derularea unui amplu proces de informare şi formare a tuturor cadrelor didactice, pentru ca 

schimbarea de atitudine să înceapă cu acestea, urmând apoi să propage la rândul lor o atitudine 

echitabilă, nediscriminatorie, față de aceste persoane. Este deosebit de important ca procesul de 

răspândire a cunoștințelor şi promovarea unei atitudini nediscriminatorii față de persoanele cu 

dizabilități să fie extins şi asupra părinților, asupra întregii comunități. Integrarea școlară a copiilor cu 

cerințe educative speciale reprezintă doar un prim pas spre integrarea socio-profesională a acestora. 

Diverse cercetări desfășurate la nivel internațional au dovedit că modelul social care urmărește 

integrarea în comunitate a persoanelor cu cerințe educative speciale este mai eficient pe termen lung 

decât cel medical de integrare a acestora. Sistemul medical pune accentul pe procesul de reabilitate a 

persoanelor, pentru a ajunge cât mai aproape de normalitate.36 Cercetarea efectuată de Goffman privind 

situația persoanelor internate în „instituțiile totale” a stat la baza proceselor de dezinstituționalizare și 

de diversificare a serviciilor de sprijinire a persoanelor dezavantajate. Autorul definește instituția totală 

ca „un hibrid social: în parte comunitate de rezidență, în parte organizație formală” 37 și o consideră 

incompatibilă cu viața de familie. Totuși, procesul de incluziune a elevilor ce provin din grupuri şi 

medii defavorizate este destul de dificil. 

Una dintre direcțiile strategiei învățământului preuniversitar vizează cuprinderea tuturor 

elevilor în învățământul de masă. Teoretic, gradul dizabilității nu are o legătură directă cu formele de 

educație care sunt disponibile pentru fiecare copil. Chiar având un certificat de dizabilitate severă, un 

copil poate fi înscris la școala de masă.38  

În România există următoarele oferte educaționale pentru copiii cu CES: unități de învățământ special, 

care oferă educație specializată, în concordanță cu tipul de dizabilitate; servicii socioeducaţionale de 

sprijin în școlile de masă, pentru elevii care prezintă diverse cerințe educaționale: cabinete logopedice, 

cabinete de asistență psihopedagogică, servicii educaționale prin cadre didactice de sprijin/ itinerante 

şi servicii prin mediatorii școlari. 

În perioada în care am desfășurat activitățile didactice în regim on-line, cu toții, cred că, am 

avut de învățat și de la elevi. Am învățat de la elevi, ne-am documentat singuri, am luat parte la 

nenumărate cursuri de formare și perfecționare pentru a putea desfășura activități de predare-învățare 

atractive și calitative, care să îi implice pe elevii cu cerințe educative speciale, motivându-i. Nu putem 

neglija nici persoanele care au însoțit pe acești elevi în fața calculatorului acolo unde situația a impus-

o (părinți, profesori de sprijin etc.).  

La început am simțit cu toții o oarecare nesiguranță, cauzată de insuficienta cunoaștere și 

formare profesională în domeniile IT și TIC, însă cu ajutorul profesorilor de informatică și prin 

 
36 Vezi Barnes, C., Rehabilitation for Disabled People: A “Sick” Joke?, în “Scandinavian Journal of Disability Research”, 

vol. 5, nr. 1, 2003, pp. 7–23.  
37 E. Goffman, Aziluri. Eseuri despre situaţia socială a pacienţilor psihiatrici, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 22.  
38 T. Vrăsmaş, T. (coord.), Incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Aspiraţii şi realităţi, Editura 

Vanemonde, Bucureşti, 2010, p. 53.  
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participarea la unele cursuri de specializare desfășurate tot în regim on-line, unele întâlniri în mediul 

virtual gen webinar, ne-am format profesional și în predarea on-line. 

Marea provocare a reprezentat-o găsirea unor modalități, utilizarea metodelor și a acelor 

mijloace didactice prin care să-i ținem pe toți elevii aproape, să-i motivăm și să le determinăm 

curiozitatea pe tot parcursul lecțiilor predate. Când desfășuram orele în sala de clasă știam că tuturor 

li s-a oferit aceeași posibilitate de a învăța, însă în noul context nu mai dețineam control.  

În sensul realizării unei bune integrări a elevilor cu CES în învățământul de masă, respectiv a 

formării și dezvoltării competențelor specifice ale acestor elevi, indiferent de modul în care se 

desfășoară activitatea didactică, considerăm că trebuie avute în vedere câteva aspecte precum: 

consolidarea și extinderea relațiilor școlii cu societatea și comunitatea locală, responsabilitatea 

părinților în procesul de educație a propriilor copii, efectuarea unei diagnosticări corecte a copiilor cu 

cerințe educative speciale, modernizarea bazei materiale a școlilor, perfecționarea procesului de 

predare-învățare-evaluare din școală prin prisma atingerii competențelor specifice curriculare și a 

tehnologiilor educaționale moderne.
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STUDIU DE CAZ 

Prof. Mirescu Corina 

Prof. Stoica Adriana  

Școala Gimnazială Nr. 117, București, Sector 6      

                                         
I. DATE PERSONALE 

1. Numele şi prenumele copilului/elevului B. A. 

2. Data şi locul naşterii născut la data de ...........,    domiciliat  în  Bucureşti 

3. Domiciliul Bucureşti 

4. Clasa Pregătitoare C  

5. Traseu educaţional Şcoala Gimnazială nr. 117  de la data de 15 septembrie 2014 ,  din clasa 

pregătitoare 

Beneficiază de servicii de sprijin din anul şcolar  2014/2015 

Programe educaţionale la vârsta preşcolară : 

A frecventat  Grădiniţa ..................... timp de .............. ani  

Pregătirea şcolară : 

Este şcolarizat din clasa pregătitoare, la Şcoala Gimnazială Nr.117, unde are rezultate satisfăcătoare. 

Activităţi (inclusiv extraşcolare) de sprijin anterioare şi   prezente:  

Terapie ABA; Logopedie;  

Beneficiază de servicii de sprijin  

I.  Situaţia familială 

Tatăl  ......... 

Mama  ................. 

Familia este: organizată, dar trăiesc separaţi 

Capacitatea părintelui de a înţelege dificultăţile cu care se confruntă copilul;  

Părinţii înţeleg nevoile copilului, mama îl însoţeşte permanent – inclusiv la orele de curs, 

constituind un sprijin real în integrarea şcolară a elevului. 

II. DIAGNOSTICUL/INFORMAŢII INIŢIALE  

Tulburare pervazivă de dezvoltare – autism, ADHD, întârziere în dezvoltare psihică şi a 

limbajului 

III. PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVUL 

Sindrom autist. ADHD. Întârziere în dezvoltare psihică şi a limbajului. 

1. Lipsă de interes faţă de alte persoane sau ca răspuns la interacţiunea cu alte persoane; 

2. Eşec în dezvoltarea relaţiilor sociale adecvate nivelului de dezvoltare; 

3. Lipsa spontaneităţii şi reciprocităţii în plan afectiv; 

4. Întârzieri semnificative în dezvoltarea limbajului şi dificultatea de a susţine şi de a iniţia conversaţii; 

5. Aderenţă inflexibilă la repetiţii şi stereotipii motorii; 

6. Arii de interes restrânse şi preocupări persistente pentru anumite obiecte sau părţi ale acestora; 

7. Deficit la nivel intelectual şi cognitiv; 

8. Rezistenţă la schimbarea mediului înconjurător; 

 

Dezvoltare senzorial-perceptivă: 

- starea auzului  şi văzului – bune; 
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Nivelul dezvoltării psiho-motricităţii:  

- rezistenţă mică la efort, nivel slab al deprinderilor motrice, nu prezintă forţă şi viteză de reacţie în 

mişcări fine; coordonarea oculo-motorie deficitară, se integrează şi respectă cu greutate un ritm dat; 

 

Obiective operaţionale pentru perioada 2014-2015 

Obiective pe termen lung  

1. Realizarea scopurilor la nivel educaţional, comportamental şi social, identificate în planul 

educaţional individualizat; 

2. Dezvoltarea deprinderilor de bază de comunicare şi a capacităţii de a comunica la nivel primar cu 

ceilalţi; 

3. Stabilirea unei relaţii de ataşament primar între copil şi persoanele semnificative din jur; 

4. Educarea membrilor familiei în sensul acceptării deficienţei copilului şi stabilirii unor expectanţe 

realiste faţă de comportamentele acestuia; 

5. Angajarea în jocuri imitative, cu reguli simple; 

7. Eliminarea tuturor comportamentelor de autoagresiune. 

 

Obiective pe termen scurt (la nivel individual) 

1. Realizarea unei evaluări la nivel intelectual şi cognitiv; 

2. Realizarea unei evaluări a limbajului; 

3. Asigurarea cooperării din partea părinţilor la planul de intervenţie, individualizat în funcţie de 

rezultatul testării; 

4. Creșterea comportamentelor  deficitare (limbaj, abilități sociale, abilități de joacă, abstractizări  și 

autoservire) 

5. Dezvoltarea unor deprinderi de bază, de autonomie personală şi independenţă; 

6. Reducerea frecvenţei comportamentelor dezadaptative (hiperkinetism, comportamente obsesive)   

7. Antrenament asertiv pentru dezvoltarea imaginii de sine  

8. Învăţarea unor modalităţi eficiente de comunicare, dezvoltarea abilităţilor sociale de relaţionare.  

Structura programului de intervenţie  

1. Realizarea unei evaluări intelectuale şi cognitive pentru a obţine un profil psihologic al 

copilului autist, evidenţiind capacitatea şi deficienţele sale; 

2.  Evaluarea limbajului; 

3. Colaborarea cu părinţii, profesorii şi alte persoane apropiate copilului, în ceea ce priveşte 

realizarea programului de intervenţie construit pe baza capacităţilor de care dispune copilul şi 

compensând deficienţele sale; 

4. Construirea relaţiilor deschise între copil şi profesor, constând în stabilirea contactului vizual, 

acordarea atenţiei, interesului, stimei, simpatiei şi a acceptării necondiţionate a acestuia; 

5. Orientarea copilului autist spre un logoped, pentru a-şi îmbunătăţi vorbirea şi deprinderile de 

comunicare; 

6. Proiectarea şi aplicarea unor programe de răspuns utilizând întăririle pozitive, pentru a facilita 

dezvoltarea limbajului copilului autist; 

7. Oferirea suportului părinţilor, precum şi a unor metode utile pentru creşterea deprinderilor de 

comunicare ale copilului autist; 

8. Utilizarea frecventă a frazelor şi recompensei pozitive, pentru a creşte nivelul cunoştinţelor 
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copilului autist; 

9. Învăţarea părinţilor să practice unele tehnici de management comportamental (cum ar fi pauza, 

costul răspunsului, îndepărtarea privilegiilor) pentru a scădea stereotipiile ciudate ale vorbirii 

tipice autiste, excesul auto-stimulării şi pentru a tempera izbucnirile şi comportamentele 

autoagresive ale copiilor; 

10. Proiectarea unui sistem de semne pentru clasă sau pentru programul pe care îl urmează copilul, 

pentru a îmbunătăţi deprinderile sociale ale acestuia, autocontrolul şi deprinderile de 

comunicare; 

11. Dezvoltarea unui sistem de compensare sau a unui contract contingent, pentru îmbunătăţirea 

deprinderilor sociale şi controlul furiei; 

12. Îndrumarea părinţilor să-1 înveţe pe copil deprinderi esenţiale de autonomie personală (de 

exemplu, periajul dinţilor, pieptănatul părului etc); Monitorizarea şi asigurarea frecventă a 

feed-back-ului vizând progresele copilului autist în această direcţie; 

 

IV. MONITORIZARE realizată în perioada 2014-2015 

Până la sfârşitul sem I, s-au putut realiza urmatoarele obiective din cele propuse iniţial: 

• s-a constatat progres în achiziţii şcolare, cum ar fi: scris-citit (recunoaşterea literelor), 

comunicare verbală şi non-verbală; matematică – numără, realizează calcule simple cu sprijin; 

organizare în pagina de lucru – scrie mai mic, se încadrează uneori în liniatura caietului;  

• și-a dezvoltat abilităţile sociale de relaţionare. 

Înregistrarea progreselor/regreselor 

Gradul de însuşire a cunoştinţelor şcolare: conform adaptării curriculare, la nivel minim  

Descrierea metodelor de intervenţie şi a mijloacelor folosite: 

- întărirea pozitivă, analiza sarcinilor, modelarea  

- tehnici care promovează dezvoltarea atenției distributive, interacțiunea socială și comunicarea 

intenționată, folosindu-se modalități de comunicare expresivă (ex.: schimbarea de imagini, desene, 

cuvinte, gesturi, etc.) și încurajându-se o varietate de funcții de comunicare pentru a fi dezvoltate (ex.: 

a cere, a iniția, a protesta, a comenta, etc.);  

Tipuri de activităţi: 

• Emoția poate fi analizată cu ajutorul unor portrete, expresii, prin jocuri de rol; 

• Activități pentru dezvoltarea motricității (scrisul, legatul şireturilor, înotat, mersul pe bicicletă, 

căţăratul); 

• Jocuri pentru dezvoltarea comunicării sau jocul cu alţi copii de aceeaşi vârstă;   

• Jocuri pentru dezvoltarea reciprocităţii emoţionale sau sociale (nu participă activ la jocurile 

colective, preferând activităţile solitare, servindu-se de alţii în scop instrumental);  

• Observarea. 

 

1. FUNCȚIONAREA COGNITIVĂ/ PROCESELE COGNITIVE ŞI STILUL DE MUNCĂ 

INTELECTUALĂ  IN PERIOADA an școlar 2014-2015 

Operațiile gândirii:  

- concretă, situativă, poate imita acțiuni şi conduite, dificultăți de analiză şi sinteză, poate clasifica 

după criterii de formă, culoare, mărime; nu  poate opera cu sensuri și simboluri; 

- scrie cu cifre după dictare, numerele din concentrul 0-10 şi transcrie numere mai mici de 10 scrise cu 
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cifre; 

- efectuează calcule uşoare cu sprijin concret;  

- identifică pătratul, cercul dintr-o listă de desene; exprimă compararea măsurilor a două obiecte 

folosind termenii mai mare – mai mic; enumeră zilele săptămânii şi dar nu şi lunile anului în 

succesiune; 

Memoria: preponderent  mecanică, memorarea cunoştinţelor este dificilă, reactualizarea 

informaţiilor este situativă şi lacunară; modalitatea de însuşire a cunoştinţelor se face preponderent pe 

cale vizuală; 

Atenţia: Deficit mare de atenție, prezintă instabilitate în sarcină, cu fluctuații în funcție de 

interes; 

 Limbajul: comprehensiune/exprimare: 

- vocabular puțin dezvoltat, are un limbaj stereotip; înţelege mesajele verbale scurte şi răspunde 

la acestea cu sprijin; uşoare  probleme la pronunţie comunică verbal greu; pronunță corect  vocalele; 

cuvintele scurte se pot înţelege, mai ales daca sunt despărţite în silabe;  înţelege mesajele verbale şi 

răspunde la acestea, ajutându-se şi de limbajul gestual; vocabularul este sărac; nivelul scris - cititului 

este mediu dezvoltat – recunoaşte unele litere,  transcrie  relativ corect cuvinte din două-trei sunete; 

Stilul de muncă: inegal, cu fluctuaţii în salturi; dacă este bolnav, recuperează greu lecţiile 

pierdute. 

2.  CONDUITA ELEVULUI LA LECȚIE ȘI ÎN CLASĂ  

-  Conduita în timpul lecţiilor: 

- prezintă instabilitate în sarcină, cu fluctuații în funcție de interes; prezintă probleme de adaptare 

la activitatea de tip şcolar;  tulburări de atenţie; 

- manifestă atenţie voluntară şi stabilitate în sarcina de lucru (cca. 8 minute); renunţă uşor atunci 

când oboseşte şi nu finalizează sarcina decât cu suport; atenția este distrată de orice zgomot 

sau factor perturbator; 

- Motivaţia pentru învăţare: externă: prin imitarea modelelor, ca răspuns la obligația  de a urma 

şcoala; se bucură de mici recompense (laudative/ materiale);   

- Receptivitatea la învăţare: prezintă dificultăţi în asimilarea informaţiilor, care devin stabile şi pot 

fi actualizate (în contexte situative adecvate) doar prin exersare repetată, cu metodologie specifică; 

- Participare şi implicare (pentru diferite tipuri de şcolarizare): aparent indiferent faţă de activitatea 

de tip şcolar; se implică iniţial în sarcină, dar nu poate lucra singur şi finaliza, ceea ce îl demotivează; 

- Nivelul de adaptare la cerințele activităților școlare: îşi subordonează conduita unor reguli/ cerinţe 

de tip şcolar; 

- Comportamentul în general: adecvat, politicos; comportament adecvat normelor de conduită 

civilizată; 

3. CONDUITA ÎN GRUP, INTEGRAREA SOCIALĂ A ELEVULUI  

- Participarea la viaţa de grup: Relaţii sociale reciproce: cooperant uneori, sociabil, manifestă 

infantilism comportamental (depinde foarte mult de mamă, care este şi însoţitor permanent); are relaţii 

bune cu anumiţi  colegi care îl ajută şi îl sprijină; nu inițiază conversații cu ceilalți elevi, dar nu îl 

deranjează prezența acestora şi răspunde uneori pozitiv solicitărilor de participare la joc. 

- Cum este văzut de colegi: 

are o atitudine rezervată față de colegii din clasă; este receptiv la sarcini uşoare şi plăcute; 
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4. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE MANIFESTATE IN PERIOADA  2014-2015 

- Emotivitate  

❑ Imaturitate socio-afectivă; 

❑ Exprimarea emoţiilor este adesea inadecvată   

❑ Dificultăţi în identificarea emoţiilor proprii sau ale celorlalţi;  

❑ Toleranţă scăzută faţă de situaţiile stresante, ce reprezintă adesea motivul comportamentelor 

negative.  

- Dispoziţie afectivă predominantă: 

❑ Dispoziție afectivă fluctuantă; 

- Însuşiri aptitudinale: 

-  are nevoie de indicaţii clare de lucru; 

-  lucrează cu sprijin permanent  şi necesită supraveghere. 

 

Recomandări: 

Recomandări psihologice: logopedie, terapie cognitivă şi afectiv-comportamentală. Se 

recomandă în continuare adoptarea unei strategii de intervenţie personalizată, curriculum 

adaptat/activitate diferenţiată atât în clasă, cât şi cu profesorul de sprijin, metode activ-participative 

care să-i capteze şi să-i menţină atenţia concentrată atât cât este posibil.  

Scopuri/ 

Obiective 

OBSERVAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 

Motricitatea/psihomotricitatea 

grosieră şi fină  

- coordonare oculo-motorie 

- mânuirea instrumentelor de scris 

- scrierea semnelor grafice 

Abilitate motrică fină: 

- slab dezvoltată: scrie şi  colorează după contur  cu sprijin; 

înşiră, modelează plastilină, decupează o formă simplă (pătrat, 

triunghi, cerc) cu sprijin, taie (hârtie).  

Aptitudini existente: 

1. organizare şi conducere motorie generală  

- rezistenţă medie  la efort, nivel slab al deprinderilor motrice;  

- coordonarea oculo-manuală deficitară, se integrează şi 

respectă cu greutate un ritm dat; 

 2. organizarea conduitelor şi structurilor perceptiv-motrice 

 - lateralitate - dreaptă  

 - schema corporală – formată 

 - şi-a însuşit structurile perceptiv motrice de culoare, formă şi 

mărime; 

Capacitatea de comunicare 

orală 

- pronunţarea corectă de sunete, 

silabe cuvinte, propoziţii simple; 

- educarea auzului fonematic; 

- activizarea vocabularului;  

- receptarea  unor  mesaje  simple; 

Comunică, în principal verbal, dar  şi nonverbal  uneori prin 

gestică. Înţelege  tot ce i se spune şi execută comenzile verbale. 

Vorbirea spontană este bine dezvoltată, foloseşte şi propoziții  

mai lungi. 
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Capacitatea de comunicare 

scrisă 

- răspunde la întrebări simple cu „da” şi „nu”, eventual 

completând prin gesturi; 

- distinge cuvintele şi sensul acestora,  în propoziții alcătuite din 

două cuvinte, rostite clar de un vorbitor; desparte corect în 

silabe; construieşte propoziții din două cuvinte după imagini;  

- scrie singur cu litere de tipar, prin copiere sau dictare; nu se  

încadrează perfect în liniatura caietului de clasă, dar se 

organizează relativ bine în pagină; 

Capacitatea de memorare - preponderent mecanică, memorarea cunoştinţelor este dificilă, 

reactualizarea informaţiilor este situativă şi lacunară; - - 

modalitatea de însuşire a cunoştinţelor se face preponderent pe 

cale vizuală; 

Capacitatea de concentrare a 

atenţiei 

- prezintă fluctuații în funcție de nivelul motivațional sau de 

interes  

 Integrarea în colectivul clasei 

- capacitatea de relaţionare în 

colectiv 

- colaborează  foarte bine cu persoanele cunoscute; 

- colegii îl acceptă în clasă şi îl ajută; 

Imaginea de sine activităţi de autocunoaștere, de explorare a eu-lui 

Competente emoţionale si 

sociale 

Cunoştinţe legate de propria 

persoană şi de alţii  

Abilităţi de autoreglare 

 

- se orientează parţial  în şcoală dar nu şi în spaţiul public, 

necesită sprijin şi însoțire permanentă; 

- imaturitate socio-afectivă; dependent afectiv de mamă; 

deprinderile de autoservire şi autonomie personală sunt slab 

dezvoltate; necesită supraveghere şi sprijin  permanent; 

Atitudinea faţă de sarcină 

- îşi dozează efortul fizic şi mintal pentru realizarea unor sarcini 

uşoare, plăcute şi în general, de scurtă durată. 
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O șansă pentru un copil nevăzător 

Vîlcu Ana Roxana 

Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași 

 

Am cunoscut-o pe Livia acum 7 ani. A venit la mine însoțită de profesoara ei de muzică de la 

Liceul Special Moldova din Târgu Frumos. Era o fetiță timidă, cuminte și foarte politicoasă. Avea 10 

ani și era în clasa a treia. La școală aveau diferite instrumente muzicale și fiecare învățase să cânte câte 

puțin. Ei însă i-a plăcut pianul foarte mult și se străduia să învețe și singură, să-și caute melodii, să 

compună. Profesoara ei m-a rugat să o ajut să continue și să învețe să cânte corect pentru că a văzut-o 

foarte motivată și dornică să avanseze.  

Sunt profesor de pian de 20 de ani, dar nu am lucrat până la ea cu cineva care avea nevoie să-i 

fie explicat altfel cum să asculte, cum sa înțeleagă și cum să reproducă. Am acceptat provocarea de a 

lucra cu un copil nevăzător, dar recunosc ca am stat foarte mult și m-am gândit: „Oare de unde trebuie 

să încep și cum ar trebui să procedez?” Nu a fost deloc simplu. Fiecare oră era o provocare. Ne 

împrieteneam și căutam împreună metoda de lucru. 

Pentru început am rugat-o să-mi cânte ceva. Am analizat repertoriul, cunoștințele sale 

muzicale, poziția la instrument și am început sa corectam: spatele puțin mai drept, coatele mai sus, 

brațul mai suplu, degetele mai arcuite. S-a dovedit a fi foarte receptivă, reținea și punea în practică tot 

ce îi ceream. Poziția arcuita a degetelor nu era perfecta, dar în timp am realizat că se datorează faptului 

că pipăitul obiectelor din jur și folosirea întregii mâini cu degetele întinse este mijlocul lor de orientare. 

Muzicalitatea sa nativă și dorința sa perpetuă de a cânta la pian au ajutat-o ca în timp sa fie mai 

expresivă, să lase rigiditatea și să fie mai suplă în interpretare. 

Cea mai dificilă parte s-a dovedit a fi cititul partiturii muzicale. De la o ora la alta îmi căutam 

metode mai eficiente de explicare și predare. În cazul unui copil fără deficiențe de vedere cititul unei 

partituri este asemeni cititului unei cărți – asociem nota pe care o vedem cu o clapă și reproducem pe 

baza unui ritm care apare scris odată cu nota. Lucru cu Livia s-a dovedit a fi o înlănțuire de inovații și 

multiple explicații ale unor lucruri simple, dar pe care ea nu le putea vedea. Ne-am inventat propriul 

nostru limbaj și metodă de lucru și le-am perfecționat continuu. În fiecare oră mai învățam câte ceva 

nou despre cum să comunicăm în lumea sunetelor. Ne bucuram când ceva se dovedea eficient și ne 

ajuta să progresăm, dar abandonam imediat o metodă care nu dădea rezultate și mergea anevoios și 

stângaci. 

Am început prin a o întreba ce și-ar dori să învețe să cânte, ce gen de muzică îi place. 

Surprinzător, își dorea să cânte muzică clasică, să cunoască creația marilor compozitori. I-am 

exemplificat câteva piese și am lăsat-o să-și aleagă pe care ar dori să o abordam. Și ne-am aruncat în 

necunoscut. Pentru început i-am prezentat piesa, compozitorul, perioada, stilul și cerințele principale. 

„Acum să începem să cântăm!” i-am zis. Dar cum?  

Am început prin a împarți conținutul în fragmente mici și apoi și mai mici. Îi exemplificam eu 

pentru început fiecare scurt fragment (de obicei câte o măsură sau un motiv muzical) strict pentru 

audiere. Apoi încă de câteva ori pentru explicații: în timp ce mai redam o data fragmentul foarte rar îi 

cântam cu vocea și notele pentru a și le fixa cu ochii minții la locul lor în melodie dar și pe claviatură. 

Încă o dată pentru a-i explica ritmul: primele patru note - do, mi, sol, do sunt șaisprezecimi, următoarea 

notă – si – e pătrime și durează tot timpul al doilea, pe timpul trei avem patru șaisprezecimi – do, re, 

mi, fa, iar pe ultimul timp – sol, do, două optimi. Dacă îmi confirma că până aici totul îi este clar mai 

cântam o dată, ca o recapitulare a fragmentului, eu cântând la pian și în același timp  cu vocea notele 
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și repetându-i valorile de note. Ultima exemplificare era  pentru a-i explica digitația: în timp ce îi 

cântam, îi spuneam și ce deget corespunde fiecărei clape.  

Urma să vedem ce a reținut și să corectăm. Să punem fiecare notă din partitură pe clapa 

potrivită, cu degetul corect și pe ritmul cerut. Și asta pe rând, pentru fiecare mână în parte: întâi dreapta, 

apoi stânga și apoi împreună. Cu pași mici și multă răbdare reușeam să construim un întreg: „Aici nu 

e sol, este la! Cele două optimi sunt egale, mai încercăm o dată, te rog! Pe clapa sol avem degetul 3, 

apoi ridicăm mâna și schimbăm cu degetul 4.....” Acesta era dialogul nostru și noua noastră limbă 

comună în care reușeam să dăm viață muzicii. Și reușeam să construim. Chiar daca nu avansam foarte 

repede, lucrul nostru la oră era intens. Ea repeta acasă, nu uita nimic din ce lucram și totdeauna venea 

pregătită. Nu reluam ora următoare ce deja lucrasem decât pentru a corecta eventualele greșeli. 

Fragment lângă fragment, reușeam să terminăm o piesă. O finisam, eliminam ezitările și o încurajam 

să se detașeze de rigoarea cu care lucrasem: note, ritm, digitație și să o interpreteze, să o transmită 

ascultătorilor așa cum o simte ea în interiorul sufletului său.  

Și a reușit foarte frumos. După câteva luni de muncă am întrebat-o daca ar dori să participe la 

un concurs. A fost foarte încântată. Am înscris-o la categoria ei de vârstă cu repertoriul adecvat. Am 

explicat comisiei situația ei, dar că nu își dorește să fie tratată diferențiat din acest motiv. Atitudinea 

ei a fost foarte matură pentru un copil de 10 ani: vreau să cânt la fel de bine ca oricare alt copil și dacă 

sunt notată corect în raport cu ceilalți participanți voi ști daca am muncit bine sau mai am de lucrat. A 

luat un frumos Premiu I și Premiul Special al categoriei sale de vârstă, dar și foarte multe felicitări de 

la membrii juriului, impresionați de ținuta ei, interpretare și perseverență. Cu toții s-au așteptat ca, 

nevăzătoare fiind, să redea doar prima pagina (din 5) a lucrării muzicale cu care se înscrisese în 

concurs, dat fiind faptul că era mult material de reținut, greu de înțeles muzical și mai ales de 

interpretat. Sincer, atunci, m-am bucurat de trei ori în același timp: o dată pentru reușita mea, o dată 

pentru Livia și o dată pentru amândouă.  

Ca un efect indirect al acestei realizări a fost faptul că, mulți din copiii prezenți la concurs, care 

au avut ocazia sa o vadă concurând împreună cu ei, au fost emoționați și au devenit mult mai motivați 

în studiul lor când au realizat că un copil nevăzător a fost capabil de aceeași performanță cu ei.  

Interacțiunea cu Livia m-a determinat să începem o colaborare interinstituțională, care continuă 

și astăzi, cu Liceul Special Moldova și cu toate celelalte școli cu elevi cu nevoi speciale din Iași. Am 

realizat nenumărate activități minunate și schimburi de experiențe cu elevii acestor școli: elevii noștri 

au mers în școlile lor și au cântat, au desenat, au dansat și au făcut schimb de cadouri la Sărbători. 

Copiii cu cerințe educaționale speciale au venit la noi în școală și, împreună cu elevii și profesorii 

noștri au făcut ore de cor, ateliere de confecționat mărțișoare, încondeiat ouă, pictat icoane sau modelat 

lutul. Experiența a fost inedită și benefică pentru participanții din ambele parți, iar copiii s-au dovedit 

deschiși la aceste manifestări. 

Experiența de învățare cu Livia mi-a dovedit că un dascăl poate fi capabil de lucruri 

inimaginabile în procesul didactic și poate găsi resurse și inspirație oricând și în orice, dacă își dorește 

acest lucru. După multă muncă așa cum v-am redat mai sus au apărut și in România partituri muzicale 

in sistem Braille care au ușurat mult munca.  

Lucrul cu copiii cu nevoi speciale este diferit, infinit mai dificil ca abordare, metode, nivel de 

înțelegere, dar oferă mult mai multă aplecare, dăruire, empatie, motivare și nu în ultimul rând – 

satisfacția unei oricât de mici reușite. Copiii se bucură la fel, dar noi înțelegem cel mai bine că ajutorul 
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nostru este neprețuit. Educând acești copii le oferim mai mult decât „egalitate de șanse”;  le oferim 

dreptul la o viață mai bună, independentă, decentă. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2053 
 

Strategii de integrare a copiilor cu C.E.S. 

Prof.înv.primar Mustață Maricela 

Șc.Gimnazială  Țifești ,Vrancea 

 

 Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care 

sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fiecare 

copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o 

abordare personalizată.  Educaţia necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate 

pentru toţi”. Perceperea socială a acestor copii nu este mereu constantă, variind de la societate la 

societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, 

copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 

minorităţilor lingvistice şi etnice…” – Declaraţia de la  Salamanca, 1994 

 Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii 

fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această 

categorie fac parte: copii cu deficienţe senzoriale şi fizice; copii cu deficienţe mintale, 

comportamentale; copii cu tulburări afective, emoţionale; copii cu handicap asociat; copii cu 

dificultăţi de cunoaştere şi învăţare; copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune. Indiferent de 

vârsta pe care o au, copiii au sentimentul demnităţii personale; copiii cu CES  sunt interiorizaţi, 

refuzând comunicarea cu oricine; uneori reacţionând violent la frustrare. În timp, personalitatea 

copilului se dezorganizează şi apar stări psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea respectului 

şi încrederii. 

Cum putem ajuta elevul cu dificultăţi de învăţare ? 

În primul rând, învăţătorul trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască tulburarea 

de învăţare a copilului . Care sunt acele simptome, modele de comportament, care sugerează 

prezenţa tulburării de învăţare ? 

• În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între 

performanţele şcolare şi nivelul intelectual al copilului. 

• Performanţă scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai puţin grave 

apare mai târziu. Astfel de disfuncţii sunt: dislexia, disgrafia, discalculia. 

• Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi 

neurotizare secundară. În contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici profesorului, 

nici colegilor, dispune de o necesitate motrică crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic 

datorat deficienţei intelectuale, respectiv faptului că elevul nu este capabil de performanţele 

colectivului, implică dezvoltarea unor simptome comportamentale neurotice secundare: 

ticuri, comportament inhibat, sau chiar opusul acestuia, comportament extravagant menit să 

compenseze deficienţele intelectuale. 
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• Sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini. 

Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi treptat în stare să 

recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin recunoaşterea tulburării de învăţare 

la elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea elevului. Din moment ce învăţătorul devine 

competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod 

diferenţiat învăţarea/ educarea acestui elev. Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din 

partea învăţătorului, deoarece elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi 

de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale. Abordarea diferenţiată necesită o colaborare 

strânsă între pedagog şi psihologul şcolar. Pe de o parte, învăţătorului îi revin responsabilităţile 

abordării diferenţiate, pe de altă parte colaborarea lui cu psihologul şcolar măreşte eficacitatea 

intervenţiei educaţionale. 

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu: 

– având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor 

intervenite în dezvoltare; 

– prin întreţinerea şi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităţii cum ar fi: motivaţia de 

învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc . 

Strategii pedagogice privind recuperarea, corecţia şi dezvoltarea funcţiilor cognitive şi ale 

aptitudinilor parţiale deficitare 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al 

copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul 

unei persoane competente: psiholog, psihopedagog, profesor consilier. Ceea ce revine învăţătorului 

va fi aplicarea programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare 

(aditive la programa şcolară) în sălile de clasă. 

Consideram că nu există „reţete” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei 

care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 

împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului 

social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană 

şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială a fiecărui 

individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative 

permit elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea 

înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor ,stimulează si dezvolta învățarea prin 

cooperare. Metodele  care favorizează înțelegerea conceptelor si ideilor, valorifica experiența proprie 

a elevilor sunt: discuția, dezbaterea, jocul de rol. Metodele care stimulează gândirea si creativitatea îi 
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determină pe elevi să caute și să dezvolte soluții pentru diferite probleme, sa compare si sa analizeze 

situații date sunt: studiul de caz, rezolvarea de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt 

învățați sa lucreze productiv unii cu alții si sa-si dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, 

proiectul in grupuri mici. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare eficienta si 

de aceea sugeram recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu succes. 

1. Predicțiile în perechi. Elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un creion. 

Profesorul le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. În urma discuțiilor elevii vor trebui să 

alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul unei liste oferite. 

2. Știu/ vreau să știu/ am învățat. Elevii scriu pe o coloana ceea ce știu despre o temă, pe altă coloană 

ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșitul lecției se verifică ce cunoștințe noi au dobândit 

elevii. 

3. Brainstormingul. Individual sau in perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate lucrurile pe care 

le știu despre un anumit subiect. 

4. Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei-patru. Fiecare elev 

găsește o soluție și o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu răspunsul, 

după care perechile se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev prezintă soluția 

partenerului. 

5. Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problema care are drept rezultat un produs 

(schema,desen,compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele 

celorlalte grupe, discută, apoi fac recomandări. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie 

momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de 

prietenie si înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe 

copii sa se accepte așa cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în 

vederea realizării obiectivelor de interes comun. 
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Integrarea copiilor cu ADHD 

 
Prof.înv.primar Ionescu Daniela Georgeta 

Școala Gimnazială nr.79, București 

 
 ADHD-ul nu este o alegere, un comportament greșit sau un eșec moral, este o problemă 

medicală cu care COPILUL trebuie să învețe să trăiască și să se descurce.  

Dificultățile școlare ale elevilor cu hiperactivitate cu deficit de atenție includ achiziționarea 

unui număr mic de cunoștințe, chiar dacă au potențial intelectual. Sunt incapabili să-și mențină atenția 

la sarcină, sunt dezorientați și adesea uită sarcinile și rutina clasei. Cel mai adesea dau impresia că 

trăiesc în altă lume, arătând o atitudine pasivă în clasă. Prin comportamentul lor, uneori impulsiv, 

tulbură activitatea normală a întregii clase. Au tendința de a manifesta o neatenție activă, ceea ce 

determină întreruperea din activitate și a altor copii din jurul lor. Adesea unui copil cu deficit de atenție 

și hiperactivitate îi este greu să-și facă prieteni sau să mențină relații cu alți copii din cauza 

comportamentului său neatent și impulsiv. 

 Atunci când elaborăm, selectăm sau implementăm strategii de succes destinate incluziunii 

școlare a elevilor cu ADHD este vital să avem mai întâi o bună înțelegere asupra caracteristicilor 

copilului, inclusiv asupra disfuncțiilor sau condițiilor specifice care le afectează activitatea în sala de 

clasă. Acest lucru este valabil pentru orice activitate didactică, nu numai pentru cele specifice elevilor 

cu ADHD. Totodată, cercetările din domeniu au arătat că cei care adoptă  strategii didactice eficiente 

pentru elevii cu ADHD au în comun utilizarea unei abordări bazate pe trei principii. Primul principiu 

este identificarea nevoilor specifice de învățare ale elevului. Se identifica motivele pentru care elevul 

nu este atent, ce îl distrage, ce îi facilitează menținerea atenției, când, cum și de ce devine impulsiv și 

hiperactiv. O altă caracteristică o reprezintă selectarea unor practici educaționale asociate cu strategii 

comportamentale, cu elemente specifice de management al clasei și intervenții suportive pentru 

elevul/elevii hiperactivi și cu deficit de atenție. Cadrul didactic utilizează în conjuncție aceste practici 

pentru elaborarea și implementarea unui program educațional individualizat și integrează  acest 

program  în activitățile cotidiene destinate tuturor elevilor din sala de clasă, punând accent pe 

caracterul incluziv. 

Pentru a sprijini acești copii vom folosi strategii diverse de învățare bazate pe crearea unui 

mediu atractiv, activitățile trebuie să alterneze cu pauzele, realizarea unui calendar lunar, a unul orar 

săptămânal. Copiii cu ADHD au nevoie de recompense sub forma unui  jeton pentru fiecare sarcină 

finalizată, urmând ca la acumularea a 10 astfel de jetoane copilul să beneficieze de 10 minute de joc 

pe tabletă/calculator, într-un anumit moment al zilei, stabilit de comun acord cu  părinții. 

Profesorul ar putea dispune ca elevul să fie aşezat în prima bancă singur sau cu un coleg 

cooperant și empatic, banca să fie cât mai îndepărtată de sursele de distracţie (fereastră, uşă, o uşoară 

îndepărtare a băncii elevului de băncile colegilor săi etc.), iar materialele didactice care îl ajută la 

învăţare să fie la îndemâna lui; 

De asemenea, este indicat ca profesorul să realizeze un set de reguli simple şi uşor de înţeles, 

să utilizeze metode de predare pro-active, metode de management al clasei de elevi şi strategii specifice 

de comunicare pentru a se face înţeles. Nevoia de mişcare a elevului poate fi satisfăcută prin atribuirea 

elevului unor sarcini precum: ştergerea tablei, împărţirea materialelor colegilor. 

Evaluarea se realizează prin sarcini  pe care acesta le poate duce la îndeplinire. Ele trebuie să 

fie scurte, mici, ușor de realizat și de înțeles, fără strategii complicate. 
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Elevul cu ADHD are nevoie sa se bucure de reușită și de activități menite să îi crească stima 

de sine. CRED că e nevoie să respectăm regula celor 3 R – RUTINA, REGULARITATE, REPETIȚIE. 

Cadrul didactic poate sprijini un elev cu ADHD consultând metodologia pentru a asigura 

suportul necesar unei învățări individualizate și personalizate. Acesta se informează cu privire la 

principiile de bază ale terapiei comportamentale astfel încât să poată interveni eficient, identifică 

nevoile individuale ale elevului hiperactiv și cu deficit de atenție (în ce situații nu se concentrează 

asupra sarcinilor de învățare, ce îl interesează, când și de ce este impulsiv, puncte forte).  De asemenea, 

selectează strategii și  materiale didactice  adaptate cerințelor de învățare ale elevului prin care să 

mențină activă implicarea elevului în ceea ce învață. Oferă activități de învățare interesante, 

stimulative, antrenante, cu sarcini diferentiate, scurte, ușor de realizat și de înțeles care să fie atractive/ 

distractive și fără prea multe reguli.  Asigură o evaluare adaptată, pe parcursul semestrelor și utilizează 

elemente de management al clasei, astfel încât elevul să se integreze cât mai bine în colectiv. Folosește 

tehnici de comunicare în situații de criză pentru a gestiona cât mai eficient eventualele conflicte. 

Comunică regulat cu familia pentru a o informa în legătură cu progresele obținute sau pentru 

a semnala persistența dificultăților, dar și pentru a face recomandări, dacă este cazul, legate de modul 

în care pot exersa acasă. Colaborează permanent cu profesorul de sprijin, profesorul logoped, 

profesorul consilier școlar, dar și cu celelalte cadre didactice care predau la clasă. 

În momentul în care lucrăm cu un copil cu ADHD încercăm înlăturarea factorilor de mediu ce 

pot distrage atenția, construim o relație personală prietenoasă, bazată pe încredere și respect reciproc, 

propunem sarcini puține, simple și formulăm clar cerințele, încurajăm asumarea  responsabilităților - 

copilul poate deveni asistentul. Acest lucru îi va permite să se ridice de pe scaun  având în vedere că 

acesta are dificultăţi reale în a sta liniştit. Întărim comportamentele adecvate  prin laude,  realizăm  un 

sistem vizual de recompense, folosind jetoanele. Evităm folosirea negației atunci când copilul nu face 

cerințelor,  folosim  cât mai puţin  Nu e bine, Nu aşa se face ,ci formulele de tipul : Poţi mai bine!, Aici 

se face aşa , Fii atent aici!, oferind şi ajutor când e cazul. 

Pentru a menține colaborarea cu părinții, cadrul didactic desfășoară consultații permanente 

pentru stabilirea de activități și pentru o mai bună cunoaștere a copilului. Realizarea 

de activități comune în cadrul cărora să fie invitate  persoane de specialitate (consilier școlar, 

psiholog, profesor de sprijin). Părinții vor participa la activități commune părinte-elev-cadru didactic, 

la lectorate și se vor implica și în proiect 

În ceea ce privește evaluarea utilizam drept mijloace: observarea sistematică a 

comportamentului, evaluări orale/scrise diferențiate/ cu sprijin, autoevaluare, fișa/ chestionar de 

monitorizare a comportamentului și aprecieri verbale. 

Concluzionând, fiecare copil are o dezvoltare unică, prezintă anumite particularităţi, are un 

ritm propriu de învăţare şi adaptare, iar procesul instructiv-educativ trebuie să fie realizat ţinând cont 

de aceste aspecte. 
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Educația incluzivă și copiii cu CES 

Prof. Claudia Ramona Stoiconi 

Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti, Timișoara 

 

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în 

dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, 

printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al acestei 

tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, 

la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea educaţională 

presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de învăţământ. În sens 

mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul social al şcolii, 

schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, etc. Reformele cele 

mai accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare a activităţii didactice.,,Statutul persoanelor 

cu dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge din atitudinea societăţii faţă de deficienţă 

şi deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o anumită imagine socială a omului şi care este 

investită cu valoare deplină în societate.” ( C.Enăchescu, p.188) 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul 

de egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale 

societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu handicap. 

Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la 

forme de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de 

predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, etc până la 

complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

Până nu demult, în unele ţări printre care şi România, a separat persoanele care nu se ridicau la 

nivelul standardelor prestabilite, dificultatea de învăţare fiind considerată consecinţa unei boli care 

poate fi tratată numai într-un loc specializat. Copiii cu deficienţe uşoare care frecventau şcoli obişnuite 

nu beneficiau de o asistenţă psihopedagogică adecvată. S-au creat astfel şcoli şi instituţii speciale. Tot 

mai mult se face azi simţită nevoia ca şcolile obişnuite să se implice prin lărgirea obiectivelor lor, astfel 

încât să poată cuprinde o mai mare diversitate de elevi şi să permită înglobarea, în sistemul general, a 

cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale specifice. 

În această perspectivă, însăşi învăţământul special trebuie să fie: 

– recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la 

îndemâna tuturor celor care au nevoie de el; 

– integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin 

restrictiv; 

– flexibil şi centrat pe copil; 

– profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 
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– comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, economice, sociale, culturale şi politice. 

Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la 

bază ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare. 

Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, 

intelectuale, lingvistice sau de altă natură; 

Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze la cerinţele 

prefabricate; 

Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi membrii 

societăţii; 

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: 

programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, folosirea optimă a 

resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; 

Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru 

obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui; 

Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcţionarea unor parteneriate autentice la 

nivelul instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor didactice, 

părinţilor şi al comunităţii locale. 

Proiectarea şi realizarea unei asemene strategii, va apropia învăţământul românesc de generosul 

ideal al ,,educaţiei pentru toţi copiii – educaţie pentru fiecare”. 

Dacă F.E.Verza (2002,p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea unor 

copii cu diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de hrană, îngrijire, 

odihnă, educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui personal specializat”, 

E.Bonchiş (2000,p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil înseamnă a-l plasa într-un mediu din 

care lipsesc lucrurile personale, evenimentele personale, lipsesc activităţile adecvate/individualizate 

fiecărei persoane, lipseşte contactul cu lumea exterioară şi perspectiva viitorului”. Continuă autoarea:,, 

personalul controlează toate deciziile iar rezidentul îşi pierde autonomia şi încetează a se mai vedea pe 

sine însuşi ca având alte roluri sau relaţii într-o lume exterioară instituţiei, el devine practic dependent 

de instituţie şi incapabil de organizare a propriei sale vieţi”. 

Astfel se poate observa că există argumente pro şi contra în ceea ce priveşte instituţionalizarea 

copiilor cu CES precum şi rolul societăţii în cadrul acestui proces. 

Analizând aceste probleme, David Thomas stabileşte următoarele avantaje şi dezavantaje 

privind segregarea/instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi/handicapuri: 

 

Avantajele segregării/instituţionalizării separate: 

✓ Un număr mai mare de persoane care se pot ocupa de copilul cu dizabilităţi cu mai multă 

atenţie; 
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✓ Eficienţa metodelor instructiv-educative din învăţământul special; 

✓ Accesul la servicii medicale şi terapeutice; 

✓ Reducerea presiunii psihologice exercitate asupra copilului prin acordarea posibilităţii şi 

timpului necesar rezolvării problemelor legate de autoîngrijire şi prin oferirea ocaziei de a 

elabora niveluri pozitive ale imaginii de sine; 

✓ Includerea într-o comunitate avizată, care recunoaşte şi se îngrijeşte de nevoile sale. 

Dintre dezavantajele principale se pot enumera: 

➢ Plasamentul copilului într-un sistem social compus în mare măsură din indivizi având acelaşi 

handicap, ceea ce conduce la considerarea celorlalţi drept grup de referinţă; 

➢ În mod deosebit, atunci când plasamentul este rezidenţial, presupune lipsa contactului cu 

grupurile de vârstă normale, cu toate consecinţele ce rezultă de aici pentru dezvoltarea psiho-

socială; 

➢ Copiii segregaţi din cauza dizabilităţilor lor nu au şansa de a lega prietenii în cartierul în care 

locuiesc; 

➢ Este intuit stigmatul social; 

➢ Un mediu exagerat de protector devine periculos datorită vulnerabilităţii pe care o produce 

atunci când tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească; 

Apar consecinţe negative asupra mediului şcolar generate de conflictele privind asumarea 

competenţelor din partea serviciilor sociale, a celor medicale sau a instituţiei de învăţământ special. 

Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a 

elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin 

accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate 

pentru educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului 

de a le rezolva; existenta unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale 

prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. Asistentul social joacă din nou, un rol 

important, prin alegerea instituţiei de învăţământ, putând astfel modela evoluţia ulterioara a copilului 

. 

Adepţii învăţământului segregaţionist vehiculează unele argumente : 

1. învăţământul special oferă posibilitatea aplicării unor programe specializate în funcţie de 

categoria deficienţei, de nivelul vârstei cronologice şi mintale, fapt ce deschide o perspectivă mai bună 

pentru integrarea în mediul socio-profesional ; 

2. în învăţământul special omogenizarea grupelor de lucru se poate realiza mai bine decât în 

învăţământul obişnuit deoarece la diversitatea copiilor du deficienţe se adaugă diversitatea celor 

normali şi diferenţele majore dintre cele două grupuri ; 

3. învăţământul special funcţionează cu un efectiv restrâns de elevi, fapt ce permite organizarea 

activităţilor în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale copiilor ; 

4. învăţământul special dispune de cadre didactice specializate atât prin profilul pregătirii 

universitare, cât şi prin dobândirea de experienţă în activitatea practică desfăşurată în timp cu copiii 

cu CES; 
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5. în învăţământul obişnuit, izolarea şi autoizolarea copiilor cu CES sporeşte pentru că se menţin 

atitudini negative din partea colegilor normali sau acceptarea primilor cu rezerve serioase ; 

6. în clasele din învăţământul obişnuit, unde sunt prezenți doi – trei copii cu CES, aceştia sunt 

neglijaţi de către cadrele didactice, întrucât ele nu au la dispoziţie timpul necesar de a se ocupa de ei 

în mod diferenţiat şi nici nu dispun de pregătirea necesară pentru a putea contribui la recuperarea lor ; 

7. în ţările mai dezvoltate copiii cu CES frecventează şcoala de masă şi în completarea unor 

activităţi suplimentare efectuate de un specialist de sprijin sau unul itinerant, astfel încât un copil cu 

deficienţe beneficiază de constituţia mai multor specialişti. 

Nivelurile la care se realizează integrarea sunt: 

• integrarea fizică-permite satisfacerea trebuinţelor de bază; 

• integrarea funcţională-presupune crearea condiţiilor de utilizare efectivă a tuturor serviciilor şi 

facilităţilor puse la dispoziţia comunităţii; 

• integrarea socială-vizează stabilirea acelor tipuri de relaţii în comunitate care să nu excludă 

persoana cu handicap de la viaţa socială obişnuită; 

• integrarea personală-se referă la posibilitatea iniţierii, menţinerii şi dezvoltării unor relaţii cu 

persoane semnificative; 

• integrare societală – are în vedere asigurarea drepturilor cetăţeneşti normale şi a autonomiei 

decizionale în ceea ce priveşte propria existenţă; 

• integrarea organizaţională – priveşte participarea deplină la toate nivelurile structurilor 

organizaţionale în conformitate cu capacităţile şi interesele persoanei cu handicap. 

Problemele legate de integrare şcolară sunt orientate în esenţă înspre,,integrarea în structurile 

învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie pentru a oferi un climat favorabil 

dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora.”( A.Gherguţ, p.12, 2001) 

Şcoala incluzivă reprezintă un pas mai departe în procesul de permeabilizare şi eliminare treptată 

a barierelor educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi. 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al 

copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul unei 

persoane competente : psiholog, psihopedagog , profesor consilier. Din acest motiv, în prezentarea de 

faţă nu abordez această latură a problemei. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea programului 

stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare ( aditive la programa şcolară ) 

în sălile de clasă. 

Consider că nu există ” reţete ” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei 

care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să I se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 

împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a 
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fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 
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ȘCOALA INCLUZIVĂ ȘI ACCESUL LA EDUCAȚIE 

Dîrlău Oana, profesor învățământ primar 

Școala Gimnazială Nr.79, București  

 

Potrivit studiilor internaționale privind evoluțiile la nivel mondial, în ultimele decenii        s-au 

înregistrat progrese notabile în ceea ce privește protecția și asigurarea respectării drepturilor copiilor, în 

particular, a dreptului la educație.  

Există o abordare generală privind importanța educației și a asigurării accesului la educație pentru 

toți copiii, ca mod de realizare a altor drepturi fundamentale ale omului și mijloc de modelare a dezvoltării 

viitoare a umanității. Acest consens a fost tradus în acțiuni concrete care au propulsat procese ample, ce 

au contribuit la aducerea în mediile educaționale a milioane de copii, altădată respinși și excluși. Totuși, 

deși există un cadru cuprinzător de instrumente, standarde şi angajamente privind drepturile copilului şi 

de monitorizare a progreselor realizate în acest domeniu, realitatea curentă pentru milioane de copii la 

nivel global contrastează puternic cu aceste angajamente şi obiective. 

 Disparitățile economice și, parțial, cele socio-culturale, sărăcia, migrația, dispersarea familiilor 

sau dizabilitatea sunt doar câțiva din factorii care determină riscul de izolare socială a unor categorii de 

indivizi, principiile coeziunii și solidarității umane fiind puternic afectate. Manifestarea cea mai evidentă 

a acestui fenomen este excluderea de la educație, cu repercusiuni puternice asupra inserției sociale, în 

general. Situația respectivă explică importanţa deosebită acordată educației incluzive ca fenomen și proces 

promovat în scopul (re) stabilirii echității sociale. 

Școala este o instituție a comunității care trebuie să ofere servicii educaționale oricărui 

copil/tânăr, indiferent de originea, natura sau particularitățile lui bio–psiho-socioculturale. Termenii de 

integrare școlară și educație integrată care au apărut ca o reacție la formele de segregare în educație au 

fost înlocuiți treptat cu educație incluzivă, care pune accent pe diversitatea umană și pe respectul față de 

semenii diferiți din jurul nostru.  

Conceptul de incluziune s-a folosit inițial ca alternativă la integrare, dar s-a constatat că dincolo 

de copiii cu dizabilități, care erau o prioritate în integrare, mai sunt și alte categorii de copii cu cerințe 

speciale în plan educațional (copii cu dificultăți de învățare, tulburări emoționale, comportamentale, copii 

proveniți din medii socio-economice, culturale și etnice defavorizate, copii sub protecția instituțiilor, etc.) 

pentru care sunt necesare intervenții și abordări specializate, inclusiv servicii de sprijin în școală pentru o 

evoluție pozitivă a lor în plan educativ.  

Incluziunea încurajează școala să-și schimbe rolul său de școală „obișnuită”, în context 

educațional incluziunea presupune dezvoltarea de relații interpersonale deschise, pozitive între elevi, 

flexibilizarea programelor școlare, diversitatea strategiilor educaționale și asigurarea serviciilor de 

intervenție și suport pentru elevii cu cerințe speciale, promovarea egalității în drepturi și responsabilități 

pentru toți elevii, asigurarea accesului în mod egal la oportunități de învățare, parteneriat funcțional între 

școală și familie, implicarea activă a comunității în programele și activitățile dezvoltate de școli.  
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În școala incluzivă au acces toți copiii unei comunități, este o școală deschisă, prietenoasă cu un 

curriculum flexibilizat, evaluarea este permanentă și formativă, parteneriatul educațional fiind un punct 

forte.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

      

Prof. Popa Andreea Mihaela 

Școala Gimnazială Predești, Dolj 

Incluziunea = oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, 

trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie, trebuie furnizate 

în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia tuturor 

membrilor societăţii.  

 

Copii cu cerințe educative speciale/cu risc sporit de vulnerabilitate: 

✔ copiii migranţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească; 

✔ copiii din familii numeroase şi/sau monoparentale; 

✔ copiii din familii cu nivel de trai scăzut; 

✔ copiii care au fost/sunt supuşi abuzurilor şi exploatării; 

✔ copiii cu dizabilităţi; 

✔ copiii contaminaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA; 

✔ copiii cu comportament deviant şi/sau in conflict cu legea. 

Educația incluzivă: 

● susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 

● urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

● este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, 

pentru comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii; 

● presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea 

copiilor, inclusiv a celor cu c.e.s; 

● este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context; 

● este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive. (Vaida, T.) 

 

Cum se realizează educația incluzivă? 

● Existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul 

nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul 

intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asigurării serviciilor 

de sprijin, principiul cooperării şi parteneriatului. 

● Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în esenţa ei 

atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a 

iubirii.  

● Elaborarea unui curriculum „incluziv“, care să se definească prin flexibilitate şi 

diversitate:  curriculum-ul  adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a 
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materialelor suportive;  metodologie didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi 

tipurilor de învăţare diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente. 

● Crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: 

asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare 

(învăţător/profesor de sprijin). 

 

Forme ale integrării copiilor cu c.e.s. în școala românească 

▪ Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și stabilește 

un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta și susține un 

nou mod de desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul activităților 

școlare, adaptând materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și oferind un cadru 

confortabil tuturor elevilor din clasă. 

▪ Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli de masă 

unde să intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice și al 

specialiștilor din școală, o mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii de copii.  

▪ Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru copiii 

deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul care se ocupă cu 

elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii, atât în spațiul 

special amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile permit acest lucru, 

colaborând direct cu educatorii din clasele unde sunt integrați copiii. 

▪ Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu cerințe 

speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant (specializat in 

munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa la activitatile 

scolii respective. 

▪ Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul itinerant 

este responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de sprijinire a 

copilului și familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește evoluția școlară 

a copilului, colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul și intervine atunci 

când apar probleme de învățare sau de adaptare a copiilor la anumite cerințe școlare. 

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

5. Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 

- hiperactivitate; 

- slabă capacitate de a fi atent; 

- orientare confuză în spațiu și timp; 

- incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

- poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

- este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 

- inversează literele sau cuvintele; 
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- face frecvent greșeli de ortografie; 

- prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

- nu poate sări coarda; 

- dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

- mod defectuos de a ține creionul în mână; 

- caligrafie mediocră; 

- incapacitate de a sări; 

- stângăcie; 

- ezitări la coborârea scărilor; 

- dificultăți de sta într-un picior. 

 

6. Documente necesare 

● Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o cerere 

prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către Comisia de 

Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept subiect copilul. 

Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va întocmi pentru Comisia 

de Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi orientare a copilului. 

 Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de sprijin 

pentru copilul în cauză. 

● Planul de servicii personalizate (PSP) 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri şi 

obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea locală etc. 

● Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 

● Derularea planului de intervenţie 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 

unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, metode 

şi mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 

● Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice la nivelul 

şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere o 

evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. 

Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de expertiză şi 
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orientare şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un plan de 

intervenţie personalizată în cazul copilului evaluat. 

7. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 

7) accent pe ideile fundamentale; 

8) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

9) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

10) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

11) recapitularea obiectivă a acestora; 

12) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre didactice 

care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, prin: 

recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, atunci 

predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi de 2-

3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în 

detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu c.e.s. 

din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de a socializa, 

este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu c.e.s., cât 

progresul la nivel social şi aptitudinal al acestuia. 

 În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor 

diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

8. Îndatoririle părinţilor copilului cu c.e.s.: 

● să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii; 

● să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară: 

- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 

- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP; 

- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 

- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 

● să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor; 

● să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, 

activităţi sportive etc. 
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DESPRE INTEGRAREA COPIILOR CU ADHD 

                                                         Prof. înv. preșc. Ileana Cîrstea 

   Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna” 

                                           Roșu-Chiajna, jud. Ilfov 

 

 

”Copiii sunt un dar pe care Dumnezeu îl face unei familii și lumii și trebuie să fie aduși pe lume cu 

generozitate și responsabilitate.” (Papa Francisc)  

 

Hiperactivitatea cu deficit de atenție este o tulburare de comportament întâlnită frecvent la copii și 

adolescenți. Această tulburare debuteză în copilărie și, la unele persoane, persistă și la vârsta adultă. (M. 

Dӧpfner, S. Schurmann, G. Lehmkuhl). Cercetările din domeniul neuropsihobiologiei demonstrează că 

ADHD reprezintă un deficit neurobiologic, cu determinism genetic, care poate fi puternic influențat 

educațional. (Iuliana Dobrescu) 

Dintre manifestările specifice ale acestei tulburări comportamentale la copii menționăm: 

- Concentrarea și susținerea slabă a atenției. Copiii sunt delăsători, dezinteresați, se plictisesc 

repede de rutine și activități monotone, pleacă de la o activitate la alta, fără a le termina. 

- Stabilitate și autocontrol scăzute în activitate. Controlul impulsurilor este înrăutățit, copilul nu 

este capabil să se oprească și să se gândească înainte de a acționa, uneori  punând în pericol 

securitatea proprie și a celorlați 

- Activitate excesivă, aproape întotdeauna irelevantă pentru sarcina primită, mișcări exagerate, 

suplimentare, inutile pentru rezolvarea sarcinilor. 

- Respectare deficitară a regulilor. Dacă nu sunt supravegheați, copiii hiperactivi întâmpină 

frecvent dificultăți în respectarea regulilor și instrucțiunilor și aceasta se întâmplă nu pentru că 

n-ar fi fost clare sau bine explicate, ci pentru că, în cazul lor, instruirea nu poate regla bine 

comportamentul  

- Rezistență la efort scăzută, ceea ce determină rezultate școlare fluctuante. 

Ca o caracterizare de ansamblu, hiperactivitatea desemnează un comportament exuberant și 

ușor excitabil, asociat cu o activitate musculară excesivă. O persoană hiperactivă se poate caracteriza prin 

reacții emoționale puternice, impulsivitate, agresivitate, dificultăți de concentrare și susținere a atenției, 

agitație psihomotorie, vorbire în exces, dificultăți în a desfășura activități individuale, de genul lectura 

unei cărți.  

 De cele mai multe ori, copiii hiperactivi sunt catalogați drept copii ”răi”, care fac tot 

posibiul pentru a-i necăji pe colegi și pe educatoare și uneori sunt pedepsiți, izolați de colectiv, deși ar 

trebui să fie tratați cu mai multă răbdare și înțelegere. Specialiștii au constatat că în mai mult de jumătate 

din cazuri, această afecțiune se transmite ereditar, dar există și alți factori care pot complica situația 

copiilor în plan social (stresul din familie sau din msă fie continuateediul apropiat), în plan școlar 

(probleme specifice de înțelegere) și în plan psihoafectiv (agresivitate, anxietate și chiar elemente 

depresive). 
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În ceea ce privește cauza specifică a acestei tulburări de comportament, aceasta nu se cunoaște. 

Unii cercetători au afirmat că e vorba de o serie de deficiențe cerebrale ale copiilor și a fost acceptată 

concluzia că acești copii au această caracteristică în mod normal. Alte cauze ar putea fi: plictiseala, 

supradotarea, conflictele psihice, tulburări  emoționale, mediu familial conflictual ș.a. Ca și factori care 

pot agrava această tulburare, aș adăuga vizionarea de către copil de timpuriu și pe timp îndelungat a 

programelor TV, ”abandonarea” acestuia în fața unui ecran, fie el TV, telefon, computer, tabletă, pe motiv 

că în felul acesta e liniștit. Imaginile puternic colorate, uneori stridente, sunetele la fel de stimulante nu 

fac decât să suprasolicite psihicul fragil al copilului, nemaipunând la socoteală modelele negative pe care 

aceștia le pot prelua, fără discernământ. Toate acestea se petrec în detrimentul jocului și al mișcării în aer 

liber, care ar asigura o dezvoltare armonioasă a copilului.  

În timpul activităților, copilul hiperactiv se foiește, se ridică de pe scaun, nu-și așteaptă rândul, 

nu respectă regulile jocului, aleargă, e în permanentă mișcare, dacă are prilejul, se cațără fără a ține seama 

de pericole, vorbește prea mult, îi întrerupe pe ceilalți, se grăbește să răspundă, chiar dacă răspunsul nu e 

cel corect, deoarece el nu are răbdare să asculte întrebarea și să gândească. De cele mai multe ori, aceste 

manifestări apar la grădiniță sau la școală, unde copilul este pus în situația de a respecta reguli sociale, iar 

din cauza neliniștii și a impulsivității, el nu e capabil să respecte normele și limitele, chiar dacă le înțelege. 

Pentru că la măsurile educaționale obișnuite, copiii hiperactivi nu reacționează ca și ceilalți copii, părinții 

și cadrele didactice ajung într-o situație greu de gestionat. Adulții încearcă să impună limite, dar copilul 

nu le ia în seamă sau le respectă pentru scurt timp. Astfel, experiențele pozitive din familie și de la grădiniță 

devin din ce în ce mai puține, în timp ce manifestările hiperactive, nedorite, devin din ce în ce mai intense. 

Copilul ajunge să se simtă marginalizat de colegi și culpabilizat de familie, situație care determină 

scăderea stimei de sine și, în compensare, dezvoltarea unor comportamente dezadaptative care le sporesc 

dificultatea de integrare. Nediagnosticată și netrată corect și la timp, hiperactivitatea afectează 

personalitatea copilului și poate persista și la vârsta adultă, la 2 din 3 copii. 

Ce se poate face pentru o mai bună integrare a copiilor cu ADHD?  E necesară, în primul rând, 

formarea cadrelor didactice pe această temă, pentru a putea exercita influențe psiho-educative eficiente, 

alături de partenerii de încredere ai dascălilor în acest demers care sunt părinții, psihologul, logopedul și 

nu în ultimul rând, copilul însuși. 

M-am bucurat de oportunitatea participării la foarte multe cursuri de formare și proiecte 

interesante, dar mai ales utile, ca: ”Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari”, ”Educatie 

incluzivă și programe suport”, ”Avem fiecare o poveste”, Program prodiversitate și proincluziune în 

gradiniță” ș.a. 

De-a lungul celor 40 de ani de activitate cu preșcolarii, dar mai ales în ultimii 10 ani, am 

constatat creșterea numărului copiilor cu ADHD, chiar aș putea spune că aproape în fiecare serie am avut 

cel puțin un copil care ar fi putut fi diagnosticat cu ADHD. Spun ar fi putut, deoarece doar unul (asta s-a 

întâmplat în urmă cu 8 ani) a fost consultat de către specialiști  și diagnosticat cu ADHD în timpul 

frecventării grădiniței, dar o parte dintre ei, au fost diagnosticați când au devenit școlari. În general, părinții 

nu acceptă necesitatea unui consult medical și nu sunt de acord cu aceasta, deși se plâng frecvent de 

comportamente nedorite din partea copiilor lor, le pun pe seama unui surplus de ”energie”.  
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Căutând să răspund acestor provocări, principalele aspecte urmărite au fost: crearea unui mediu 

predictibil, managementul clasei, ca grup și, nu în ultimul rând, dezvoltarea personalității copiilor. 

Cunoscând faptul că frecvența și severitatea manifestărilor de hiperactivitate variază de la un copil la altul 

și de la o situație la alta și că manifestările se diminuează atunci când copilul este susținut în activitățile 

pe care le face, am urmărit permanent dezvoltarea abilităților emoționale și sociale ale copiilor, am 

încercat să ameliorez problemele comportamentale și să îmbunătățesc relația educatoare-copil, prin 

creșterea numărului și intensității interacțiunilor cu copilul, am oferit recompense pentru comportamentele 

dezirabile (buline, ”zâmbărici”, timp la dispoziție, posibilitatea de a fi ”ajutorul”  meu ș.a.), am încercat 

să ignor comportamentele neadecvate  (deși, la început mi-a fost foarte greu), l-am lăudat și l-am apreciat 

în public pentru fiecare reușită. A fost și este nevoie de multă perseverență din partea mea, dar micile 

succese obținute îmi dau curaj! Îmi amintesc de N.A, un băiețel simpatic de 5 ani, dintr-o serie anterioară, 

cu care m-am împrietenit atât de bine, încât într-o zi mi-a povestit că atunci când va fi mare va avea o 

mașină ”bună”, BMV, și mi-a promis că mă va plimba și pe mine, iar după ce s-a mai gândit puțin, a 

completat: ”Mai dai și tu bani de benzină!” Uneori, în timpul activităților și jocurilor, ne făceam semne 

de ”complicitate”: ne zâmbeam, ne făceam cu ochiul, făceam semnul ”ok”, iar deseori, ne îmbrățișam, pur 

și simplu, și era suficient pentru a detensiona o situație... 

Din îndelungata experiență, am constatat că sportul e o metodă eficientă de consumare a 

”energiei”, implicarea copilului în activități sportive, care să-i facă plăcere, constituind o abordare pozitivă 

în cazul unui copil hiperactiv. Au fost chiar situații în care, pe lângă faptul că s-au atenuat manifestările 

de hiperactivitate, copiii (foștii mei preșcolari) au devenit campioni. Și în cazul lui N.A., activitățile 

extracurriculare, jocurile în aer liber se numărau printre activitățile preferate și ar fi foarte utilă practicarea 

unui sport, dar din motive familiale, nu a fost posibil.  

Ideal ar fi ca demersurile în favoarea copilului să fie continuate și acasă, dar situația lui N.A. 

era una specială, care, în loc să faciliteze, complica situația: familie dezorganizată, copilul era crescut de 

o bunică, cu probleme de sănătate și ea, (se deplasa greu), iar copilul era  adus și luat de la grădiniță de 

diferite persoane. Rareori am fost ajutată de consilierul școlar,  pentru că, având încadrarea în două (sau 

chiar trei) școli, la noi la liceu ajungea de trei ori pe săptămână, când avea ore și programări, iar la grădiniță 

ajungea foarte rar, din păcate...  

În încheiere, îndrăznesc să fac câteva propuneri pentru integrarea copiilor cu ADHD în 

învățământul de masă: cursuri de formare pentru profesori și pentru părinți, reducerea numărului de copii 

la grupă/clasă, încadrarea în fiecare unitate de învățământ a unui psiholog și a unui logoped, iar atunci 

când e necesar, suplimentarea acestora cu profesori itineranți. Dacă toate acestea se vor întâmpla, sigur va 

fi mai bine! 

 

În loc de concluzii... 

Să nu uităm : ”Copilăria este șuvoiul de apă limpede care izvorăște limpede și curat din 

adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea de idealurile sale de 

dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune”! (Francesco Orestano) 
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ADAPTAREA STRATEGIILOR DE ÎNVĂȚARE LA ELEVII CU ADHD 

                                                                              Prof. Chelbea Daniela Georgina 

                                                                                   Liceul Bănățean Oțelu Roșu 

 

Tulburările de tip deficit de atenţie şi hiperactivitate sunt manifestări la fel de frecvente ca în trecut, 

însă această problemă nu era remarcată şi dezbătută atât de stringent ca astăzi. Oricare dintre noi, 

ocazional, poate avea dificultăți în concentrarea și menținerea atenției. Pentru unele persoane, însă, aceste 

dificultăți sunt foarte persistente și interferează zilnic cu munca, cu relațiile sociale, cu viața de familie, 

astfel încât sunt privite ca o tulburare psihiatrică.  

            Definiţia şi criteriile de diagnostic ale deficitului de atenţie şi hiperactivităţii au suferit numeroase 

modificări de-a lungul timpului, datorită schimbărilor apărute în conceptualizarea acestei tulburări, însă 

fundamentul este reprezentat de un pattern persistent de neatenţie şi/sau hiperactivitate-impulsivitate. 

ADHD - Tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție și ADD - Tulburare cu deficit de atenție, 

dar fără hiperactivitate, sunt dificultăți specifice de învățare caracterizate prin atenție scurtă, lipsă de 

concentrare și, în cazul ADHD, control slab al impulsurilor. 

Un elev hiperactiv poate fi impulsiv, perturbator, neliniștit sau necooperant. El sau ea poate fi un 

copil care nu stă liniștit și se străduiește să asculte. Datorită nivelului de impulsivitate și activitate, elevii 

cu ADHD pot încerca să rezolve problemele fizic, iar comportamentul lor extrem poate duce la probleme 

în clasă. 

Cu toate acestea, aplicarea strategiilor didactice specifice copiilor cu ADHD poate face învățarea 

mai puțin problematică și îi poate ajuta să își concentreze atenția asupra procesului de învățare. 

Este important să ne amintim că simptomele ADHD nu sunt legate de inteligența sau potențialul 

de învățare al elevului dar pentru a atingerea acestora la cerințele solicitate trebuie găsite și aplicate 

strategii adecvate. 

Cum putem identifica un elev cu sindrom ADHD ? Studiile arata ca un astfel de elev, in clasă nu 

poate sta pe loc, este impulsiv și are un prag de plictiseală scăzut sau toleranță la frustrare. Este un elev 

care se distrage ușor, se uită mereu în sus și în jur și se agită utilizând degetele, creioanele sau alte obiecte. 

El demonstrează un comportament negativ sau de opoziție. El nu respectă regulile - nu neapărat 

pentru că nu vrea, ci pentru că pur și simplu nu le aude. Un comportament special neprivat cu profesorii 

este atunci când elevul cu ADHD nu ascultă corect întrebările adresate clasei și are răspunsuri 

nepotrivite. Nu-și așteaptă rândul. 

Există deasemenea deficiențe în abilitățile sale sociale care pot duce la o interacțiune slabă cu 

colegii. Elevii cu ADHD ar putea să-i tachineze sau să fie răi și cruzi cu colegii și să-i învinovățească 

pentru lucruri care nu merg bine. Ei poate că sunt conștienti de acest lucru, dar nu se pot 

controla.  Alternativ, unii colegi pot considera comportamentul acestora provocator și pot dezvolta un pic 

de reticență in a comunica cu aceștia.. 

Elevii cu ADHD ar putea fi capabili să ințeleagă activitățile de invățare, dar se luptă să se 

concentreze asupra materialului prezentat, astfel încât înțelegerea lui devine greoaie. Este posibil 

https://www.healthline.com/health/adhd/parenting-tips
https://www.healthline.com/health/adhd/signs
https://www.healthline.com/health/adhd/signs
https://senmagazine.co.uk/articles/articles/senarticles/managing-adhd-in-the-classroom
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deasemenea ca aceștia să experimenteze schimbări de dispoziție în clasă , să fie extrem de dezorganizați, 

să piardă bunuri și în general să nu fie pregătiți pentru lecție. 

In timp acești elevi pot deveni izolați social, fapt care va duce a apariția unui risc major de angajare 

viitoare sau probleme de sănătate mintală pe termen lung, deși simptomele la adulți tind să se diminueze 

odată cu înaintarea în vârstă. Identificarea timpurie și intervenția sunt importante, astfel încât elevi  să 

poată dezvolta strategii pentru a face față vieții și învățării. 

Introducerea strategiilor de invățare la acești copii incepe cu abordarea comportamentului lor în 

clasă. Astfel elevul identificat cu acest sindrom trebuie intrebat ce experimentează și ce simte despre 

școală și ce consideră că învață la ea. Poate că copilul nu percepe că există o problemă cu comportamentul 

său, așa că este necesar a fi informat despre propriile percepții. Poate că va trebui să i se explice în mod 

specific ce înseamnă nerespectarea și impulsivitatea. „Acestea sunt lucrurile pe care le văd în 

comportamentul tău ..... Vom lucra la ele. Suntem o echipă. Sunt de partea ta și te voi ajuta. ” De 

asemenea, trebuie explicat  că există o mulțime de strategii care pot fi incercate  și „să vedem dacă aceasta 

funcționează pentru tine”. În acest fel, dacă nu funcționează, nu se va simți ca și cum ar eșua. Scopul este 

de a face copilul puternic și de a-l ajuta să se simtă în control. 

 Ca și în cazul tuturor strategiilor , nu are rost ca acestea sa fie dezvoltate  dacă nu sunt utilizate în 

mod consecvent și / sau daca copilul nu știe la ce servesc. 

Pentru elevul depistat cu ADHD , este util dacă părintele și profesorul pot lucra împreună pentru 

a conveni asupra obiectivelor și pentru a fi în concordanță cu acestea. De asemenea, este important ca atât 

acasă cât și la școală acesta să  întâlnească același limbaj de comunicare. 

Când se stabilesc obiectivele și se dezvoltă un plan de lucru cu un copil cu ADHS, trebuie 

identificată in primul rând  problema și doar apoi apoi luate în considerare diferitele soluții posibile: „Ce 

s-ar întâmpla dacă ai face acest lucru? Sau asta? Care ar fi consecințele? ”. Cu fiecare obiectiv, se va intări 

ideea că „Acesta este planul. Așa vom ajunge acolo. Dacă urmezi planul, vei ajunge acolo unde trebuie. ” 

Facând  acest lucru în mod regulat, iar copilul va începe în cele din urmă să-și dezvolte propriile planuri 

și va face ceea ce trebuie să facă. 

Sfaturi pentru profesori și părinți 

• Divizați sarcinile în pași. 

Acordați sarcini pe rând și împărțiți sarcinile în bucăți mici gestionabile, astfel încât fiecare parte să fie 

clară pentru elev. Scurtați sarcinile sau perioadele de lucru pentru a coincide cu atenția copilului. Acordați 

timp suplimentar. Profesorii pot întreba frecvent „Ce mai faci în planul tău? Ai terminat sarcina de lucru 

primită? Bună treaba. Să marcăm asta acum ... ”.  

Monitorizați în mod constant gestionarea timpului, si oferiți o cronologie, având așteptări clare cu privire 

la un standard de lucru și reacționați pozitiv. "Grozav. Cum ai făcut asta? Este cea mai bună lucrare a 

ta? Da sau nu? Crezi că ar trebui să o refaci? ” 

• Stați aproape.  

Profesorul nu trebuie să predea întotdeauna din partea din față a clasei. Când ai un copil care se luptă să 

stea nemișcat, a sta lângă el poate implica o prezență permanentă  care îl calmează adesea.  

• Cunoaște-ți elevii. 

Lucrurile pe care le fac plăcere (cum ar fi jocurile pe computer) vor atrage atenția elevilor mai mult timp.  

https://sites.allegheny.edu/disabilityservices/student-with-learning-disabilities-or-adhd/
http://www.edutopia.org/discussion/17-ways-help-students-adhd-fidget
http://newideas.net/adhd/identifying-adhd-in-school
https://edarticle.com/strategies-for-teaching-adhd-students-at-home/
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• Predă-i abilitățile sociale 

Este posibil să fie necesară predarea interacțiunii sociale adecvate pentru acești copii. Modelarea este 

foarte importantă. Lucrul cu un partener poate fi foarte benefic atât pentru comportamentul social, cât și 

pentru cel emoțional al unui copil. Aceștia sunt copii care trebuie învățați cum să interacționeze. Copilul 

cu ADHD ar putea recunoaște că nu este adecvat din punct de vedere social sau nu se potrivește.  

• Învață-l cum să accepte complimente. 

 El trebuie învățat că, dacă profesorul sau mama lui spune că a făcut ceva bine, este potrivit să accepte 

complimentul și să mulțumească. 

• Permite-i și incurajează utilizarea tehnologiei în clasă 

Permiteți utilizarea tehnologiei digitale acolo unde este cazul.  
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CERINŢELE SPECIALE ÎN EDUCAŢIE 

ŞI ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE 

 

Prof. Inv. Primar, Lambru Viorica 

Școala Gimnazială  Movila Banului 

 

 Cerinţele speciale în educaţie şi asigurarea de şanse egale la educaţie şi formare pentru toţi copiii 

au devenit un domeniu prioritar pentru specialiştii din domeniul educaţiei. În decursul ultimilor ani, au 

apărut numeroase articole, lucrări, studii şi cercetări bazate pe educaţia şi accesul în şcolile de masă ale 

copiiilor cu cerințe educative speciale (CES). Este necesar ca, la nivelul sistemului de învăţământ 

românesc, să fie adoptate şi aplicate în mod corect acele intervenţii care să faciliteze integrarea copiiilor 

cu cerinţe educative speciale. 

                Acceptarea şi integrarea copilului cu CES în şcoala de masă, alături de copii cu dezvoltare tipică, 

duce la eliminarea segregării şi a excluderii sociale. 

Dupa spusele lui Alois Gherghut, copiii cu nevoi educaţionale speciale trebuie să facă parte din 

comunitate, să fie integraţi si sprijiniţi în adaptarea lor la mediul şcolar. Aceştia au nevoie să fie valorizaţi, 

să beneficieze de practici educaţionale deschise şi flexibile astfel încât să le fie recunoscute aptitudinile şi 

capacităţile de învăţare şi de adaptare. 

          Cerinţe educaţionale speciale (CES) sunt necesităţi educaţionale suplimentare, complementare, care 

solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe 

sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexa, conform Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat,2011. 

În realitate, orice copil, indiferent de tipul de devoltare, poate întampina la un moment dat dificultăţi de 

învăţare, adaptare, relaţionare socială. Acest lucru nu trebuie să ducă la excluderea lui socială şi şcolară, 

ba din contra, trebuie să se analizeze factorii care au dus la această situaţie şi să se caute soluţii. 

“Şcoala trebuie să includă toţi copiii, şi pe cei provenind din cadrul minorităţilor lingvistice, etnice sau 

culturale, copiii din grupuri îndepărtate sau nomade, copiii ai străzii sau care lucrează, copiii cu 

deficienţe sau talentaţi” (Forumul Mondial pentru Educaţie, Dakar, 2000)                     Educaţia persoanelor 

cucerinţe educative speciale în România este reglementată printr-o serie de acte normative, este susţinută 

de o serie de insituţii fiecare cu atribuţii în acest domeniu şi este subiectul mai multor programe şi proiecte 

cu finanţare extrabugetară.                        

Legislaţia românească în domeniul educaţiei încadrează persoanele cu dizabilităţi în categoria persoanelor 

cu cerinţe educative speciale (CES) şi cuprinde o serie de acte normative care reglementează situaţia şi 

drepturile acestora. 

Cadrul general privind persoanele cu CES este stabilit de convenţiile internaţionale la care statul român a 

aderat: Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului; Declaraţia de la Salamanca; Regulile standard 

privind educaţia specială; Declaraţia Mondială asupra educaţiei pentru toţi. 

Integrarea este procesul prin care se realizează plasarea unei persoane dintr-un mediu mai mult sau mai 

puţin separat într-unul obişnuit şi care urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele ei, ne relatează 

autorul Alois Gherghut în lucrarea sa, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. 
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Integrarea şcolară reprezintă procesul de plasare într-o clasă de elevi a oricărui copil şi într-un cerc restrâns 

face referire la şcolarizarea unor copii cu cerinţe educaţionale speciale în unităţile de masă obişnuite. 

Scopul principal al educaţiei speciale şi special integrate este învăţarea, educarea, reabilitarea, 

recuperarea, adaptarea şi integrarea şcolară, profesională şi socială a copiiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

                Integrarea şcolară presupune ca şcolile să poată răspunde nevoilor tuturor copiiilor lor, să 

dispună de uneltele necesare procesului de integrare. 

Educaţia specială şi special-integrată este recunoscută ca o responsabilitate a tuturor persoanelor care 

lucrează în învăţământ, a tuturor actorilor din domeniul educaţional, şi este necesar ca aceasta să aibă 

caracter naţional şi să fie flexibilă, accesibilă şi comprehensivă precum şi să fie practicată de cadre 

didactice cu o bună pregătire şi devotate activităţii de predare-învăţare. Aceasta trebuie să-i ajute pe 

copii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale să atingă nivelul posibil 

de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală. 

              În ultimii ani, conform statisticilor din domeniu, s-a evidenţiat o creştere a numărului de copiii 

cu nevoi speciale în cadrul şcolii de masă. Astfel, copii care în urmă cu câţiva ani ar fi fost incluşi într-o 

şcoală specială, astăzi beneficiază de facilitate în cadrul unei şcoli obişnuite, alături de copii cu 

dezvoltare tipică şi având un curriculum de urmat asemănător cu aceştia, aminteste Alois Gherghut in 

lucrarea Educaţia incluzivă şi pedagogia diversităţii. 

În prezent, copiii cu cerinţe educative speciale, fie că este formă de o deficienţă locomotorie, fie că este 

vorba de un copil cu tulburare de spectru autist sau Down, au şansa de a fi incluşi în cadrul unei şcoli de 

masă şi spijiniţi pentru a reuşi în timpul şcolarităţii. 

Ministerul Educaţiei  elaborează şi realizează proiecte/programe privind educaţia şi incluziunea şcolară. 

Astfel sunt derulate programele „A doua şansă”, „Acces la educaţie a grupurilor dezavantajate”, 

„Împreună, în aceeaşi şcoală”, Strategia Naţională de „Acţiune Comunitară”. 

Pentru că aceşti copiii să fie cu adevărat integraţi şi incluziunea şcolară să se realizeze la un nivel 

real,  Alois Gherghut propune indeplinirea urmatoarelor criterii de catre învăţământul de masă: 

Să existe motivaţia în rîndul cadrelor didactice de a crea un mediu incluziv în clasa de elevi; 

Să existe cunoştinţe din partea cadrelor didactice pentru lucrul cu copii cu CES; 

Sa se realizeze un sprijin pentru cadrelor didactice; 

Să se pună în practică o relație de cooperare strânsă cu părinţii copiilor cu CES; 

Realizarea unui set de politici relevante, care să permită dezvoltarea unui cadru adecvată 

                Pe lângă dorinţa de a pune în practică incluziunea școlară, şcolile de masă trebuie să aibă la 

dispoziţie şi noi resurse, atât umane cât şi materiale, pentru a reuşi să aibă pregătirea necesară procesului 

de incluziune. 

Studiile recente au scos la iveală că multe şcoli, pentru a-şi păstra o anumită autonomie ori a anumită 

imagine, nu apelează la servicii suplimentare de sprijin iar acest lucru se dovedeşte, în multe cazuri, a fi 

în detrimentul copiiilor cu CES. 

             Trebuie luat în calcul şi modul în care este primit copilul  în şcoală de către colegi şi părinţii 

copiiilor cu dezvoltare tipică. Dacă atitudinea acestora nu este una pozitivă atunci copilul nu se va simţi 

inclus, va apărea o stimă de sine scăzută şi o neîncredere în abilităţile sale. 
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Această situație va duce la o sănătate mentală precară a copilului, la sentimente de inferioritate și la 

posibile manifestări de anxietate și despresie, acest aspect fiind dezbătut pe larg în lucrarea Sanatatea 

mentală a elevului, autor W. Dikel. 

Lăsăm teoria şi privim cu atenţie realitatea in teorie lucrurile stau bine, copiii cu CES au dreptul la 

integrare în grădiniţă şi în şcoală iar statul chiar alocă specialişti pentru a ajuta cadrul didactic în procesul 

de integrare a copilului. 

             În realitate, integrarea unui copil cu CES în grădiniţă şi mai apoi în şcoală are loc cu dificultate în 

multe cazuri, drumul integrării fiind anevoios şi de lungă durată. 

Dificultăţile apar datorită mai multor bariere, fie grădiniţele de stat nu au resursele materiale şi de personal 

necesare pentru a facilita integrarea, fie atitudinea actorilor din sistemul educaţional este una 

nonincluzivă. Educatoarele nu au intotdeauna pregătirea necesară pentru a gestiona optim 

comportamentul copilului cu autism ori cu alta tulburare iar uneori nici măcar nu au dorinţa de a se adapta 

la nevoile fiecărui copil în parte şi de a structura activităţile de învăţare în mod individualizat. Este 

adevărat că există un număr mare de  cadre didactice dedicate şi implicate,  dovadă stau chiar mărturiile 

unor părinţi. Din pacate acestea nu sunt suficient susţinute de către sistem şi efortul lor în a integra copilul 

nu duce mereu la succes. Este dificil să se producă integrarea şi educatoarea să ajute copilul când în clasă 

mai are încă 15-20 de copii şi nu beneficiază de un sprijin suplimentar, aşa cum legea prevede. De cele 

mai multe ori acei profesori de sprijin, specializaţi în a ajuta la integrarea copiiilor cu nevoi speciale, nu 

există în cadrul grădiniţelor iar educatoarele sunt puse în situaţia de a se descurca singure cu aceste situaţii. 

                  Pentru a facilita integrarea se recomandă ca la început copilul cu CES să meargă la grădiniţă 

însoţit de un shadow. 

Sunt importante prerechizitele cu care vine copilul, accentul fiind pe partea de autonomie personală şi 

adaptarea la mediu (sa stea pe scaun, să răspundă la cerinţe simple precum Ridica-te, Stai jos, Vino). 

Pentru a se adapta la mediul şcolar, copiii cu CES au nevoie să dobandească şi abilităţi de comunicare 

funcţională (nonverbală-verbală). 

Aceştia sunt învăţaşi să-şi  exprime nevoile, să se facă înţeleşi atît de educatoare cât şi de colegii de grupă 

iar atunci când nu reuşesc să facă acest lucru prezenţa unui shadow va fi de ajutor. 

                Este important pentru copil să fie familiarizat cu sistemul de tokeni şi de recompense, acest 

sistem fiind la îndemâna cadrelor didactice ca o metoda de motivare a copilului. 

ORDIN Nr. 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a 

învățământului special şi special integrat 
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 VIAȚA CU AUTISM 

  

Prof. Inv. Primar, Banu Emilia Cristina 

Școala Gimnazială  George Emil Palade , Județul Buzău 

 

 

 Autismul este o tulburare de neurodezvoltare care afectează modul în care o persoană comunică şi 

relaţionează cu cei din jur. Potrivit estimărilor realizate de Autism and Development Disabiliteis 

Monitoring, 1 din 68 de copii este diagnosticat cu tulburare de spectru autist, la nivel internaţional. 

              Persoana cu tulburare de spectru autist prezintă dificultăţi pe partea de comunicare şi limbaj, 

interacţiune socială, comportament şi cogniţie.  Pe aria de comunicare şi limbaj, studiile arată că până la 

50% din copiii cu tulburare de spectru autist rămân fără limbaj, iar când ne referim la acest aspect 

includem dificultatea copilului de a înţelege ce i se spune ori de a înţelege fără a reuşi să răspundă, aceste 

date fiind oferite de Dr. Dobrescu Iuliana în lucrarea Manual de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului 

(2010) . 

Neputinţă copilului în a înţelege şi a se exprimă prin intermediul limbajului reprezintă cea mai frecvenţa 

nemulţumire a părinţilor aceştia fiind îngrijoraţi că nu se pot înţelege cu copiii lor şi cer ajutor din partea 

specialiştilor. Chiar dacă în urmă terapiei copilul dobândeşte limbaj receptiv şi expresiv, în continuare vor 

există dificultăţi pe partea de comunicare, pe decodificare emoţiilor şi a noţiunilor abstracte, pe a susţine 

o conversaţie, pe a utiliza metaforele şi a înţelege ironia. 

Primele semne observate sunt prezente încă de la vârstă sugară când, aşa cum subliniază Dr. Dobrescu, 

au loc următoarele:  copilul este “foarte cuminte’’, nu zâmbeşte când adultul face acest lucru, nu 

realizează contact vizual, nu încearcă să atragă atenţia adultului prin zgomote ori gesturi, atenţia este 

scăzută şi nu este deranjat de situaţiile în care trebuie să petreacă un timp îndelungat singur, fără 

compania altora, părinţii deseori se plâng că nu pot să îşi mângâie ori alinte copilul deoarece acesta pare 

deranjat şi se eliberează din îmbrăţişare. 

           Se manifestă cu precădere o întârziere ori chiar lipsă a capacităţii de imitare. Dacă un copil tipic 

reuşeşte să imite spontan adultul încă de la vârstă de 6 luni şi astfel să preia din mediu, la copilul cu autism 

abilitatea de a imita nu există la această vârstă şi astfel procesul de învăţare este diminuat în cazul acestor 

copii. 

             Lipsa abilităţii de a imită face ca un copil cu autism să se integreze cu dificultate în mediu, apar 

momente de respingere din partea copiiilor şi situaţii de frustrare în rândul celui respins. Copilul cu autism 

dă în multe cazuri impresia celor din jur că “este surd’’ deoarece nu reacţionează la sunete ori la 

schimbările din mediu, nu reuşeşte să răspundă când este strigat. Din aceste motive, părinţii deseori îşi 

duc copilul la un examen medical aflând în urmă acestuia că nu există probleme pe partea capacităţilor 

senzoriale. În discuţiile purtate cu părinţii au existat însă şi situaţii în care copilul prezenta o sensibilitate 

anormală la zgomote (desincronizare senzorială). 

Sunt prezente dificultăţi şi pe următoarele arii: 

✓ în a arată cu degetul (pointing) ori în a spune ceea ce îşi doreşte, 

✓ în a privi în direcţia indicată de cealaltă persoană, 
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✓ în a fi atent când cineva îi vorbeşte şi în general nu pare că este interest de ceea ce se întâmplă în 

jurul său, pare mai degrabă că trăieşte într-o lume a lui, separată de lumea celorlaltor 

persoane. În această lume se simte confortabil iar atunci când apar schimbări pot apărea 

comportamente de protest şi opoziţie. 

            La vârstă de 18-24 luni, copilul cu autism are un limbaj receptiv şi verbal întârziat ori chiar 

absent, se observă o întârziere şi deseori un regres pe partea de cuvinte folosite, vocabularul activ este 

inexistent ori limitat, iar atunci când este bogat nu este şi funcţional. 

           După vârstă de 2 ani, printre semnele prezente se numără detaşarea emoţională pe care copilul o 

are faţă de membrii ai familiei. Copilul nu îşi exprimă emoţiile cu uşurinţă, se poartă de parcă nu ar 

observă dacă cineva părăseşte camera, nu decodifică emoţiile celorlalţi şi astfel nu reuşesc să îi înţeleagă 

iar cei mai mulţi dintre aceştia nu au o nevoie pentru a fi alintaţi . De multe ori copilul pare că se uită în 

gol, nu reuşeşte să păstreze contact vizual cu interlocutorul această fiind una dintre primele semne de 

îngrijorare observate de către părinţi. 

Copiii cu autism nu reuşesc să interacţioneze adecvat cu ceilalţi copii. Atunci când interacţionează cu 

persoane de aceeaşi vârstă cronologică o fac de cele mai multe ori în mod neadecvat, îi împing pe aceştia, 

aleargă nefuncţional în jurul lor, îi privesc îndelungat de la distanţă având o atitudine pasivă. 

În cazul în care copilul dobândeşte limbaj verbal, acesta pare că nu are funcţie de comunicare şi socializare, 

că nu este deci funcţional. 

             Majoritatea copiiilor cu autism au dificultăţi în înţelegerea pronumelui, în înţelegerea şi folosirea 

prepoziţiilor şi nu reuşesc să înţeleagă ironiile şi limbajul metaforic. De cele mai multe ori copilul are 

nevoie de un mod de învăţare treptată, pas cu pas, pentru a dobândi noţiuni aparent simple pentru copiii 

cu dezvoltare tipică: culorile, numerele, poziţiile spaţiale, numărat etc. Copilul cu autism prezintă şi 

dificultăţi în a generaliza noţiunile învăţate şi are nevoie de multă expunere pentru a decodifică şi a 

înţelege noţiunile prezentate. 

Comportamente stereotipice şi autostimulatoare apar cu o frecvenţa ridicată la copiii cu tulburare de 

spectru autist. Ivar Lovaas acordă o atenţie deosebită comportamentelor cu funcţie de autostimulare, în 

lucrarea sa, ‘’Educarea persoanelor cu întârzieri de dezvoltare’’. În cadrul terapiei comportamentale, 

există patru funcţii ale comportamentului: funcţia de a obţine ceva, funcţia de a atrage atenţia, de a scapă 

de ceva şi de autostimulare. Dacă primele 3 funcţii vizează o altă persoană/obiect, funcţia de autostimulare 

este strâns legată de individ şi presupune şi o stimulare a circuitelor neuronale, o satisfacţia aflată mereu 

la îndemână. 

          Majoritatea persoanelor cu tulburări de spectru autist manifestă o gama complexă de 

comportamente autostimulatoare, repetitive şi stereotipice: apare frecvent ‘’fâlfăitul mâinilor’’, ‘’datul 

din cap’’, ‘’legănatul braţelor’’,’’învârtitul obiectelor’’,’’mersul pe vârfuri’’, rotirea ochilor’’,’’fixarea 

unui obiect pe o perioada lungă de timp’’, ‘’miros şi ling suprafeţe’’, aliniază obiecte’’, vocalizează fără 

sens’’, ‘’ecolalia’’ , ‘’pipăie frecvent diverse texturi’’, ‘’folosirea sau manipularea obiectelor 

necorespunzător pentru a produce stimulare senzorială auditivă’’, ‘’mişcări cu limba’’, conform lui 

Lovaas. 
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Pe planul dezvoltării intelectuale, 70% dintre copiii cu TSA prezintă un deficit cognitiv, după spusele Dr. 

Iuliana Dobrescu. 

             Reacţiile emoţionale puternice reprezintă o altă caracteristică a persoanelor cu tulburare de 

spectru autist. Orice fel de modificare a ritualurilor zilnice, a pattern-urilor acestora poate declanşa o 

reacţie emoţională puternică manifestată inclusiv prin comportamente agresive la adresa altora ori la 

propria persoană. 

            Un alt simptom important îl reprezintă modul în care copilul se joacă cu jucăriile şi obiectele din 

mediu. La copilul cu tulburare de spectru autist se observă că această preferă “să se joace” cu obiecte şi 

rar cu jucării. Aceştia preferă să ţină în mâna o rotiţă, să mânuiască o furculiţa, să poarte după ei piese din 

obiecte pe care să le folosească în mod repetitiv şi neadecvat. Jocul copilului cu autism este deci lipsit de 

creativitate, sunt dificultăţi pe aria de joc de rol şi simbolic.  Copiii cu autism învaţă într-un mod diferit şi 

este necesar să fie pregătiţi să facă faţă mediului în care trăiesc iar responsabilitatea pregătirii lor revine 

adulților. 
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STIMULAREA PERSISTENȚEI ÎN ACTIVITĂȚI 

A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 

Prof. înv. preșc. Anton Alexandrina 

Grădinița nr. 16, Focșani, jud. Vrancea 

 

Incluziunea în învățământul de masă a copilului  cu cerințe educaționale speciale  are efecte benefice 

pentru toți copiii din clasă.  

Copilul cu cerințe educaționale speciale inclus în învățământul de masă, învață împreună cu ceilalți 

copii, își dezvoltă  abilitățile personale și sociale. Copiii leagă prietenii, se joacă împreună, se cunosc mai 

bine, fac schimb de experiențe, exersează și învață socializarea prin interacțiune și comunicare. 

Prin construirea unor relații de prietenie bazate pe înțelegere și respect, colaborare și ajutor, copiii 

învață, își dezvoltă abilități, pasiuni, sunt lăudați și apreciați pentru activitățile lor, ceeea ce contribuie la 

dezvoltarea respectului și a imaginii de sine. 

Valorizarea potențialului de care dispune fiecare copil poate fi realizată și printr-o serie de jocuri ce 

stimulează persistența în activități.  

Exemple de strategii de integrare, de valorizare și stimulare a persistenței în activități, a copilului cu 

cerințe educaționale speciale inclus în învățământul de masă: 

Vânătoarea jucăriilor- copilul este așezat pe covor. Așezați o jucărie destul de departe și dați-i o 

paletă de lemn/baston suficient de lung pentru a atinge jucăria. Încurajați-l de câte ori este gata să tragă 

jucăria. Puneți-l să facă operațiunea de mai multe ori, schimbând jucăriile. La fiecare reușită, manifestați 

bucuria aplaudând. 

Plimbă balonul- copilul este asezat la linia de plecare cu un balon în dreptul picioarelor. Se dă 

semnalul Plimbă balonul!, iar copilul va trebui să împingă balonul cu picioarele/mâinile până la locul 

stabilit. Balonul poate fi înlocuit cu o minge. În cazul în care sunt mai mulți copii, nu este important cine 

ajunge primul, important este că au înțeles ce trebuie să facă și s-au străduit să execute. De fiecare dată, 

copilul trebuie aplaudat pentru reușită. 

Să modelăm - copilul va fi învățat să utilizeze plastilina, să o încălzească cu mânuțele pentru a 

putea fi modelată mai bine, apoi o va presa, întinde, va forma mingiuțe, covrigi sau alte modele, în funcție 

de îndemânarea și experiența copilului. Dacă întâmpină greutăți, vorbiți-i despre felul cum se lucrează cu 

plastilina, încurajați-l, cereți-i să vă povestească felul cum a procedat ca să modeleze o mingiuță, rugați-l 

să vă facă și dumneavoastră una la fel. 

Turnul cuburilor – sunt necesare 5 cuburi mari de carton cu fețele de culori diferite, de mărimi 

diferite. Copiii vor avea drept sarcini: să așeze cuburile după mărime/ culoare. Fiecare reușită a copilului 

este apreciată, iar în situațiile în care întâmpină greutăți sunt ajutați și încurajați. 

Ce s-a schimbat? – Pe o măsuță sunt așezate câteva jucării cunoscute de copii.  Copiii sunt 

îndrumați să  privească cu atenție, câteva secunde, jucăriile de pe masă. Un copil este scos din încăpere și 

se schimbă locul unui obiect cu un altul. Copilul readus în încăpere trebuie să precizeze Ce s-a schimbat 

pe măsuță? 
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Mijloace de învăţământ actuale 

utilizate în educaţia elevilor cu CES 
Badea Mariana 

C.S.E.I. “Orizont”, Oradea 

Avram Ligia 

C.S.E.I. “Orizont”, Oradea 

 

Când vorbim despre mijloacele de învăţământ ne referim la complexul de obiecte, instrumente, 

produse naturale sau prelucrate, adaptate sau selectate, dispozitive media, care îndeplinesc sarcinile 

instructiv-educative ale şcolii. Aceste mijloace intervin direct în procesul de instruire, sprijinind şi 

amplificând eforturile de predare ale cadrelor didactice şi cele de învăţare ale elevilor. În învăţământul 

special, mijloacele de învăţământ sunt valorizate în principiul  intuiţiei Şi accesibilizarea conţinuturilor 

învăţării, mai ales în cazul elevilor cu deficienţe mintale Şi al celor cu deficienţe senzoriale. Mijloacele şi 

materialele didactice au rol în valorificarea principiului intuiţiei şi accesibilizarea conţinuturilor învăţării, 

mai ales în cazul elevilor cu deficienţe mintale şi al celor cu deficienţe senzoriale. 

Sunt utile în dezvoltarea operaţiilor gândirii, stimulează căutarea şi descoperirea de soluţii, 

imaginaţia şi creativitatea elevilor  

Mijloacele de învăţământ care constituie ele însele mesajul didactic sunt cele din natură, în stare 

vie sau moartă (animale vii sau conservate, colecţii de plante, de insecte, de minerale, acvarii, materiale 

şi obiecte din mediul înconjurător etc.) sau confecţionate standard sau după imaginaţia cadrului didactic, 

care reproduc obiecte şi fenomene reale, făcându-le accesibile observării (machete, mulaje, corpuri 

geometrice, globul terestru, forme de relief în miniatură etc.). Foarte instructive sunt mulajele sau 

modelele în secţiune sau cu elemente detaşabile (corpul uman, structura plantei). Unele servesc ca 

suporturi figurative şi grafice (hărţi geografice, istorice, planşe, albume, panouri, hărţi mentale (mind 

mapping) care furnizează cunoaştere prin intermediul informaţiilor oferite,  etc.). Tot în folosul copiilor 

cu CES (în special al celor cu deficienţă mintală) sunt şi mijloacele simbolic-raţionale (tabele cu formule 

sau simboluri, planşe cu litere cuvinte, scheme structurale sau funcţionale etc.) şi resurse TIC. Evoluţia 

mijloacelor de comunicare şi informare favorizează punerea şi disponibilizarea informaţiilor în reţeaua 

virtuală. 

Deosebit de importante pentru elevii cu CES sunt mijloacele de exersare şi formare a deprinderilor 

practice. Ele asigură efectuarea experienţelor, exersarea diferitelor operaţii de  gândire, practice, tehnice, 

artistice. Din această categorie fac parte jocuri de construcţie, instrumente, aparate şi instalaţii de laborator,  
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echipamente tehnice pentru ateliere, instrumente muzicale şi aparate sportive, maşini de instruit, 

calculatoare şi echipamente computerizate, jocuri didactice obiectuale sau virtuale. 

Tehnica informatică, indispensabilă desfăşurării cu succes a procesului instructiv-educativ, 

constituie nu numai o categorie tipologică la nivelul mijloacelor  de învăţământ, ci este din ce în ce mai 

des considerată  drept o stare de spirit a educaţiei. 

Pentru elevii cu deficienţe de vedere sunt de mare folos texte cu caractere mărite, sistemul de 

scriere Braille, material de stimulare tactil-kinestezic. Pentru deficienţii de auz  se utilizează materiale 

vizuale (imagini, simboluri, scheme), iar pentru cei cu tulburări din spectrul autist simbolurile şi 

pictogramele îi ajută în determinarea unui răspuns. 

Hărţile mentale sunt instrumente care vin în sprijinul profesorilor în predare. Constituie o resursa 

care le va creşte capacitatea de a asigura succesul fiecărui elev, cu accent pe elevii cu CES.  

Ele sunt o tehnică utilă, care îmbunătățește retenția, ilustrează legăturile dintre idei (te ajută să vezi 

mai bine imaginea de ansamblu) și te stimulează să gândești creativ. Orice hartă mentală este asemeni 

unei caracatițe cu multe brațe, care surprinde în mijloc ideea centrală, de unde apar apoi ramuri diferite, 

apoi subramuri. Toate aceste ramuri reprezintă structuri ale temei propuse. Pe măsură ce creativitatea se 

dezvoltă pentru acel subiect, caracatița devine tot mai mare. Practic, o hartă mentală este un brainstorming 

care crește, propune noi idei și termeni, care au o legătură logică interesantă.  

Tehnica mind mapping poate fi valoroasă pentru toată lumea, dar pentru copiii dislexici este 

esenţială. Expertiza profesorului este cheia succesului. Sarcina de a câştiga atenţia elevilor şi de a-i ţine 

în priză o perioadă de timp necesită multe abilităţi de management şi predare. 

Câteva adaptări care cresc succesul activităţilor interactive de instruire sunt: 

-furnizarea unei copii a notiţelor 

-furnizarea unui organizator grafic 

-accentuarea recapitulării zilnice 

Hărţile mentale nu folosesc fraze complexe, ceea ce pentru dislexici este un avantaj, ci culori, 

desene, scheme, sau orice alt element grafic, sugestiv. Pot oferi dislexicilor un mod mai bun de organizare 

şi asimilare a cunoştinţelor. 

Pot fi utilizate în diverse variante: brainstorming, luarea notiţelor, întocmirea fişelor sau scrierea 

cu hărţi mentale. Acestea combină simultan informaţii vizuale şi verbale. 

Avantaje ale utilizării hărţilor mentale: 

-îmbunătaţeste concentrarea şi memoria 
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-îşi reamintesc lucrurile foarte uşor 

-sunt capabili să utilizeze şi să aplice cunoştinţele dobândite 

-descompun informaţia. În locul unui text neatractiv, dificil şi dens, informația este organizată 

vizual în așa fel încât să poată fi reținută ușor 

-ajută și stimulează dezvoltarea creativităţii, a gândirii critice, organizând informația 

Cu ajutorul hărţilor mentale învăţarea are sens pentru elevii cu deficienţă mintală: înţeleg 

conţinutul, fac conexiuni cu ceea ce ştiu deja, imaginaţia prinde aripi, ordonează informaţia într-un mod 

familiar creierului. Sunt declanşatoare ale memoriei pe care le folosesc în timpul pregătirii pentru teste şi 

examene. 

Mind Map-urile sunt printre cele mai inedite unelte din sfera învățării. Nu doar că te ajută să scoți 

în evidență detalii importante, 

 

Integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică face parte din evoluţia naturală a învăţării. 

Calculatoarele sunt în mod deosebit utile pentru adaptarea activităților de învățare pentru elevii cu cerințe 

speciale sau dificultăți de învățare; facilitează activitatea de predare și contribuie la motivarea elevilor şi 

dezvoltarea interesului pentru studio. 

Datorită potenţialului noilor tehnologii de a crea un mediu atractiv şi bogat în resurse, 

caracteristicile unui program de eLearning eficient sunt: 

-include conţinut relevant pentru obiectivele învăţării; 

-utilizează elemente multimedia – text, imagini, animaţie, fişiere audio, filme – ca suport pentru 

accesibilizarea conţinutului şi pentru diversificarea metodelor de instruire. 

Pentru elevii cu deficienţe de vedere înainte de a face fişe de lucru, se stabileşte ce tip de font este 

potrivit pentru el (mărime, spaţiere, majuscule etc.). În cazul unei prezentări Powerpoint, elevul este aşezat 

în prima bancă, pentru a fi cât mai aproape de ecranul de proiecţie. Pentru elevii cu deficienţe de auz, în 

cazul vizualizării unui film cu sunet, se poate folosi programul din Windows Movie Maker pentru a scrie 

textul pe ecran, asigurând astfel accesul elevului deficient de auz la informaţia completă. Pentru elevii cu 

dificultăţi de învăţare se aleg exerciţii online mai simple decât cele pregătite pentru restul clasei, dar care 

să respecte conţinutul lecţiei.  

Se consideră că eLearning constituie în primul rând un răspuns social la cererea crescândă de 

educaţie, la nevoia de diversificare a ofertelor şi instituţiilor de formare, pe multiple planuri: actorii 

implicaţi (formatori competenţi, comunităţi mixte de învăţare etc.), conţinuturile vehiculate (suporturi şi 
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materiale didactice diverse, multitudinea de elemente didactice dezvoltate doar pe suport electronic, 

programe modulare, o varietate de conţinuturi adiacente, complementare, alternative, discipline noi), 

proceduri de evaluare (teste adaptive, teste standardizate automatizate cu feedback imediat), proceduri de 

management instituţional (gestionarea elevilor, înscrieri online, selecţia şi certificarea elevilor pe bază de 

portofolii de activitate etc.), activităţi extraşcolare (resurse online, activităţi colaborative la distanţă, 

participarea în comunităţi online de practică sau în campusuri virtuale etc.). 

Avantaje ale TIC pentru elevi: 

-dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor feedback-ului personal prin autoevaluarea activităţii, 

conştientizarea potenţialului şi creşterea încrederii în forţele proprii   

-creşterea încrederii elevilor în procesul de evaluare obiectivă prin utilizarea autoevaluarii şi a 

evaluării colective şi în grup  

-adaptarea activităţilor de învăţare pentru elevii cu cerinţe educative speciale  

 Utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital (cum ar fi site-uri cu informații 

și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 

LearningApps) vin în sprijinul elevilor cu CES în idea în care materialele afişate sunt atractive, bogate în 

imagini colorate, cu suport sonor şi interactive. La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru 

activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.) 

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare conduce la creşterea receptivităţii elevilor 

precum şi a interactivităţii, se stimulează atenţia audio-vizuală. Prin integrarea tehnologiei elevii vor fi 

angrenaţi în activităţi de culegere de informaţii de pe Internet pentru rezolvarea problemelor, vor comunica 

şi vor colabora, vor avea mai mult curaj în exprimarea propriei opinii. 

Tehnologia informaţiei şi comunicării este tot mai mult folosită în scop educaţional prin mijloace 

de prezentare, stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie este deosebit de valoroasă în procesul 

de învăţare a copiilor şi în mod deosebit a celor cu cerinţe educaţionale speciale. De aceea, folosirea TIC 

este de mare importanţă pentru aceşti copii, reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să 

exprime dorinţe, necesităţi. 

Atât datorită specificului noilor tehnologii, cât şi datorită necesităţii centrării activităţilor educative 

pe dezvoltarea de competenţe pentru secolul XXI – comunicare, civism, cooperare, a învăţa să înveţi, 

gândire critică, competenţe digitale etc. –, în sistemul de învăţământ procesul didactic pune un accent din 

ce în ce mai mare pe învăţarea bazată pe proiect şi pe învăţarea prin colaborare.  
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Selecţia, stabilirea şi integrarea mijloacelor de învăţământ în cadrul unei lecţii se realizează prin 

racordarea permanentă a acestora la obiectivele instruirii, la conţinuturile concrete ale unităţilor de 

învăţare/lecţiilor, la metodele şi procedeele didactice. În cazul elevilor cu dizabilităţi, unele mijloace pot 

avea şi un rol compensator, antrenând dezvoltarea unor funcţii/procese psihice sau capacităţi fizice. 

Eficienţa utilizării lor ţine de inspiraţia şi experienţa didactică a educatorului, iar excesul utilizării lor 

poate conduce la receptare pasivă, unele exagerări sau denaturări ale fenomenelor etalate, reprezentări 

anormale şi imagini artificiale asupra realităţii şi orizontului existenţial. 
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Managementul educațional este un concept multidimensional, care, ierarhic, se structurează în mai 

multe nivele: central, regional, instituțional, managementul clasei de elevi. Dintre aceste nivele, doar în 

managementul clasei relațiile dintre manager (profesor) și subordonați (elevi) nu sunt reglementate de un 

contract de muncă a subordonaților, în care s-ar stabili ce ar trebui ei să facă la clasă și ce nu. 

Managementul clasei de elevi se subordonează unor activități, ce decurg din competențele cadrului 

didactic. 

De cealaltă parte, elevii urmează să-și îndeplinească obligațiunile școlare, care deși sunt prescrise 

în statutul școlii, nu poartă un caracter strict, cu puține efecte de pedeapsă. În același timp, elevii sunt, în 

special în învățământul general, minori, ceea ce îi absolvă de responsabilitatea față de multe situații 

problematice create de ei. De cele mai multe ori o situație conflictuală la clasă, în timpul orei, trebuie sau 

preîntâmpinată de profesor, sau tot de el soluționată. Astfel, profesorul este nevoit să caute permanent 

soluții pentru situațiile didactice create la clasă, respectând în același timp o multitudine de condiții, 

referitoare la activitatea de pedagog, și drepturile copiilor, urmând și să atingă finalitățile educaționale, 

propuse prin curriculumul disciplinar. Sau, după spusele lui Henry Adams: „Un profesor îşi pune amprenta 

asupra eternităţii; el nu poate şti niciodată până unde ajunge influenţa lui.” 

Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în ştiințele educației care studiază 

perspectivele de abordare a clasei de elevi şi structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării 

conduitelor corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului de predare – învățare – evaluare. 

Managementul clasei de elevi, tradițional, are ca o consecință îndeplinirea unor roluri clare din 

partea profesorului: 

Planificarea sau proiectarea, ce presupune proiectarea întregii activități cu clasa în conformitate cu 

documentele reglatorii: Legea Educației, Codul Etic, Standarde de învățare eficientă pe discipline de 

studiu, curriculumul disciplinar, manualul școlar. În același timp, la nivelul de proiectare de lecție, în 

cadrul elaborării tehnologiilor educaționale proprii, profesorul va ține cont și de caracteristicile 

psihopedagogice ale clasei. 

Organizarea clasei de elevi, care poate fi de succes doar în situația, când, în afară de profesor, în 

unele situații roluri de organizator îl preiau elevii. Ponderea acestui rol din partea elevilor va spori odată 

cu creșterea lor și conștientizarea poziției în societate și nevoilor proprii de învățare. 

Comunicarea în cadrul realizării procesului educațional este primordială prin posibilitatea de a 

asigura transmiterea informației de toate tipurile între toți actorii acestuia, în orice direcție: de la profesor 

la elev, de la elev la profesor, de la elev la elev. 

Conducerea în situația managementului clasei de elevi ar însemna dirijarea activităților de formare 

și educare a copiilor. Adaptând orice stil pedagogic, profesorul oricum trebuie să rămână conducătorul 
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(dirijorul) activităților, fiind prin statutul lui de om matur, format și specialist în domeniu o persoană, care 

cunoaște mai multe despre ce și cum se învață decât toți elevii luați împreună. 

Alte roluri, pe care le îndeplinește profesorul în calitate de manager al clasei de elevi: coordonarea, 

îndrumarea, motivarea, consilierea, controlul și evaluarea vin să completeze descrierea activităților 

realizate de profesor la clasă. Aceste roluri ale profesorul în activitatea sa profesională rămân intacte în 

orice perioadă de activitate și tehnologia didactică utilizată. În același timp, odată cu schimbarea 

tehnologiilor didactice utilizate, se schimbă accentele în fiecare din aceste roluri: se mărește sau se 

micșorează ponderea profesorului în activitate, iar în unele situații se modifică totalmente. 

Tehnologiile educaționale, conform definiției adoptate de UNESCO, sunt metode sistemice de 

creare, aplicare și determinare a întregului proces de predare-învățare cu implicarea resurselor tehnice și 

umane și interacțiunii lor, care are ca scop optimizarea formelor de instruire. Acea tehnologie 

educațională, care a fost creată timp de secole, s-a utilizat ani de-a rândul și continuă să se utilizeze este 

tehnologia instruirii tradiționale. La nivel de resurse, în condițiile sistemului de învățământ din România, 

această tehnologie se bazează pe manualul disciplinei școlare ca material de instruire organizat, pe 

metodele de învățământ mai mult sau mai puțin clasice și universale: explicația, observația, exercițiul, 

lucrul independent, povestirea, conversația, interogarea. Mediul de instruire e de obicei o sală de clasă, cu 

băncile amenajate tradițional. Este deja recunoscut, că această tehnologie este axată pe formarea de 

cunoștințe în condițiile necesității acumulării lor într-un volum mare în timp redus. 

Odată cu Reforma curriculară, care a avut loc în 2010, susținută ulterior de elaborarea diferitor 

documente reglatoare ale procesului educațional în învățământul general, regulamente privind evaluarea 

și notarea rezultatelor școlare, documente de însoțire a educației incluzive, standarde de competență pentru 

cadrele didactice etc. a apărut necesitatea schimbărilor tehnologiilor educaționale utilizate în procesul 

educațional. Studiile demonstrează, că actualmente se utilizează, destul de intens, elemente ale tehnologiei 

de dezvoltare a gândirii critice, instruire problematizată, instruire diferențiată, instruire ludică. Mai rar se 

utilizează tehnologia instruirii prin proiecte, tehnologia instruirii prin ateliere, tehnologia instruirii 

modulare. Datorită documentelor reglatoare ale educației incluzive, în învățământul general a început a fi 

aplicată și tehnologia instruirii adaptive, axată pe realizarea planului educațional individualizat pentru 

copiii cu cerințe educaționale speciale. 

Rolurile profesorului în fiecare din aceste tehnologii diferă de rolurile lui în tehnologia de instruire 

tradițională nu atât prin titluri, cât prin accentele deplasate de pe profesor pe elev, ca subiect al instruirii. 

Vom trece în revistă unele schimbări ale rolurilor profesorului în contextul utilizării tehnologiilor 

educaționale moderne: 

Instruirea problematizată. În cadrul unei lecții, cu o structură corespunzătoare clasificării în baza 

centrării pe formarea de competențe, această tehnologie poate fi utilizată la diferite momente ale ei: pentru 

motivarea elevilor pentru studierea temei sau captarea atenției (întrebări-problemă), sinteza cunoștințelor 

teoretice și practice (problemă) sau pentru studiul unei situații din mai multe puncte de vedere în contexte 

noi de aplicație (situație – problemă). În aceste situații rolul primordial al profesorului se rezumă la: 

selectarea oportună a nivelului și conținutului problematizării; organizarea clasei pentru realizarea 

problematizării; dirijarea adecvată a soluționării problemelor propuse. 
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Tehnologia dezvoltării gândirii critice. Prin multitudinea de metode și tehnici, care le propune 

această tehnologie, momente de aplicație ale ei pot fi regăsite la orice etapă a lecției, poate fi realizată sub 

diferite forme (frontal, individual și în grupuri). Rolul profesorului în acest context este de a selecta corect 

tehnicile oportune situației didactice propuse, de a monitoriza adecvat realizarea lor și de a elabora și 

selecta resursele materiale pentru administrarea acestor tehnici. 

Tehnologia instruirii diferențiate. Necesitatea utilizării acestei tehnologii este stipulată în legea de 

bază a învățământului: Codul Educației prin evidențierea clară a principiilor fundamentale ale educației. 

Astfel, pornind de la proiectarea didactică profesorul poate diferenția obiectivele, conținuturile, formele 

de prezentare a acelorași conținuturi, folosind ca și criteriu de diferențiere stilurile de învățare, tipul de 

inteligență dominantă, nivelul de posedare a competențelor de învățare etc. În acest context profesorul are 

misiunea de a desemna criteriul de diferențiere; de a stratifica clasa de elevi în funcție de criteriu; de a 

elaborarea obiectivele, sarcinile, conținuturile diferențiate; de a elabora sarcini de progres pentru elevi din 

diferite straturi identificate. 

Tehnologia instruirii prin proiecte. Este o tehnologie maximal axată pe instruit și în condițiile 

instruirii de masă poate fi realizată doar extracurricular. Pentru profesor este important să determine o 

tematică interesantă de proiecte, să precizeze forma și criteriile de calitate pentru produsul realizat, să 

organizeze grupurile pentru crearea proiectelor, să monitorizeze realizarea acestora și, la final, să asigure 

o evaluare adecvată a rezultatelor proiectului per grup și per fiecare membru al grupului. 

Tehnologia instruirii adaptive. În condițiile sistemului de învățământ din România se regăsește 

doar în cazul asigurării incluzive a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Profesorul de disciplină 

școlară este obligat, în cazul când disciplina lui face parte dintr-un plan educațional individualizat, să 

elaboreze un curriculum adaptat, care ar ține cont de mai multe momente: nevoile de formare ale elevului, 

nivelul actual al lui la disciplină, competențele prezente la momentul elaborării curriculum-ului pe fiecare 

din domeniile de formare, competențele de învățare, caracteristicile psihopedagogice (atenție, memorie, 

tip de gândire, viteza raționamentelor, capacitățile fizice etc.). După elaborarea curriculum-ului adaptat 

rămâne realiza, evalua, ajusta acest curriculum. 

Sistemul de învățământ în România, în opinia mea, presupune de fiecare dată elaborarea unei 

tehnologii didactice de autor, baza căreia este tehnologia instruirii tradiționale, în care, în funcție de 

caracteristicile clasei, conținuturile studiate, tipul de lecție preconizat se vor include elemente ale 

tehnologiilor educaționale moderne: problematizare, dezvoltarea gândirii critice, diferențiată etc. 

În concluzie, rolurile profesorului în activitatea de management al clasei de elevi se schimbă în 

funcție de elementele tehnologiilor educaționale moderne, care se utilizează în cadrul lecției. Crearea unui 

mediu oportun pentru însușirea materiei de studiu și valorificarea posibilităților psihopedagogice ale 

fiecărui elev depinde mult de capacitățile profesorului de a elabora o tehnologie didactică de autor, care 

îmbină elemente ale diferitor tehnologii educaționale moderne. 
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PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL -  

unitate de concepţie şi de acţiune în beneficiul  

copiilor cu dizabilităţi 

 

Prof. Ionela Manolachi 

Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Bacău 

 

 

 În societatea actuală educaţia nu mai pot fi realizată decât împreună cu toate mediile responsabile: 

familie, şcoală şi comunitate. Cu alte cuvinte, este necesar un „parteneriat educaţional“. 

 În ţările dezvoltate, cu deosebire pe continentul nord-american, parteneriatele şcoală–familie–

comunitate sunt esenţiale în procesul de educaţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două său mai multe părţi care  acţionează 

împreună pentru realizarea  unor  interese  sau  scopuri commune (Boca, 2009). 

Termenul de parteneriat este bazat pe premisa că partenerii au un fundament comun de acţiune. 

Astfel că, “pe profesori şi părinţi îi uneşte dorinţa de a-i sprijini pe copii, în dezvoltarea lor. Este 

provocarea lor, aceea de a crea un spirit de reciprocitate, astfel încât eforturile să aibă semnificaţie pentru 

toţi cei implicaţi” (Băran-Pescaru, 2004, p. 42). 

Implicarea familiei în educaţia copiilor este întărită prin procesul de parteneriat. Grădiniţa, prin 

implementarea proiectelor, caută soluţii prin care să fie utilă atât copiilor, cât şi societăţii. Parteneriatele 

organizate de grădiniţe pot conduce la (Boca, 2009): 

• formarea unei reţele de sprijin comunitar, complementar grădiniţei, pentru realizarea unor 

obiective; 

• cunoaşterea specificului cultural, a valorilor mediului comunitar; 

• antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii privitoare la dezvoltarea grădiniţei; 

• oferirea unui suport material şi cultural copiilor din grădiniţă; 

• invitarea membrilor comunităţii la momentele festive sau la evenimentele importante ale 

grădiniţei; 

• participarea copiilor din grădiniţă la unele manifestări festive organizate de comunitate; 

• stimularea continuă a învăţării şi introducerea copilului în ambianţa şcolii prin formarea 

reprezentărilor despre şcoală. 

Un parteneriat se realizează după o serie de paşi. Prezentăm în continuare o succesiune posibilă de 

paşi; aceştia nu trebuie respectaţi întocmai, nu sunt paşi canonici:  

Pasul 1. Constituirea grupului de lucru la nivelul unității de învățământ (identificarea persoanelor 

potrivite proiectului ales.; acestea trebuie să dorească să se implice în proiect, să aibă acele cunoştinţe şi 

abilităţi în concordanţă cu subiectul propus şi, nu în ultimul rând, să aibă calităţi de comunicare şi 

relaţionare); 

Pasul 2. Autoevaluarea (grupul de lucru stabilit la nivelul instituției trebuie să-şi analizeze nevoile 

şi resursele interne de care dispune); 

Pasul 3. Identificarea posibililor parteneri 
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(posibilii parteneri se aleg după criteriul necesităţii, relevanţei şi al importanţei acestora); 

 Grupul de lucru din cadrul școlii/grădiniței trebuie să stabilească o listă a posibililor parteneri 

ţinând cont de misiunea, obiectivele, istoricul, experienţa şi nu în ultimul rând a referinţelor despre un 

anumit partener al proiectului. Aşadar ar putea exista o serie de parteneri posibili ai grădiniţei precum: 

• părinţi, asociaţii ale părinţilor; 

• instituţii educaţionale precum: grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, centre de resurse educaţionale 

sau asistenţă psihopedagogică şi altele; 

• agenţi educaţionali: cadre didactice, specialişti precum psihologi, consilieri şcolari, logopezi, 

psihopedagogi, psihologi, dar şi biblotecari, muzeografi şi alţii; 

• membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului precum medici, 

reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei şi alţii; 

• reprezentanţi ai unor instituţii ca şi primării, dispensare, teatre, muzee, biblioteci, pompieri, poliţie, 

agenţi de protecţie a mediului, instituţii religioase şi altele.  

 

 Pasul 4. Contactarea partenerilor selectaţi 

(se va realiza şi o negociere asupra responsabilităţilor fiecărei părţi; această etapă se poate solda fie cu un 

acord al partenerului selectat, fie cu un refuz. În cazul acordului, se trece la etapa următoare, iar în cazul 

refuzului, se repetă pasul 3 cu un alt posibil partener, dintre cei identificaţi în pasul 2); 

 

 Pasul 5. Testarea 

 În cazul în care contactarea partenerului s-a finalizat cu succes, grupul de lucru va trebui să 

planifice, să deruleze şi să evalueze o activitate, pentru a vedea dacă parteneriatul este într-adevăr viabil 

şi demonstrează că sunt şanse pentru a funcţiona eficient. Această etapă este importantă pentru a evita 

consumul de resurse, fără predicţia succesului - pe baza rezultatelor intermediare. 

 

 Pasul 6. Creşterea 

Acest pas presupune intensificarea relaţiilor, prin renegocierea celor stabilite în pasul 3. Aceasta  

demonstrează existenţa încrederii între instituția de învățământ şi partenerul ales. De obicei, atingerea 

acestui pas face posibil un parteneriat durabil şi eficient. 

 Aceşti paşi, prezentaţi succint, nu sunt paşi canonici, care trebuie să fie respectaţi întocmai. 

Procesul este de fapt unul firesc care îmbină armonios şi conform necesităţilor etapele realizării unui 

parteneriat eficient. 

 Parteneriatul educaţional se realizează între: 

• Agenţii educaţionali (copii, părinţi, personalul grădiniţei, specialişti în probleme de educaţie: 

psihologi, consilieri psiho-pedagogi, logopezi, terapeuţi etc.); 

• Instituţii ale educaţiei (familie, grădiniţă, şcoală, centre comunitare, cluburi sportive, cluburi ale 

copiilor etc.); 

• Membrii ai comunităţii cu influenţă asupra dezvoltării copilului (medici, reprezentanţii primăriilor, 

ai Poliţiei, ai bisericii, ai Direcţiilor regionale de protecţie a copilului etc.); 
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În orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile desfăşurate să fie în 

beneficiul acestora. 

 În funcţie de specificul comunităţii în care se află unitatea şcolară, se pot realiza parteneriate cu:  

• instituţii sanitare, în susţinerea unor activităţi care au ca scop creşterea şi dezvoltarea tuturor 

membrilor comunităţii; 

• asociaţiile nonguvernamentale, pentru rezolvarea unor probleme de ordin social; 

• parteneri privaţi care pot sprijini grădiniţa cu fonduri materiale sau prin activităţi de voluntariat; 

• mass-media, pentru promovarea imaginii grădiniţei, pentru promovarea ideilor noi, valorilor etc.  

 

Parteneriate viabile şi activităţi comune  

 

 Cooperarea activă a instituţiei şcolare cu ceilalti factori educaţionali - familia, comunitatea locală, 

organizaţii nonguvernamentale, mass-media, biserica – permite realizarea unor parteneriate viabile, de 

natură sa permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale preşcolarilor. 

Educatorului îi revine sarcina de a propune şi desfăşura activităţi în parteneriat. În acest sens este 

nevoie de creativitate în iniţiere, dinamism în organizare şi desfăşurare, flexibilitate şi responsabilitate în 

luarea deciziilor şi obiectivitate în evaluare 

Un parteneriat de succes, implică: 

• să identificăm scopuri, interese comune, utile partenerilor şi întregii comunităţi; 

• să găsim modul optim pentru atingerea scopului propus;  

• să organizăm şi să conducem resursele disponibile pentru a atingerea scopului propus; 

• să identificăm adecvat competenţele celor implicaţi în proiecte folosindu-le la maxim; 

• să putem combina eficient atitudini, abordări şi diferite tehnici care se pot aplica unor sarcini 

diferite; 

• să utilizăm cu succes schimbarea în folosul instituţiei şcolare şi al comunităţii. 

Primul criteriu de clasificare a parteneriatelor se referă la forma parteneriatului stabilit.   

În funcţie de aceasta, se disting:     

• Parteneriatul informal – între părţi asemănătoare, care se cunosc destul de bine sau (de exemplu, 

realizarea unei reviste a grădiniţei, organizarea unei excursii etc); 

• Parteneriatul formal – între părţi diferite ca formă de organizare şi ca misiune instituţională, dar 

care se coalizează pentru rezolvarea unei anumite probleme. (un  exemplu de parteneriat la nivelul 

grădiniţei ar fi cel încheiat cu autorităţile locale, pentru îngrijirea unui parc de către copii şi părinţi 

sau pentru organizarea unei expoziţii tematice cu ocazia „Zilelor localităţii“). 

A doua distincţie se referă la obiectivul parteneriatului stabilit. Conform acestui criteriu, se deosebesc: 

• Parteneriatul operaţional – procesul de cooperare se realizează în baza unui proiect 

concret.  Proiectul poate fi propus de către una dintre părţi sau poate fi rezultatul unei 

preocupări commune (un exemplu relevant pentru domeniul învăţământului preşcolar 

poate fi realizarea unui post local de radio pentru copii); 
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• Parteneriatul de reprezentare – acest tip de conlucrare se stabileşte datorită faptului că 

este nevoie de o coalizare pentru realizarea unui scop comun (un exemplu relevant pentru 

domeniul grădiniţelor este cazul consiliului părinţilor, uniunea grădiniţelor din mediul 

urban, consilii, alianţe, forumuri, coaliţii etc.); 

O a treia distincţie se referă la modul de finanţare a parteneriatului şi identifică:  

• Parteneriat care necesită finanţare – scopul propus este unul complex şi necesită finanţare. 

Acest tip de parteneriat se bazează pe o redistribuire a sarcinilor financiare între părţi. În 

comparaţie cu parteneriatul care nu necesită finanţare, acesta este mai greu de stabilit, 

negocierile financiare fiind, de regulă, mai anevoioase (spre exemplu organizarea, într-un 

mare magazin, a unui concurs pentru copii finalizat cu premii acordate de către partenerul 

gazdă); 

• Parteneriat care nu necesită finanţare – scopul propus poate fi realizat cu resurse minime, 

care nu implică obligatoriu alocarea unor resurse financiare speciale. Elementul primordial 

al acestui tip de parteneriat este tocmai participarea membrilor unei comunităţi (de 

exemplu, realizarea unor vizite la care să participe copiii, părinţii şi personalul grădiniţei 

sau organizarea unei activităţi de ecologizare a localităţii în care locuim etc.)  

De asemenea, în funcţie de durata parteneriatului, există:  

• parteneriatele pe termen scurt: de tipul celor întâlnite în perioada sărbătorilor culturale sau 

religioase, organizate în funcţie de specificul localităţii; parteneriatele pe termen lung.  

 

În literatura de specialitate (Epstein apud Godfry Claff, 2006), există câteva tipuri de implicare a 

familiei, care pot facilita  parteneriate eficiente cu familiile şi comunitatea, pentru a spori eficienţa 

procesului educativ. 

1. Părinţii pot primi ajutor pentru a crea medii familiale care să sprijine experienţele de învăţare 

ale copiilor prin modalităţi divers: oferirea de informaţii despre organizarea spaţiului de acasă al 

copilului pentru a-i sprijini învăţarea, dar şi jocul, sprijinirea în înţelegerea importanţei unei relaţii 

cu dublu sens, între familie şi grădiniţă. Studiul acasă dar, mai ales, jocul acasă la această vârstă 

reprezintă una din cheile dezvoltării copilului, iar grădiniţa poate sprijini familiile prin oferirea de 

informaţii şi idei care să le ofere un suport în legătură cu modalităţile în care pot să continue acasă 

educaţia primită în grădiniţă.  

2. Comunicarea cu părinţii este recunoscută drept esenţială, iar stabilirea unui canal de comunicare 

cu două sensuri despre progresul copiilor se poate realiza prin: organizarea consultaţiilor 

individuale ritmice cu părinţii, dar şi prin realizarea unor dosare/ portofolii în care să se prezinte 

activitatea copiilor care vor fi trimise acasă spre consultare. 

3. Voluntariatul reprezintă o practică de succes şi presupune organizarea acţiunilor de ajutor din  

partea părinţilor (la grădiniţă, acasă sau în alte locaţii) sau a altor agenţi care să sprijine echipa  

grădiniţei, dar şi pe copii. Pentru a identifica disponibilitatea părinţilor şi timpul pe care îl pot  

aloca este recomandat să se realizeze un sondaj la începutul anului şcolar. Părinţii, în spaţiul  

grupei, pot acţiona ca voluntari prin activităţi precum: acordarea ajutorului în derularea activităţilor 

din centre sau supravegherea lor;însoţirea copiilor în activităţile extraşcolare (excursii, vizite la 
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obiective turistice sau culturale); implicare în realizarea decorurilor pentru un eveniment, o 

serbare. Voluntarierea părinţilor în sala de grupă sau în activităţile grădiniţei poate fi completată 

de organizarea unor programe pentru părinţii copiilor din grădiniţă de către alte structuri/ 

organizaţii/ instituţii care să le ofere familiilor informaţiile necesare în diferite probleme.  

4. Implicarea părinţilor în luarea deciziilorreprezintă o verigă importantă a parteneriatului. 

Implicarea formală a părinţilor semnifică participarea acestora în grupuri sau comitete în care se 

iau decizii şi aceasta pot include: participarea în consiliul părinţilor sau participarea în consiliul de 

administraţie al grădiniţei (de exemplu, în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor se consultă oferta 

educaţională şi se stabilesc activităţile opţionale care vor fi desfăşurate la nivelul instituţiei în anul 

şcolar respectiv) 

5. Colaborarea cu comunitatea, prin identificarea resurselor care vor susţine învăţarea şi vor spori 

experienţa copiilor se poate realiza prin mijloace precum: integrarea serviciilor comunităţii prin 

parteneriate care şi alte agenţii care sunt interesate de aspecte legate de viaţa civică, sănătate, 

cultură, recreere etc. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

1. Băran-Pescaru, A. (2004). Parteneriat în educaţie: familie-şcoală-comunitate. Bucureşti: Editura 

Aramis 

2. Boca, C. (coord). (2009). Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea. Bucureşti: Educaţia 

2000+ 

3. Claff, G. (2006). Parteneriat şcoală – familie – comunitate, Ghidul cadrului didactic. Program 

PHARE. Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, http://proiecte.pmu.ro/ (disponibil online, 

28.05.2014) 

4. Cucoş, C. (coord.) (2009).  Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. 

Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom 

5. Păşi-Lăzărescu, M., Ezechil, L. (2011). Laborator preşcolar: ghid metodic. Bucureşti: Editura 

V&I Integral 

6. Velea, L. S., Toderaş, N.,  Ionescu, M. (2006). Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. 

Ghid pentru profesori si elevi, TEHNE Centrul pentru Inovare si dezvoltare în educaţie. Botoşani: 

Editura Agata

http://proiecte.pmu.ro/


LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 
2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2098 
 

  Școala incluzivă – o șansă pentru toți 
Prof. Gutter Lili-Ana 

Liceul ”Alexandru cel Bun”Botoșani 
 

                        

 

“Copilul are dreptul la educaţia obligatorie şi gratuită cel 

puţin pe perioada şcolii elementare. Educaţia de care beneficiază 

trebuie să-i formeze cultura generală şi să îi ofere, pe baza unor 

şanse egale, posibilitatea de a-şi dezvolta aptitudinile, capacitatea 

individuală de judecată, simţul propriu al responsabilităţii morale şi 

sociale, de a deveni un membru util al societăţii” (Declaraţia 

privind drepturile copilului (20.11.1959) / Principiul 7. 

 
 

 În ultimele două decenii, s-a acordat o mai mare atenție pentru satisfacerea nevoilor 

elevilor cu cerințe educaționale speciale. Termenul precum "CES" (nevoi educaționale speciale) a 

devenit familiar profesorilor, asistenților și părinților care încearcă să găsească sprijinul cel mai 

potrivit pentru elevii sau copiii lor. Chiar dacă cadrele didactice se străduiesc să răspundă nevoilor 

de educație ale acestor elevi, există mulți părinți care încă încearcă cu disperare să găsească soluții 

pentru a-și sprijini copiii pe anevoiosul drum al educației în lipsa unei legislații care să le acorde 

mai mult sprijin pe anevoiosul drum al învățării și integrării acestor copii în societate. Ei primesc 

adesea un feedback negativ din partea școlilor ceea ce face  să împiedice dezvoltarea de abilități 

cognitive pozitive față de lumea din jurul lor. Un astfel de mod de abordare este total greșit. Este 

dor dreptul lor de bază la o șansă egală la educație.  

 

Prin urmare, educația elevilor cu nevoi speciale se refera în principal la programe 

educaționale adaptate elevilor cu handicap, dizabilități mentale, fizice sau emoționale, dar și la o 

abordare specială  a actului didactic susținut de echipamente speciale și săli de clasă adaptate. Ca 

și ceilalți copii, copii cu CES au dreptul de a primi o educație adecvată care să-i ajute  să crească  

și să se bucure de acest drept fără a-i fi frică  de ea. Au dreptul de a trăi o viață împlinită, explorând 

întregul său potențial. Pornind de la acestea cred că educația acestor elevi trebuie să se concentreze 

pe adoptarea unui stil în educație care să poată depăși dezavantajele legate de aceste dizabilități și 

să ajute copiii să obțină o educație de calitate.  

 

Pentru a da roade, un profesor care preda la o clasă în care se află astfel de elevi trebuie să 

pornească de la o serie de reguli care mie mi se par de baza: 

- Cerințele bine structurate - Fluxul de cerințe să fie mai lent sau rapid în funcție de 

nevoile lor. Numărul de elevi din clasa sa fie mult diminuat , astfel încât fiecărui elev 

să i se poată acorda o atenție individuală pe parcursul unei ore. Din păcate, în dorința 

noastră de integrare ne izbim de supradimensionarea clasei de elevi, ceea ce face să 

scadă mult șansele la educare a acestor elevi 
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- Creativitate - Abordarea unui subiect este adesea diferită la acești elevi față de restul 

colectivului. De aceea profesorul este nevoit să vină cu noi idei de abordare care să 

corespundă cerințelor lor unice. 

-  Toleranță - este una din cele mai importante conduite față de astfel de copii. Un 

feedback pozitiv întotdeauna îl va încuraja să adopte un comportament  deschis 

pentru achiziția de noi cunoștințe. 

 

In momentul actual școala incluzivă reprezintă o adevărată provocare. Dificultatea 

integrării elevilor cu CES în clasele obișnuite este o realitate pe care în acest moment o putem 

minimiza prin educație, sprijin, resurse didactice și convingerea că incluziunea este un drept moral 

și social ce nu trebuie luat.  Greutățile întâmpinate de toți cei 

implicați în acest proces ar putea să dispară prin educarea spre 

acceptare a celui de lângă tine.   

 

Avantajele unei astfel de abordări ar trebui să ne 

motiveze în actul nostru educațional: 

- Copii educați în cadrul școlilor incluzive sunt mai 

bine pregătiți să interacționeze cu diverse persoane și situații din 

lumea reală, deci vor fi pregătiți sa iasă in societate; 

- Toți elevii vor învăța împreună, vor participa la 

procesul educativ din școala și vor fi pregătiți ca odată cu finalizarea studiilor să continue acest tip 

de abordare toată viața; 

- Se dezvoltă între aceștia abilități de comunicare (atât la cei cu CES cât și la cei ce nu au 

aceste nevoi) și  acceptă diversitatea. Foarte importantă este legarea de prietenii între aceștia care 

duce la dezvoltarea procesului de învățare și creșterea încrederii de sine. 

 

 
Sursa:https://ro.pinterest.com/ 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2100 
 

 

După absolvirea ciclului de învățământ, toți copiii (inclusiv cei cu CES) trebuie să beneficieze 

de șansa de a participa activ la viața socială. Pentru aceasta trebuie să îi pregătim din primii ani de 

școală. Ca urmare integrarea socială depinde în mare măsură de  integrarea școlara. Pe de altă parte, 

dificultățile apărute în procesul integrării nu sunt generate atât de natura cerințelor speciale ale elevilor 

integrați, cat mai ales de modul nostru de a percepe acest proces, așadar este o chestiune de atitudine. 

 

In concluzie, demersul de a integra elevii cu CES în învățământul de masă necesită un mare 

efort şi dedicaţie, atât colectiv cât şi individual. Pentru aceasta trebuie să credem că fiecare copil în 

parte poate învăţa şi reuşi, că diversitatea ne este utilă tuturor şi că elevii expuşi diferitelor riscuri le 

pot depăşi printr-o atenţie şi implicare din parte părinților, cadrelor didactice şi a comunităţii, în 

general. 
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Integrarea elevului cu CES în învățământul de masă  

Studiu de caz 

Înv.  Rogojină Elena  

Școala Gimnazială Nr. 1 Sat Văleni, Jud. Vaslui  

 

Date biografice: Nume și prenume elev: C.C.  

Data și locul nașterii: 2010, Vaslui  

Clasa: a IV- a  

Componența familiei: Părinți cu studii medii și funcții, un frate mai mare, 19 ani. 

  Condiții socio-economice: Elevul provine dintr-o familie organizată, de condiţie socio- 

economică şi culturală de nivel mediu. Familia locuiește la casă, într-un sat și este formată din cei doi 

părinți și cei doi copii. La viața de familie participă activ și bunicii din partea mamei.  

Climatul familial: C. esteal doilea copil al familiei, a beneficiat de toată dragostea prinților și a 

bunicilor, acest lucru ducând la un răsfăț excesiv al lui. Până la sfârșitul primului an de școală, părinții 

s-au încadrat în tipologia părintelui ”protector”, nepermițându-i  să devină independent și să se 

maturizeze. Acest lucru s-a schimbat după îndelungi discuții cu medicii și cadrele didactice, în 

momentul de față, climatul familiar al băiatului fiind unul pozitiv în care părinții comunică foarte mult, 

încercând să acționeze potrivit necesităților C., pentru a-i oferi acesteia mediul necesar unei dezvoltări 

sănătoase.  

Date medicale relevante: Părinții copilului  ne-au pus la dispoziție acte medicale care  certifică 

diagnosticul de autism cu care a fost suspectat băiatul în jurului vârstei de patru ani.         

Date psihologice semnificative: Limbaj și comunicare: înțelegerea mesajului: acceptabilă, 

reacționează adecvat la mesaje verbale, dar descifrarea scrisului rămâne limitată; volumul 

vocabularului: vocabular bogat în coloratură stilistică, cu multe adjective și verbe, frecvența 

predominantă a substantivelor față de alte părți de vorbire, (specific copilului cu deficiență mintală 

ușoară); exprimare: structuri gramaticale deficitare, enunțuri incomplete; tulburări de limbaj: dislalie, 

alexie; vârsta de apariție a limbajului oral – 3 ani; orientare spațială: se orientează în spațiul apropiat; 

orientare temporală: bună (cunoaște momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului). Cognitiv: 

percepție: ușor distorsionată, imagini perceptive lipsite de detalii; atenție: fluctuantă, dificultăți de 

concentrare a atenției; memorie: memorare mecanică, păstrare de scurtă durată, reactualizare lacunară; 

viteza de memorare este variată, în funcție de tipul textului învățat (memorează ușor melodiile și 

versurile cântecelor); gândire: concret- intuitivă (nu face abstractizări); imaginație: lipsită de imagini 

noi, originale; imaginația este îndreptată spre lumea desenelor animate pe care le urmărește foarte des 

la televizor. 

  Trăsături de personalitate: – temperament: predominant sangvinic, cu tendință moderată spre 

extraversie; emotivitate: emotivă, dar fără reacții dezadaptative;dispoziție afectivă predominantă: 
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veselă, optimistă;însușiri aptitudinale: lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp; trăsături de 

caracter: – atitudinea față de sine: ușor egocentrism, odată cu trecerea timpului, începe să realizeze că 

este diferită și se dezvoltă neîncrederea în sine; atitudinea față de ceilalți: pozitivă.             

 Dintre măsurile pe care eu m-am gândit că se pot lua aş enumera: 

• implicarea lui în anumite sarcini în care să aibă diferite responsabilităţi , in special in 

domeniul tehnologic, unde este mai sigur pe el în momentul în care şi-a însuşit o deprindere. 

• tratarea diferentiata – adaptarea programei scolare la ritmul lui de lucru; 

• educarea unor deprinderi de autoservire şi relaţionare;  

• trebuie obişnuit să se adapteze noilor situatii pe care le cere scoala, 

• exemplificarea faptelor pozitive cu exemple din cadrul orelor; 

• incurajarea progresului in activitatea personala; 

• acordarea recompenselor la orice progres, fie el cat de mic; 

• afisarea lucrarilor individuale reusite la panoul clasei; 

• participarea la şedinţe de consiliere individuală orientate pe ameliorarea deficitului de 

atenţie, înlăturarea dificultatilor de invatare, creşterea încrederii în sine, a independenţei, 

perseverenţei şi atitudinii faţă de semeni (delicateţe, respect, omenie) 

• întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea serviciilor unui profesor de sprijin . 

 Menţionez că în acest sens m-am interesat personal şi mi s-a răspuns că efectivul de elevi nu 

este suficient pentru a beneficia de serviciile unui profesor de sprijin.Eu nu am dezarmat şi voi 

căuta alte răspunsuri şi soluţii. 

              În concluzie, pot aprecia că problematica integrării în învăţământul de masă a copiilor in 

dificultate/cu nevoi speciale este înţeleasă ca o necesitate, însă pentru atingerea acestui obiectiv trebuie 

conjugate eforturile tuturor partenerilor implicaţi . 

Modalitatea concretă pentru realizarea integrarii o reprezintă formarea continuă a cadrelor 

didactice  în vederea schimbării mentalităţii acestora (temeri exagerate cu privire la copiii care provin 

din instituţii şi la afectarea prestigiului şcolii, confuzia care se face intre copil cu nevoi speciale, cu 

cerinte educative si copil in dificultate, neînţelegerea importanţei rolului cadrelor didactice in 

facilitarea integrării copiilor în învăţământ si nu numai), existenţa cabinetului de logopedie şi a 

profesorului de sprijin, încheierea de parteneriate între autorităţile implicate în integrarea copiilor. 
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Integrarea în învățământul de masă a copiilor cu cerințe educative speciale 

 

Vaida Florentina-Mariana 

G.P.N Nr.3 Mierag 

 

  În conformitate  cu Convenția pentru Drepturile copilului  și  apelând la principiul 

nediscriminării,  drepturile  copiilor  trebuie respectate  indiferent  de rasă,  culoare,  sex,   limbă,  

religie,  opinie politică  sau  altă  opinie  a copilului   ori a  părinților  sau  reprezentanților săi  legali, 

indiferent de originea  lor națională,  etnică  sau   socială,  de situația lor materială. 

  Se lansează astfel  promovarea  elaborării   unor   strategii,  un  „mod  de viață”  care  înseamnă  

a  trăi împreună, „a  accepta”  sau   ai  reprimi  printre noi  pe  cei  care  ne  par  foarte 

diferiți.Colectivitatea care îi receptează pe cei  defavorizați și care își determină atitudinea față de 

aceștia  este  preluată  la nivelul local al grădiniței:  educatoarea, părinții și copiii. 

 La rândul lor  în sprijinul integrării copiilor cu CES,  grădinița  prin  educatoare  și foruri  

superioare  coordonate de programe guvernamentale și locale  apelează  la centre  și  persoane  

specializate. 

A. Relația educatoare-copil  

 Educatoarea  are  datoria  de a se  documenta  asupra deficientei,  de deficiențelor  copiilor  pe 

care  urmează să-i  primească  în grupă,  pentru a-i înțelege, pentru a-și putea  modela  posibilitățile  în 

funcție responsabilitățile  și necesitățile copiilor. 

 Este necesar  să pregătească  grupa  de  copii  oferind informațiile despre  un copil cu CES  

într-o  manieră  corectă  și  pozitivă, să identifice  cu   acuratețe  modul  în  are copiii percep deficiența. 

Particularitățile  unui copil cu CES  sunt  diferite  de la caz la caz, de aceea  la  nivelul  grupei  se 

impune o abordare specifică. Foarte important  este sensibilitatea copiilor  pentru a-i accepta. 

 Sensibilitatea copiilor  o putem  face  prin: 

-  simulări:  limitarea vederii,  limitarea  auzului; 

-  povesti:  texte literare  cu subiecte adiacente  temei; 

-  prin discuții:  vizitarea  unor  persoane cu deficiențe. 

 

B. Relația educatoare-copiii cu CES 

 Conduita  și atitudinea de ansamblu  a  cadrului didactic  trebuie să demonstreze celorlalți copii, 

că i se acordă copilului cu dizabilități  aceeași  valoare  ca și  celorlalți. Trebuie evitată  mila  să  alte  

conduite inadecvate  care  pot semnifica devalorizarea. 

  Ori de câte ori este posibil  trebuie exprimate  aceleași  așteptări  și stabilite  limite  similare  

în învățare,  cadrul didactic trebuie să își asume rolul de moderator. 

  Pornind criteriile  minime amintite  mai  înainte actualmente  s-a  reușit  integrarea  unor  copii  

cu  cerințe  educative  speciale în rețeaua de grădiniță  și  în căminul nostru.  

 Ca mod în care s-a procedat  se  poate evidenția fapul  că  după  asigurarea  condițiilor 

administrativ- financiare,  preșcolarii cu CES au fost examinați psihologic și medical  stabilindu-se  

cei  care  în  regim  de  grădiniță obișnuită  puteau să acceadă cel mai bine,  prin  intermediul acestei 

formule de integrare la viața  cumunitară. 

 Programul  zilnic  nu  diferă prea mult de cel al copiilor normali și în plus  o  serie  de activități  

se desfășoară  la  comun. 
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 Un lucru de substanță  care a fost  remarcat încă de la început  se  referă la faptul că  acești 

copii  cu  cerințe educative speciale  nu  sunt  marginalizați de către ceilalți copii  și nici nu fac obiectul 

unor aprecieri  defavorabile  vizavi de  din dizabilitatea lor. 

  În  contactele  comune  dintre  copiii cu  cerințe  educative  speciale  și ceilalți copii,  primii 

sunt  permanent  sprijiniți  de  către  copiii normali,  iar împreună  și sub orientarea educatoarelor  își 

dezvoltă  abilități corespunzătoare vârstei. 

  Un  alt  aspect  de o importanță deosebită  după introducerea  alternativei  integrării  a  constat  

în realizarea  transferului de abilități  de la copilul obișnuit la cel cu  probleme  speciale  pe parcursul 

activităților în comun. 

  pe măsura atenuării  și chiar a eliminării  deficiențelor  de comunicare, integrarea copiilor cu  

cerințe  educative  speciale  în  grădiniță s-a  realizat  fără a  mai  exista  probleme deosebite. 

  Integrarea copiilor cu  cerințe  educative  speciale  nu înseamnă  câtuși de puțin   eliminarea  

deficiențelor  de care beneficiază. 

  Din perspectiva integrării  reale,  serviciile asigurate vizează dimensiuni suplimentare,  mai 

exact  se  ține  seama de  un set de elemente precum:  cadrul  actual   educativ  și  formativ instituțional 

, sistemul   interelațional în care se găsesc copiii,  copiii  progresele  obținute de  aceștia  în comunitatea 

preșcolară  și  nu  în ultimul rând,  nevoilor  lor  intelectuale  pe baza asimilărilor  deja verificate. 

  Concluzionând se poate aprecia că integrarea copiilor cu  cerințe  educative  speciale în 

grădinițele obișnuite reprezintă  o  formulă alternativă  care trebuie încurajată. 

 Aceasta devine real operantă  atâta  timp  cât se respectă  criteriile minimale  de  integrare  și  

se  asigură  condițiile  materiale  care se necesită. 

  Familia  are  nevoie  de  sprijin  în momentele  de criză,  în acest caz educatoarea  își  poate  

aduce  contribuția  prin  organizarea unor  sedințe  de  consiliere,  de sfătuire  cu  respectivii părinți  

aflați  în situații  de criză. 
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Metode şi tehnici de integrare a copiilor cu cerinţe 

educative speciale în învăţământul de masa 

                                                Stoica Mihăița 

 Școala Gimnazială Nr.1 Vânătorii Mici, Giurgiu 

 

     În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au învăţat în şcoli speciale, cu cadre didactice pregătite 

pentru a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că procedându-se astfel, aceşti elevi 

sunt oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis întegrarea lor în învăţământul de masă.  

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor elevilor, atât 

celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă 

deficienţe de învăţare.  

Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi necesită  un program individualizat de 

învăţare.  

Cadrele didactice  puse în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative speciale   trebuie să găsească cele 

mai bune metode de predare-învăţare pentru a-i determina pe toţi participanţii la actul educational 

să se implice conştient în activităţile derulate. Trebuie să se țină cont de faptul că elevii integraţi au nevoie de 

sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul colegilor de clasă. 

 Ei nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie "uitaţi" în clasă pornind de la idea că nu vor putea ajunge 

niciodată ca şi ceilalţi elevi. Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea 

integrării acestora în mediul şcolar. 

Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi 

strategii de raţionament, utile pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate.  

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii abilitaţi. O 

calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare de flexibilitate, astfel încât 

să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie  

de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor 

instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.  

Consider că un învățător care are în clasă elevi cu CES, în urma analizei amănunţite a evaluărilor iniţiale, va 

proiecta conţinuturile individualizat şi diferenţiat, astfel încât să poată fi înţelese de către elevi, și va avea în 

vedere faptul că învăţarea trebuie văzută ca un proces la care elevii participă în mod activ, îşi asumă roluri şi 

responsabilităţi. Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din 

perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru 

cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se poate adapta 

unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe 

adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale 
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conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi 

educaţionale variate. 

 Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii 

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

 Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, 

la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze 

de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de 

învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) 

au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite.  

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea,evaluarea diferenţiată 

se poate realiza prin: 

 - adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea obiectivelor şi 

derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară;  

- adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de 

predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), materialul 

didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de  

sprijin); 

-adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;  

-adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot exprima 

prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în 

funcţie de potenţialul individual. 

 Evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele 

evaluării iniţiale.  

Tratarea individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele procesului  

instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile copiilor.  

Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor instructiv-

educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Sarcinile care se dau copilului să fie în concordanţă cu însuşirile 

de personalitate, care se află în permanent devenire şi transformare, astfel asigurându-se o amplificare a efortului 

psihic şi fizic al copilului.  

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea cunoştinţelor propuse spre 

învăţare, cât şi prin formele de organizare a activităţii şi a metodelor didactice utilizate. Copiii aflaţi în diferite 

faze ale insuccesului şcolar pot fi cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi şi individual, cu sarcini de 

lucru care să ţină seama de dificultăţile lor.  

Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, ameliorarea 

practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea 
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reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor, exprimarea încrederii în posibilităţile 

fiecărui copil de a reuşi.  

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea, expunerea, 

explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător 

nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să  

fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive, să se antreneze elevii prin întrebări de control 

pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci 

când se impune acest lucru.  

Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce priveşte conţinutul 

unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. 

Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea activă, 

emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. Metoda 

demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau proces.  

Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia specială, 

mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor.  

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă învăţarea 

prin cooperare.  

Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie 

să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi 

împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii 

de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului.  

Integrarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi  

extracurriculare.  

Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie direct cu 

posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care elevii respectivi le resimt în 

raport cu actul educaţional.  

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea 

copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi 

cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii 

de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.  

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor 

naturale şi de patrimoniu, formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea 

adoptării unui comportament ecologic adecvat.  

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la elevii cu CES, 

spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi mobilizează la cooperare.  
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Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, 

dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 
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Strategii și forme de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

                   Constantinescu Maria –Mirela 

 Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici 

 

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia 

permanentă de a comunica şi coopera.Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt 

percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la 

societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni 

au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă 

să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl 

consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii 

despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi 

învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având 

nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie 

de deficienţa copilului. 

Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare.Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. 

pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei 

copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase 

obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate 

fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 

învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau 

la cerinţele şcolare. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 
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intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane 

sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, 

care nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

 Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, 

de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, 

adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De 

asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul 

de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, 

dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi 

de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social.De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar 

din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini 

simplificate. 

Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de 

predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

Strategii şi intervenţii utile din partea cadrului didactic: 

-Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

-Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

-Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

 -Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 -Încurajarea eforturilor; 
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 -Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 -Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să 

fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

-Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

-Centrarea învăţării pe activitatea practică; 

-Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

-Folosirea învăţării afective; 

-Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare,etc. 

 Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele 

din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe 

elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a 

aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea 

participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii 

şi reprezentanţii comunităţii.  

Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile 

pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor.Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie 

consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare 

elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Educaţia incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi individualizat 

în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se 

regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. Prin educaţia incluzivă este 

oferit suport - în cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale - copiilor cu dificultăţi de învăţare, 

indiferent de originea lor socială sau de tulburările pe care le prezintă, acceptaţi alături de colegii lor 

"normali". 

 Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste 

şcoli să se asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare.  

În perioada de preşcolar se desfăşoară mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. Din acest 

motiv, copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, alături de copiii sănătoşi. Copiii sunt 

curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică, care se deplasează în 

scaun cu rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu 

probleme de sănătate. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor 

cu deficienţe. La această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al 

echipamentelor de joc.  
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Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe feluri: prin 

integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi în 

clasele obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor 

copii în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea de 

învăţământ şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul 

copilului în activitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan 

comportamental.  

Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de societate 

este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, trebuie 

să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul 

de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a 

mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. 

 Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor 

de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 
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Integrarea copiilor cu CES 

 
Prof. înv.primar Zotea Aurora  

 Șc. Gimn. Nr.1 Vânătorii Mici  

 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea 

normală.  

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, 

dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să 

suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor 

integra mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor 

cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  

sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o 

muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă 

a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții 

reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea 

cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc 
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activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. 

De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de 

învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă 

cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în 

scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de 

învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru 

a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

 Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic 

nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele 

de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să 

satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei.Părintii  trebuie să aibă acces total la 

toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă 

si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 

        Consider că  noi , cadrele didactice putem contribui la viitorul unui copil  cu CES .    Nicolae 

Iorga spune că  ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  
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Comunicarea în context incluziv 

Prof. Popescu Dacia 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu 

 

În orice societate există anumite persoane care, din cauza unor deficiențe, incapacități nu se pot 

„integra” în comunitate prin propriile lor forțe. Handicapul, înainte de a fi problemă de ordin 

emoțional, este problemă de ordin social. De aceea, societatea, prin diverse mecanisme şi pârghii, 

trebuie să urmărească și satisfacerea nevoilor/trebuințelor reale ale persoanelor cu dizabilități, să le 

asigure respectarea deplină a intereselor acestora, a demnității și a drepturilor lor în orice împrejurare 

și în raport cu orice sistem de referinţă, în vederea integrării acestora ca membrii deplini ai societății. 

Orice deficiență reprezintă un handicap în procesul dezvoltării psihice și, implicit, în integrarea 

copilului deficient în viața și activitatea socială. Copilul deficient rămâne în urma copilului cu 

posibilități normale de dezvoltare. Decalajul este mai mare sau mai mic, în funcție de gravitatea 

deficienței, de momentul apariției ei, de condițiile de viață și de educație. De aceea, se impune o 

intervenție educativă specială, științific fundamentată, intensivă, promptă și precoce.  

Existenţa unui copil cu deficienţă într-o familie are repercursiuni majore asupra întregii familii. 

Nu de puţine ori, părinţii îşi instituţionalizează copiii, chiar dacă ei nu necesită internare permanentă 

în centre de recuperare. În obiectivele centrelor de plasament şi ale instituţiilor de profil, aceşti părinţi 

au ocupat un loc mărginaş, de multe ori lovindu-se de acuzaţiile personalului, aceştia fiind consideraţi 

vinovaţi pentru situaţia copilului lor. Afectivitatea părinţilor nu poate fi substituită de către personalul 

din centrele de plasament.  

În toată lumea, ca şi în România, angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor 

este fundamentală pentru reuşita participării şcolare. La orice copil, în mod particular la copiii cu 

cerinţe educative speciale, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu şcoala este cel mai adesea 

direct proporţional cu rezultatele şcolare obţinute de copii. Psihopedagogia modernă centrată pe copil 

se bazează pe convingerea că familia este primul educator şi cu cel mai mare potenţial de educare. 

Familiile copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul vieţii. 

Un rol foarte important al şcolii în context incluziv este acela de a sprijini familiile să aibă 

încredere în resursele proprii, pentru a face faţă greutăţilor cu care se confruntă. Implicarea familiilor 

în ameliorarea educaţiei copiilor cu CES a condus la multe schimbări pozitive, adesea în modalităţi 

radicale. În România familiile şi asociaţiile de persoane ori de părinţi ai copiilor cu dizabilităţi au 

contribuit în mod substanţial, mai ales după 1990, la adoptarea unor măsuri de ameliorare a calităţii 

şcolarizării copiilor cu CES.  

Literatura de specialitate propune câteva standarde fundamentale pentru programele de 

colaborare a părinţilor în educaţia specială: 

- toate intervenţiile ar trebui să plece de la presupunerea că nu părinţii sunt cauza dizabilităţilor copiilor 

lor, avându-se în vedere riscul ca părinţii să fie blamaţi pentru dizabilităţile copiilor lor; 

- cadrele didactice ar trebui să aplice criteriul celei mai puţin periculoase presupuneri, de pildă, dacă 

un program educaţional utilizat de un părinte a fost ineficient, aceasta nu s-a întâmplat pentru că familia 

a aplicat necorespunzător acest program; 

- o explicaţie completă a dificultăţilor copilului la şcoală este esenţială pentru părinţi; 

- niciun specialist sau cadru didactic nu ar trebui să le spună părinţilor că nu mai este nimic de făcut 

pentru copilul lor; 
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- programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice familiile la maximum. Ele ar trebui să fie 

construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei.  

Părinţii ar trebui să fie recunoscuţi ca fiind cei mai potriviţi în relatarea istoriei, comportamentului şi 

nevoilor copilului. Ei ar trebui să aibă acces total la informaţiile educaţionale şi la “diagnosticele” 

copilului. 

Comunicarea şi colaborarea eficientă dintre cadrele didactice şi părinţi se bazează pe câteva 

elemente (Beckman, Newcomb, 1996, apud Step by Step, 2001): 

• Respectul (reciproc) – poate fi modelat adesea de către cadrele didactice. Este important să se 

plece de la premisa că părinţii sunt cei mai importanţi profesori din viaţa copilului; respectul şi 

tactul dovedit de cadrul didactic faţă de complexitatea unor probleme poate induce respectul 

reciproc. 

• Atitudinea imparţială, care solicită gândirea pozitivă şi deschisă despre familii, evitarea 

judecăţilor evaluative şi dezaprobatoare. Atitudinea imparţială înseamnă încurajarea familiilor 

de către cadrele didactice să-şi evalueze propriile decizii fără a influenţa cu propria lor părere. 

• Empatia faţă de părinte poate fi uşor sesizată de acesta prin deschiderea la dialog şi comunicare 

sinceră. 

Formele de colaborare şi sprijin reciproc între şcoală şi familie sunt: 

* Activităţile de oferire a informaţiilor – în cadrul acestora familiile primesc informaţii din partea 

persoanelor autorizate (aviziere, scrisori şi bilete, carnete de corespondenţă, telefoane, publicaţii / 

buletine periodice ale şcolii, diferite ştiri, programe de întâlnire cu părinţii, şedinţe). 

* Activităţile de împărtăşire a informaţiilor – cele mai obişnuite activităţi de acest tip sunt şedinţele 

părinţi – cadru didactic. În educaţia cerinţelor speciale, şedinţele cu părinţi iau foarte des forma unor 

şedinţe axate pe PSI. Se planifică acum activităţile de colaborare şi se rezolvă problemele apărute în 

aplicarea planului. Informaţiile sunt oferite de asemenea prin intermediul unor carnete în care se 

notează istoria devenirii copilului, performanţele acestuia, dar şi problemele întâmpinate. Informaţiile 

pot veni atât de la cadrul didactic la părinte, cât şi invers. 

* Sprijinul colaborativ pentru curriculum-ul şcolar – activităţile de sprijin presupun o implicare activă 

a membrilor familiei în cadrul programelor şcolii. Cele mai obişnuite activităţi de acest gen sunt 

intervenţiile comune familie –şcoală, în care membrii familiei lucrează împreună cu cadrele didactice 

pentru fixarea obiectivelor PSI. Părinţii pot juca rolul de profesori acasă şi pot supraveghea studiul 

suplimentar al copilului în scopul sprijinirii derulării PSI sau a temelor şcolare.  

* Colaborarea cu comunitatea şcolară - presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei sarcini anume 

împreună, membrii familiei şi cadrele didactice. În cadrul acestei colaborări, membrii familiei pot juca 

rolul în cadrul şcolii de instructori, voluntar, membri de comitet de intervenţie, tutori, instructori de 

“mini-predare”, asistenţă în cadrul călătoriilor în afara şcolii, ajutor în pregătirea materialelor didactice 

şi echipamentului necesar.  

* Pregătirea părinţilor – cere atât părinţilor cât şi specialiştilor să-şi aloce timp pentru pregătirea şi 

programele educaţionale ce vor fi aplicate. Pregătirea părinţilor este o activitate foarte constructivă 

deoarece implică învăţarea şi acumularea cunoştinţelor şi tehnicilor folositoare părinţilor în schimbarea 

comportamentelor neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea părinţilor pentru obiectivele, ţintele, 

abilităţile programelor este esenţială în educarea şi pregătirea acestora.  
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Situaţiile de non-colaborare între şcoală şi familie sunt frecvente. Ele sunt cauzate de motive 

diverse, de percepţii diferite ale părinţilor şi cadrelor didactice cu referire la valoarea şcolii, a copiilor 

etc. 

Sunt şi părinţi ale căror dificultăţi nu pot fi atenuate prin intervenţia cadrelor. Aceşti părinţi 

trebuie orientaţi către specialişti calificaţi (consilieri, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, 

medici etc.). Orientarea este binevenită atunci când părinţii:  

- resimt probleme financiare; 

- sunt implicaţi în neînţelegeri maritale sau alt gen de crize; 

- simt deseori sentimente de neajutorare, disperare; 

- cred că nu sunt pregătiţi pentru educarea copilului lor; 

- sunt situaţi constant la nivele înalte de stres; 

- încep deseori să se plângă mai degrabă de probleme personale decât de cele manifestate de copil sau 

de programul educaţional al acestuia. 

În concluzie, instituirea respectului reciproc, a relaţiilor empatice, ca bază a unei colaborări 

autentice între cadrele didactice, elevi, familiile lor şi specialişti este un proces complex, care cere 

timp, energie, prudenţă,  mult bun simţ şi bună credinţă.  

Este important de menţionat că în acest proces nu numai copiii sunt cei care învaţă, ci şi adulţii. 

Consilierea părinţilor va urmări, în principal două aspecte esenţiale: 

1. învăţarea unor comportamente adecvate care să-i ajute să fie eficienţi în procesul de educare 

a copiilor. 

2. depăşirea de către aceştia a dificultăţilor de natură psihologică pe care le presupune 

existenţa în viaţa lor a unui copil deficeint mintal. 

 Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii copilului cu deficienţă mintală 

Familia deţine rolul cel mai important în educaţia copilului, iar lipsa de îngrijire, de bucurii, 

amărăciunile, influenţează nefast dezvoltarea armonioasă a copilului. De asemenea, erorile de educaţie 

familială (severitate, autoritate excesivă, părinte posesiv) inhibă voinţa şi dezvoltare afectivă a 

copilului. Apar tulburări ale caracterului şi spiritului său, este tulburată judecata, capacitatea de decizie, 

conduita. 

Părinţii trebuie să înţeleagă că măsurile fundamentale sunt cele educative, prin care 

potenţialităţile copilului sunt dezvoltate la maximum. Este nevoie însă de mult calm şi răbdare, 

deoarece efectele subtile ale educaţiei nu se pot obţine de la o zi la alta. 

Atitudinea părinţilor faţă de copilul cu deficienţă mintală 

Cercetările din domeniu au reliefat că atitudinea părinţilor, dar şi reacţia mediului social este 

mai puţin favorabilă copiilor cu deficienţă mintală decât faţă de cei care au handicap fizic. Deci, un 

copil cu deficienţă mintală este mai greu de acceptat pentru familie şi pentru societate decât un copil 

care are alte tipuri de deficienţe. Totuşi, s-a constat o preocupare deosebită pe care părinţii copilului 

deficient mintal o au pentru viitorul său. 

Se întâlnesc părinţi care trăiesc un profund sentiment de culpabilitate faţă de copil, se simt, fără 

să ştie, într-un mod foarte desluşit, răspunzători că au dat naştere unui copil cu handicap şi faţă de 

situaţia lui. Sunt cazuri în care în relaţia dintre părinţi planează o suspiciune, o tensiune, fiecare 

considerând că în familia celuilalt a existat o situaţie a cărei efect a apărut la copil. 
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O altă atitudine a părinţilor este reliefată în cazurile când părinţii mai au copii care sunt normal 

dezvoltaţi din punct de vedere psihic şi fizic. Pot apărea situaţii în care copiii normali să nu se simtă 

suficient de mult valorizaţi deoarece polul atenţiei părinţilor este îndreptat spre copilul cu nevoi 

speciale.   

Mulţi părinţi trăiesc o stare de jenă atunci când ies cu copilul în societate. Multora le este greu 

şi jenă să audă vorbindu-se în spatele lor de faptul ca au un copil cu handicap. Se simt stânjeniţi de 

faptul că sunt priviţi sau chiar ocoliţi. Atitudinea mediului înconjurător, uneori ostilă, creează un 

sentiment de disconfort şi de jenă la aceşti părinţi care au ieşit cu copilul lor la o plimbare prin parc, 

la cumpărături sau se îndreaptă spre casă, într-un mijloc de transport în comun. 

Astfel, se pot distinge, în linii mari, patru comportamente ale părinţilor faţă de copilul deficient 

mintal: 

1. Există părinţi care alintă copilul prea mult, în mod excesiv şi din această cauză apar o serie de 

aspecte negative în procesul educaţional al minorului care vor duce la unele carenţe în dezvoltarea 

personalităţii copilului şi la dezvoltarea unor trăsături negative ale caracterului. 

2. Alţi părinţi, care spre deosebire de prima situaţie, îşi izolează copilul atât din pricina atitudinii de 

respingere pe care o are mediul din jurul familiei, precum şi din pricina dificultăţilor de adaptare şi de 

acceptare a situaţiei în care se află, ca părinţi ai unui copil cu nevoi speciale. Este o situaţie care trebuie 

înlăturată sau diminuată, pe cât posibil, deoarece copilul deficient mintal are nevoie de compania şi de 

societatea celor normali. Chiar dacă părinţii sunt expuşi privirilor neînţelegătoare şi netolerante ale 

celor din jur, părinţii trebuie să meargă în continuare cu copilul lor în locuri publice pentru că acesta 

are nevoie de societatea adulţilor. 

3. Există cazuri în care, din cauza gravităţii handicapului, copiii necesită instituţionalizare într-o 

instituţie specializată în care să beneficieze de o îngrijire adecvată. Unii dintre părinţi acceptă cu greu 

despărţirea de copilul lor. Aici intervine rolul psihologului din instituţie, de a explica şi lămuri 

părinţilor faptul că oricât s-ar ocupa de copil în familie, acesta se va dezvolta mai bine într-o asemenea 

instituţie specializată în recuperarea copilului cu handicap grav. Bineînţeles că se va păstra legătura cu 

familia, copilul mergând cât mai des în familie. Totuşi, sunt şi părinţi care se simt uşuraţi de o 

asemenea povară şi au sentimentul că pot să trăiască “şi pentru ei”.  

4. Situaţia cea mai gravă este aceea în care părinţii îşi abandonează copilul într-o instituţie de ocrotire 

a minorilor. În ţara noastră, nu puţine sunt cazurile în care copiii sunt abandonaţi încă de la naştere în 

maternităţi. Dar, deloc de neglijat este numărul mare de copii care ajung în centre de plasament după 

ce au trăit un timp lângă părinţi şi care din vari motive ajung într-o astfel de instituţie. 

În consilierea părinţilor copiilor deficienţi mintali trebuie să se ţină cont şi de următoarele nevoi 

ale familiei: 

• nevoia de sprijin, pentru că aceştia cred că, în situaţia lor, cu copilul deficient instituţionalizat, 

nimeni nu-i mai poate ajuta; 

• nevoia de a fi informaţi asupra bolii şi a consecinţelor pe termen lung ale acesteia asupra evoluţiei 

copilului; 

• nevoia de a fi înţeleşi, de le fi înţeleasă situaţia şi dificultăţile prin care trec, dar să nu fie 

compătimiţi; 

• nevoia de a se ocupă de ceilalţi copii şi de a nu periclita viitorul acestora din pricina îngrijirii 

permanente pe care o necesită copilul deficient; 
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• nevoia de a nu fi condamnaţi pentru că şi-au instituţionalizat copilului, deoarece asta nu înseamnă 

că şi-au abandonat copilul, ci doar că, nu au mai putut să facă nimic pentru copilul lor, iar internarea 

într-o instituţie specializată era unica ultima soluţie pe care o mai puteau lua pentru fiul lor; 

• nevoia de consiliere şi de suport deoarece se simt singuri şi consideră că nu pot fi înţeleşi decât de 

părinţi care se află într-o situaţi similară. 

Copilul diferit se adaptează greu la relațiile interpersonale, de aceea părinții trebuie să joace 

rolul de tampon, de mediator între copil și persoanele străine. Uneori părinții pot dramatiza excesiv 

reacțiile inadecvate venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă rea intenție într-un gest 

oricât de neutru. În alte situații, ei neagă tot ceea ce copilul observă în jurul său legat de propria 

deficiență, insistă pe răutatea și ipocrizia persoanelor din anturaj, cultivând la copil convingerea ca 

lumea în care trăiește este rea. 

Pe de altă parte, unii părinți refuză să țină cont de dificultățile sociale determinate de deficiență. 

În acest fel, ei îi împiedică pe copii să înțeleagă și să accepte toate aspecte legate de propria deficiență. 

Datorită acestui rol suplimentar de mediator, reacțiile părinților în fața unui copil cu deficiență 

capătă o importanță majoră. Părinții reacționează prin supra-protecție, acceptare, negare sau 

respingere. 

În primul rând, specialistul trebuie să explice familiei că, indiferent de gradul de deficienţă, 

copilul deficient are nevoie de afectivitatea părinţilor. Ca orice copil şi acesta are nevoie de afectivitate. 

În majoritatea cazurilor, ameliorarea afecţiunilor copilului s-a putut realiza datorită climatului afectiv 

pe care părinţii l-au construit. De exemplu, în cadrul grupurilor de suport, acest subiect, al copiilor cu 

deficienţă severă care au avut o progresie în munca de corectare datorită afectivităţii, va fi prezentat şi 

supus părerilor membrilor grupului.  

Părinţilor li se va explica faptul că nu trebuie să aibă aşteptări foarte mari, că nu trebuie să ceară 

şi nici să aştepte foarte mult de la copilul lor. Adaptarea aşteptărilor părinţilor la posibilităţile reale ale 

copilului va constitui o prioritate, acolo unde este cazul, în consilierea părinţilor.  

Se va explica părinţilor care este riscul neacceptării posibilităţilor reale ale copilului şi că acest 

lucru va putea genera anumite consecinţe pe care ei ca părinţi le vor resimţi din plin. Riscul acestui 

raport – espectanţe – posibilităţi, neadecvat, este instalarea unor stări depresive, insomnii, stare 

generală de oboseală, tulburări somatice, complexe de inferioritate, surmenaj, descurajare, tendinţă de 

abandon şi reacţii de demisie, sentimente de neputinţă şi culpabilizare, etc. O acceptare şi o înţelegere 

a faptului că posibilităţile copilului sunt limitate are consecinţe favorabile asupra părinţilor. 

Modalităţi de stimulare a implicării familiale – cu referire la grădiniţă (Step by Step, 2001) și 

nu numai: 

• Invitarea părinţilor în activităţi la clasă (grupă) poate înlesni o experienţă pozitivă prin: 

- selectarea unei activităţi care poate fi demonstrată uşor; 

- angajarea părinţilor să lucreze doar cu grupuri mici de copii (2-3); 

- încurajarea bunei dispoziţii, a unei atmosfere relaxante; 

- evitarea declarării de învingători; 

- consilierea în îndrumarea comportamentului copiilor. 

• Grupurile de sprijin constituite din părinţi (ai copiilor cu CES) 

Părinţii acestor copii au nevoie de a se întâlni cu alţi părinţi care au copii cu CES, mai ales dacă este 

vorba de probleme de acelaşi fel sau asemănătoare. Grupurile de sprijin constituite din părinţi le oferă 
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acestora şansa de a-şi comunica informaţii, de a da şi de a primi un suport emoţional, de a lucra ca o 

echipă cu interese comune în favoarea copiilor. 

• Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor este foarte importantă, cel puţin din două motive. Pe de o 

parte, părinţii copiilor cu CES au nevoie de mai multe informaţii pentru a se putea implica, pe de altă 

parte multe din aceste informaţii pot fi dureroase.  

• Implicarea părinţilor ca factori de decizie este esenţială.  

Părinţii copiilor cu CES îşi stabilesc, cel mai adesea anterior venirii la şcoală (grădiniţă) relaţii cu 

specialişti şi servicii ale comunităţii, sunt ei înşişi surse de informaţii, deci pe ansamblu resurse 

importante pentru şcoală, pentru alţi părinţi. Informaţiile oferite de părinţi pot fi incluse în modalităţi 

diverse de luare a deciziilor privitoare la copii. 

• Formarea unei echipe de sprijin care să includă şi părinţii. 

Funcţionarea unor asemenea echipe formate din cadre didactice şi / sau diverşi specialişti este 

optimizată dacă ele cuprind şi părintele copilului, ca şi cadrul didactic care predă la clasa respectivă. 

Uneori chiar şi membri ai personalului nedidactic al şcolii pot aduce date utile la reuniunile acestei 

echipe.  

Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, necesităţile lor de a fi sprijinite sau 

posibilităţile de a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are potenţialul şi nevoile sale 

unice, care trebuie valorizate corespunzător de către şcoală. 

Atingerea unui scop de către familie are darul de a o mobiliza şi încuraja în continuarea 

demersului recuperator, sentimentul că nu totul este pierdut pentru copilul lor, că se poate face ceva. 

Această corelare a espectanţelor părinţilor cu posibilităţile copilului induce acestora în cazul celui mai 

mic succes al copilului, bucurie, sentimente pozitive faţă de copil şi creşte capacitatea familiei de a se 

mobiliza spre o mai atentă preocupare faţă de acesta. 
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EDUCATIA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE 

            Prof. Andrei Sorina Florentina 

                                                        Scoala Gimnaziala Nr. 1 Vanatorii Mici, Jud. Giurgiu 

 

Educatia speciala are in vedere un anumit tip de educatie adaptata si destinata copiilor care nu 

reusesc sa atinga in cadrul inv obisnuit nivele educative si sociale corespunzatoare varstei. 

Cerinte/nevoi educative speciale - CES - este o sintagma, care se refera la cerintele in plan 

educativ ale unor categorii de persoane, cerinte consecutive unor disfunctii sau deficiente de natura 

intelectuala, senzoriala, psihomotrice, fiziologica sau ca urmare a unor conditii psihoafective, 

socioeconomice sau de alta natura; aceste cerinte plaseaza persoana/elevul intr-o stare de dificultate in 

raport cu ceilatii din jur, stare care nu-i permite o existenta sau o valorificare in conditii normale a 

potentialului intelectual si aptitudinal de care acesta dispune si induce un sentiment de inferioritate ce 

accentueaza conditia sa de persoana cu cerinte speciale. In consecinta, activitatile educative scolare 

si/sau extrascolare reclama noi modalitati de proiectare si desfasurare a lor in relatie directa cu 

posibilitatile reale ale elevilor, astfel incat sa poata veni in intampinarea cerintelor pe care elevii 

respectivi le resimt in raport cu actul educational (acest proces presupune, pe langa continuitate, 

sistematizare, coerenta, rigoare si accesibilizare a continuturilor, un anumit grad de intelegere, 

constientizare, participare, interiorizare si evolutie in planul cunoasterii din partea elevilor). 

  Normalizarea este un termen care se refera, in principal, la asigurarea unor conditii de viata, 

corespunzatoare pentru persoanele cu cerinte speciale, acceptarea acestora in cadrul societatii sau 

comunitatii din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleasi drepturi, responsabilitati si posibilitati de 

acces la serviciile comunitare ca si celorlalti membrii ai societatii, in scopul dezvoltarii si valorificarii 

optime a potentialului de care aceste persoane dispun. Altfel spus, normalizarea se refera la sprijinul 

oferit persoanelor cu cerinte speciale de catre componentele sistemului social pentru a permite acestora 

un mod de viata similar sau apropiat cu al celorlalti membrii ai societatii; consecintele practice ale 

normalizarii sunt programele si actiunile bazate pe incluziune si integrare. 

Transpunerea in practica a normalizarii se desfasoara pe patru niveluri functionale: 

1. normalizarea fizica 

2.normalizarea functionala 

3.normalizarea sociala 

4. normalizarea societala 

Educatia integrata presupune ca relatiile dintre indivizi sa se bazaze pe o recunoastere a 

integritatii lor, a valorilor si drepturilor comune pe care le poseda. 

Ed.integrata este tot o forma de ed speciala care se desf in alte conditii decat cele existente in 

scolile speciale.In schimb, ed integrate incearaca sa inlature perceptia asupra scolilor speciale ca unitati 

scolare segregationiste. 

Educatia integrata are drept obiective, urmatoarele: 

- a educa acei copii cu cerinte speciale in scoli obisnuite alaturi de ceilalti copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, consiliere scolara, asistenta 

medicala si sociala) in scoala respectiva; 

- a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor scolii in procesul de proiectare si 

aplicare a programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinte speciale la 

programul si resursele scolii obisnuite (sali de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport 

etc.); 

- a incuraja rel. de prietenie si comunicarea intre toti copii din clasa/scoala; 
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- a educa si ajuta toti copiii pentru intelegerea si acceptarea dif dintre ei; 

- a tine cont de probl si opiniile parintilor, incurajandu-i sa se implice in viata scolii; 

- a asigura programe de sprijin individalizate pentru copiii cu cerinte speciale; 

- a accepta schimbari radicale in organizarea si dezvoltarea activitatilor instructiv-educative 

din scoala. 

Integrarea inseamna ca relatiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoastere a integritatii lor, 

a valorilor si drepturilor comune pe care le poseda. Cand lipseste recunoasterea acestor valori, se 

instaureaza alienarea si segregarea intre grupurile sociale. Altfel spus, integrarea se refera la relatia 

stabilita intre individ si societate si se poate analiza avand in vedere mai multe niveluri, de la simplu 

la complex. 

 Integrarea presupune egalitatea de participare sociala si egalitatea de sanse in realizarea 

accesului la educatie. Printre valorile actuale si de perspectiva ale integrarii societatii democratice din 

lume le considera dominante pe urmatoarele: 

-    acceptarea tuturor diferentelor; 

-     respectul diversitatii; 

-     solidaritatea umana si mai ales cu persoane diferite ; 

-     lupta impotriva excluderii si marginalizarii; 

-     lupta impotriva inegalitatii sociale. 

Nivelurile integrarii se afla in relatie de interactiune, se influenteaza si se imbogatesc reciproc 

creand astfel ansamblul de conditii necesar pentru schimbarea societatii si transformarea intr-o 

societate capabila sa asigure integrarea persoanelor cu handicap mintal in interiorul ei. Accesul la 

integrare este valabil pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu un handicap, indiferent de 

handicapul si gravitatea acestuia. In acest sens nu ar trebui sa existe nici o restrictie. Persoanele cu un 

anumit handicap si mai ales cu un handicap mintal sunt oameni cit se poate de obisnuiti, oameni cu 

vise, sperante, aspiratii, dar cu mai multe dureri si mai multe obstacole cu care se confrunta. 

Integrarea este un proces complex care presupune : 

- a educa acei copii cu cerinte speciale in scoli obisnuite alaturi de ceilalti copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, consiliere scolara, asistenta 

medicala si sociala) in scoala respectiva; 

- a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor scolii in procesul de proiectare si 

aplicare a programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinte speciale la 

programul si resursele scolii obisnuite (sali de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport 

etc.); 

- a incuraja rel de prietenie si comunicarea intre toti copii din clasa/scoala; 

- a educa si ajuta toti copiii pentru intelegerea si acceptarea dif dintre ei; 

- a tine cont de probl si opiniile parintilor, incurajandu-i sa se implice in viata scolii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES; 

- a accepta schimbari radicale in organizarea si dezvoltarea activitatilor instructiv-educative 

din scoala. 

O scoala integrativa este : 

·        scoala in permanenta schimbare si adaptare la nevoile copiilor 

·         cel mai eficient mediu de combatere a atitudinilor de discriminare 

·         comunitate interculturala primitoare si deschisa 

·         scoala care-i valorizeaza in mod egal pe toti copiii, profesorii si parintii 

Integrarea se bazează pe convingerea că adulţii lucrează în comunităţi incluzive, alcătuite din 

persoane de diferite rase, religii, aspiraţii, cu sau fara dizabilităţi. Tot aşa, indiferent de vârstă, copiii 
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au nevoie să crească şi să înveţe în medii asemănătoare celor în care vor lucra ca adulţi, iar scoala este 

principala institutie care trebuie sa raspunda acestei nevoi. 

Profesorul din scoala integrativa va avea o serie de obiective de perfectionare si 

autoperfectionare profesionala, cum ar fi : 

·         Să fie capabil sa remarce punctele forte si interesele fiecărui copil şi să le utilizeze pentru 

motivarea interioară in procesul de educatie. 

·         Să stie să stabilească obiective ambiţioase dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, 

ceea ce impune evaluare diferenţiată. 

·         Să formuleze aşteptări adecvate pentru FIECARE elev, oricare ar fi capacităţile acestuia. 

Această abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai şcolii. 

·         Să stie sa utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi decât pe intervenţia de 

la catedră. 

·         Să stie sa ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev sa aiba un succes 

Competentele utile profesorului din scoala integrativa sunt: 

·         Să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă. 

·         Să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient. 

·         Să lucreze în echipă cu părinţii şi cu alti profesionisti care se ocupa de copil 

·         Să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o oportunitate de perfecţionare 

profesională şi nu ca problemă pe care el sau alţii o au de rezolvat. 

·         Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranţă. 

Procesul de integrare a copiilor in dificultate presupune din partea  profesionistilor antrenati 

nu doar interes, cunostinte si competente – ci si o capacitate reala de a lucra in echipa. O echipa 

constituita atat in cadrul scolii, dar si o echipa la nivel interinstitutional, care sa-i includa pe toti 

profesionistii care raspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, 

director de scoala si altii. 

Pentru fiecare copil aflat in sistemul de protectie este necesara elaborarea si aplicarea unui 

proiect personalizat de ingrijire, educare, recuperare, (re)integrare familiala si sociala. 

O parte importanta a proiectul personalizat este cea referitoare la proiectul de integrare in 

scoala si comunitate. Pentru orice copil in dificultate care urmeaza o forma de invatamant prescolar 

sau scolar acest proiect se realizeza in parteneriat cu gradinita/ scoala din comunitate. Managerul de 

caz va antrena in elaborarea si aplicarea acestui document scris pe directorul scolii si pe educatoarea, 

invatatorul sau  profesorul diriginte care raspunde de educatia copilului respectiv. 

 Proiectul personalizat de integrare in scoala si comunitate este un dosar care include date 

despre copil, evaluarea initiala a situatiei acestuia, planul de interventie si rapoarte care reflecta 

evolutia situatiei pe parcursul implementarii planului. 

Acest document faciliteaza legatura dintre serviciile de protectie a copilului si scoala, munca 

in echipa interdisciplinara si asigura antrenarea responsabila si complementara  a profesionistilor din 

sistem, a directorului de scoala si a cadrelor didactice, a familiei, a copiilor si adultilor din comunitate 

pentru ca fiecare copil aflat in situatie de risc, cu CES sau cu probleme sociale sa fie sprijinit in 

integrarea sa scolara, profesionala si sociala. 

Integrarea sociala nu poate fi separata de integrarea scolara, ea nu este doar post-scolara, ci se 

construieste treptat, pe masura devenirii copilului prin educatie, ca adult „fiinta sociala” scoala fiind 

insasi o parte a vietii sociale, ca atare progresul in directia dobindirii autonomiei, „competente” sociale 

trebuie sa constituie la fel ca si dezvoltarea intelectuala, o finalitate educationala. 

Principiile educaţiei integrate sunt: 
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- principiul prevenirii deficienţilor şi handicapului 

- principiul egalizării şanselor de acces la toate formele şi gradele de învăţămînt 

- principiul adaptării educaţiei speciale la cerinţele individuale ale fiecărui copil cu deficienţă 

- principiul intervenţiei precoce 

- principiul participării largi a comunităţii locale la rezolvarea problemelor educaţiei speciale 

- principiul structurilor alternative 
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A    DIFERITELOR CATEGORII 

DE COPII CU C.E.S. 

 
                                                                                              Prof. Alexe Elena Luminita 

                                                                          Scoala Gimnaziala nr. 1 Vanatorii Mici 

 

 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã 

aceştia sau diferenţele dintre ele; 

• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie 

pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publicã; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin 

asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu 

deficienţe în funcţie de cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã 

cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã 

dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei 

din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii 

cu deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã 

mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie 

de aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele 

mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea 

lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare 

la activitãţile productive , depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala 

formã de pregãtire profesionalã pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã 
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soluţie ar fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere 

pe piaţa muncii, urmatã de angajarea şi integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii 

respectivi, fãrã experienţã şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi 

îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  

cu gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. 

Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã 

evite obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie 

deosebitã, sã fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în 

principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele 

de învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã 

trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai 

bogat şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru 

prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea 

unui timp suplimentar de lucru. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste 

mici  determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu 

consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii 

de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi 

garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului 

deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare 

a conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, 

expresia verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 
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Învăţământ special în cadrul învăţământului de masă 

Prof. Pintilei Aurelian 

 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani 

 

Societatea modernă, aplicând principiul nondiscriminării şi promovând dreptul la educaţie 

pentru toţi copiii, îşi propune să integreze în structurile sale toate categoriile de persoane. În acest sens, 

şcoala incluzivă se referă la integrarea tuturor elevilor în sistemul şcolar, indiferent de capacităţile şi 

puterea lor de adaptare. Fiecare elev are dreptul la educaţie şi participă la actul educaţiei cu un ritm 

propriu de asimilare a cunoştinţelor şi un mod personal de interacţiune.  

În acest sens, şcoala – ca instituţie şi ca proces instructiv-educativ – trebuie să fie deschisă şi 

flexibilă, preocupată de integrarea tuturor elevilor, adaptată la particularităţile aptitudinale ale acestora, 

la posibilităţile lor de învăţare, participare şi dezvoltare. Politicile educaţionale actuale, respectând 

principiul educaţiei pentru toţi elevii, au drept unul din scopuri educaţia în sensul integrării în 

comunitate şi a inserţiei sociale a copiilor cu nevoi educaţionale speciale.  

Conform prevederilor Legii Învăţământului, integrarea şcolară a elevilor cu nevoi educaţionale 

speciale se realizează astfel: 

- în unităţi de învăţământ destinate în întregime educaţiei copiilor cu nevoi educaţionale 

specifice (învăţământ special separat); 

- în grupe sau clase special organizate în unităţi ale învăţământului de masă (învăţământ special 

parţial integrat); 

- în grupe şi clase organizate în unităţile învăţământului de masă (învăţământ special total 

integrat). 

Toate structurile de învăţământ (în afara celor din învăţământul special separat, care sunt 

adaptate şi mai pregătite în acest sens) trebuie să adopte o serie de măsuri care să prevadă o deschidere 

spre învăţământul incluziv. Formarea şi pregătirea trebuie asigurată pentru: 

- conducerea unităţilor de învăţământ pentru facilitatea unui mediu educaţional incluziv; 

- cadrele didactice pentru a dezvolta competenţe profesionale necesare identificării elevilor cu 

nevoi educaţionale speciale şi realizării programelor individualizate de învăţare; 

- diriginţi pentru a fi bine pregătiţi din punct de vedere psihopedagogic şi a folosi resursele cele 

mai potrivite în comunicarea cu elevii cu nevoi speciale; 

- elevii pentru a dezvolta sentimente de empatie, înţelegere, toleranţă, sprijin şi colegialitate; 

- părinţii pentru a încuraja şi educa copiii pentru a se dezvolta într-un mediu educaţional incluziv; 

- realizarea infrastructurii specifice pentru elevii cu deficienţe (căi de acces, cabinete, facilităţi 

de recuperare); 

- instruirea personalului didactic auxiliar de sprijin pentru a adopta un comportament binevoitor 

şi încurajator faţă de copiii cu deficienţe; 

- asigurarea unui mediu securizant afectiv, adecvat educaţiei incluzive; 

- îndepărtarea factorilor de stres pentru copiii cu cerinţe educaţionale specifice (zgomote 

excesive, voci ridicate sau stridente, factori care conduc la atacuri de panică etc.) 

- colaborarea permanentă cu specialiştii în psihopedagogie şi cu asistenţii sociali desemnaţi 

pentru copiii cu cerinţe educaţionale specifice; 
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- diversificarea materialelor informative şi a orelor de formare pentru adoptarea unei educaţii 

incluzive; 

Obiectivele învăţământului integrat parţial sau complet vizează: 

- asigurarea participării la viaţa comunităţii a elevilor cu cerinţe educaţionale specifice prin 

finalizarea educaţiei lor formale; 

- prevenirea agravării deficienţelor şi îndepărtarea cauzelor ce le-au provocat 

- asigurarea asistenţei şi consilierii permanente, în sensul ghidării spre autonomie personală şi 

viaţa independentă şi a inserţiei sociale conform propriilor aspiraţii;  

- evitarea oricăror tipuri de discriminări care să vizeze persoanele cu cerinţe educaţionale 

specifice şi eradicarea bullyingului;  

Obiectivele specifice predării în cazul elevilor cu CES depind de materia predată şi sunt adaptate 

potenţialului lor de lucru. Ele derivă din obiectivele stabilite pentru nivelul elevilor din învăţământul 

de masă. De aceea, cooperarea cu specialiştii în psihopedagogie, asistenţii sociali sau cu profesorii 

care predau în instituţii de învăţământ special este benefică.  

Pentru că adesea pregătirea pentru a integra elevii cu cerinţe educaţionale specifice presupune 

formarea şi pregătirea cadrelor didactice în domenii destul de diferite celor de specialitate, care 

necesită acţiuni pregătitoare şi de informare: limbajul semnelor, exerciţii de respiraţie, exerciţii de 

kinetoterapie, jocuri educaţionale etc.  

În plus, în procesul instructiv-educativ, elevii cu cerinţe educaţionale specifice pot antrena (în 

funcţie de nevoile specifice sau dezabilităţile pe care le prezintă) participanţi multipli: alte cadre 

didactice (inclusiv de sprijin), administrative, părinţi, elevi sau specialişti din afara şcolii (de exemplu, 

asistentul social).  

Ca şi alte aspecte ale procesului educaţional, evaluările periodice constituie repere pentru 

constatarea realizării obiectivelor, calitatea intervenţiilor şi rezultatele obţinute. Bineînţeles şi în cazul 

evaluării, pot fi antrenaţi mai mulţi participanţi care pot contribui la elaborarea, realizarea, revizuirea 

şi actualizarea unui plan educaţional individualizat. În funcţie de rezultate, adaptările pot fi continuate 

sau schimbate.    

În concluzie, un învăţământ special integrat învăţământului de masă necesită multă deschidere 

şi disponibilitate din partea tuturor participanţilor la actul educativ. Dar o societate modernă este o 

societate în care există preocupare pentru educaţia tuturor elevilor, iar nivelul de educaţie şi gradul de 

civilizare al unei ţări este dat şi de modul în care îşi integrează persoanele cu deficienţe.  
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Rolul învăţării unei limbi moderne în dezvoltarea personală a elevilor cu CES integraţi în 

învăţământul de masă 

Prof. Pintilei Daniela 

 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani 

 

Deschiderea şcolii spre o formă incluzivă, care să permită elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale să se integreze în clase din învătământul de masă este o şcoală modernă, preocupată să asigure 

tuturor dreptul la educaţie. Orientările actuale în domeniul incluziunii stabilesc câteva principii în 

vederea asigurării educaţiei incluzive efective şi de calitate. Unul din acestea vizează formarea cadrelor 

didactice pentru a desfăşura ore cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale.  

Un copil cu cerinţe speciale, care este integrat într-o clasă obişnuită poate, conform specialiştilor, 

prin cooperare şi interacţiune cu colegii de clasă şi cu profesorii să-şi dezvolte cunoştinţele, limbajul 

şi gândirea. Omul adoptă practici prin mimetismul social. Din această perspectivă, şcoala trebuie să 

ofere un mediu social pozitiv, care să determine practici şi modele sănătoase şi să influenţeze progresul 

şcolar.  

Iar un rol decisiv în crearea unui mediu prielnic de dezvoltare îl au profesorii. Succesul în 

educaţie depinde fundamental de profesorii implicaţi, interesaţi nu numai de ceea ce elevii trebuie să 

înveţe, ci şi de modul efectiv în care aceştia pot să înveţe, interesaţi de competenţele şi atitudinile ce 

pot fi dezvoltate, nu numai de cunoştinţe.  

Incluziunea este un proces care stimulează nivelul învăţării şi al participării pentru toţi elevii. Iar 

ea are loc concomitent cu creşterea gradului de implicare al elevilor. O şcoală incluzivă este o şcoală 

în mişcare, unde elevii sunt implicaţi activ în actul educaţiei.  

Predarea limbilor străine copiilor cu cerinţe educaţionale speciale este un proces complex şi 

fiecare profesor îşi asumă o politică educaţională proprie, metode şi strategii didactice care să 

corespundă nevoilor acestor elevi. Principiile incluziunii susţin dreptul tuturor copiilor să 

experimenteze învăţarea unei limbi moderne, ca modalitate de a progresa cognitiv, lingvistic, 

psihologic, social şi cultural.  

În acest context, în cadrul orelor de limbi moderne, metodele interactive sunt cele care pot, odată 

cu asimilarea unor cunoştinţe, să şi integreze elevii în grup, pentru că prin participare şi activităţi 

ludice, copiii interacţionează mult mai uşor, se simt liberi, fiind totodată activi. Aceste metode permit 

în acelaşi timp profesorului să le studieze comportamentul şi să adopte strategii de lucru diferenţiat, 

dar şi să evalueze competenţele lingvistice acumulate. 

De asemenea, antrenarea în forme multiple de lucru poate contribui la integrarea elevilor cu CES 

în interiorul unei clase. De exemplu, activităţile pe perechi, sau în grupuri, unde fiecărui elev i se 

atribuie un rol, sunt stimulative pentru elevii cu CES. Desigur, cunoaşterea cât mai amănunţită a 

formelor de deficienţă a acestor elevi, a dizabilităţilor care îi împiedică să înveţe în mod normal, 

comunicarea cu părinţii acestor elevi, cu asistenţii sociali sau cu specialiştii din domeniul 

psihopedagogiei, contribuie mult la adaptarea metodelor şi a strategiilor de lucru ale profesorului.    
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Cel mai adesea, într-o clasă există elevi cu niveluri diferite de pregătire pentru învăţare, de aceea 

profesorul trebuie să aplice strategii didactice diferenţiate pentru a maximiza nivelul de performanţă 

şcolară a fiecărui elev. De aceea, aplicarea curriculumului diferenţiat este o soluţie frecventă pentru 

atingerea obiectivelor propuse. Curriculumul diferenţiat este abordarea curriculară care renunţă la 

furnizarea unui curriculum unic tuturor elevilor şi permite, în mod oficial, existenţa unor forme 

alternative pentru anumite categorii de elevi.  

Există adesea convingerea că învăţarea limbilor străine pentru un copil cu cerinţe educaţionale 

speciale poate irosi timp preţios, care ar putea fi valorificat în mod mai profitabil în predarea 

competenţelor mai importante pentru dezvoltarea lor pentru viaţă.  Totuşi, profesorul de limbi moderne 

poate contribui şi la fixarea unor concepte importante în limba maternă.  

De exemplu, din punct de vedere lexical, elevul cu CES va asimila, prin comparaţie, mai uşor 

sensul unor cuvinte sau expresii, va asimila acte de bază ale vorbirii necesare comunicării în orice 

limbă. Din punct de vedere gramatical, orele de limbi moderne pot ajuta un elev cu CES să distingă 

între părţile de vorbire (substantivul, adjectivul, verbul etc.) sau să asimileze timpurile verbale. Timpul 

acordat lecturii poate ajuta un elev cu CES să-şi îmbogăţească vocabularul, iar exerciţiile de pronunţie 

(discriminarea între sunete) sau de dicţie îl poate ajuta să facă distincţia între tipurile de propoziţii 

(enunţiativă, interogativă, exclamativă, imperativă etc.). Inclusiv ortografierea sensului cuvintelor 

contribuie la fixarea regulilor de ortografie sau de despărţire în silabe. Nu în ultimul rând, lărgirea 

orizontului cultural contribuie la inserţia oricărui om în societate.  

În învăţarea limbilor moderne sunt incluse mereu noţiuni şi cunoştinţe care trimit la alte materii 

de studiu: geografie, istorie, cultură civică, muzică, desen, calcul etc. Metodele de lucru şi 

diversificarea lor contribuie la însuşirea mult mai facilă a cunoştinţelor, la coroborarea celor 

acumulate. În timpul orelor de limbi moderne strategiile de lucru sunt cel mai adesea ludice, trimit la 

intuiţie, antrenează imaginaţia. Elevii învaţă prin descoperire, interpretează, cântă, ghicesc, recită, 

repetă şi se joacă (jocul este o metodă folosită la toate vârstele). Cu cât se face apel la mai mulţi stimuli 

(simţ, văz, auz, pipăit, miros), cu atât cunoştinţele acumulate sunt mai clare, mai uşor de asimilat şi de 

fixat.  

Studiul limbilor moderne este util pentru orice persoană. În dezvoltarea personală, un copil îşi 

poate dezvolta atât creativitatea, cât şi viziunea de ansamblu asupra şcolii. Cunoaşterea unei limbi 

străine contribuie, de asemenea, la creşterea gradului de toleranţă socială a unei persoane. Prin 

cunoaşterea altor culturi, elevul nu doar învaţă, simte şi înţelege noi stiluri de viaţă, noi viziuni asupra 

lumii. Toleranţa lui va creşte pe măsură ce înţelege diversitatea.  

Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă constituie o provocare pentru orice profesor 

(inclusiv pentru profesorii de limbi moderne, care pot apela la o gamă largă de metode şi strategii 

didactice), o problemă actuală, iar reuşita demersului pedagogic ţine mult şi de experienţa personală a 

fiecărui cadru didactic, de disponibilitatea şi de efortul său de a aplica un curriculum diferenţiat ca 

soluţie a integrării.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES 

 

                                                                               Prof. Înv. Preșcolar Oncea Maria 

                                                                               Grădinița P. N. Știuca 

                                                                               

 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le 

oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, 

dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să 

suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea 

normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor 

integra mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor 

cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  

sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o 

muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, 

sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. 

De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de 

învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă 

cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în 

scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de 

învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru 

a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul 

lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite 
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astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă 

acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de 

profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Prof. Daniela Geornoiu 

Școala Gimnazială, Comuna Bunești, JudețulVâlcea 

 

 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, 

sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau 

talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii 

aparţinând minorităţilor lingvistice şi entice…”  
Declaraţia de la Salamanca - Spania, 1994 

 

Incluziunea = oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în 

învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie, 
trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la 
dispoziţia tuturor membrilor societăţii.  
Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu 
nevoi speciale sunt:  
• informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar 
şi pentru copiii ce au abandonat şcoala;  
• sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii 
într-o şcoală integrativă;  
• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;  
• dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare (ex.: 
poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.);  
• implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea 
sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale;  
•implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale;  
•elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, 

prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de problemele 

acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi 

tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, evaluare. 4Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale 

în învatamântul de masă presupune:-a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii 

normali; -a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă 

medicală şi socială etc.) în şcoala respectivă;-a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor 

şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a programelor de integrare;-a permite accesul efectiv al copiilor 

cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (biblioteca, terenuri de sport etc); -a încuraja 

relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală;-a educa şi ajuta toţi copiii pentru 

înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; -a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-

i să se implice în viaţa şcolii;-a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

-a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

 

Copii cu cerințe educative speciale/cu risc sporit de vulnerabilitate: 
✓ copiii migranţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească;

  

✓ copiii din familii numeroase şi/sau monoparentale;
  

✓ copiii din familii cu nivel de trai scăzut;
  

✓ copiii care au fost/sunt supuşi abuzurilor şi exploatării;
  

✓ copiii cu dizabilităţi;
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✓ copiii contaminaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA;
  

✓ copiii cu comportament deviant şi/sau in conflict cu legea.
  

Educația incluzivă: 
• susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 

• urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării;  
• este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, pentru 

comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii;  
• presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea 

copiilor, inclusiv a celor cu c.e.s;  
• este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context; 

• este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive. (Vaida, T.) 

 

Cum se realizează educația incluzivă?  
• Existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul 

nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul 
intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asigurării serviciilor de 
sprijin, principiul cooperării şi parteneriatului.  

• Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în esenţa ei 
atributele de a fi: pedocentristă, progresistă, personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a iubirii.  

• Elaborarea unui curriculum „incluziv“, care să se definească prin flexibilitate şi diversitate: 
curriculum-ul adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor 
suportive; metodologie didactică diversificată, interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare 
diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente.  

• Crearea  şi  funcţionarea  unui  sistem  de  servicii  de  sprijin la  toate  nivelurile  
învăţământului: asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, 
sprijin în învăţare (învăţător/profesor de sprijin). 

 

Forme ale integrării copiilor cu c.e.s. în școala românească  

▪ Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și stabilește 
un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta și susține un nou 
mod de desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul activităților școlare, 
adaptând materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și oferind un cadru confortabil 
tuturor elevilor din clasă.

  

▪ Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli de masă 
unde să intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice și al 
specialiștilor din școală, o mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii de copii.

  

▪ Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru copiii 
deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul care se ocupă cu 
elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii, atât în spațiul special 
amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile permit acest lucru, colaborând direct cu 
educatorii din clasele unde sunt integrați copiii.

  

▪ Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu cerințe 
speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant (specializat in munca 
la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa la activitatile scolii 
respective.

  

▪ Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul itinerant este 
responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de sprijinire a copilului și 
familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește evoluția școlară a copilului, 
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colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul și intervine atunci când apar probleme 
de învățare sau de adaptare a copiilor la anumite

 
 

cerințe școlare. 

 

  

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

 

1. Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 
- hiperactivitate;  
- slabă capacitate de a fi atent;  
- orientare confuză în spațiu și timp;  
- incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale;  
- poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie;  
- este ambidextru (după vârsta de 8 ani);  
- inversează literele sau cuvintele;  
- face frecvent greșeli de ortografie;  
- prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul;  
- nu poate sări coarda;  
- dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor;  
- mod defectuos de a ține creionul în mână;  
- caligrafie mediocră;  
- incapacitate de a sări;  
- stângăcie;  
- ezitări la coborârea scărilor;  
- dificultăți de sta într-un picior. 

 
 

2. Documente necesare  

• Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională  
Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o 

cerere prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către 

Comisia de Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept 
subiect copilul. Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va 

întocmi pentru Comisia de Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi 
orientare a copilului.  

Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de sprijin 
pentru copilul în cauză.  

• Planul de servicii personalizate (PSP)  
PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri 
şi obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea 
locală etc.  

• Planul de intervenţie personalizat (PIP)  
În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare.  

• Derularea planului de intervenţie  
Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 

unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, 
metode şi mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare.  
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• Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date 
specifice la nivelul şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere 
o evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă. Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de 
expertiză şi orientare şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un 
plan de intervenţie personalizată în cazul copilului evaluat. 

  
3. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 
 

1) accent pe ideile fundamentale; 

2) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

3) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

4) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

5) recapitularea obiectivă a acestora; 

6) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre  
didactice care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, 
prin: recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv.  

În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, atunci 
predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin.  

Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi 
de 2-3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în 

detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu 
c.e.s. din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de 

a socializa, este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu 

c.e.s., cât progresul la nivel social şi aptitudinal al acestuia.  
În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor 

diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi.  
4. Îndatoririle părinţilor copilului cu c.e.s.:  

• să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii;  
• să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară:  
- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 
- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP;  
- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 
- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare;  

•  să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor;  
• să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, 

activităţi sportive etc. 

„... în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devremesau mai târziu [...] toate aceste roade 
sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? 
De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” Comenius 
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ȘCOALA PENTRU TOȚI 

                        

Prof. înv. primar Maier Nicoleta 

Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu”, Cluj Napoca 

 

 Educaţia este un drept esenţial al fiecărui copil şi trebuie să se adreseze tuturor copiilor, 

valorificând diferenţele care există între ei – de ordin cultural, economic, de ritm, de stil de învăţare, 

de deficienţe posibile, de tulburări ale învăţării şi dezvoltării fizice sau intelectuale. În aceste condiţii, 

problematica incluziunii/ integrării şcolare a copiilor cu cerinţe educative speciale sau provenind din 

medii socio-culturale dezavantajate a devenit un domeniu prioritar de acţiune şi pentru specialiştii din 

sistemul nostru de învăţământ, în contextul promovării principiilor educaţiei pentru toţi şi al 

normalizării vieţii persoanelor cu cerinţe speciale. 

 Reprezentând şi un mediu important de socializare, şcoala are un rol important în procesul de 

integrare, prin formarea, în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale a unor conduite şi atitudini, a 

unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. Integrarea şcolară este un proces de includere, 

la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative 

speciale. 

 Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind considerată 

prima instanţă de socializare), integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare 

socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitarea integrării 

ulterioare în viaţa comunitară, prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi 

favorabile acestui proces. În plus, integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor 

didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către elevii fără probleme a problematicii şi potenţialului 

de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor care, din motive independente de voinţa 

lor, au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instruire şi educaţie din şcoală şi de anumite 

facilităţi pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunităţii. Utilizarea 

conceptului ,,cerinţe educative speciale” se referă la adaptarea, completarea şi flexibilizarea educaţiei 

pentru anumiţi copii în vederea egalizării şanselor de participare la educaţie, în medii de învăţare 

obişnuite. 

 ,,Şcoala pentru toţi” trebuie înţeleasă ca ,,educaţia pentru fiecare”, ca o abordare diferenţiată şi 

personalizată a proiectului şcolar şi a sprijinului necesar fiecărui individ uman. Educaţia integrată este 

din ce în ce mai mult abordată în ultima vreme, avându-se în vedere egalizarea şanselor la educaţie a 

tuturor copiilor. 

 În prezent, termenul de ,,educaţie integrată” este înlocuit tot mai des cu cel de ,,educaţie 

incluzivă”. Integrarea copiilor cu cerinţe speciale în învăţământul de masă este un proces complex care 

presupune respectarea unor principii de bază şi care se desfăşoară în mai multe etape. Pentru a avea 

succes, integrarea trebuie realizată de timpuriu pentru că atunci diferenţele dintre copii sunt mai mici 

şi nu vor fi resimţite atât de puternic. Copiii cu cerinţe educative speciale se adaptează greu la relaţiile 

interpersonale, de aceea părinţii au rol de mediator între copil şi persoanele străine. 

 Principiul şcolii incluzive, susţinut atât de legislaţia naţională cât şi de cea internaţională, 

conferă tuturor copiilor dreptul la învăţătură, oriunde este posibil, indiferent de starea lor fizică, 

intelectuală, emoţională sau de diferenţele de origine etnică, religioasă, culturală. Astfel, conceptul de 

educaţie incluzivă are la bază principiul dreptului la egalitate în educaţie pentru toţi copiii, indiferent 

de mediul social sau cultural de provenienţă, religie, etnie, limbă vorbită sau condiţiile economice în 
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care trăiesc. Alături de acestea, rolul şcolii este şi acela de a sprijini familiile să aibă încredere în 

resursele proprii, de a face faţă greutăţilor cu care ele se confruntă. Nici un specialist sau cadru didactic 

nu ar trebui să spună părinţilor că ,,nu mai este nimic de făcut” pentru copilul lor, iar programele de 

intervenţie şi sprijin să sprijine familiile. Familiile sunt diferite, necesităţile lor de a fi sprijinite sau 

posibilităţile de a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are potenţialul său, nevoile sale 

unice, care trebuie valorizate corespunzător de către şcoală. 

 Învăţământul actual este în continuă transformare evolutivă. ,,Şcoala incluzivă” este denumirea 

instituţiei unde au acces toţi copiii unei comunităţi, indiferent de mediul de provenienţă, în care sunt 

integraţi, într-o formă sau alta, şi copiii cu CES în educaţie, unde programul activităţilor didactice are 

la bază un curriculum specific, individualizat şi adaptat şi unde participarea personalului didactic la 

activităţile educative din clasă se bazează pe un parteneriat activ între profesori, profesori de sprijin, 

specialişti în educaţia specială şi părinţi. 

 Preocupările cadrelor didactice sunt îndreptate, în special, în direcţia perfecţionării activităţii 

educative şi a practicii şcolare. Toate aceste preocupări au ca scop principal eficientizarea activităţii 

de instruire şi educaţie. Evaluarea efectelor produse se raportează atât la cadre didactice şi elevi, cât şi 

la procesul didactic. Scopul educaţiei integrate îl constituie maximizarea abilităţilor şi performanţelor, 

pornind de la registrele şi nivelurile deja existente, normalizarea existenţei acestor persoane, 

dobândirea unei competenţe sociale optime, care să le asigure o inserţie benefică şi persoanelor aflate 

în dificultate. 

 Diferenţele dintre oameni sunt normale şi ele trebuie acceptate şi de aceea trebuie să creăm un 

cadru prielnic învăţării, pentru toţi copiii şi să găsim soluţii pentru a  asigura o educaţie incluzivă. 

Fiecare individ este purtătorul unei particularităţi caracteristice, cu răspunsuri personale la solicitarea 

mediului. Unicitatea vine din stilurile de învăţare, ritmurile dezvoltării, trăsăturile personale, 

capacităţile, competenţele şi comportamentul fiecăruia. Prin natura profesiei, cadrul didactic trebuie 

să fie un bun consilier, să-i facă pe copii să-şi atingă propriile scopuri, să găsească soluţii la probleme 

şi să ia singuri decizii. 

Clasa în care va fi integrat copilul cu cerinţe speciale va trebui să primească informaţii într-o 

manieră corectă şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea 

lor pentru a primi în rândurile lor un copil cu dizabilităţi. Sensibilizarea se va face prin crearea şi 

aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), prin discuţii, 

vizitarea unor persoane cu deficienţe, ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor care 

au dizabilităţi. Primirea în clasă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el, trebuie 

să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuie să fie tratat la fel ca ceilalţi copii din clasă. 

Conduita şi atitudinea învățătorului trebuie să demonstreze celorlaţi copii că i se acordă şcolarului cu 

dizabilităţi aceeaşi valoare ca şi celorlalţi, respectându-se principiul democratic al valorii egale. 

Cadrul didactic trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate care pot 

semnifica, de fapt, devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprime aceleaşi 

aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Învățătorul 

trebuie să îşi asume rolul de moderator, să promoveze contactul direct între copiii din clasă şi să 

direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale. De 

asemenea, trebuie să îi încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie, sădindu-le încrederea în 

forţele proprii, în propria reuşită, în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese 

speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. 
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În educaţia integrată, rolul esenţial îl deţine cadrul didactic. El devine principalul factor de 

acţiune şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES. Acesta 

trebuie să îşi îmbogăţească pregătirea pedagogică, să manifeste interes continuu pentru identificarea, 

evaluarea şi reprogramarea periodică a conţinuturilor învăţării pentru fiecare elev, să coopereze în 

parteneriat cu familia, cu profesorul de sprijin şi cu ceilalţi membri ai echipei educaţionale. 

Integrarea şi incluziunea solicită cadrelor didactice competenţa de rezolvare a problemelor 

legate de flexibilitatea curriculum-ului, în raport cu cerinţele educative speciale ale copiilor integraţi, 

de adaptare a metodelor, de creare de noi mijloace, de schimbare a sistemului de evaluare. Scenariul 

învățătoarei îi orientează pe copii să opteze, să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime 

ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. În clasele incluzive, copiii cu sau fără probleme ajung să 

înveţe împreună dar şi unul de la celălalt. Un climat de prietenie este foarte important în dezvoltarea 

învăţării. Capacitând copiii să stabilească astfel de relaţii între ei, se creează un mediu optim de 

învăţare. Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în microgrupul din care fac parte, participând la 

jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau chiar create de ei. Orice efort educativ 

bazat pe identificarea cerinţelor educative speciale se cere orientat spre viitorul copilului, prin 

dezvăluirea treptată a potenţialului bio-psihic, a laturii dezvoltării psihice şi comportamentului 

copilului, a ceea ce poate face acum şi mai ales în viitor. Competenţa de a lucra în echipă cu ceilalţi 

colegi şi cu familiile acestora pentru a găsi soluţii în satisfacerea cerinţelor educative speciale, ca şi 

competenţa de management a clasei cu o mare diversitate individuală, se adaugă celor de mai sus.  
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INTEGRAREA  ȘCOLARĂ 

 

prof. înv. preșc.Șomoiag  Lucia 

G.P.P.  Nr. 18 Buzău 
 

Integrarea elevilor cu cerințe educative speciale presupune o călătorie ce nu ar trebui întreruptă 

niciodată, deoarece ocupă un loc esențial în devenirea umană, unește toate compartimentele educației, 

are un rol important în munca educativă și o puternică influență asupra personalității aflate în formare. 

Asigurarea succesului în viață depinde în mare măsură de achizițiile fundamentale dobândite în timpul 

anilor de studiu, deschizând elevilor o nouă cale către cunoaștere. 

Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de 

nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în 

cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.Diferenţierea 

şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală 

este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă.  

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu cerințe educative speciale în învățământul de 

masă, pentru a le oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase și  echilibrate. De 

asemenea, educația integrată a copiilor cu cerințe educative speciale, urmărește o cât mai mare 

apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea capacităților fizice și psihice, prin   

implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să 

permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient 

dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației 

pentru activitate în general și pentru învațare în special. 

Orice copil cu cerințe educative speciale trebuie să beneficieze de un program adecvat si 

adaptat propriilor nevoi. Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului 

subiectului  deficient  și să se creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării 

eficiente în comunitatea normală.  

Formele de integrare a copiilor cu cerințe educative speciale pot fi următoarele: clase diferenţiate, 

integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele 

obişnuite. 

În cadrul școlarizării copiilor cu cerințe educative speciale, există o serie de etape ce trebuiesc 

parcurse:  

❖ trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii,  

❖ trebuie să li se recunoască dreptul  la educație,  

❖ trebuie să se asigure integrarea lor în cadrul învățământului de masă. 

Înșcoalăcopiiicucerințe educative speciale au:un curriculum planificatdiferenţiat, programe de 

terapielingvistică, programede tratamentlogopedicspecializat, programespecifice de predare-

învăţareşievaluarespecializate, adaptateabilităţilorlor de citire, scriere, calcul.  

 Înșcolile de masăundesuntintegrațicopiii cu cerințe educative specialestilul de 

predarepentrutrebuiesă fie cât mai apropiat de stilul de învăţarepentru ca un volum mai mare de 

informaţiisă fie acumulatînaceeaşiperioadă de timp. Acestlucru este posibildacă este cunoscutstilul de 

învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluareeficientă care ne permitesăştim cum învaţăcopilul, dar 

şi ce și cum este necesarsă fie învăţat. 
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De asemeneacopiii au nevoiede ajutorsuplimentardinparteaprofesorilorşicolegilor, 

fiindnevoiesăprimeascăînactivitateaşcolarăconţinuturişisarcinisimplificate. 

Într-o abordareincluzivătoţieleviitrebuieconsideraţi la fel de importanţi, fiecăruiasăîi fie 

valorificatecalităţile, pornind de la premisacăfiecareelev este capabilsărealizezeceva bun.  

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a copilului faţă de şcoala pe care o urmează;  

❖ condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului;  

❖ consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare;  

❖ situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate 

pentru educaţia sa. 

Activitatea de integrare, activitateadesfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte 

eficienţãdacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, copilul cu cerințe educative specialeo 

frecventeze regulat. 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 

Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie 

fãcutã cu mult simț de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 
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Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă 

prof.înv.preșcolar Avram Dănuța-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.18 Buzău 

 

O abordare fundamentală pentru succesul şcolar şi recuperarea deficienţelor de învăţare ale 

copiilor cu CES este accentul mare pus pe solidaritate şi activitate în echipă (atât în clasă şi în şcoală, 

cât şi în afara ei, atât din partea celorlalţi beneficiari ai educaţiei cât şi a cadrelor didactice) şi mai puţin 

pe competiţie. 

Pentru a se asigura egalizarea şanselor educaţionale ale copiilor cu CES integraţi, aceştia 

trebuie sprijiniţi atât la nivelul şcolii cât şi al comunităţii. Măsurile de suport pot fi foarte variate, de 

la schimbarea orarului, clasei, conţinuturilor curriculare, asigurarea accesibilităţii fizice sau de 

comunicare alternativă, cadre didactice specializate, profesori de sprijin la clasă sau în afara ei, forme 

de sprijin în afara timpului de lecţii, inclusiv în colaborare cu familia şi alţi factori implicaţi în 

recuperarea lui pe toate planurile.  

Factorul determinant al succesului integrării şi adaptării şcolare este 

educatorul/învăţătorul/profesorul clasei şi în mod deosebit aşteptările acestuia faţă de copilul cu 

deficienţe. Dacă acesta consideră că un anumit copil este incapabil să înveţe sau este aşezat rigid într-

un “pat procusian” – “acest copil doar atât poate”/ “acest copil nu poate executa această sarcină precum 

ceilalţi copii” – şansele de succes ale acestuia sunt minimalizate de la început. Dacă, dimpotrivă acesta 

are încredere în posibilităţile tuturor copiilor, chiar şi cei mai lenţi decât aceştia pot obţine rezultate 

mai bune. 

 Pentru copiii cu CES acest “efect Pygmalion” are o importanţă covârşitoare. Profesorul nu 

trebuie să accentueze dificultăţile copilului sau să creeze altele noi. Intreg sistemul de strategii şi 

metode utilizate de acesta la clasă precum şi colaborarea dintre cadrele didactice implicate în educarea-

instruireaadaptarea-recuperarea copilului cu CES din şcoală/grădiniţă, dintre acestea şi alte persoane 

din afara ei, pot pot contribui semnificativ la reuşita şcolară a copilului cu diverse deficienţe. 

 Există copii cu deficienţe intelectuale, psihice, de dezvoltare, senzoriale, locomotorii, cu 

dificultăţi specifice de învăţare, cu tulburări de comportament sau de conduită socioafectivă, cu boli 

cronice sau genetice, copii la care tulburarea de limbaj este o consecinţă a uneia dintre aceste 

deficienţe. 

Tipuri de deficienţe: 

•Deficienţe intelectuale uşoare sau moderate, intelect liminar 

•Retard general de dezvoltare 

•Boli şi sindroame  genetice (Down, Bardet_Biedl, sindrom Turner etc) 

•Malformaţii congenitale  

•Autism 

•ADD, ADHD 

•Deficienţe senzoriale(hipoacuzii, tulburări de vedere) 

•Boli neurologice, disfuncţii de sistem nervos central, infecţii severe care duc la deficienţe 

locomotorii  

•Tulburări de învăţare 

•Tulburări de comportament sau ale conduitei socioafective 
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•Tulburări metabolice şi boli autoimune 

Aria tulburărilor de limbaj la copii cu CES este vastă ca şi la copilul normal doar ca depinde 

in  mare măsură de specificul deficienţei acestora: 

            -Tulburări de dezvoltare generală limbajului: nedezvoltare / întârziere a vorbirii, mutism 

psihogen   

            -Tulburări de pronunţie/articulare: dislalii simple sau polimorfe, centrale sau periferice, uşoare 

sau severe, obişnuite sau audiogene 

-Tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii: bâlbâiala, logonevroza etc 

-Tulburări ale vocii: afonie, disfonie, fonastenie, mutaţia fiziologică sau patologică a vocii etc. 

-Tulburări ale limbajului scris-citit:dislexie, disgrafie sau sindrom dislexico-disgrafic 

Copiii cu CES integraţi necesită: 

• un efort mai mare din partea factorilor implicaţi în recuperarea lui pluridisciplinară 

• asigurarea unui suport, sprijin în învăţare-recuperare prin convergenţa eforturilor factorilor 

implicaţi intr-o echipă interdisciplinară 

• programe terapeutice adaptate particularităţilor lor de dezvoltare şi diagnostic 

• instrumente de lucru şi materiale specifice  

• uneori şi ambianţa de lucru diferită, adaptată posibilităţilor lor de acces şi învăţare-recuperare.   

În cazul acestor copii cu CES, terapia logopedică este esenţială. Ea presupune, indiferent de 

tipul tulburării de limbaj următoarele etape: 

- depistarea copilului cu CES şi tulburări de limbaj 

- evaluarea complexă: studierea cazului (istoricul medical, studiul documentelor medicale 

relevante pentru logoped, certificate de încadrare într-o categorie de persoană cu deficienţe, anamneza 

cu specific logopedic, convorbiri cu membrii familiei, însoţitorul, aparţinătorul legal, asistent maternal, 

etc), examinare psihlogică, examinare logopedică 

- studiul teoretic al cazului, deficienţei, documentarea 

- identificarea persoanelor care se ocupă cu îngrijirea, educarea, instruirea şi recuperarea 

copilului 

- alcătuirea unei echipe de colaboratori în vederea recuperării limbajului copilului cu CES  

- proiectarea unui plan de intervenţie logopedică  în funcţie de diagnostic 

- intervenţia propriu-zisă - alegerea în parteneriat a unor modele de colaborare în vederea 

recuperării limbajului dincolo de cabinetul logopedic 

- evaluări periodice şi evaluarea finală - feedback-ul  

 Metodele şi tehnicile genererale în terapia tulburărilor de vorbire la copiii cu CES sunt, în 

mare, aceleaşi ca şi pentru copilul normal, diferă doar accentul pus pe una sau alta dintre ele precum 

şi durata, ponderea ei ca timp într-o şedinţă sau pe parcursul terapiei; de ex.:    

-la un copil cu tetrapareză spastică sau alte tulburări neuromotorii o pondere mare va avea 

educarea mişcărilor articulatorii, exerciţiile pentru mobilizarea aparatului fonoarticulator necesitând 

mai multe şedinţe   

-la copilul cu bâlbâială, creşte ponderea exerciţiilor pentru educarea respiraţiei   

-la copilul cu tulburări auditive, exerciţiile pentru dezvoltarea auzului  

O abordare fundamentală pentru succesul activităţii terapeutice şi recuperarea deficienţelor de 

limbaj şi de  învăţare ale copiilor cu CES este accentul mare pus pe solidaritate şi activitate în echipă, 
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atât în cabinetul logopedic, cât şi în afara lui, atât din partea celorlalţi factori implicaţi în creşterea, 

îngrijirea şi educarea copiilor cât şi a cadrelor didactice cu care aceştia intră în contact. 

Cooperarea şi parteneriatul în asigurarea sprijinului la clasa pentru copiii cu CES integraţi au 

în vedere modalităţi de intervenţie şi sprijin în echipă pentru facilitarea instruirii acestor copii şi pentru 

recuperarea lor, atât în ceea ce priveşte deficienţa lor psihofizică în general cât şi a limbajului în 

special.  Profesorul logoped are o pondere însemnată în această reuşită prin activitatea sa de recuperare, 

corectare a limbajului sub toate aspectele, ajutându-l pe copil atât să se facă mai uşor înţeles de ceilalţi, 

să comunice cu mai multă uşurinţă şi interes, precum şi să-şi însuşească mai bine  actul lexico-

grafic.   Cadrele didactice implicate în această echipă sunt profesorul de clasă şi celelalte persoane cu 

statut de cadru didactic implicate în instruirea-recuperarea copilului: profesor de sprijin, logoped, 

kinetoterapeut, etc   

Cadrul didactic de la clasă poate oferi informaţii logopedului cu privire la comportamentul 

verbal al copilului şi poate semnala tulburările de scris-citit survenite pe parcurs, după examinarea 

logopedului; el poate sprijini la rândul lui logopedul în demersul terapeutic prin însuşirea unor tehnici 

specifice de corectare.  Constituirea unui parteneriat între cadrul didactic de la clasa obişnuită şi cel 

specializat se poate realiza în forme variate, în funcţie de circumstanţe şi de preferinţele consensuale. 

Indiferent de maniera adoptată fiecare are o experienţă şi o importanţă crucială pentru succesul şcolar 

al copilului cu CES integrat.  

 Angajarea şi responsabilizarea familiei în demersul terapeutic este fundamentală pentru reuşita 

recuperării. La orice copil, în mod particular la cel cu CES, gradul de interes şi de colaborarea a 

părinţilor cu grădiniţa sau şcoala şi în cazul nostru cu cabinetul logopedic este cel mai adesea direct 

proporţional cu rezultatele obţinute de copii. Formele de colaborare şi sprijin reciproc sunt diverse, 

deoarece, ca şi în cazul copiilor, familiile sunt diferite, necesităţile lor de a fi sprijinite sau posibilităţile 

e a oferi sprijin pot fi extreme de diverse. 

O colaborare eficientă trebuie să se bazeze pe respect reciproc, atitudine imparţială, empatie 

faţă de părintele copilului cu CES.  

Forme de colaborare cu familia: 

• activităţi de oferire de informaţii: familiile primesc informaţii despre deficienţa copilului 

•activităţi de împărtăşire de informaţii: şedinţe pentru planificarea programelor de intervenţie, 

a activităţilor de colaborare; informaţiile vin din partea ambelor părţi. 

• sprijin colaborativ pentru recuperare ( intervenţii comune, membrii familiei lucrează împreună 

cu logopedul pentru fixarea obiectivelor planului de recuperare) 

• pregătirea părinţilor: învăţarea şi acumularea cunoştinţelor şi tehnicilor folositoare părinţilor în 

vederea recuperării deficienţei copiilor. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU DEFICIT DE ATENȚIE ȘI DEVIANȚĂ 

COMPORTAMENTALĂ 

 

Prof. ȋnv. preşc. Teodorescu  Daniela 

G.P.P.  Nr.  18  Buzãu 

 

Тrăim într-o lumе еxtrеm dе dinɑmică ɑl cărеi dеѕtin trеbuiе ѕă ni-l ɑѕumăm, în numеlе 

trеcutului ɑcеѕtеi рlɑnеtе dɑr şi ɑl viitorului cɑrе ѕе рrеfigurеɑză lɑ orizont şi tocmɑi dе ɑcееɑ, ɑcеɑѕtă  

ɑfirmɑţiе ɑ foѕt un ѕimbol dе lumină реntru tеmɑ ɑlеɑѕă dе minе. Omul рrin nɑturɑ ѕɑ еѕtе o fiinţă 

rɑţionɑlă şi еѕtе unicul crеɑtor ɑl lumii dе ɑѕtăzi.  

Deficitul de atenție și hiperactivitatea sunt manifestări la fel de frecvente ca în trecut, însă 

această problemă nu era dezbătută atȃt de stringent ca în zilele noastre.  Sănătatea mintală presupune 

o dezvoltare armonioasă a  funcțiilor motorii, cognitive și verbale, adaptarea și socializarea optimală 

și completă a copilului în familie, colectiv și societate. Manifestările specifice deficitului de atenție și 

hiperactivității apare  și  se  dezvoltă în contextul  învățămȃntului de  masă, iar intervenția 

psihopedagogică depinde, de experiența și orizontul de cunoaștere al cadrelor didactice. Consider că, 

deficitul de atenție și hiperactivitate reprezintă o ,,categorie specifică’’ de cerințe  speciale. 

Deficitul  din  sfera  atenție și hiperactivității și alte manifestări ca impulsivitatea sau funcțiile 

executive deficitare, îi expun pe copiii care  prezintă astfel de tulburări riscului performanței școlare 

scăzute. Copiii cu  deficit de atenție și hiperactivitate își însușesc mai greu deprinderile de organizare, 

planificare, management al timpului, în comparație cu colegii lor, care nu prezintă astfel de tulburări. 

Astfel  tuturor copiilor trebuie să le asigurăm satisfacerea nevoilor de bază, prin respectarea drepturilor 

de dezvoltare, nu numai pentru supraviețuire și protecție, ci și pentru a-și dezvolta abilitățile mentale 

și fizice, personalitatea, talentele etc. 

Consiliera  prin joc contribuie la dezvoltarea armonioasă a școlarilor mici cu deficit de atenție 

și hiperactivitate, prin îmbinarea  lеgăturii  dintrе joc şi menţinerea atenţiei focalizată pe o anumită 

sarcină o perioada mai mare de timp, întrе climɑtul afectiv-crеɑtiv şi ɑriilе dе ѕtimulɑrе - undе ɑccеntul 

cɑdе ре coрil, ре рɑrticulɑrităţilе individuɑlе ɑlе ɑcеѕtuiɑ, ре рotеnţiɑlitɑtеɑ ѕɑ. 

Copilăria trebuie să aibă la bază jocul. Dar uneori, abilitatea de a se juca devine neplăcută şi 

stresantă mai ales când copilul are deficit de atenție și hiperactivitate. Alegând contextul potrivit şi cu 

o supraveghere atentă, jocul poate îmbunătăţi abilităţile de concentrare a copilului şi poate să-l ajute 

să înţeleagă mai uşor regulile de bază legate de socializare. Prin intermediul jocului se  pot dezvolta 

anumite abilităţi ale copilului, cum ar fi: memoria, atenţia, respectarea unor reguli. 

Copilul trebuie încurajat să vorbească şi să asculte. Sarcinile pe care le primeşte să fie uşor de 

îndeplinit iar când nu reuşeşte, trebuie încurajat. Putem să-l ajutăm să treacă peste un eşec făcându-l 

să înţeleagă ce nu a mers. Este important să învăţăm copilul să analizeze de ce eforturile sale nu au 

fost încununate de succes: obiectivul a fost prea dificil? ar fi putut să acţioneze altfel?  Se va evita mai 

ales formularea unor judecăţă globalizante de tipul „eşti un leneş”, care descalifică şi umilesc copilul. 

Din fericire, putem face multe lucruri pentru a creşte stima de sine a copilului şi a de a îndepărta 

sentimentele de eşec pe care le încearcă. Cu cât copilul are mai multă încredere în el, cu atât îi va fi 

mai uşor să facă faţă încercărilor ce i le pune în faţă deficitul de atenție și hiperactivitãții. 

Ceea ce diferențiazȃ copiii cu deficit de atenție și hiperactivitate de cei cu o dezvoltare normală 

este frecvența și intensitatea cu care apar tulburările comportamentale, elementele  predominante la 
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școlarul mic fiind neastȃmpărul și neliniștea excesivă. Neatenția și impulsivitatea pot contribui la 

rezolvarea neadecvată a sarcinilor și instrucțiunilor trasate sau efectuarea neadecvată a sarcinilor și 

instrucțiunilor trasate sau efectuarea neglijentă a activităților repartizate. 

Copiii prezintă dificultăți în focalizarea și menținerea atenției, în timpul activităților, pentru o 

perioadă îndelungată, ei sunt ușor distrași de ceea ce se întȃmplă în jurul lor și din această cauză, cele 

mai  multe sarcini nu sunt finalizate, în special, cele care presupun efort intelectual susținut. Prezența 

unor stimui distractori, în  cȃmpul atențional, influențeaza focalizarea atenției asupra unei sarcini, 

neavȃnd capacitatea de a selecta stimulii relevanți de cei distractibili, care pot tulbura procesele de 

vigilență sau de reflecție.  

Copilul cu deficit de atenție și hiperactivitate nu trebuie considerat bolnav şi trebuie evitată 

stigmatizarea. Аctivităţilе cɑrе includ ɑbilităţi intеlеctuɑlе, cɑrе реrmit coрiilor ѕă-şi  schimbe 

comportamentul, diminuându-şi activismul, impulsivitatea şi deficitul de atenţie şi, în consecinţă, 

adaptându-se, în mai mare măsură, la cerinţele sociale. Аcеѕtе ɑctivităţi trеbuiе ѕă реrmită fluiditɑtеɑ 

idеilor şi rеɑlizɑrеɑ dе ɑѕociɑţii, în funcţiе dе ɑnumitе critеrii рrеѕtɑbilitе. În gеnеrɑl, jocurilе 

didɑcticе dе oricе fеl рot ѕă rеɑlizеzе cеl mɑi binе ɑcеѕt lucru, рrin vɑriɑtеlе formе în cɑrе ѕе 

dеѕfăşoɑră, рrin ɑtmoѕfеrɑ comреtitivă, dɑr şi dеѕtinѕă şi реrmiѕivă. 

Utilizɑrеɑ unor metode si tеhnici ѕреcificе dе captarea atenţiei, ɑu imрortɑnţă dеoѕеbită în 

încurɑjɑrеɑ şi cultivɑrеɑ gândirii divеrgеntе şi ɑ gândirii еxреrimеntɑlе. 

Dеzvoltɑrеɑ atenţiei nu ѕе rеɑlizеɑză dе lɑ ѕinе, ci еѕtе nеvoiе dе ɑcţiuni continuе şi orgɑnizɑtе 

dе ѕtimulɑrе şi ɑctivɑrе. Ѕtimulɑrеɑ şi ѕɑtiѕfɑcеrеɑ trеbuinţеi dе cunoɑştеrе ɑ coрilului dеtеrmină 

dezvoltɑreɑ potenţiɑlului crеɑtiv, ɑmрlificɑrеɑ flеxibilităţii, fluidităţii, originɑlităţii рlɑѕticе şi 

vеrbɑlе.  

În рѕiһoреdɑgogiе е dеmonѕtrɑt că litеrɑturɑ реntru coрii, folclorul, jocurilе ɑrtiѕticе crеɑtivе 

îmbogăţеştе lumеɑ intеrioɑră ɑ coрiilor, lе trăiеѕc еmoţii, trăiri cɑrе îi ѕеnѕibilizеɑză. Αѕtfеl dе trăiri 

cɑrе ɑdеѕеɑ nu рot ɑvеɑ loc în rеɑlitɑtе, îi реrmit coрilului ѕă-şi crееzе un ɑnumit comрortɑmеnt, o 

ɑnumită ɑtitudinе fɑţă dе cееɑ cеl înconjoɑră. Αvând accеѕ lɑ oреrеlе litеrɑrе, lɑ bogăţiɑ ѕрirituɑlă ɑ 

рoрorului, coрilul îşi formеɑză pe bɑzɑ cеlor ɑudiɑtе, învăţɑtе, ɑnumitе normе morɑlе. 

 În рrocеѕul orgɑnizării ɑctivităţilor, trеbuiеsc ѕă se foloѕеɑѕcă cеlе mɑi modеrnе tеһnologii 

еducɑţionɑlе, mijloɑcе, formе dе orgɑnizɑrе ɑ рrocеѕului dе învăţământ în inѕtituţiilе рrеşcolɑrе 

реntru ɑ ѕtimulɑ şi dеzvoltɑ gradul de concentrarea şi menţinerea atenţiei pe o anumită sarcină lɑ coрii.  

Рrеşcolɑritɑtеɑ еѕtе vârѕtɑ lɑ cɑrе еѕtе imреrioѕ nеcеѕɑră ѕtimulɑrеɑ рotеnţiɑlului intelectual 

ɑl coрilului, nеcunoѕcut ѕɑu nеехрrimɑt încă, рrin cunoɑştеrеɑ şi încurɑjɑrеɑ ɑрtitudinilor, рrin 

mobilizɑrеɑ rеѕurѕеlor ехiѕtеntе şi рrin ѕuѕţinеrеɑ mɑnifеѕtării lor рrintr-o mobilizɑrе intrinѕеcă. Dе 

lɑ ɑcеɑѕtă vârѕtă trеbuiе cultivɑtе unеlе vɑlori, originɑlitɑtеɑ, реrѕеvеrеnţɑ, intеrеѕеlе cognitivе, dɑr 

şi ɑrtiѕticе. 

În concluziе, cele mai evidente dificultăţi caracteristice copiilor cu deficit de atenție și devianță 

comportamentală se manifestă în procesul de adaptare la activitatea şcolară, performanţele lor şcolare 

nefiind la nivelul vîrstei şi al capacităţilor lor intelectuale. Astfel, dacă problemele acestor copii nu 

sunt observate şi nu se propune rezolvarea lor, ei vor prezenta performanţe şcolare slabe, care nu 

reflectă inteligenţa şi aptitudinile reale ale acestora. 
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A    DIFERITELOR CATEGORII 

DE COPII 

 
Prof.Înv.Preșcolari: Ierulescu Daniela 

Grădiniţa Cu Program Normal Pui 

 

 

         Educaţia specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiveducativ al 

copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învăţământului special.  

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale:  

• Toţi copiii trebuie să înveţe împreună indiferent de dificultăţile pe care le 

întâmpină aceştia sau diferenţele dintre ele;  

• Societatea şi şcoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au 

nevoie pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publică;  

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural 

prin asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale;  

• Educaţia egală se realizează prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare 

copil cu deficienţe în funcţie de cerinţa individuală.  

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publică trebuie făcută 

cu mult simt de răspundere de către specialiştii care acţionează la diferite nivele structurale.  

         Activitatea de integrare, activitatea de desfăşurată de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţă 

dacă, pe parcursul şcolarizării în şcoala de masă, să o frecventeze regulat, să participe la acţiunile clasei 

din care face parte şi astfel să devină independent de serviciile educaţionale de sprijin.  

Integrarea şcolară a copiilor cu handicap mintal  

         Se poate realiza, prin integrare individuală în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii 

cu deficienţe în clase obişnuite.  

         Practica psihopedagogică a relevat principilul conform căruia este mai bine să greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învăţătorul obişnuit, decât să subapreciezi calităţile reale, 

orientându-l cu uşurinţă spre învăţământul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţă 

mintală în structurile învăţământului de masă şi ulterior în comunităţile din care fac parte, are nevoie 

de aplicarea unor măsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire.  

         O problema  cu totul specială apare în cazul integrării copiilor cu deficienţe mintala în clasele 

mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitările depăşesc cu mult capacitatea 

lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificări şi al integrării sociale, prin participare 

la activităţile productive , depaseşte ălimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala 
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formă de pregătire profesională pentru această categorie de deficienţe este total inferioară. O posibilă 

soluţie ar fi integrarea acestor copii în şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învăţa o meserie cu cerere 

pe piaţa muncii, urmată de angajarea şi integrarea în unităţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii 

respectivi, fără experienţă şi fără abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi 

îndrumare din partea părinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate.  

  

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere  

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fără a exagera  

cu gesturi de atenţie şi fără a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. 

Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajaţi să se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învăţa să 

evite obstacolele şi să identifice cu mai multa uşurintă locurile unde trebuie  să acorde o atenţie 

deosebită, să fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, să realizeze în 

principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casă, iar acolo unde este posibil, să se adapteze mijloacele 

de învăţământ şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilităţile reale ale acestor elevi.  

         În cadrul activităţilor de predare-învăţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabă 

trebuie să se acorde o atenţie deosebită unor elemente care să asigure egalizarea şanselor în educaţia 

şcolar.  

         În cazul elevilor nevăzători, intervin o serie de particularităţi care afectează procesul didactic, 

deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai 

bogat şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptări speciale pentru 

prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învăţării, este necesară intervenţia unui interpret şi alocarea 

unui timp suplimentar de lucru.  

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz  

   Reprezintă o problemă controversată în mai multe tări din lume, deoarece pierderea auzului la vârste 

mici  determina imposibilitatea dezvoltării normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu 

consecinţe serioase în planul dezvoltării sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii 

de auz, urmat de protejarea auditivă timpurie, este cea mai eficientă cale de compensare a auzului şi 

garanţia reuşitei integrării şcolare a copilului cu tulburări de auz. Odată cu integrarea şcolară a copilului 

deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare 

a conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasa.  
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Integrarea copiilor cu handicap fizic  

         Manifestările din sfera motricitătii trebuie privite în relaţie stransă cu dezvoltarea intelectuală, 

expresia verbală şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţională şi calitarea relaţiilor interindividuale ca 

expresie a interindividuale ca expresie a maturizării sociale.  
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 Optimizarea atenţiei la elevii cu CES integraţi în şcoala de masă 

-Studiu de caz- 

Başu Ionela-Emilia 

Liceul ,,Mathias Hammer” Anina 

 

 

Adaptarea şcolară a elevului presupune existenţa unui set de resurse psihofizice  precum şi 

multiple capacitaţi compensatorii. 

O problemă importantă în adaptarea şcolară a copiilor cu CES o reprezintă modul de organizare 

a activitaţii psihofiziologice a acestora, capacitatea lor de a-şi ierarhiza tendinţele şi de a colecta 

selectiv informaţiile. 

Atenţia este un proces psihofiziologic complex de utilizare selectivă a resurselor cognitive în 

vederea realizării eficiente a activitaţilor noastre. Ea este o condiţie primară pentru funcţionarea 

cognitivă şi comportamentală a subiectului uman. 

Atenţia prezintă mai multe însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: volumul atenţiei, 

stabilitatea, mobilitatea, distributivitatea şi selectivitatea/ concentrarea atenţiei. 

Definitorie pentru atenţie este selectivitatea/ concentrarea. Aceasta se referă la focalizarea 

resurselor cognitive de prelucrare a informaţiilor pe informaţiile relevante pentru scopurile sau 

sarcina subiectului şi la ignorarea informaţiilor irelevante în raport cu acestea. 

Modelele tradiţionale ale atenţiei consideră că informaţiile care sunt receptate la nivelul 

analizatorilor sunt prelucrate automat, mai mult sau mai puţin sofisticat. Astfel, unele sunt 

prelucrate la nivelul trăsăturilor fizice, în timp ce altele sunt prelucrate până la nivel semantic. 

Acest model care consideră că mecanismul principal al atenţiei concentrate îl constituie 

activarea şi prelucrarea  preferenţială a informaţiei relevante pentru subiect, care la rândul ei 

indirect determină/ favorizează ignorarea informaţiilor irelevante pentru subiect, s-a exprimat în 

mai multe teorii specifice concretizate în teste clasice de atenţie precum Testul de atenţie Toulouse-

Pieron, Testul de atenţie Praga. Recent însă acest model a fost redimensionat. Astfel s-a avansat 

ideea că atenţia concentrată nu înseamnă activarea  informaţiilor relevante, ci inhibiţia activă a 

informaţiilor irelevante  pentru subiect. 

Această reconceptualizare teoretică are un impact semnificativ asupra metodologiei şi 

instrumentarului psihologic. 

Cercetările care operaţionalizează atenţia concentrată s-au concretizat în mai multe concluzii:, 

1. Atenţia concentrată este mai slabă la nivelul copiilor, creşte la vârsta adultă, ca apoi să se 

reducă la vârsta înaintată. 

2. Atenţia concentrată este redusă în anumite tulburări psihice şi emoţionale precum 

schizofrenia, tulburări cognitive. 

3. Atenţia concentrată este asociată , corelând pozitiv, cu diferite trăsături de personalitate     

(ex: sugestibilitatea, hipnotizabilitatea). 

4. Fiind o componentă a capacitaţii generale de învăţare, atenţia concentrată este o precondiţie 

importantă precum orice proces de învăţare şi pentru reuşita într-un spectru larg de activităţi 

umane. 

5. Atenţia concentrată este o precondiţie importantă pentru reuşita în diverse meserii. 
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Sistemul orientarii de bază funcţionează prin mai multe componente. Componenta de baza este 

reflexul de orientare (RO). 

Componentele psihologice şi psihobiologice ale copilului sunt componente ale RO la 

schimbarea câmpului de stimuli vizuali şi auditivi. 

Există trei clase de comportamente reflexive de bază (după Nicolai Socolov): 

a) reacţii de orientare (OR) 

b) reacţii defensive (DR) 

c) reacţii de adaptare (AR) 

Sistemul de orientare este dinamic, reglator şi prevăzut cu feedback, având rolul de a regla 

schimbul de informaţii dintre organism şi mediu. OR pregăteşte organismul pentru o recepţie 

selectivă a stimulilor externi. 

La copilul cu CES, atenţia este caracterizată printr-un grad crescut de instabilitate. 

În activitatea de stimulare cognitivă cu această categorie de elevi, am avut în vedere stabilirea 

unui nivel optim de activare psihonervoasă prin folosirea adecvată a modului de expresie verbal şi 

gestual. 

Prezentăm cazul elevei NG din clasa a III-a, Şcoala Generală nr. 170, cu diagnosticul 

psihologic de deficientă mintală uşoară (QI=75), diagnosticul educaţional, dislexo-disgrafie şi 

diagnosticul medical, endocardită. Până în prezent, eleva a fost inclusă în programul de sprijin, 

beneficiind de ajutorul specializat al profesorilor itineranţi. 

Particularităţile psihoindividuale ale elevei: 

• somatic: dezvoltare armonioasă; 

• psihic: întârziere în dezvoltarea psihică; 

               deficit de concentrare a atenţiei; 

               memorie predominant mecanică; 

               limbaj şi comunicare: comunică cu uşurinţă (este vorbăreaţă), 

               vocabular bine dezvoltat 

               temperament extravert. 

• social: socializare bună; 

              susţinere familială bună. 

• educaţional: recunoaşte şi reproduce relativ bine literele alfabetului, dar nu le  poate integra 

la nivelul cuvântului;                            

                    capacitate redusă de a diferenţia unele sunete ale limbii (p-b); 

                    incapacitate de a scrie sau citi spontan după dictare; 

                    memorează foarte uşor cuvintele simple şi le reactualizează; 

                    recunoaşte cifrele (cu unele excepţii); 

                    calculează (oral şi scris) cu greutate în concentrul 1-10. 

• atitudinea personală faţă de activităţile programului de sprijin: 

                    activitea de învăţare i se pare împovărătoare, dar s-a conformat 

                    încă de la începutul programului.                      

         Obiectivele programului: 

A. Cognitive 

1. Formarea deprinderilor corecte de scris- citit şi înlăturarea celor           

    deficitare; 
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2. Formarea deprinderilor de calcul matematic oral şi scris; 

3. Formarea capacitaţilor de concentrare a atenţiei; 

4. Stimularea capacităţii mnezice. 

B. Afective 

1. Armonizarea afectiv-motivaţională; 

2. Stimularea dezvoltării încrederii în sine. 

C. Psihomotrice 

1. Armonizarea psihomotrică. 

În lucrarea noastră am folosit extensia unui obiectiv cognitiv: stimularea capacităţii de 

concentrare a atenţiei. 

Strategiile de intervenţie folosite pentru stimularea capacităţii de concentrare a atenţiei au avut 

în vedere două momente: 

- captarea atenţiei; 

- menţinerea atenţiei. 

Pentru captarea atenţiei am folosit: 

- limbaj receptiv şi expresiv; 

- prompting verbal  si postural care a fost scazut treptat de-a lungul unei activitati; 

- stabilirea contactului vizual; 

- jocul. 

Pentru menţinerea atenţiei am folosit probe curriculare şi probe psihologice. 

A. Probele curriculare folosite pentru menţinerea atenţiei: 

Am solicitat eleva să rezolve anumite probleme şcolare, repetând solicitarea până la rezolvarea 

corectă şi formarea autonomiei. Timpul de lucru a fost crescut progresiv. 

Exemple de exerciţii: 

Limba română: 

- citirea şi scrierea alfabetului; 

- exerciţii de copiere, citire, dictare de cuvinte simple şi propoziţii scurte, 

corectarea acestora cu ajutorul elevei; 

- exerciţii de imitare (scriere) a modelului ideal şi repetarea acţiunii până când dispare greşeala; 

- exerciţii de formare de cuvinte din litere şi sunete care pot fi confundate; 

- sublinierea sunetelor asemănătoare dintr-un text; 

- sublinierea (căutarea) unei litere într-un text; 

- citirea textelor şcolare, exerciţii de dezvoltare a vorbirii. 

Matematică 

- exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte; 

- exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor; 

- exerciţii de numărare din 1 în 1, 2 în 2, 3 în 3; 

- exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin; 

- exerciţii de descompunere a numerelor; 

- decuparea unor figuri geometrice desenate. 

B. Probele psihologice folosite pentru menţinerea atenţiei: 

Am solicitat eleva să rezolve în mod repetat sarcini din teste ( probe) destinate evaluării 

capacitaţii de concentrare şi a capacitaţii de distribuţie a atenţiei.  

Exemple de probe: 
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- testul Bourdon 

- testul Toulouse-Pieron 

- testul Praga 

- testul de atenţie distributivă M. Peteanu 

- testul de atenţie concentrată BTPAC 

Stimularea cu ajutorul probelor psihologice de atenţie a urmărit gradual dezvoltarea 

următoarelor capacităţi: 

- capacitatea de a distinge elementele similare într-un spaţiu neomogen; 

- capacitatea de adaptare la sarcină şi creşterea rezistenţei la oboseală; 

- viteza şi acurateţea cu care copilul poate să se focalizeze selectiv; 

- capacitatea de a-şi menţine atenţia focalizată pe ţinte vizuale din zone delimitate; 

- capacitatea de a-şi distribui atenţia; 

- capacitatea de a-şi menţine atenţia concentrată prin inhibiţia activă a informaţiilor irelevante. 

La sfârşitul programului de sprijin alocat clasei a III-a, eleva se adapta mult mai bine sarcinilor 

şcolare, datorită faptului că însuşirile atenţiei au dobândit indici superiori, caracteristici formării 

deprinderilor psihice. 

Următorul an de studiu. Activitatea a  fost continuată folosind în principal aceleaşi metode de 

stimulare. 
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STUDIU DE CAZ 

 

                                                                                                   Ruxanda Mădălina 

                                                                                Școala Gimnazială „Maica Domnului” 

 

A. Date personale                                                            B. Date familiale 

Nume şi prenume : V.C.                                                       Numele şi prenumele părinţilor: 

Vârsta : 10 ani şi 3 luni                                                         Tata : M. 

Clasa: a IVa                                                                           Mama : E. 

Şcoala: Gimnazială MAICA DOMNULUI                               Vârstă şi profesie: 

Sector 2, București                                                                 Tata – 41 ani, muncitor 

Diagnostic : deficienţă mintală uşoară                                   Mama – 38 ani, casnică 

Natura familiei : elevul provine dintr-o familie organizată, de condiție socio- economică şi   

culturală modestă  

 Bugetul familiei : insuficient 

 Numărul fraţilor : o soră  de 6 ani şi un frate de 8 ani 

 Eventuale antecedente familiare deficitare : nu există 

Relaţii familiale : mici conflicte intrafamiliale datorate unor neajunsuri materiale, dar cu 

caracter temporar. 

 Atitudinea familiei faţă de copil : mama-protectoare; tata-relativ indiferent 

 Colaborarea cu şcoala : părinţii nu se implica activ in demersul educativ al copilului,plasand 

scolii aceasta responsabilitate in totalitate. 

C. Antecedente personale 

Naştere: prematură 

Greutate la naştere : 1.900 gr: 0,49 cm 

Alimentaţie : naturală 

Boli ale copilăriei : nesemnificative 

Starea de sănătate actuală: în afara de problemele medicale inerente creșterii și 

dezvoltării,elevul nu este în evidență cu afecțiuni clinice și/sau cronice. Dezvoltarea fizică este una 

normala vârstei, iar starea sănătații este bună. 

D. Date psihologice semnificative 

Limbaj şi comunicare: 

- înţelegerea mesajului: acceptabilă, reacţionează adecvat la mesaje verbale, dar  descifrarea 

scrisului  rămâne limitată                  

- volumul vocabularului: vocabular sărac lipsit de coloratură stilistică ,cu puţine adjective şi 

verbe, frecvenţa predominantă a substantivelor faţă de alte părţi de vorbire,  (specific copilului cu 

deficienţă mintală uşoară) 

- exprimare: structuri gramaticale deficitare, enunţuri incomplete,lipsa acordului dintre 

subiect şi predicat, dintre număr şi persoană, construcţii de tip SPC (subiect + predicat + 

complement),lungimea medie a enunţului în limbajul scris este de 6,2, debit verbal normal. 

- tulburări de limbaj: dislalie polimorfă, dislexo-disgrafie uşoară. 

- vârsta de apariţie a limbajului oral – 3 ani 

- controlul şi coordonarea mişcărilor: coordonare generală a mişcărilor uşor deficitară 

(caracteristică deficientului mintal) 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2158 
 

- lateralitate: dreaptă 

- schema corporală: formată în mare parte 

- orientare spaţială: se orientează în spaţiul apropiat 

-  orientare temporală: cu lacune (cunoaşte momentele zilei, zilele săptămânii) 

Cognitiv : 

-  percepţie: uşor distorsionată, imagini perceptive lipsite de detalii 

-  atenţie : fluctuantă, dificultăţi de concentrare a atenţiei 

-  memorie: memorare mecanică, păstrare de scurtă durată, reactualizare lacunară 

-  gândire: concret-situaţională 

-  imaginaţie: lipsită de imagini noi, originale 

Trăsături de personalitate: 

-  temperament: predominant sangvinic, cu tendinţă moderată spre extraversie 

- emotivitate: emotiv, dar fără reacţii dezadaptative; 

- dispoziţie afectivă predominantă: vesel, optimist; 

- însuşiri aptitudinale: lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp; 

- trăsături de caracter: -  atitudinea faţă de sine: uşor egocentrism 

                                                  -  atitudinea faţă de ceilalţi: pozitivă 

Nivel socio-afectiv şi adaptarea în mediul şcolar: 

- stabilitatea conduitei: uşoară instabilitate, cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar 

nu grave; 

- conduita în grup: participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat 

- rezistenţa la solicitări: scăzută 

- capacitate de adaptare: scăzută 

E. Date pedagogice semnificative 

- stilul de muncă intelectuală: neglijent, cu rămâneri în urmă la învăţătură şi la alte activităţi; 

 - conduita la lecţii: de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat. 

 - discipline la care întâmpină dificultăţi: Limba română şi matematică 

 - rezultate şcolare: eşec şcolar 

F. Servicii terapeutice de care beneficiază copilul: 

- Activităţi suplimentare de terapie a tulburărilor de limbaj în cadrul Centrului Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Sector 2, cu specialistul T.T.L. 

G. Propuneri şi strategii de ameliorare a eşecului şcolar : 

-Discuţii cu părinţii elevului  în care se clarifică importanţa implicării şi a sprijinului afectiv 

oferit elevului în familie, precum şi importanţa interesului manifestat de familie faţă de  conduita 

şcolară generală a fiului lor. 

-Includerea familiei într-un Program de educare a părinţilor 

-Continuarea activităţilor de terapie a tulburărilor de limbaj pe baza unui program de 

intervenţie personalizat care să aibă în vedere toate structurile afectate ,de la pronunţie până la 

structura gramaticală. 

-Menţinerea orientării şcolare a elevului către învăţământul de masă cu tratare diferenţiată ;. 

-Tratarea diferenţiată a elevului la  disciplinele  de studiu problematice pentru acesta. 

-Atitudine suportivă din partea învăţătorului, încurajarea acestuia şi întărirea 

comportamentelor aşteptate prin recompense de tip şcolar, determinând astfel ca motivaţia extrinsecă 

a elevului să devină una intrisecă. 
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-Includerea elevului în diverse activităţi extraşcolare în cadrul cărora acesta are iniţiative, îşi 

manifestă creativitatea şi îşi pune în valoare aptitudile sale speciale. 

-Gratificarea fiecarui progres obţinut pe parcursul schimbării conduitei sale, prin încurajări şi 

recompense. 

-Monitorizarea permanentă a evoluţiei şcolare şi personale a acestuia. 

-Menţinerea unei colaborări permanente între familie, colectivul profesoral, şi profesorul de 

terapie a tulburărilor de limbaj, în vederea aflării celei mai bune modalităţi de progres şcolar. 
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Studiu de caz 

Ruxanda Angel Augustin 

Școala Gimnazială ,,Maica Domnului”- Sector 2 

 

Numele: C. A. 

Clasa: a V-a 

 Eleva C. A. din cauza unei erori medicale timp de aproape 4 ani nu a fost tratată 

corespunzător. Inițial, a fost diagnosticată cu autism, medicii excluzând posibilitatea de a avea 

hipoacuzie. 

 Ulterior, fost  încadrată în gradul de handicap mediu, tipul de deficiență auditiv, conform 

raportului de evaluare complexă  şi a fost reorientată spre învățământ obișnuit, cu servicii de sprijin ( 

curriculum adaptat şi profesor itinerant) . 

 Rezultatele şcolare obţinute până la această dată au fost foarte slabe.   A fost protezată 

auditiv, iar in anul şcolar următor este transferată de la o şcoală din oraşul Piteşti, în cadrul 

colectivului meu de elevi. 

 

Nivelul de dezvoltare: 

 

• Dezvoltarea somatică: sub media nivelului vârstei cronologice; 

• Motricitate: bună; 

• Comunicarea: vocabular sărac,  tulburări de vorbire, manifestă disgrafie şi dislexie, multe greşeli de 

exprimare (în special dezacorduri); 

• Percepţia: diferenţiază greu formele, are formate noţiuni elementare temporale; 

• Atenţia: stabilă, capacitate de concentrare foarte bună; 

• Memoria: mecanică, domină cea involuntară; 

• Gândirea: concret-intuitivă, lacunară, manifestă stereotipie şi rigiditate, incapabilă de analiză şi 

sinteză; 

• Capacitate de învăţare: relativ redusă; 

• Afectivitate şi voinţă: manifestă stabilitate afectivă, caută să fie în centrul atenţiei anumitor colegi,o 

extraordinară vointă de a învăţa. Simte nevoia de a fi acceptată şi iubită de noii ei colegi și am 

observant că în urma analizei rezultatelor obținute se descurcă mai bine la limba română și la limba 

engleză în comparație cu științele exacte. 

• Conduita: este ascultătoare, docilă, oarecum inhibată; 

• Socializarea: timidă, îi este frică să nu fie respinsă. În  şcoala unde a învăţat anterior a fost respinsă 

de colegi, uneori agresată verbal. 

 Implicarea familiei în procesul de formare şi dezvoltare al acestui copil este maximă. Mama 

alocă foarte mult timp in fiecare zi pentru temele şi recuperarea rămânerii în urmă la învăţătură. De 

altfel, mama a fost cea care a contrazis medicii şi a susţinut faptul că fata ei nu este autistă.  Copila 

este foarte interesată de istorie, citeşte foarte mult, utilizează des dicţionarul când nu înţelege un 

cuvânt.  

 În vederea stabilirii obiectivelor educaţionale, pe baza cărora să se întocmească ,,Planul de 

intervenție personalizat”(PIP) s-au evaluat dificultăţile pe care le avea la începutul anului şcolar, 

astfel: 
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 -  în domeniul socializării: stabilirea unor punţi afective de legătură intre ea şi colegi. 

 - în domeniul achiziţiilor şcolare: unele probleme de disgrafie , pronunţie defectuoasă, 

probleme de comunicare, incapacitatea de a alcătui un text logic. 

 Scopul activităţilor cu eleva C. A. constau în înlăturarea şi diminuarea dificultăţilor 

determinate de deficienţele pe care le are, urmărind realizarea unei pregătiri şcolare şi unei 

socializări la nivelul maxim corelat cu potenţialul său. 

 

 Pentru prima etapă a PIP (septembrie –decembrie), s-au stabilit   obiectivele programului: 

 

▪ Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevei; 

▪ Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

▪ Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

▪ Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

▪ Formarea şi dezvoltarea abilităţii de comunicare. 

▪ Domeniul: Socializare 

 

Obiective educaţionale și persoanele contribuie la realizarea lor: 

1. Să stabilească relaţii de prietenie şi colegialitate cu colegii de clasă, să participe la activităţi în 

grup (dirigintele, profesoara de sprijin, părinţii) 

2. Să comunice deschis cu persoanele cu care relaţionează (dirigintele, profesoara de sprijin, 

părinţii). 

 

 Eleva va fi antrenată în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi 

recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 

 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

 De două ori pe săptămână, suplimentar orelor de curs dirigintele și profesorii, împreună cu 

profesoara de sprijin vor lucra cu eleva  în scopul atingerii  obiectivelor propuse. 

 I se va explica, ori de câte ori este nevoie, ce are de făcut. Se va avea permanent în vedere 

sporirea motivaţiei acesteia pentru învăţare prin încurajări şi laude. 

 

 În ceea ce priveşte socializarea se vor aplica metode ca: joc de mișcare, metode de 

autocunoaştere şi intercunoaştere, dezbateri astfel încât să eleva să înţeleagă care sunt „secretele” 

unei bune relaţionări cu cei din jur şi că în mare parte de el depinde comportamentul colegilor în ceea 

ce îl priveşte. 

 Lacunele elevei sunt mai numeroase,  însă se urmăreşte asigurarea unei baze instrumentale 

care influenţează fundamental evoluţia ulterioară a acesteia. 

 

 Implicarea activă a părinţilor în programul de intervenţie a uşurat foarte mult munca 

profesorilor implicati in acest program. 

 Eleva a avut un traseu şcolar încurajator, recuperând pe parcursul clasei a V- a o mare parte 

din lacune şi continuând cu acelaşi entuziasm şi ambiţie şi în următoarele clase de gimnaziu şi liceu, 

susţinută, ajutată şi încurajată permanent de mamă. 
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”EFICIENȚA PROGRAMELOR  INTEGRĂRII ELEVILOR CU CES ” 

                                                                                                Prof: Mioara – Ileana Bîrsan 

                                                                                                       Școala  Gimnazială Nr.103  

 

Copiii cu nevoi educaționale special constiutie unul dintre grupurile țintă pentru prioritatea strategică 

Asigurarea accesului tuutror la educație și îmbunătățirea calității educației.În acest  scop în sprijinirea 

procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice – incluzând formarea cadrelor didactice 

de sprijin.Copiii cu dizabilități au reprezentat în România ”cea mai controversată categorie de copii 

ocrotită conform Legii 3/1970” (Zamfir,1995:140) Procesul de incluziune a elevilor ce provin din 

grupuri și medii defavorizate este dificil, concluziile unei cercetări , desfășurate în anul 2001 de către 

MEC și UNICEF, au fost că în rândul cadrelor didactice , se perpetuează atitudinile comportamentale 

stereotipe față de această categorie de copii, respectiv, persistă ideile că ei ar trebui educați în altă 

școală specială, că prezența lor va afecta performanțele școlare ale elvilor obișnuiți. ”Invățatul on-line” 

este lipsit de calitatea și de eficiența cerute de lege .Relațiile interpersonale esențiale în procesul de 

învățare nu se pot transmite , decât limitat , la distanță, procesul de predare – învățare presupunând în 

mod egal evaluarea de către cadrul didactic a întregii personalități si dezvoltarii copilului.  

Copiii cu nevoi educationale  speciale sunt integrați treptat in școlile invațământului de masă, cu 

asistența specialiștilor in psihopedagogie. Ei urmează temporar clase speciale până la integrarea din 

școlile din învățământul de masă. În școli există programe speciale de integrare și sunt organizate 

pentru a sprijini integrarea individuală. Cu ajutorul consilierului de școală sau a profosorului de sprijin 

,copiii cu nevoi educaționale speciale beneficiază de programe , metode adecvate de a se integra și 

colabora mai mult sau mai puțin cu colegii din școală. Accesul copiilor cu cerințe educaționale speciale 

în școala de masă, alături și împreună cu elevii ”normali” reprezintă o permanentă provocare pentru 

toate categoriile de cadre didactice, managerii de școală, părinți și decidenții de la nivel local sau 

național. Din această perspectivă orice întâlnire sau dezbatere pe teme privind integrarea școlară a 

elevilor cu cerințe speciale și dezvoltarea de practici incluzive în școlile noastre trebuie salutată și 

apreciată. Integrarea copiilor cu CES conferă instituției școlare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment al evoluției din societatea 

contemporană și să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile acceptate/valorizarea socială a 

fiecărui individ și la capacitatea acestuia de a se adapta și integra într-o societate aflată într-o continuă 

schimbare.Privită din perspectiva integrării , școala favorizează existența unui schimb intercultural al 

valorilor, într-o manieră activă, caracterizată prin participare și implicare, o realitate ce impune 

organizarea școlii după modelul diversității. Școala pentru diversitate, deschisă și elevilor cu cerințe 

educative speciale, pune un accent deosebit pe interrelația continuă a tuturor factorilor implicați în 

programul de lucru al copilului, iar programul de lucru derulat in școală se materializează în acțiuni și 

activități concrete centrate pe analiza nevoilor speciale reale ale copilului. 

Copii speciali sunt tot copii nostri , că ne place sau nu , există în viața noastră.  

 

 

Bibliografie: Zamfir , 1995:140 
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MĂSURI DE RECUPERARE ÎN CLASĂ PENTRU MANIFESTĂRILE AUTISMULUI 

STUDIU DE CAZ 

                                                                                           

 

                                                                                        Profesor, TALIANU MARIA-CORINA 

                                                                           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PIA   BRĂTIANU” 

                                                                                                   BUCUREȘTI, SECTORUL 1 

 

 

      Există vreo șansă pentru copiii cu deficiențe de a fi integrați în învățământul de masă ? Aceasta 

este o întrebare des întâlnită, pentru care se caută răspuns atât în rândul profesorilor, cât și în rândul 

părinților. Este nevoie de foarte multă înțelegere și sprijin pentru copiii cu deficiențe, de aceea 

comunicarea cu părinții, în astfel de cazuri, este importantă. Cadrele didactice trebuie să cunoască 

problemele pe care le au copiii, din informările pe care le primesc de la părinți. Sunt și situații în care 

profesorul observă că sunt elevi care nu se pot adapta mediului școlar, aduc la cunoștință părinților 

cele constatate, dar nu obțin sprijinul acestora pentru a trasa obiective comune spre remedierea 

comportamentelor nepotrivite, a deficiențelor sau a dificultăților copiilor. Profesorul trebuie sa acorde 

șanse egale tuturor elevilor, de aceea în proiectarea didactică își adaptează metodele,  conținuturile și 

mijloacele de învățare, astfel încât toți elevii să participe la un act educațional de calitate. 

       Tot mai des întâlnim, în învățământul de masă, elevi cu diferite deficiențe ce provaacă dificultăți 

de învățare. Adesea, pe certificatele copiilor cu CES apare scris ” tulburări din spectrul autist” care, în 

general, se evidențiază prin dificultăți ce apar în interacțiunea socială, dificultăți de scriere și de 

învățare, prin activități limitate, prin preocupări repetitive și stereotipe. Copilul cu autism își creează 

propria lume interioară și caută refugiul în ea, este o lume imaginară care îl captează, refuzând astfel 

să ia contact cu lumea exterioară. 

       Pentru a descrie măsuri de recuperare ce pot fi aplicate în cazul elevilor cu autism, se poate face 

referire la un caz concret. Este vorba despre elevul V.M, elev în clasa a IV a, care a fost diagnosticat 

cu tulburări de spectru autist, diagnostic consemnat în certificatul CES. Părinții  elevului sunt foarte 

responsabili și implicați în procesul de ameliorare a acestor tulburări din spectrul autismului, de aceea 

depun tot efortul pentru recuperarea fiului lor. Încă din prima zi de școală i-au prezentat doamnei 

învățătoare toate problemele cu care se confruntă copilul și au format o echipă care luptă pentru binele 

lui. Din echipa lui M. face parte și profesoara de sprijin, care îl însoțește în fiecare zi la școală.  

 

       Începutul nu a fost ușor. Perioada de acomodare și de adaptare la noul mediu, în clasa pregătitoare,  

l-a speriat, era foarte agitat, nu voia să stea în bancă, alerga tot timpul prin clasă și riposta, dar, cu 

insistență și cu multe recompense sub forma bobmboanelor, M. și-a găsit locul preferat în bancă, 

întotdeauna stă la fereastră, în a doua bancă, împreună cu doamna profesoară, care îl sprijină în toate 

activitățile pe care le desfășoară la școală. 

      M. nu relaționează cu colegii de clasă, în pauze se joacă singur, vrea să alerge, refuză să lucreze în 

echipă. Nu este agresiv, vorbește puțin, doar cu învățătoarea clasei și cu cea care îl sprijină, fără a 

stabili contact vizual cu acestea. Foarte rar se uită în ochii profesorilor. Se enervează uneori când este 

îndrumat de profesoara de sprijin, are momente de nervozitate în care se răzvrătește și țipă. Nici în 
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pauze nu este lăsat singur, în permanență este supravegheat. La orele de ,,Arte vizuale”  desenează și 

decupează greu, prezintă probleme de coordonare. 

       Elevul scrie dezordonat, ascuțit, inestetic și depășește spațiul de scris, nu scrie tot timpul pe 

orizontală, se orientează greu în pagina caietului. Scrie lent și are nevoie de mai mult timp de execuție. 

Cunoaște toate literele și cifrele, le-a memorat foarte bine. Citește, dar nu înțelege ce citește, nu reține 

ideile. Pentru un minim de înțelegere a textului, este ajutat foarte mult cu imagini suplimentare, 

succesive ce fac legătura cu textul.  Nu s-a prezentat diagnosticul de disgrafie, dar modul în care scrie 

și faptul că nu înțelege textele, îl încadrează în această deficiență. Doamnă învățătoare îi descifrează 

scrisul. Fișele de lucru, pentru M., sunt concepute cu spații mai mari pentru scris, fiind delimitate prin 

linii accentuate. 

      Părinții lui M. nu au dorit un plan personalizat de învățare, cu sarcini diferențiate, ci au solicitat ca 

cerințele să fie aceleași și pentru el. În ceea ce privește măsurile de recuperare aplicate la clasă de 

către învățătoare, au fost atent gândite și discutate în echipă ( părinți, profesor de sprijin, învățătoarea 

clasei, consilier școlar).  

Exemple: 

- Când i se adresează o întrebare, se insistă ca M. să răspundă. 

 -I se dresează o întrebare în fiecare oră sau este solicitat să citească. Este felicitat pentru fiecare 

răspuns corect. 

- Întrebarea trebuie să fie formulată, astfel încât, pentru a răspunde să fie nevoit să urmărească sau să 

identifice anumite elemente pe carte ( suport vizual). 

- Uneori i se adresează întrebări pentru a-l face atent, prezent ” M, ai deschis cartea? La ce pagină am 

spus să deschidem? M, ai deschis penarul?” etc 

- Dacă face afirmații nepotrivite, fără sens, este ignorat și redirecționat spre alt subiect. 

- I se explică de  multe ori un text pe care îl citește. 

      Se văd și rezultatele muncii din clasă, dar muncă învățătoarei este susținută și de către părinți.  

Uneori, M. reușește să răspundă singur. Abia în clasa a IIIa a început să citească mai bine, a fost mai 

greu, dar a învățat. Primește aceleași teme pe care le primesc și ceilalți elevi. Reușește, cu ajutor, să 

facă 70% din teme. Nu vine la școală cu temele neefectuate. Își manifestă, în stilul propriu, pasiunea 

pentru modelaj și pentru sport.  Mai nou, este pasionat și de lecțiile de pian. 

      În această perioadă în care activitatea didactică s-a desfășurat în mediul online, M. a primit ajutorul 

profesoarei de sprijin, fiind în fiecare zi alături de el.  

      M. este crescut cu multă iubire acasă și la școală. Știe să arate afecțiune acelora care îî sunt foarte 

apropiați. Colegii de clasă au multă răbdare cu el, îl așteaptă să răspundă și îl înțeleg.  M. este piesa 

care întregește puzzle-ul clasei a III a.  Doamna învățatoare, împreună cu profesorii clasei, îi acordă 

multă atenție, apreciază efortul depus de M. și găsesc cele mai bune metode de lucru pentru el.       
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STUDII DE CAZ PRIVIND FENOMENELE DE BULLYING ȘI CYBERBULLYING LA 

ELEVII DIN CICLUL DE ORIENTARE ȘI OBSERVARE 

Lavinia Mirela Mureșan 

Liceul Teoretic ,, Eugen Pora” Cluj-Napoca 

 

Cuvântul „to bully” poate fi tradus în limba română prin sinonimele: intimidare, 

speriat/speriată, dominare. „Bully” este persoana care folosește puterea pe care o are, tăria de caracter 

pentru a intimida sau răni persoanele mai slabe din jurul său (online Oxford Advanced Learners 

Dictionary, 2016). Dar o definiție acceptată de cercetători și pe care o voi utiliza în studiul de față, 

afirmă: „Un elev este agresat atunci când el/ea este expus, în mod repetat în timp, unor acțiuni negative 

din partea unuia sau mai multor elevi. O acțiune negativă este situația în care o persoană provoacă 

intenționat sau intenționează să provoace, durere fizică sau disconfort unei alte persoane, prin contact 

fizic, cuvinte sau în alte moduri.” (Olweus, 1993, p.2).  

Fenomenele de bullying și cyberbullying sunt unele dintre cele mai complexe forme de violență 

și comportament agresiv. Trebuie precizat însă că, nu fiecare act de violență poate fi o acțiune de 

bullying sau cyberbullying. O parte dintre specialiști atrag atenția că bullying-ul și cyberbullyingul în 

mediul școlar poate să apară atunci când un elev este tachinat repetitive de aceeași persoană sau grup 

de persoane și afectează imaginea acestuia și stima de sine. Nu putem însă considera a fi acțiune de 

bullying situația în care doi elevi de putere sau autoritate similară se ceartă sau se bat, nici situația în 

care doi prieteni se tachinează (Craig et al., 2009). 

Bullyingul este adesea un comportament învățat înrădăcinat în agresivitate. În loc să abordeze 

simptomele, părinții și cadrele didactice trebuie să ajungă la problema principală pentru a schimba 

aceste comportamente negative. În mod realist, hărțuirea se poate întâmpla oricui, dar un dezechilibru 

de putere joacă adesea un rol semnificativ în hărțuire, deoarece copiii care caută control caută colegi 

care pot părea slabi sau inferiori și, prin urmare, ușor de intimidat. Elevii care sunt mai puțin populari 

sau cei care par diferiți pot avea mai multe șanse de a experimenta agresiunea decât alții. 

Copilul poate avea mai multe roluri în viața școlară, iar majoritatea rolurilor împuternicesc sau 

susțin persoana care agresează. Copiii care vin în apărarea celor care sunt hărțuiți joacă un rol 

important în învățarea altora că un comportament agresiv nu va fi tolerat. 

 

Copilul care agresează - Cel mai frecvent rol în agresiune, copilul care agresează își arată 

agresivitatea asupra altora - adesea în mod fizic sau verbal. Acești elevi pot avea o tulburare de 

comportament, ar putea întâmpina probleme în viața lor de casă și de familie sau pot imita un 

comportament pe care îl consideră „cool”. Oricare ar fi motivul, acești elevi fac și / sau spun lucruri 

care rănesc sau jenează un alt elev. 

Copilul care este agresat - La capătul opus se află copilul care este agresat. Acest elev poate fi 

perceput ca diferit de colegii săi, mai puțin popular, cu un mediu socioeconomic diferit sau poate fi 

văzut ca slab în alte moduri de către copilul care agresează. 

Copilul care asistă - Deși este posibil să nu acționeze ca protagonist principal, copiii care ajută 

la comportamentele de agresiune îi împuternicesc și îi încurajează pe copiii care agresează să-i trateze 

pe alții în mod nedrept. Aceștia pot escalada situația, pot atrage alți elevi sau se pot alătura copilului 

care hărțuiește provocând durere și jenă. 
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Copilul care întărește - Similar copilului care asistă, copilul care se întărește creează adesea 

un public. Îl încurajează pe copilul care hărțuiește râzând sau aplaudându-i comportamentul, întărind 

ideea că agresiunea este acceptabilă sau chiar mișto. 

Privitorul - Operând într-o poziție neutră, spectatorii nu încurajează direct copilul care 

agresează sau vine în ajutorul copilului care este agresat. Totuși, a fi prezent și a privi fără să spui 

nimic poate încuraja în continuare copilul care agresează și întărește comportamentele agresive. 

Copilul care apără - După cum sugerează și numele, copilul care apără vine în ajutorul 

copilului care este agresat. Aceștia pot întrerupe o ceartă, pot detensiona, pot apela la un adult în 

situațiile date sau pot face ceva care ajută la încetarea agresiunii și să sprijine copilul care este agresat. 

 În urma unui program aplicat elevilor din clasele a IX-a, aceștia au fost selectați pentru a 

prezenta un feedback referitor la modul în care programul a reușit să le dezvolte comportamentele pro-

sociale.  

Scopul principal al acestui demers a fost acela de a constata, folosind metoda studiului de caz, 

formele de prevenire a prevalenței fenomenului de bullying/cyberbullying din școala lor, cât și 

conștientizarea efectelor pe care le are bullyingul/cyberbullying asupra victimei, agresorului, dar și a 

martorului.  

Pentru a vedea modalitățile de exprimare a elevilor pentru feedback în urma programului a 

fost constituită o sarcină de lucru care a implicat atât creativitatea cât și alte competențe dobândite de 

elevi în urma programului. Astfel sarcina de lucru a cuprins următoarele indicații:  

• Realizați un eseu (cu referire la activitățile propuse); 

• Creeați un poster cu referire la fenomenele de bullying/cyberbullying; 

• Orice altă formă de exprimare a ideii de bullying și cyberbullying.” 

 

Cazul 1: Elevul CE  

Elevul CE a ales să exprime fenomenul de bullying printr-o ilustrație (Figura 1). Desenul 

prezintă un copil care se ascunde și este retras, iar deasupra sa domină personaje negative menite să îl 

sperie. Putem totodată observa și urmele unor altercații semnalate cu roșu discret în acest desen foarte 

sugestiv pentru emoțiile resimțite de un copilul-victimă a unui fenomen de bullying.   

 

 
Figura 1. Ilustrație realizată de elevul CE din clasa a IX-a 

 

Analiza unui desen ne permite să vedem în spatele emoțiilor copilului. Culorile, atmosfera 

creată de desen poate comunica cu privitorul.  
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Analiza culorilor în desen sugerează preferințele pentru acele culori dar poate avea și un 

substrat referitor la emoțiile pe care dorește să le exprime:  

• Negrul și movul sugerează dominația și pot fi favorizate de un copil exigent; 

• Albastrul este popular printre copiii care au o natură grijulie și se bucură de companie; 

• Roșu este culoarea entuziasmului;  

• Rozul arată o nevoie de dragoste și apreciere și este favorizat de fete; 

• Verde este culoarea celor cărora le place să fie diferiți, precum spațiul, și sunt artistici 

și inteligenți; 

• Galbenul demonstrează, de asemenea, inteligență și o natură însorită. 

Retragerea poate fi unul dintre cele mai notabile simptome ale agresiunii și poate fi discernabilă 

încă de la început. Elevii care sunt hărțuiți se pot îndepărta de mediile sociale și chiar de prietenii și 

familiile lor. Retragerea poate fi unul dintre primele semne că ceva nu este în regulă în viața unui copil, 

indiferent dacă este la școală sau online. 

 

Cazul 2: Elevul KA 

 Elevul KA a ales să realizeze un poster care să ilustreze rolul negativ pe care bullyingul îl are 

în viața unui elev (figura 2):  

 

Figura 2. Poster realizat de elevul KA 

 

Putem vedea și în acest caz combinația de culori roșu și negru ca și culori dominante, 

exprimând singurătatea, izolarea, neputința și suferința. Elevul care este în centrul unui fenomen de 

bullying se va simți de cele mai multe ori singur și abandonat și va crede că nu are la cine apela pentru 

a-și rezolva aceste probleme. Agresorii au puterea de a influența încrederea copiilor spunându-le 

lucruri răutăcioase sau făcându-i să se simtă inferiori colegilor lor. Cu o repetare suficientă, cei care 

sunt agresați pot începe să creadă acele lucruri și să înceapă să se îndoiască de ei înșiși sau să se simtă 

nesiguri. O mare parte din hărțuirea care are loc se întâmplă la școală și, chiar dacă este doar online, 

un copil poate fi speriat că va întâlni persoana care îi hărțuiește în timp ce se află pe terenul școlii, 

astfel încât reticența de a merge acolo poate fi un semn de avertizare. Elevii pot spune că sunt bolnavi 

sau găsesc alte scuze pentru a rămâne acasă. 
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Cazul 3: Elevul SO 

Elevul SO a ales să facă un poster prin care să evidențieze faptul că, egalitatea tuturor este un 

drept fundamental (Figura 3).  

Figura 3. Poster realizat de elevul SO 

 

Hărțuirea discriminatorie este un comportament verbal sau fizic care denigrează sau arată 

ostilitate față de o persoană din cauza rasei, culorii, sexului, originii naționale, religiei, vârstei (40 de 

ani sau peste), dizabilității fizice sau mentale, orientării sexuale sau opoziția ei la discriminare. 

Discriminarea care presupune degradarea și afectarea membrilor din afara grupului sau refuzarea 

accesului la resurse și bogăție servește scopului de a consolida poziția relativă a fiecărui grup și, de 

asemenea, stimulează indirect stima de sine individuală. Copiii care se confruntă cu discriminare sunt 

mai predispuși să aibă atitudini negative față de școală și o motivație și performanță academică mai 

scăzute și sunt expuși unui risc crescut de a renunța la școală. 

 

Cazul 4: Elevul DR 

 

Elevul DR a ales să realizeze un eseu pentru a-și exprima emoțiile referitoare la fenomenul de 

bullying. Constituie un mod interesant de va vedea modul în care elevul a reușit să depășească 

momentul de bullying, să treacă prin bază de agresor la rândul său, ca apoi să devină un copil care 

dorește să îi apere pe ceilalți din jurul său victime a fenomenului de bullying.   

Eelvul totodată identifică din perspectiva sa modul în care educația are un rol important în 

limitarea fenomenului de bullying:  

Un prim pas important pe care îl face elevul este de a-și asuma vina pentru ceea ce a făcut 

altora în cazul unor agresiuni.  

 

”Aleg să fac un eseu. Începând cu clasa a 5 a am avut probleme cu bullying-ul. La început am 

fost victimă, iar mai apoi, ca să mă apăr am devenit agresor. Știu și sunt conștient că am rănit o 

mulțime de persoane prin actul de bullying și îmi pare rău. Știu că este în mare parte vina mea, dar 

cred că totul se putea evita dacă am fi primit educația necesară încă de la o vârstă fragedă.” 
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Paragraful următor ilustrează modul de perpetuare a fenomenului de bullying, care se 

dovedește a fi un comportament observat la cei din jur, asimilat pe parcurs și perpetuat:  

”Noi am fost victimele celor mai mari, apoi am învățat de la ei și am devenit agresori. Cei de 

după noi au învățat de la noi și au devenit și ei din victimă agresori și tot așa cu fiecare generație.” 

Elevul constată că anii de gimnaziu au fost irosiți și recunoaște că ceea ce au făcut a fost în 

detrimentul lor și a celor din jur. Elevii cu tendința de a hărțui își petrec timpul cu alți copii agresivi, 

deoarece îi ajută să-și evidențieze puterea și îi face să se simtă în control. Se arată modul în care 

bullying poate constitui un mod de integrare socială și cu cât se realizează mai des acesta devine un 

fapt obișnuit:   

”Am irosit 4 ani în care puteam să formăm prietenii adevărate, și nu bătându-ne joc unii de 

alții și amuzându-ne de asta. Cu toții știam că ceea ce facem nu este bine, dar cu toții voiam să ne 

integrăm și să fim cei mai interesanți. Nimeni nu a avut curajul să spună ca ceea ce făceam era greșit, 

și nu e de mirare, nu știam cum să ne comportăm altfel. Cu asta eram obisnuiți.”  

 

Orele din cadrul programului de intervenție pot constitui un punct de plecare în conștientizarea 

fenomenlui de bullying ca un fenomen ce poate fi prevenit un rol important în acest demers îl au 

cadrele didactice.  

 

”De aceea cred că orele de prevenire a bullying-ului  sunt FOARTE importante mai ales în 

cazul celor mici. Dacă ei vor fi educați că acest comportament nu este unul corect și că există și alte 

moduri de a te distra, sunt sigur că vor forma prietenii mult mai puternice bazate pe încredere. Îi 

mulțumesc doamnei profesoare pentru timpul acordat predarii acestor ore, pentru că bullying-ul este 

prezent si acum la îarsta noastră, deși nu ar trebui. Sper că am ințeles cu toții că bullying-ul nu este 

o glumă .” 

 

Alegerea pe care a făcut-o elevul în urma programului de intervenție și schimbarea care a avut 

loc în viața sa ne arată că este posibilă influențarea și dobândirea unui comportament pro-social benefic 

atât personal cât și pentru cei din jur:  

Unele dercetări arată că intervențiile realizate în cadrul școlilor pot reduce bullying-ul și cu 

până la 20%. Întâlnirile cu părinții și discutarea metodelor de disciplinare par a fi componente 

semnificative ale intervențiilor de succes (Ttofi & Farrington, 2012). 

În final, putem spune că, programul de intervenție a avut un impact pozitiv asupra elevilor din 

grupul țintă, cel puțin în evaluarea imediată, care a vizat efectele pe termen scurt.  
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Planul de intervenție personalizat pentru elevii cu CES 

Hȍgye Cristina Erika 

Școala Gimnazială I. L. Caragiale, Baia Mare 

 

 Există o mare discuție în ceea ce privește învățarea personalizată, dar ce este aceasta? 

Wikipedia o definește ca „adaptarea pedagogiei, a curriculumului și a mediilor de învățare pentru a 

satisface nevoile și aspirațiile cursanților individuali”. De obicei tehnologia este utilizată pentru a 

facilita medii de învățare personalizate. Unii autori se referă la aceasta ca „învățare bazată pe 

competențe”, „învățare adaptativă”, „învățare centrată pe elev” și „învățare individualizată”. În timp 

ce toate strategiile menționate anterior susțin învățarea personalizată, nu este oare învățarea 

personalizată o filozofie pedagogică care nu seamănă cu educația specială? Iată descrierea lui Florian 

și Black-Hawkins (2010) în ceea ce privește conceptualizărea pedagogiei incluzive: 

„Conceptualizarea noastră a pedagogiei incluzive se concentrează pe modul de extindere a ceea 

ce este de obicei disponibil în comunitatea clasei ca o modalitate de a reduce necesitatea de a 

marca unii elevi ca fiind diferiți. Acest lucru este susținut de o schimbare a gândirii pedagogice 

dintr-o abordare care funcționează pentru majoritatea cursanților, existând alături de ceva 

„suplimentar” sau „diferit” pentru cei (unii) care întâmpină dificultăți, către unul care implică 

oferirea unor oportunități bogate de învățare care sunt suficient de disponibile pentru toți, astfel 

încât toți elevii să poată participa la activitățile din clasă. ” 

Studiile efectuate de Institutul de Educație, Universitatea din Londra au determinat opt teme necesare 

includerii: 

1. Mediu de învățare inclusiv - probleme de sunet și lumină, locuri, resurse, afișaje, zone cu 

stimulare scăzută, sănătate și siguranță. 

2. Abordări multisenzoriale, inclusiv TIC - la predare, pentru înregistrarea elevilor și pentru a 

promova securitatea și organizarea. 

3. Lucrul cu adulți de sprijin - consultarea elevilor despre sprijin, planificarea sprijinului, 

evaluarea sprijinului. 

4. Gestionarea relațiilor inter pares - gruparea elevilor, gestionarea muncii în grup și a discuțiilor, 

dezvoltarea responsabilității. 

5. Comunicare și limbaj adult / elev - comunicarea profesorilor și elevilor, interacțiunea elev-

profesor 

6. Evaluare formativă / evaluare pentru învățare - înțelegerea obiectivelor lecției, concentrarea pe 

modul în care elevii învață, oferirea de feedback, înțelegerea criteriilor de evaluare, revizuirea 

progresului și ajutarea elevilor să se îmbunătățească, colectarea dovezilor de evaluare. 

7. Motivație - înțelegerea structurii lecției, sarcini relevante și motivante, sisteme de recompense 

8. Memorie / consolidare - recapitulare, reducerea dependenței de memorie, consolidarea 

învățării, studiu independent / teme. 

 La revizuirea temelor necesare pentru includerea cu succes, componentele învățării 

personalizate devin clar legate. În educația specială, elevul se concentrează, iar învățarea se bazează 

pe activele fiecărui student. Profesorii din educația specială adaptează și diferențiază instrucțiunile în 

funcție de nevoile elevilor. O altă direcție este ideea utilizării datelor pentru a informa și modifica 

instrucțiunile. Acest lucru nu este nou pentru educația specială, deoarece pentru elevii cu dizabilități, 

datele stabilesc scena pentru crearea PIP a unui elev (altfel cunoscut sub numele de plan de intervenție 

personalizat).  
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 Ce este un planul de intervenție personalizat (PIP)? 

 Este adesea descris ca piatra de temelie a educației speciale. Acest lucru se datorează faptului 

că acest document obligatoriu din punct de vedere juridic detaliază obiectivele anuale de învățare ale 

unui elev, precum și serviciile speciale și asistența pe care școala le va oferi pentru a ajuta un copil să 

atingă aceste obiective. 

Conform OMSCTS 5574 din 7 octombrie 2011 privind Organizarea serviciilor de sprijin 

educațional pentru copii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de 

masă, la articolul 3 punctul K, planul de intervenție personalizat este un ,,instrument de proiectare și 

implementare a activității educațional- terapeutice, utilizat pentru eficientizarea activității de 

intervenție și atingerea finalităților prevăzute în planul de servicii individualizat’’( focalizat pe nevoile 

de dezvoltare ale copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de 

masă). 

Dacă nu ar exista planul de intervenție personalizat (P.I.P.-ul), activitatea de intervenție a 

profesorului itinerant/ de sprijin în colaborare cu profesorul de la clasă, dar și cu celelate instituții 

implicate, nu ar mai fi validă. 

1. planul de intervenție personalizat se întocmește pe baza evaluărilor inițiale. Aceste evaluări 

inițiale, sunt de regulă adaptări ale evaluărilor cadrului didactic de la clasa unde este 

integrat elevul cu cerințe educative speciale. Pe baza acestor evaluări se stabilește 

dificultățile de învățare ale elevului respectiv. În urma depistării dificultăților de învățare 

și a nivelului de achiziții cognitive, se conturează strategia de intervenție. 

2. în realizarea planului de intervenție personalizat se utilizează obiective operaționale și 

activități de învățare adaptate, stabilite în colaborare cu profesorul de la clasa unde este 

integrat elevul. Astfel apare parteneriatul și negocierea proiectării în vederea asigurării 

sprijinul adecvat dezvoltării copiilor/elevilor cu cerințe educative speciale. 

3. strategia de intervenție se propune pe o perioadă limitată, de regulă un semenstru și este 

revizuită periodic în funcție de progresul/ regresul elevului integrat. Proiectarea planului 

de intervenție personalizat reflectă o bună cunoaștere a programei școlare, implică 

responsabilitate împărțită și centrare pe elev. 

Planul de intervenție personalizat rămâne principalul instrument de lucru al profesorului 

itinerant/ de sprijin și ar trebui extins și la nivelul învățământului de masă sub forma unui plan 

educațional de grup la aceiași clasă sau disciplină de studiu, pentru elevii care prezintă întârzieri în 

parcurgerea materiei. Planul de intervenție personalizat reprezintă un document școlar important 

pentru învățământul special integrat, care propune activități integrate pentru elevii cu cerințe educative 

speciale. 

Programul de intervenţie trebuie să specifice: 

1. Directive realizate; 

2. Mijloacele utilizate pentru a atinge obiectivele (metode psihologice şi terapii educaţionale 

integrate, aplicate pe un singur individ); 

3. Durata intervenţiilor; 

4. Evaluare la finalul P.I.P.; 

Programul de intervenţie personalizat şi planul serviciilor personalizat sunt două tehnici 

diferite, ele având funcţii diferite. În timp ce planul serviciilor fixează obiectivele generale şi stabileşte 

priorităţile pentru a răspunde necesităţilor globale ale individului, programul de intervenţie precizează 

modalităţile de intervenţie, prin care se ating scopurile vizate. 
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Deoarece planul serviciilor vizează satisfacerea ansamblului cerinţelor individului, câmpul său 

de aplicare este foarte larg. Câmpul de aplicare a programului de intervenţie se limitează la un singur 

scop de dezvoltare şi învăţare a acestuia. Ca atare planurile serviciilor se desfăşoară un timp mai 

îndelungat, faţă de programele de intervenţie care constituie doar o etapă sau o parte a întregului. 

Pentru a elabora un plan de servicii ce înglobează mai multe domenii, trebuie constituită o echipă 

interdisciplinară în timp ce pentru realizarea unui program de intervenţie este necesară o echipă 

restrânsă. Ea se compune doar din persoane calificate. De exemplu, logopezii vor stabili un program 

de intervenţie în domeniul lor de activitate. Acolo unde se încheie planul serviciilor, prinde viaţă 

programul de intervenţie. Elementele programului de intervenţie personalizată: 

Programul de intervenţie personalizat se compune din mai multe elemente: 

• obiectivele învăţării; 

• strategiile de intervenţie şi de învăţare pentru fiecare dintre obiectivele utilizate; 

• un mecanism continuu de revizuire a programului de intervenţie şi de luare a deciziilor ce 

privesc continuarea programului. 

Prima etapă a unui program de intervenţie personalizat constă în elaborarea obiectivelor 

învăţării, care sunt mai specifice şi mai precise decât scopurile. Fiecare acţiune face obiectul enunţului 

unui obiectiv. Un enunţ al obiectivului învăţării conţine descrierea comportamentului reprezentativ al 

achiziţiei vizate, descrierea condiţiilor de realizare a comportamentului, pragul minim de reuşită pe 

scara achiziţiilor. 

Referindu-ne la strategia derulată, aceasta presupune stabilirea actiunilor si mijloacelor folosite 

pentru a atinge obiectivele si, de asemenea, cine actionează, când se intervine si cum se derulează 

acestea pentru a fi eficiente. 

Rezultatele obținute, consemnate riguros, dau imaginea completa a achizitiilor făcute în raport 

cu scopurile si obiectivele formulate si constituie în acelasi timp punct de plecare pentru elaborarea 

viitoarelor interventii. 
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 „Împreună reușim ! ” 

Prodea Delia 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Sibiu 

 

 

Sistemul obişnuit de învăţământ a exclus, până nu demult,  în mod tradiţional, copiii percepuţi ca 

fiind diferiţi, creându-se structuri marginale pentru cei consideraţi inapţi de a atinge standardele de 

performanţă şcolară; copiii cu dificultăţi uşoare şi moderate frecventau şcolile obişnuite, fără a beneficia 

de vreo formă de suport, fiind expuşi riscurilor de eşec sau abandon şcolar. Pe de altă parte, profesorii 

din învăţământul de masă nu erau pregătiţi  să lucreze cu copii cu diferite niveluri de performanţă, să-şi 

adapteze predarea la niveluri de dezvoltare intelectuală diferite ale copiilor sau să poată ajuta copiii cu 

performanţe scăzute să-şi îmbunătăţească rezultatele.  Apariția profesorului de sprijin/ itinerant în școala 

de masă  a rezolvat teoretic aceste situații. Practic, este nevoie de activitate susținută, creativitate, 

perseverență, capacitate și dorință  de comunicare, colaborare cu profesorii din școala integratoare. În 

calitate de profesori de sprijin/itineranți, noi avem responsabilităţi precum identificarea nevoii de sprijin 

în clasa de elevi, elaborarea şi  realizarea planului de intervenţie personalizat, precum şi adaptarea 

curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/ clasă. Pentru elevii cu CES integrați în școlile 

de masă nu există deocamdată programe și manuale/auxiliare adaptate, eleborate de minister, de aceea 

activitatea profesională responsabilă și creativă a profesorului de sprijin este decisivă pentru evoluția 

elevilor cu care lucrează. În condiţiile abordării educaţiei incluzive este necesară o organizare a 

procesului de învăţare care să corespundă nivelului programelor şcolare, dar şi caracteristicilor 

individuale ale copiilor cu CES.  

Elevii cu CES cu care lucrez în calitate de profesor itinerant și de sprijin sunt integraţi în două 

şcoli de masă din Sibiu. In ultimii ani am lucrat cu 16-20  de elevi cu vârste cuprinse între 6 - 15 ani, 

integraţi în clase din ciclul primar, respectiv ciclul gimnazial. Sunt elevi cu dizabilităţi intelectuale 

uşoare/moderate, dar mulți au deficiențe asociate: sindrom Down, hipoacuzie, autism infantil, nanism 

hipofizar, epilepsie, ADHD, tulburări mixte emoționale și de comportament, sindrom convulsiv, 

epilepsie, distrofii musculare, neurofibromatoză, etc. Toți prezintă dficultăți de învățare, unii au dislalie 

polimorfă, dislexo-disgrafie-disortografie, discalculie, dificultăţi de comunicare, dificultăţi de 

concentrare a atenţiei, abilităţi reduse de memorare, incapacitatea de a se încadra în timpul de lucru alocat 

la clasă de profesor, dispoziţie afectivă predominant negativă, anxietate. Din categoria elevilor cu C.E.S. 

fac parte copiii cu deficienţe propriu-zise, dar şi cei care prezintă manifestări de inadaptare la exigenţele 

şcolii sau suferă eşec şcolar din diferite motive. 

Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze  de un program adecvat şi adaptat de recuperare, care  

să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Prin integrare se realizează şi o pregătire 

psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări afectiv-emoţionale corespunzătoare, în 

care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în raport cu activităţile desfăşurate. Aceşti elevi au 

nevoie de activităţi diferenţiate şi adaptare curriculară pentru formarea şi dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului oral şi scris, precum şi a celei de exprimare orală şi scrisă. Pentru fiecare nivel de 

studiu am elaborat programe și planificări adaptate la limba română și matematică, pentru fiecare elev 

am întocmit plan de intervenție personalizat, am creat și utilizat diverse instrumente de monitorizare a 

evoluției elevilor, am creat materiale didactice utile pentru înțelegerea noțiunilor. Elevii cu dificultăţi de 

învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de sprijin, conform nevoilor individuale, iar acest lucru 
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devine posibil prin  diferenţierea sau individualizarea curriculară la clasă - programul activităţilor 

didactice are la bază un curriculum specific (individualizat şi adaptat) – şi prin intervenţia profesorului 

itinerant / de sprijin. În funcţie de dificultăţile pe care le au elevii şi de nivelul cunoştinţelor şcolare, vor 

fi adaptate conţinuturile, procedeele didactice, mediul de învăţare şi procesul de evaluare. Cerinţele 

educative speciale se raportează, în esenţă, la ajutorul necesar acordat copilului pentru a putea depăşi 

dificultăţile cu care se confruntă şi care reprezintă obstacole în procesul învăţării, al dezvoltării proprii şi 

al adaptării sociale 

În parteneriat cu profesorul de limba și literatura română am observat necesitatea realizării unui 

suport pentru cadrele didactice și am realizat un auxiliar didactic care  conține fișe de lucru și evaluari 

adaptate în vederea parcurgerii conținuturilor importante din programa școlară și totodată, în scopul 

sprijinirii profesorilor de la clasă pentru evaluarea diferențiată a elevilor cu CES. Această culegere a fost 

utilizată cu succes pe o perioadă de mai mulți ani în activitățile de sprijin la limba română, desfășurate 

cu elevii din ciclul gimnazial, subiecții reușind să-și formeze și consolideze competențele-cheie de scris-

citit,  înțelegerea mesajului unui text, vocabular și fonetică, analiză morfologică și sintactică. Lucrarea 

realizată de mine în parteneriat cu profesorul de limba română din școala de masă și-a propus să vină în 

sprijinul dascălilor din şcolile  integratoare, oferind modele de fișe de lucru și teste de evaluare a 

competenţelor de limbă, literatură şi comunicare pentru elevii din ciclul gimnazial cu deficienţă mintală 

uşoară. Prin intermediul acestui material auxiliar pot fi evidenţiate competenţele elevilor cu C.E.S., care 

trebuie să fie capabili să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în 

mod creativ propriile capacităţi.    

Am utilizat fișele de lucru și fișele de evaluare adaptate din auxiliarul realizat, acestea fiind un 

real sprijin atât în activitatea în camera resursă, cât și pentru profesorii de la clasă pentru evaluarea 

diferenţiată. Odată cu asimilarea cunoștințelor teoretice, formarea unor deprinderi și abilități, capacitatea 

de a rezolva sarcini asemănătoare colegilor de clasă, elevii cu CES dobândesc încredere în sine, manifestă 

dorința de a progresa și de a se autodepăși, se evită eșecul școlar și abandonul. 
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TEST SUMATIV 

Cls. a VI-a 

SUBIECTUL I  (40 de puncte; câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată corect) 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

 Când am sosit la Iaşi , cel dintâi gând al lui a fost să mă ducă la Copou şi apoi la Socola , ca 

să-mi arate vederile ce se deschideau spre lunca Bahluiului şi să mă plimbe prin crângurile de prin  

prejurime, ca să mă-ncânt şi eu de frunzişul pişcat de brumă  şi să iau parte la plăcerea lui de a călca 

pe frunzele scuturate de vânt , care fâşâie la tot pasul. 

       (Ioan Slavici, Eminescu şi Creangă) 

 

1. Numeşte anotimpul a cărui imagine este surprinsă în fragmentul de mai sus. 

2. Rescrie toate denumirile geografice din text. 

3. Transcrie, din text, o imagine vizuală şi una auditivă. 

4. Scrie titlul şi autorul textului . 

5. Desparte în silabe cuvintele: crângurile, brumă, plăcerea, călca. 

6. Transcrie din text trei termeni din câmpul lexical al naturii . 

7. Scrie câte un sinonim potrivit contextului pentru cuvintele: pişcat, vederile. 

8. Transcrie un verb şi un substantiv.  

9.  Precizează modul şi timpul verbelor subliniate în text. 

10. Explică folosirea cratimei în structura mă-ncânt . 

 

SUBIECTUL  II (30 de puncte) 

Ai participat, alături de familia ta, la o excursie, în care ai vizitat oraşul unor prieteni. 

Redactează un text, de 10-15 rânduri, în care să relatezi acest moment. 

În compunerea ta, trebuie: 

• să ai un titlu adecvat conţinutului;                                                                4 puncte 

• să respecţi cerinţele unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere);       6 puncte 

• să prezinţi pe scurt călătoria;                                                                       12 puncte 

• să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.              8 puncte 

 

Din oficiu se acordă 30 de puncte. 
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Dizabilitate – implicații asupra învățării 

                                                                    Orbán Juliánna-Krisztina 

                                                 Școala Gimanazială „Bálint Gábor”, structura Mărtineni 

 

     Școala este o instituție a comunității care trebuie să ofere servicii educaționale oricărui copil/tânăr, 

indiferent de originea, natura sau particularitățile lui bio–psiho-socioculturale. Termenii de integrare 

școlară și educație integrată care au apărut ca o reacție la formele de segregare în educație au fost 

înlocuiți treptat cu educație incluzivă care pune accent pe diversitatea umană și pe respectul față de 

semenii diferiți din jurul nostru. 

    Conceptul de incluziune s-a folosit inițial ca alternativă la integrare, dar s-a constatat că dincolo de 

copiii cu dizabilități, care erau o prioritate în integrare, mai sunt și alte categorii de copii cu cerințe 

speciale în plan educațional (copii cu dificultăți de învățare, tulburări emoționale, comportamentale, 

copii proveniți din medii socio-economice, culturale și etnice defavorizate , copii sub protecția 

instituțiilor, etc.) pentru care sunt necesare intervenții și abordări specializate, inclusiv servicii de sprijin 

în școală pentru o evoluție pozitivă a lor în plan educativ.Incluziunea încurajează școala să-și schimbe 

rolul său de școală „obișnuită”, în context educațional incluziunea presupune dezvoltarea de relații 

interpersonale deschise, pozitive între elevi, flexibilizarea programelor școlare, diversitatea strategiilor 

educaționale și asigurarea serviciilor de intervenție și suport pentru elevii cu cerințe speciale, 

promovarea egalității în drepturi și responsabilități pentru toți elevii, asigurarea accesului în mod egal 

la oportunități de învățare, parteneriat funcțional între școală și familie, implicarea activă a comunității 

în programele și activitățile dezvoltate de școli. 

    În școala incluzivă au acces toți copiii unei comunități, este o școală deschisă, prietenoasă cu un 

curriculum flexibilizat, evaluarea este permanentă și formativă, parteneriatul educațional este un punct 

forte. Se urmărește formarea atitudinilor pozitive față de elevii cu CES prin conștientizarea impactului 

propriilor percepții, convingeri și acțiuni în raport cu aceștia. De asemenea, se urmărește dezvoltarea 

abilităților participanților de a crea situații de învățare adaptate nevoilor individuale ale elevilor care să 

le faciliteze participarea în activitățile școlare. 

    C.E.S., ca sintagmă se referă la caracteristici sau particularități prezente în plan educativ la anumite 

categorii de persoane, care sunt consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, 

senzorială, psihomotrică, fiziologică sau sunt determinate de dificultăți de învățare, tulburări 

comportamentale sau apărute ca urmare a unor condiții psihoafective, socioeconomice sau de altă 

natură, care influențează dezvoltarea psihointelectuală și emoțională a copilului. CES „desemnează 

necesități educaționale complementare obiectivelor generale ale educației școlare, necesități care 

solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale și/sau caracteristice unei deficiențe/ tulburări 

de învățare, precum și o intervenție specifică, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare” (Vrăjmaș, T., 

2001, p. 27). 

   Declaraţia de la Salamanca din 1994 introduce un nou cadru conceptual „educaţie/şcoală incluzivă”.În 

acest document se stipulează: „Şcolile incluzive trebuie să recunoască şi să răspundă nevoilor diferite 

ale elevilor, ţinând cont de existenţa atât a unor stiluri diferite de învaţare cât şi a unor ritmuri diferite 

şi asigurând o educaţie de calitate pentru toţi prin intermediul unor curriculum-uri adecvate, a unor 

măsuri organizaţionale, strategii de predare, a unui anumit mod de utilizare a resurselor si parteneriatelor 

cu comunităţile din care fac parte.” Copiii cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă acces în şcolile 

obişnuite (şcolile publice), iar aceste şcoli trebuie să-şi adapteze procesul didactic conform unei 

pedagogii centrate asupra copilului, capabilă să vină în întâmpinarea nevoilor de cunoaştere ale fiecărui 

elev in parte. 
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Orice copil cu dizabilitate și/sau cu cerințe educaționale speciale orientat, acceptat si integrat într-o 

școală va trebui să beneficieze de acele categorii de servicii determinate de natura cerințelor 

educaționale speciale pe care le prezintă numite servicii educaționale de sprijin. Acestea sunt: 

- activități de învățare individualizată; 

- activități de evaluare și adaptare curriculară; 

- activități de intervenție recuperatorie individualizată; 

- sevicii pentru părinți; 

- servicii pentru personalul didactic; 

 

Pentru a favoriza participarea și integrarea copiilor cu deficiențe mentale/de înțelect, tulburări de 

învățare și dificultăți cognitive este nevoie de aplicarea unor măsuri cu caracter profilactic, ameliorativ 

sau de sprijinire/protejare, precum: 

- Inițierea și aplicarea, în familie sau grădiniță, a unor măsuri de intervenție timpurie (terapie 

specializată); 

- Pregătirea atentă a debutului școlar al tuturor copiilor, mai ales al celor ce prezintă dificultăți în 

comunicare și relaționare; 

- Copiii cu dificultăți de învățare și adaptare vor putea fi integrați individual sau în grupuri 

restrânse în clase, intervenția profesorului de sprijin și frecventarea unor programe speciale de 

recuperare și adaptare școlară. 

     O situație mai specială este generată de adaptarea și integrarea școlară a elevilor cu tulburări din 

spectrul autist (TSA). Din punctul de vedere al procesului de învățare, elevul cu tulburări din spectrul 

autist nu va reacționa ca ceilalți elevi (nu va căuta să intre în contact sau să ia parte la activități, așa cum 

fac majoritatea elevilor), va deveni anxios când nu se respectă rutina; chiar dacă este dificil de perceput 

căt de mult înțelege elevul, se recomandă activități de retina care să reducă anxietatea, sprijin în 

comunicare, sarcini care să inducă o anumită rutină și o organizare a secvențelor, calm și consecvență 

din partea educatorului, precum și spontaneitate, imaginație și creativitate pentru a fi în măsură să 

valorifice rapid, în contexte intstuctiv- educative variate, elemente sau stimuli, uneori bizari, de care 

este atras copilul autist. 

    Sindromul Asperger este o tulburare care face parte din spectrul autist şi care se caracterizează prin 

dificultăţi semnificative în ceea ce priveşte interacţiunea socială şi comunicarea nonverbală, alături de 

modele repetitive ale comportamentelor şi intereselor. 

     Cel care a vorbit prima dată despre acest sindrom este pediatrul austriac Hans Asperger, în anul 1944, 

în urma studiilor efectuate pe copiii întâlniţi în practica sa, care deţineau abilităţi reduse de comunicare 

nonverbală, demonstrau o empatie limitată faţă de colegi şi care erau, fizic, neîndemânatici. 

      În sine, conceptul modern de Asperger a apărut însă în 1981 şi a trecut printr-o perioadă de 

„popularizare”, devenind standardizat ca diagnostic abia în anii 1990. Însă,  odată cu apariţia acestui 

diagnostic, au apărut şi multe întrebări, iar poate cele mai pregnante se referă la diferenţierea dintre 

această tulburare şi autismul înalt funcţional. 

 Un tratament specific nu există pentru această tulburare, dar există terapii care o pot ameliora 

semnificativ.   

     De obicei, părinţii copiilor cu sindromul Asperger pot descoperi diferenţele în dezvoltarea copiilor 

lor nu mai devreme de 30 de luni. Mai mult, screeningul de dezvoltare în timpul unui control de rutină 

realizat de un doctor generalist sau pediatru poate descoperi semne care necesită investigaţii amănunţite. 

     Conform definiţiei, persoanele diagnosticate cu sindrom Asperger au un IQ normal şi mulţi din 

pacienţi au abilităţi foarte bune sau pot excela într-un anumit domeniu. De asemenea, este posibil ca 
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persoana diagnosticată cu sindrom Asperger să aibă anumite obiceiuri obsesive sau să întâmpine 

dificultăţi în a citi indicaţia nonverbală ( limbajul corpului). Totodată, este posibil să fie foarte sensibili 

la sunete, mirosuri sau gusturi. De cele mai multe ori, aceştia evită să privească direct în ochii celor din 

jur şi au anumite expresii faciale şi posturi corporale aparte.Sunt cazuri în care copiii cu sindrom 

Asperger pot avea dezvoltare motorie întârziată. Astfel, ei pot învăţa mai greu modul de utilizare a 

furculiţei şi a lingurii, de a merge pe bicicletă sau cum să prindă o minge, iar scrisul de mână poate să 

fie destul de deficitar.   Dificultățile cu care se pot confrunta elevii cu sindromul Asperger sunt 

comunicare socială, interacțiunea socială, imaginație, încrederea în rutină, stângacie. Se recomandă să 

li se ofere instrucțiuni clare și precise, pregătiri preliminare pentru schimbări, consecvență în aplicarea 

regulilor, un program bine stabilit, utilizarea jocurilor de rol pentru dezvoltarea abilităților sociale și a 

softurilor destinate acestor elevi. 

    Diagnosticarea sindromului Asperger este complexă. Astfel, specialiştii vor utiliza 

diferite instrumente de screening care vor evidenţia dificultăţile pe partea de comunicare, interacţiune 

socială şi anumite comportamente inadecvate. Concret, se vor efectua o serie de teste psihologice, dar 

şi o examinare psihiatrică. 

    Implicațiile sindromului asupra învățării 

Cel care lucrează cu astfel de copii trebuie să  aibă în vedere următoarele aspecte în cadrul activitățiilor: 

-Îmbunătăţirea abilităţilor sociale pentru sporirea interacţiunilor interpersonale eficiente. 

-Gestionarea stresului relaţionat cu anxietatea sau emoţiile explozive şi reducerea intereselor obsesive 

şi a rutinelor. 

-Terapia ocupaţională pentru a ajuta în slaba procesare senzorială şi coordonare motorie. 

-Intervenţia asupra comunicării sociale, în care este specializată logopedia pentru ajutarea susţinerii unei 

conversaţii normale. 

-Formarea şi suportul părinţilor, în ceea ce priveşte tehnicile comportamentale ce trebuie utilizate acasă. 

      Se consideră că principalul sprijin îl reprezintă terapia comportamentală (ABA), focusată pe 

deficitele specifice care se adresează abilităţilor slabe de comunicare, rutinelor obsesive şi 

neîndemânării fizice. Cei mai mulţi copii recuperează din dificultăţile sociale şi cele de comunicare în 

timpul maturităţii, dar unele particularităţi ale acestora se mai pot vedea şi la vârsta adultă. Mulţi 

cercetatori şi oameni cu sindromul Asperger au pledat pentru o schimbare a atitudinii în ceea ce priveşte 

acest sindrom, ei dorind a fi privit mai degrabă ca o diferenţă decât ca o dizabilitate ce trebuie tratată 

sau vindecată. 

Problematica adaptării conținuturilor educației, în condițiile aplicării incluziunii pentru copiii cu CES 

presupune stabilirea de obiective și activități concrete ținându-se cont de vârsta copiilor, de dificultățile 

sau tulburările lor, de experiența de viață a familiei, ruta școlară a elevilor, ambianța din școală, 

atitudinea și implicarea familiei, politica educațională adoptată la nivelul școlii, curriculum la decizia 

școlii, activitățile educative școlare și extrașcolare. 

   Reușita activităților didactice în școala incluzivă sunt condiționate de următoarele 

elemente:diferențierea și adaptarea curriculumului școlar pe baza observațiilor și examinării cerințelor 

specifice ale fiecărui copil. 

   Diferențierea activităților de învățare poate fi abordată: 

- prin resurse - prin selectarea materialelor didactice potrivite, utilizarea tehnologiilor 

informatizate, materiale demonstrative, sublinieri, ilustrații, etc.; 

- prin sarcini - lucrându-se diferit în funcție de abilități și aptitudini; prin sprijin – din parte 

profesorului, a colegilor, tehnologie, educatori specializați; 
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- prin răspuns- chiar dacă se lucrează la o temă comună, rezultatele grupurilor de elevi vor 

demonstra diferențe, care explică conceptul de competențe diferențiate, răspuns diferențiat la activitatea 

fiecăruia; 

„Curriculum diferențiat presupune selectarea și organizarea conținuturilor, a metodelor de predare – 

învățare, a metodelor și tehnicilor de evaluare, a standardelor de performanță și a mediului psihologic 

de învățare în scopul diferențierii experiențelor de învățare și de adaptare a procesului instructiv educaliv 

la posibilitățile aptitudinale și de înțelegere, la nivelul intereselor și cerințelor educaționale, la ritmul și 

la stilul de învățare ale elevului” (A. Gherguț, L. Frumos, 2019, p. 25) 

Curriculum adaptat presupune o adaptare a conținuturilor, metodelor, mijloacelor și tehnicilor de lucru 

în activitățile instructiv – educative.    

    Adaptarea și integrarea școlară a elevilor cu tulburări cognitive și de învățare prezintă și ea câteva 

aspecte specifice care trebuie luate în considerare de educatori. Sintagma „tulburări de învățare” acoperă 

o gamă extrem de largă de manifestări. Unii dintre ei vor întâmpina dificultăți în citire, scriere, calcul, 

vorbire, dificultăți de ordin emoțional sau comportamental. Se recomandă evaluarea punctelor tari ale 

elevilor, precum și a nevoilor lor, cunoașterea modului de lor de învățare și utilizarea aprecierii 

rezultatelor obținute de aceștia, colaborarea permanentă cu ceilalți factori educaționali. Tehnicile 

asistive sunt necesare în activitatea cu acești copii. 

 

     Adaptarea predării se poate realiza: 

- prin extensiune (introducere de activități suplimentare- utilizare dactileme Braille, limbaj 

mimico-gestual, activități practice, etc,); 

- prin selectarea unor conținuturi din curriculum general care să fie accesibile elevilor cu CES; 

- prin accesibilizarea și diversificarea componentelor curriculumului general prin activități 

terapeutice-compesatorii; 

- prin utilizarea de metode și procedee didactice, mijloace intuitive pentru înțelegerea noțiunilor 

din clasă; 

- prin folosirea de metode și procedee de evaluare care să evidențieze performanțele elevilor nu 

obligatoriu în plan intelectual, ci mai degrabă în plan acțional-aplicativ. 

    Profesorul de sprijin este o persoană specializată în activități educative și recuperatorii adresate 

copiilor cu CES. 

Programul educațional individualizat/personalizat este un document scris, conceput, revizuit și/sau 

dezvoltat de o echipă mixtă, formată din părinți și cadre didactice ale școlii, un instrument care asigură 

unui elev cu CES accesul al curriculum general, adaptarea, servicii speciale și sprijin conform nevoilor, 

astfel încât să participe alături de colegi la programul școlii, depășind dificultățile generate de 

dizabilitatea sau condiția sa specială. 

Una din strategiile prin care școala incluzivă vine în întâmpinarea nevoilor copiilor cu CES este 

realizarea activităților didactice în parteneriat cu sprijinul specialiștilor în psihopedagogie 

 specială (co-teaching), două sau mai multe cadre didactice desfășoară în comun activități cu un grup 

mixt de copii în același spațiu fizic. 

În sprijinul diferențierii programului educațional pentru elevii cu CES se întocmește o fișă care poate fi 

un suport important în incluziune. Un rol important în proiectarea activităților pentru curriculum adaptat 

revine profesorului de sprijin și profesorilor psihopedagogi care desfășoară programe de recuperare și 

terapie educațională pentru elevii cu CES. (A. Gherguț, 2016, p. 218). 

     Reglementări legislative în acest sens sunt date de Ordinul Nr. 3124/2017 privind aprobarea 

Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare; 
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Primii pași către incluziunea școlară a elevilor cu dizabilități și/sau CES vizează proiectarea activităților 

didactice ținând cont de cele 5 experiențe de valorizare pe care le prețuiesc toți elevii, indiferent dacă 

sunt sau nu cu dizabilitate: accesul, participarea, dezvoltarea relațiilor, respectarea demnității, 

posibilitatea de a face alegeri. 

 

 

Anexe: 

           Fișa de diferențiere a programului educațional pentru elevii cu CES 

Aria curriculară: 

Disciplina: 

Tema/lecția: 

Clasa: 

 Învățarea în clasă Învațarea în afara clasei 

(activități de recuperare și 

terapie educațională) 

Curriculum 

general 

Curriculum 

adaptat 

(pentru 

elevii CES) 

Curriculum 

general 

Curriculum 

adaptat 

(pentru 

elevii CES) 

Obiective 

referențial

e 

 

Obiective 

preferențial

e 

    

Resure 

(umane, 

materiale, 

informative) 

    

Conținuturi     

Metode și 

procedee 

de 

activitate 
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Mediul de 

învățare 

    

Evaluare 

rezultate/produ

s 

    

Pentru urmărirea progresului elevilor cu CES se poate utiliza o fișă pentru observații periodice. 

(A. Gherguț, 2016, p. 218), fișă ce permite evidențierea unor aspecte necesare evaluării 

progresului copilului în școală, date utile în discuții cu părinții, cu alți specialiști cu care copilul 

desfășoară activități de recuperare. 
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Fișa sintetică de observație zilnică a elevului cu CES 

 

 

Nume și prenume 

elev: 

 

Data/perioada: 

 

 Comportamentul și activitatea elevului 

Disciplina/ 

activitatea 

Implicarea 

elevului în 

rezolvarea 

sarcinilor 

Relaționare

a cu colegii/ 

profesorul 

Rezultatele/ 

 

progresele 

elevului 

Dificultăți/ 

bariere 

întâmpinat

e 

Alte 

observații 

    de elev  
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE PENTRU COPIII CU CES 

                                                               Prof.înv.primar Pîrvulescu Cornelia 

                                                               Liceul Tehnologic Bâlteni 

 

Atunci când vorbim despre copiii cu cerinţe educative speciale trebuie să abordăm subiectul cât mai 

delicat ,dar în acelaşi timp cât mai amplu. Procesul de recuperare şi intregrare a copilului cu cerinţe 

educative speciale în activitatea didactică are nevoie de factorul TIMP. 

În acest demers suntem chemaţi să facem ce ne stă în putere pentru a normaliza condiţia de viaţă a 

deficientului psihic ,pentru a-l ajuta să se integreze socio profesional fără a întâmpina dificultăţi ce nu 

pot fi depăşite uşor. 

Scopul educaţiei speciale a copilului cu deficienţe este atingerea unor niveluri superioare ale integrării 

lor sociale printr-o optimă realizare a personalităţii sale. 

Pentru integrarea lor socilă este foarte important ca ei să-şi înţeleagă posibilităţile şi 

aspiraţiile.Creşterea numărului mare de eşecuri şi abandonuri şcolare ,de comportamente delincvente 

sau nesănătoase ,de tulburări emoţionale în rândul elevilor  reprezintă indicatori ai faptului că şcoala 

de orice fel trebuie să se ocupe  mai mult în acest sens.      

Profesorul trebuie să vadă şi altceva în elev, nu doar recipientul informaţiilor pe care le poate 

transmite.Activităţile extraşcolare oferă cadrul formal în care profesorul poate să lucreze ,nu numai 

dimensiunea raţionla intelectuală a elevului ,dar şi cea afectivă,socială. 

Putem da culoare şi căldură orelor de matematică şi citire.De aceea,este important să semnalăm aici 

importnaţa şi necesitatea activităţilor extraşcoalre .Copiii noştri  fac drumeţii şi numără frunze 

,copaci,pomi,nu doar calcule matematice sau să citească texte. 

Ar fi crud să uităm că ,de fapt,aproape zilnic suntem nevoiţi să apelăm la metodele interactive de 

învăţare prin aceste tipuri de activităţi. 

Jocul socio-dramatic, jocul de rol în timupl serbărilor, mai ales, îmbogăţesc funcţionalitatea cognitivă 

a copiilor cu cerinţe educative speciale, le permit descărcarea nervoasă, îi relaxează, manifestându-se 

astfel în concordanţă cu posibilităţile lor. 

Pentru ca ei să-şi înşusească anumite deprinderi, dar mai ales să înţeleagă că în orice acţiune pe care o 

întreprind trebuie să respecte anumite reguli, fiecare oră de terapie începe cu organizarea locului muncă 

şi se termină cu curăţirea acestuia. 

De exemplu, în cadrul capitolului „Lucrăari din hârtie”, de la Arte vizuale şi abilităţi practice, se poate 

lucra semnul de carte care va fi decorat la clasa I, cu desene sau figuri geometrice decupate, iar în clasa 

a IIa, semnul de carte se poate relua şi complica. 

Terapia ocupaţională oferă prilejul observării îndelungi a comportamentului, ameliorării ce survin. 

Activităţi ca şi: întreceri sportive, dansuri, jocuri distractive, excursii, filmul îi crează copilului cu 

deficienţe un climat de viaţă socială normală. 

De aceea, sunt foarte importante aceste activităţi extraşcolare, unde elevii cu cerinţe educative speciale 

pot forma deprinderi diferite şi aptitudini diverse. 
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Cultivarea aptitudinilor de a stabili relaţii sociale poate deveni obiectiv într-un program de educare în 

condiţii foarte diverse. 
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SPECIALI SAU DIFERIȚI? 

Prof. Stan Gabriela 

 Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

După cum știm toți ne naștem egali, toți suntem la fel. Aceste lucruri le putem spune până în 

momentul în care creștem, evoluăm, ne cunoștem unii pe alții, începem să socializăm. În acest moment 

realizăm că nu suntem la fel, că ne diferențiem prin religie, cultură, culoare. Acesta este momentul 

când ar fi bine să avem lângă noi un adult care să fie imparțial, pentru care aceste lucruri să nu conteze. 

Speciali sau diferiți este întrebarea la care e tot mai greu să răspundem. Aș întreba cine ne poate 

spune cu exactitate ce înseamnă ,,copil special"? Depinde din ce perpectivă privim lucrurile. Personal, 

cred că toți copiii sunt speciali în felul lor, unii sunt pricepuți la carte, sunt dornici de cunoștere; alții 

sunt foarte îndemânateci, sunt capabili să facă lucruri de mare finețe, sunt acei copii care vor fi buni 

meseriași.  

Din punctul meu de vedere, toți elevii au nevoie de înțelegere, răbdare, fiecare cadru didactic 

trebuie să știe să ,,urce" sau să ,,coboare" la nivelul fiecăruia, să țină cont de particularitățile de vârstă; 

unii au nevoie de mai multe explicații pentru a înțelege anumite noțiuni, în timp ce alții înțeleg de 

prima dată. Ce facem cu cei care înțeleg din prima? Îi dăm la o parte? În niciun caz, aș spune eu.  

În funcție de capacitatea de înțelegere, cred că toți sunt speciali, iar rolul nostru este acela de a 

descoperi ce e mai bun în fiecare, de a suplimenta noțiunile pentru acei elevi dornici și capabili de a 

învăța mai mult, iar pentru cei care nu au aceleași capacități, noțiunile trebuie să fie de la elementare 

spre plus.  

La una dintre clasele la care predau este eleva O. Ea are autism, dar acest lucru nu a împiedicat-

o să exceleze la unele materii. Astfel la limba engleză –citit, tradus, gramatică- este printre cei mai 

buni. Mărturisesc că atunci când era în clasa pregătitoare nu prea știam cum să mă port, parcă îmi era 

teamă. O era uneori recalcitrantă, însă datorită părinților care au fost și sunt implicați în educația ei, a 

doamnei învățătoare, a consilierului școlar. O a fost și este îndrăgită de toată lumea, este respectuoasă, 

iar săptămâna viitoare va susține simularea la Evaluare Națională. 

În cazul elevilor cu deficiențe este foarte important parteneriatul copil- școală- părinți. Acolo 

unde deficiențele sunt mai grave este nevoie de un profesor de sprijin. Cu tact și răbdare se pot realiza 

lucruri bune. 

Diferiți? După cum știm fiecare este unic, fiecare este diferit, special. Nici nu ar fi bine să fim 

toți la fel.  
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Eu întotdeauna le spun elevilor mei: ,,toți sunteți la fel, nimeni nu are nimic în plus, fiecare 

este priceput la ceva". Cred că este o abordare corectă, îi învăț să se respecte, să se ajute. În primul 

rând rolul nostru, al dascălilor este să creăm caractere, să-i facem oameni, să-i învățăm respectul, bunul 

simț.  

În acest an școlar, împreună cu clasa la care sunt diriginte, participăm la Proiectul Special 

Olympics Romania. De la acești copii iubitori și veseli, am învățat să fim curajoși, am învățat că este 

important să participipăm la activități/ competiții și dacă nu câștigăm, să facem totul cu demnitate, să 

fim BRAVI! 

Indiferent cum suntem, toți avem șanse, fiecare are șansa lui; orice am face trebuie făcut cu 

responsabilitate, cu demnitate, toți avem loc sub soare. După părerea mea, acești copii se integrează 

bine în învățământul primar și gimnazial, apoi este mai greu (colegii și profesorii sunt noi, 

necunoscuți). 

Tot mai mult se insistă pe integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Acest lucru este 

posibil, însă sunt mai mulți factori care contribuie la relizarea integrării: numărul elevilor din clasă, 

deficiența pe care o are copilul, sprijinul părinților și a altor persoane abilitate.  

Școala trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de 

învăţare, participare şi dezvoltare; comunitatea trebuie să fie pregătită să accepte nevoile acestor copiii. 

Fiecare copil este special și diferit, în același timp! Important este să fim acolo lângă ei, să fim 

bravi! 
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STRUCTURA PROCESULUI DE TERAPIE OCUPAŢIONALĂ 

 
                                                             Cornea Florentina –Mariana, Profesor Psihopedagogie Specială   

                                                             pentru o Catedră de Educaţie Specială, Centrul Şcolar pentru      

                                                            Educaţie Incluzivă „Sf.Vasile”Craiova  

 

 
 Terapeutul ocupaţional proiectează diverse planuri de intervenţie, realizate prin intermediul 

unor activităţi de muncă, joc, şi viaţă cotidiană, menite să provoace la subiect formarea sau creşterea 

performanţelor sale din sfera senzorio-motorio, cognitivă şi psihosocială.  

 Intervenţia, cu mijloacele specifice terapiei ocupaţionale, urmăreşte următoarele obiective 

generale: 

1) Dezvoltarea, menţinerea şi recuperarea nivelului de funcţionare al fiecărei persoane pe cât mai 

mult posibil; 

2) Compensareadeficienţelorfuncţionaleprinpreluareafuncţiilorafectate de către componentele valide 

ale persoanei; 

3) Asigurareadestructurăriianumitorfuncţii ale organismului; 

4) Inducerea unei stări de sănătate şi încredere în forţele proprii ale persoanei. 

              Procesul de intervenţie din domeniul terapiei ocupaţionale la deficienţi trebuie să cuprindă, în 

detaliu, activităţi din cele trei domenii fundamentale de acţiune. 

• Astfel, activităţile de viaţa cotidiană este util să se bazeze pe acţiuni cum ar fi, spre exemplu, 

pieptănatul, spălatul dinţilor, îmbrăcare, hrănire sau formarea expresiei sociale; 

• Activităţile de ergoterapie pot include ingrijirea hainelor, pregătirea mesei, întreţinerea casei, 

planificarea financiară, cultivarea deprinderilor de muncă, maturizarea social-vocaţională, până la 

planificarea existenţei după pensionare; 

• Activităţile de joc şi loisir cuprind, în principal, explorarea diverselor categorii de jocuri accesibile 

persoanei, precum şi dezvoltarea de performanţe ridicate în anumite jocuri şi distracţii, mergând 

până la trezirea interesului subiectului pentru anumite hobby-uri, colecţii, inclusiv din domeniul 

artistic. 

              Cum am mai arătat, intervenţia, organizată pe direcţiile amintite, determină formarea la un 

individ de deprinderi, aptitudini şi capacităţi conform cu scopul urmărit. Aceste modificări provocate 

vizează componentele senzorio-motorii, cognitive sau sociale ale persoanei. 

A) Modificările din componenta senzorio-motorie se referă la: 

1) integrarea senzorială cu accent pe dezvoltarea sensibilităţii, formarea perecepţiilor chinestezice, a 

schemei corporale, localizarea spaţială, s.a.m.d.; 

2) zona neuro-musculară, şi realizarea reflexelor, a tonusului muscular, dezvoltarea lateralităţii, 

cultivarea motricităţii generale şi fine, etc, 

3) controlul şi coordonarea mişcărilor, în general, şi a mişcărilor articulatorii implicate în folosirea 

limbii, în particular. 

 B) Exersarea componentelor cognitive urmăreşte dezvoltarea activităţilor de cunoaştere, în 

ansamblul lor, orientarea în spaţiu şi timp, activarea atenţiei şi memoriei, formarea noţiunilor, 

rezolvarea de diverse probleme şi, generalizarea învăţării subiectului. 

C) Educarea componentelor psiho-sociale ale persoanei se referă la: asumarea de roluri şi de valori, 

cultivarea de interese, folosirea individuală a conceptelor, îmbunătăţirea relaţiilor sociale, formarea 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2189 
 

abilităţilor implicate în susţinerea unei conversaţii, formarea deprinderilor de autogospodărire şi a 

capacităţilor de autocontrol în activitate. 

 Procesul de terapie ocupaţională are drept scop rezolvarea problemelor specifice ale subiectului 

pentru a-l ajuta să realizeze o adaptare optimă la mediul său de viaţă.  

 Procesul este deosebit de complex, iar desfăsurarea sa, în mod ştiinţific, necesită parcurgerea 

următoarelor etape: 

1 – evaluarea şi interpretarea nevoilor subiectului; 

2 – planificarea intervenţiei; 

3 – selecţionarea şi adaptarea echipamentelor folosite; 

4 – înregistrarea şi aprecierea progreselor realizate. 

 1. Evaluarea, în terapia ocupaţională, este un proces planificat în scopul obţinerii unei imagini 

cât mai exacte asupra nivelului de funcţionare al unei persoane. 

 Obiectivul general al oricărei evaluări constă în strângerea de informaţii necesare, care să 

sprijine subiectul în atingerea unui nivel maxim de funcţionare al capacităţilor sale. 

 În primul rând, evaluările generale sunt realizate de către psihologi. Metodele folosite sunt cele 

specifice psihologiei: observaţia, interviul, chestionarele şi testele psihologice. Se folosesc, de 

asemenea, o serie de teste standardizate pentru studierea unor procese psihice particulare, precum şi 

scările de dezvoltare şi de comportament. Mai nou, este folosită şi tehnica inregistrărilor video, cu 

ajutorul căreia se poate stabili nivelul de utilizare al unor deprinderi în mediu natural, asigurându-se o 

mai mare fidelitate aspra informaţiilor dobândite pe aceasta cale. 

 În al doilea rând, evaluările pot fi făcute de însuşi terapeutul ocupaţional. Se pot folosi, în acest 

sens, testestandardizate pentru terapia ocupaţională sau liste de control, specifice domeniului. 

 Listele de control măsoară nivelul performanţei atins de subiect în realizarea unei activităţi sau 

comportament, care intră în sfera de preocupări a terapeutului ocupaţional. 

 În paralel cu aplicarea acestor probe este util ca terapeutul să facă apel şi la metoda observaţiei, 

care-i poate oferi date concludente despre dezvoltarea socială a subiectului şi caracteristicile relaţiilor 

sale interpersonale. 

 În evaluarea unui copil deficient, un terapeut este necesar să urmărească câteva aspecte, şi 

anume: 

a) – nivelul motricităţii generale şi fine, care se referă la caracteristicile mişcărilor corpului în 

ansamblu, precum şi caracteristicile mişcărilor de aprehensiune şi manipulare, implicate în tăiat, 

colorat, scriere, etc.; 

b) – nivelul de dezvoltare al percepţiei mişcărilor, care se referă, în principal, la recepţia şi 

decodificarea stimulilor prin toate categoriile de analizatori-vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, 

kinestezic proprioceptiv – şi la coordonarea mişcărilor; 

c) – nivelul de dezvoltare al aptitudinilor cognitive, sociale şi de comunicare, care se referă la 

caracteristicile interacţiunilor interpersonale ale subiectului în diverse situaţii, precum şi la modul în 

care inţelege comenzile şi instrucţiunile verbale; foloseşte formulele de politeţe, etc. 

d) – caracteristicile activităţilor de viaţă cotidiană, care include studierea deprinderilor implicate în 

igiena personală, autoîngrijire şi autoservire.  

În realizarea evaluării pe ansamblul său, terapeutul ocupaţional, este util să culeagă informaţii şi de la 

alte categorii de profesionişti, în afara psihologilor, ca de exemplu medici, profesori, asistenţi sociali, 

s.a.m.d. Deosebit de utilă este şi angrenarea familiei persoanei, în vederea culegerii de date şi 

informaţii din mediul extern. 
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2. Planificarea intervenţiei constă în proiectarea unui plan de interventie terapeutic din diverse domenii 

de acţiune ale terapiei ocupaţionale, care trebuie să ţină seamă de nivelul de educabilitate al subiectului, 

caracteristicile deficienţei, statutul prezent, mediul cultural în care trăieşte şi motivaţia sa pentru 

schimbare. 

 

STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE ÎN DOMENIUL TERAPIEI 

OCUPAŢIONALE 

             Structura planului de intervenţie destinat recuperării persoanelor cu handicap, cuprinde, în 

viziunea noastră, următoarele elemente: 

1. identificarea problemelor subiectului 

2. stabilirea cauzelor disfuncţionalităţilor 

3. fixarea obiectivelor recuperării (sub formă de performanţe) 

4. stabilirea duratei de timp necesare intervenţiei 

5. alegerea mediului de desfăşurare al activităţilor şi adaptarea echipamnetelo rnecesare 

6. desfăşurarea de activităţi pe termen lung sau scurt, în functţe de reacţiile subiectului 

7. evaluarea performantelor subiectului, în functţe de obiectivele stabilite anterior 

8. continuarea sau oprirea intervenţiei, în funcţie de rezultatele obţinute în procesul de 

recuperare. 

              După încheierea evaluării şi stabilirea disfunctionalităţilor, se presupune că terapeutul deţine 

o imagine exactă asupra profilului de personalitate al subiectului său.  

              Următorul pas constă în alegerea obiectivelor care trebuie urmărite în cadrul planului 

terapeutic. 

  În stabilireaobiectivelor este utils ă se ţină seama de o serie de factori, ca de exemplu: 

a) nevoile şi dorinţele subiectului; 

b) cunoştinţele legate de sistemul de valori al subiectului; 

c) informaţiile existente referitoare la o anumită maladie sau deficienţă, cu consecinţelelor pe plan 

fizic şi psihic; 

d) cunoştintele legate de metodele de terapie ocupaţională şi medicală existente la momentul 

respectiv; 

e) informaţiile disponibile despre mediul pentru care subiectul urmează să fie pregătit din punct de 

vedere educaţional, professional sau comunitar; 

f) scopurile şi cadrul general al programului de recuperare, multidisciplinar, în care persoana urmează 

să fie integrată. 

           Obiectivele se pot clasifica, la rândulor, în: 

1. obiective pe termen lung; 

2. obiective pe termen scurt. 

                  Formularea acestora trebuie să se exprime în termeni cât mai concreţi, cuantificabili şi 

măsurabili. 

                 Exemplu de obiective pe termen lung, cu redactări mai generale, pot fi: „Copilul va fi 

pregătit pentru o bună integrare socială” sau „Copilul îşi va exersa anumite deprinderi folositoare 

pentru viitoarea sa pregătire profesională”. 

 În cadrul obiectivelor pe termen lung se pot formula obiectivele pe termen scurt sau obiectivele 

operaţionale, cum mai sunt numite acestea din urmă. Un astfel de exemplu ar fi: „Copilul trebuie să 

realizeze corect o operaţie de tăiere cu ajutorul pânzei de bonfaier”. 
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 În general, obiectivele pe termen lung se aleg din sfera domeniilor fundamentale ale terapiei 

ocupationale, iar cele pe termen scurt se stabilesc în funcţie de activităţile care li se subsumează. 

 Trecerea de la un obiectiv pe termen lung, mai general, este condiţionată de realizarea 

obiectivelor pe termen scurt, particulare sau operaţionale. 

 În sfârşit, este util ca la stabilirea obiectivelor generale să se realizeze consultarea unor 

specialişti din diverse domenii care, prin colaborare interdisciplinară să le transpună în practică. Putem 

vorbi aici despre o conlucrare, cu mijloace specifice, dintre terapeuţi ocupaţionali, educatori, 

psihopedagigi, profesori, de cultura fizică medicală, instructori, medici, psihologi, asistenţi sociali, 

s.a.m.d. 

 Este consultat însuşi subiectul şi părinţii acestuia, care pot constitui un sprijin eficient în 

continuitatea exerciţiilor prevăzute în cadrul activităţilor la domiciliu. 

 Elaborarea planului terapeutic se referă la descrierea metodelor şi procedeelor care se folosesc 

in activitati pentru atingerea obiectivelor stabilite. El cuprinde, de asemenea,  sinteza activităţilor 

desemnate în vederea realizării unui nivel de performanţă al funcţionării deprinderilor şi capacităţilor 

unei persoane. 

 Planul este necesar să fie stabilit în funcţie de anumite obiective pe termen scurt, pentru a putea 

a fi schimbat cu uşurinţă, în cazul în care o evaluare intermediară poate demonstra lipsa lui de 

viabilitate. 

 În rezumat, deci, principalele caracteristici ale unui plan terapeutic trebuie să fie flexibilitatea 

şi mobilitatea, adaptate în funcţie de progresele realizate de cel căruia i se adresează. 

 Aplicarea planului de interventie terapeutica constă în desfăşurarea următoarelor faze distincte: 

Willard şi Spackman (1983)(Popovici D.V., Matei R.S., 2005, pag. 35). 

1-  faza orientării – în care terapeutul explică subiectului activitatea care urmează s-o desfăşoare 

împreună, tipul performanţelor dorite şi descrie sau demonstrează modalităţile lor de realizare practică; 

2-  faza dezvoltării – în timpul căreia terapeutul conduce subiectul în explorarea şi practicarea efectivă 

a activităţii alese; 

3- faza finală – în care terapeutul evaluează performanţele obţinute de subiect în activitate şi stabileste 

obiectivele viitoare de recuperare. 

 Se recomandă ca procedurile de evaluare să se extindă la ultimele două faze, prezentate 

anterior, în vederea verificării permanente a relevanţei obiectivelor prestabilite şi a eficacităţii planului 

terapeutic, în ansamblul său. 

 Cercetările moderne de terapie ocupaţională au demonstrat că, în prezent, randamentul acestei 

discipline este cu atât mai mare pe măsură ce se proiectează tot mai multe planuri de recuperare, 

aplicabile în interiorul unor instituţii de diverse tipuri (şcoli, centre de zi, spitale, etc). 

 În prezent, se preconizează, folosirea de planuri care să poată fi aplicate la domiciliu sau în 

comunitatea unde persoana îşi aduce existenta. 

 De aceea, folosirea unor planuri adaptabile în funcţie de contexte diferite, este deosebit de 

importantă, atât pentru persoana deficientă, cât şi pentru terapeut. 

 3. Selecţionarea şi adaptarea echipamentului reclamă din partea terapeutului un efort 

substanţial de imaginaţie, în vederea proiectării unor mijloace şi dispozitive adaptate nevoilor 

copilului. 

 Fiecare copil deficient posedă anumite cerinţe speciale, care trebuie stabilite cu prioritate, 

înaintea adaptării sau construirii unui anumit echipament pentru acesta. Modificările, realizate unui 
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obiect folosit în activitatea de terapie, pot fi temporare sau permanente, în funcţie de progresele 

realizate de copil. 

 Specialiştii recomandă o mare varietate de echipamente ce se pot folosi în activitatea cu copiii 

deficienţi fizic, senzorial sau mintal. 

 În cazul imposibilităţii procurării acestora pe cale comercială, se recomandă, în condiţiile ţării 

noastre, confecţionarea lor de către educatori, care au în programa lor de învăţământ activităţi de 

terapie ocupatională. De asemenea, este util să fie luat în considerare costul materialului şi timpul 

necesar confecţionării lui, în eventualitatea existenţei unor materiale similare pe piaţă. 

 Este utilă selecţionarea echipamentelor, în principal după nevoile subiectului, dar, ţinând seama 

de anumite caracteristici fizice ale materialului din care sunt confecţionate, cum ar fi de exemplu, 

greutatea, flexibiltatea, culoarea şi nevoile subiecţilor.  

 În cazul copiilor deficienţi, Hopkins (Popovici D.V., Matei R.S., 2005) recomandă construirea 

de dispositive adaptate dacă se constată, în primul rând, tulburări în coordonarea mişcărilor sau a 

capacităţii de a apuca şi strânge. De aceea, spune autorul respectiv, unul din primele lucruri pe care 

terapeutul occupational trebuie să-l facă constă în analizarea mişcării solicitate de o sarcină sau de un 

grup de sarcini similare, comparativ cu performanţele corespunzătoare, care urmează a fi realizate la 

o persoană. 

 În acest fel, terapeutul va evalua limitele fizice ale copilului, indicând tipul de echipament 

adaptat, necesar. Astfel de echipamentea daptate pot fi reprezentate de un prelungitor pentru creion 

sub forma unui burete sau sub forma unui tub de cauciuc, dacă copilul are tulburări de motricitate fină, 

care îi crează dificultăţi de scris. Se poate folosi în acelaşi sens, în cadrul alto ractivităţi, unmâner de 

suplimentar pentru apucarea unor obiecte, cum ar fi spre exemplu, tacâmurile. 

 În cazulcopiilor cu dificultăţi de coordonare a mişcărilor, se recomandă, spre exemplu, 

înlocuirea nasturilor de la haine cu arici sau capse, iar în cazul pantofilor se pot folosi catarame în locul 

clasicelor şireturi. 

 Elevii deficienţi mintal si copiii cu ADHD, care prezintă o permanentă  agitaţie psihomotorie, 

pot fi protejaţi cu ajutorul unor căşti, pe parcursul activităţilor, spre a se evita accidentele, s.a.m.d. 

 4.Evaluarea planurilor utilizate în cadrul procesului de terapie ocupaţională este o acţiune 

indispensabilă în vederea măsurării eficienţei intervenţiei procedurilor utilizate de terapeut. 

 Cele mai răspânditeforme de evaluare sunt celei intermediare şi finale. 

 Evaluările intermediare se folosesc pe parcursul aplicării planului therapeutic şi constă în 

măsurarea rezultatelorobţinute prin atingereaobiectivelor intermediare proiectate.Specialistu 

ltrebuiesă se întrebe dacă realizarea obiectivelor respective prin activităţile proiectate, determină 

modificările scontate în performanţele copilului. 

 În cazu în care se constată, în procesul evaluării intermediare, ineficienţa activităţilor şi 

obiectivelor fixate, se recomandă schimbarea programului therapeutic iniţial. 

 Succint spus, prinacest tip de evaluare se verifică: 

 a) eficacitatea planului terapeutic; 

b) se conturează tipulschimbărilor necesare planului; 

c) se determină riguros momentul încetării sale. 

           Evaluarea finală se referă la analizarea rezultatelor procesului therapeutic în ansamblulsău.Prina 

ceastăacţiune se pune, în fapt, în evidenţăsuccesul sau eşecul demersurilor realizate de specialist pentru 

a veni în sprijinul nevoilor uneipersoane prin mijloacele terapiei ocupaţionale. 
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 Procesul de recuperare prin terapiaocupaţională la persoanele cu handicap este un 

procescontinuu, care trebuie reluat înpermanenţă la diferite vârste, în funcţie de nevoile specifice 

individului, în diversele momente ale vieţii sale. 

 Considerăm, că nu mai prin reluarea ciclică a procesului în cauză, putem contribui în calitate 

de terapeuţi la stabilirea unui nivel de dezvoltare al deficienţilor, cât mai apropiat de normal posibil.
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA  

Profesor: Dinoiu D. Florin 

Scoala Profesionala , Com. Sangeru – Prahova 

 

Unitatea de invatamant:   Scoala Profesionala , Com. Sangeru                                                          

Data: 

Clasa:  a VI a  - Adaptat  CES                                                                             Mediul de instruire: 

Cabinetul de Educatie Tehnologica 

Disciplina: EDUCATIE TEHNOLOGICA   SI APLICATII PRACTICE         ADAPTAT C.E.S. 

TITLUL LECTIEI:    CAI SI MIJLOACE DE TRANSPORT  

I.NECESITATEA STUDIERII TEMEI: Transporturile joaca un rol important in societate si in 

economie, calitatea vietii noastre depinzand de un sistem de transport eficient si accesibil.  

 

STRUCTURA LOGICA A CONTINUTULUI LECTIEI:  

 

               

                                                                   CAI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 

 

 

 

 

                 terestre                                                     navale                                                      aeriene  

       

 

rutier                 feroviar          rutele fluviale   canalele navigabile    ruta maritima              rutele de zbor   
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II COMPETENTE GENERALE 

1. Analiza importantei mijloacelor de transport in viata de zi cu zi; 

2. Identificarea celor trei cai de transport principale; 

3. Indentificarea principalelor tipuri de vehicule cu care se realizeaza deplasarea; 

4. Utilizarea corecta a termenilor si a simbolurilor specifice cailor de transport.  

 

 

COMPETENTE SPECIFICE 

1.1. Executarea unor produse simple / machete pornind de la o fișă tehnologică realizată cu sprijin din partea profesorului; 

1.3 Aprecierea calității produselor realizate din perspectiva reinvestirii beneficiilor obținute; 

2.1 Selectarea măsurilor de securitate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor aplicabile în diverse contexte de activitate; 

3.1 Argumentarea preferințelor personale pentru activităţi/meserii/profesii explorate prin experienţa directă.  

 

III CONTEXTUL IN CARE ARE LOC INVATAREA:  

 

Experienta anterioara de 

invatare a elevilor 

Cuvinte “cheie” Resurse materiale  

Limba 

romana  

Limba 

engleza 

  *Elevii cunosc:  

- principalele cai si mijloace de 

transport 

  *Elevii au: 

-imagini/machete cu diferite 

mijloace de transport  

*Elevii pot:  

-identifica diferenta intre caile 

de transport si mijloacele de 

transport folosite pentru fiecare 

categorie  

Masina  

Autobuz 

Tren 

Avion  

Barca 

Vapor  

 

 

Car 

Bus 

Train  

Plane  

Boat  

Ship   

Machete ale mijloacelor de transport  

Prezentari PPT 

Albume mijloace de transport  

Reviste de specialitate  

Fise de lucru  

Scheme  

Planse  

Manual  
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IV OBIECTIVE OPERATIONALE: 

Capacitatea care se urmareste a se 

forma la elevi prin invatare 

Comportamentul prin care elevii vor 

proba capacitatea respectiva 

Conditiile in care vor lucra elevii 

pentru a realiza comportamentul 

Criterii de realizare 

(limita minima admisa) 

1.Sa identifice principalele cai de 

transport  

Prin clasificarea cailor de transport in 

cele trei categorii principale: terestre, 

navale, aeriene.  

Avand la dispozitie fise de lucru si 

prezentari PPT.  

Identificarea a cel putin 

unei cai de transport.  

2.Sa clasifice principalele 

mijloace de transport.  

Prin identificarea principalelor tipuri 

de mijloace de transport.    

Utilizand fisa de lucru  si manualul  Enumerarea a cel putin 

doua mijloace de 

transport pentru fiecare 

categorie.   

3.Sa precizeze rolul principalelor 

mijloace de transport  

Prin indicarea rolului fiecarui mijloc 

de transport.   

Utlizand fisa de lucru, planse, 

manual si reviste de specialitate.  

Identificarea a cel putin 

unui rol al fiecarui mijloc 

de transport.  

 

V. PROBA DE EVALUARE 

Nr. ob.  Continutul itemului Punctaj  

Maxim  Minim  

1. Cititi cu atentie cerinta următoare. Faceti corespondenta între literele din coloana A a 

cailor de transport şi cifrele din coloana B ale mijloacelor de transport. Atentie! Între 

elementele coloanei B şi elementele coloanei A pot exista una sau mai multe 

corespondente. 

 

Coloana A                                                      Coloana B  

3,5 2 

a) Spatiu aerian  

b) Rutier terestru 

c) Maritim  

d) Fluvial  

e) Feroviar  

1.bicicleta 

2. autobuz 

3. vapor 

4. tren  

5. masina  

6. metrou  
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 7. elicopter  

2.  Cititi cu atentie afirmatiile de mai jos. Încercuiti litera A dacă apreciati afirmatiile 

adevărate, sau litera F dacă apreciati că afirmatiiile sunt false. 

 

1. Metroul este un mijloc de transport terestru, folosit in marile orase.  A/F  

2. Transportul aerian se poate realiza si cu balonul sau dirijabilul. A/F 

3. Transportul pe apa se poate realiza doar cu vehicule cu motor. A/F 

4. Autocamionul este un mijloc de transport terestru, personal. A/F 

5. Autobuzul serveste la transportul persoanelor. A/F 

6. Vaporul este un mijloc de transport naval. A/F 

7. Transportul ferofiar de persoane se realizeaza cu metroul A/F 

 

3,5 2 

3. Completati spatiile libere ale afirmtiilor de mai jos, astfel încat aceastea să aibă sens: 

1. Bicicleta se foloseste de regula pentru trasportul in .....................localitatilor, dar 

si pentru activitati de .............. 

2. Autoizoterma este utilizata pentru transportul alimentelor................ 

3. Autocisterna se foloseste prntru transportul marfurilor ....................... 

4. Metroul functioneaza pentru transportul...................in marile orase ale lumii.  

5. Autoturismul este un mijloc de transport........................ 

3 1 

  10 5 

 

VI.  STRATEGII DIDACTICE 

Tim

p  

Etape de instruire  Arii de continut  Metode de 

invatamant 

Mijloace de invatamant 

Fise de lucru 

Reviste de specialitate  

Manualul 

Forme de organizare a activitatii 

Profesor Elevi 

Profe

sor 

Elevi 
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5’ 1.Secventa  introductiva 

(discutii pregatitoare) 

2. Crearea contextului 

- se dau cuvinte cheie 

masina, autobuz, tren, 

avion, vapor, barca 

-se cauta corespondente 

in alte limbi (engleza) 

-scriu 

cuvintele 

cheie in caiete 

 Conversatia -machete autovehicule 

 

frontal Colectiv 

 

Individual  

20’ 3.Transmiterea noilor 

cunostinte  

-elaboreaza schema 

logica a continutului 

lectiei  

-ajuta la 

elaborarea 

schemei 

logice a 

continutului  

Cai si mijloace 

de transport  

Observarea 

Descoperire

a  

Conversatia  

 

Videoproiector 

Prezentare PPT 

Laptop 

Manual  

Fise de lucru  

Frontal 

 

Individual  

Colectiv  

15’ 4.Fixarea  

-cere elevilor sa se 

imparta pe grupe si sa  

–identifice principalele 

cai de transport; 

-recunoasca principalele 

mijloace de transport si 

rolul lor 

-

reprezentantul 

fiecarei grupe 

completeaza 

fisa de lucru 

1,2,3 Observarea 

Descoperire

a  

Conversatia  

 

Fise de lucru 

Reviste de specialitate  

Manualul  

Frontal Individual  

Colectiv  

5’ 5.Proba de evaluare 

-se distribuie fisa  de 

evaluare  

- elevii 

completeaza 

fisa  

1,2,3 Exercitiul Fisa de evaluare Frontal Individual  

5’ 6. Secventa finala 

-notarea elevilor si 

argumentarea notarii  

Anuntarea temei 

-elevii asculta 

explicatiile  
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TEMA – Descrieti caile de comunicatie si mijoacele de transport din imaginile urmatoare : 

Foto : prof.ing. FLORIN DINOIU 
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PROIECT DIDACTIC – CORECTAREA UNEI TULBURĂRI DE LIMBAJ 

 

Prujoiu Elena-Geanina 

Școala Gimnazială „General David Praporgescu”, loc. Câineni 

 

 

Clasa: întâi 

Propunător:  

Disciplina: Comunicare în limba română 

Aria curriculară: „În lumea animalelor” 

Subiectul activității: Pronunția corectă a sunetului „Z” 

Tema activității: Realizarea pronunției corecte a sunetelor deficitare 

Scopul activității: Formarea priceperilor și deprinderilor de pronunție corectă 

Tipul activității: Corectiv-terapeutică 

Obiectiv general: Pronunția sunetului „z” în emitere independentă, în silabe directe și indirecte, cuvinte 

care conțin sunetul „z” și în propoziții. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Cognitive: 

O1: Să pronunţe corect sunetele/onomatopeele; 

O2: Să recunoască auditiv sunetele și să le asocieze  animalelor/obiectelor /instrumentelor care le emit; 

O3: Să identifice  animalele din cadrul jocului ”Ferma de animale” 

O4: Să descopere diferențele de articulație între sunetul „s” și „z”; 

O5: Să formeze silabe cu litera „z”, conform petalelor florii și să le pronunțe; 

Afectiv-atitudinale: 

O6- să manifeste interes pentru conținuturile predate; 

O7- să se mobilizeze în vederea realizării sarcinilor propuse; 

Psiho-motorii: 

O8- să păstreze poziția corectă a corpului, a caietului și a stiloului în timpul scrierii; 

O9- să lucreze ordonat cu materialul didactic pus la dispoziție. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: Conversația, explicația, observația, exercițiul, jocul didactic, descoperirea; 

Mijloace de învățământ: Cărți, plantșe, cartonașe, instrumente muzicale, videoproiector 

Forme de organizare: Frontal, individual 
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ETAPELE 

LECȚIEI 

OB. 

OP.  

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGIA  DIDACTICĂ EVALUARE 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 Pentru buna desfășurare a lecției voi asigura  climatul 

psiho-afectiv  propice desfăşurării activităţii: 

-aerisirea sălii de clasă; 

-pregătirea materialelor; 

 

Conversația  Observare 

sistematică  

CAPTAREA 

ATENȚIEI 

O6 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

O1 

Se va face cu ajutorul unor ghicitori ce au ca răspuns 

animalele întâlnite pe parcursul lecției de astăzi, 

urmând ca după fiecare răspuns, elevii să imite 

sunetele animalelor respective, realizând 

corespondențe între animale și onomatopee. 

Are solzi şi nu e peşte 

Şi când merge, se târăşte! 

(şarpele)- SSS 

 

Fie cât o fi de cald, 

Am eu unde să mă scald, 

Căci îndată - ţup! - în lac 

Şi încep să cânt: oac! Oac! 

(broasca)- OAC, OAC  

  

Când e frig, 

Stă covrig, 

Iar când vede un motan 

Sare ca un năzdrăvan! 

(câinele)- HAM, HAM 

Conversația 

 

 

Explicația 

Ghicitori 

 

Planșe cu 

imagini și 

onomatopee 

Observare 

sistematică 

 

 

 

Aprecieri verbale  
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Cavaler împintenat, 

Sus, pe gard, stă cocoţat 

Şi tot strigă prin vecini 

Că e şef peste găini! 

(cocoşul) 

 

 

 

„Are-un ac micuţ şi fin, 

Zboară lin din floare-n floare, 

Acul este cu venin 

Iar polenu-i pe picioare.” 

(albina)- ZUM, ZUM 

 

 

ANUNȚAREA 

TEMELOR ȘI 

PRECIZAREA 

OBIECTIVELOR 

O6 

 

O7 

Elevilor le sunt prezentate obiectivele lecției de astăzi, 

precum și tema sau jocurile ce urmează.  

„În cadrul lecției de astăzi, vom găsi împreună 

asemănări și diferențe între sunetele animalelor și ale 

obiectelor, vom identifica sunetele asemămătoare și le 

vom diferenția, vom face exerciții de pronunție cu 

ajutorul unor jocuri.  

 

Conversația 

 Observare 

sistematică a 

comportamentului 

(dacă manifestă 

interes) 

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII  

 

 

O8 

 

 

 

Solicit elevei următoarele activităţi: 

 

Exerciții de încălzire a aparatului fono-articulator: 

-închiderea-deschiderea ochilor; 

-mirare/zâmbet/încruntare; 

-țuguierea buzelor; 

 Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Videoproiector 

 

 

 

 

 Aprecieri verbale  
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O1 

 

 

 

 

 

O2 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

O4 

 

O5 

 

 

-umflarea obrajilor; 

-limba sus-jos,stânga-dreapta; 

-închiderea /deschiderea gurii; 

 

Se vor repeta prin vorbire reflectată cuvinte ce 

conţin sunetele „s” și „z” 

(ex. . sare-zare, sac-zac, seu-zeu, seama-zeama, varsă-

varză, vase-vaze, oase-oaze, groasă-groază ) 

 

Solicit elevei următoarele activităţi: 

- identificarea animalelor care emit onomatopeele pe 

care le spun eu 

- denumirea animalelor din cadrul jocului ”Ferma cu 

animale” 

- pronunțarea corectă a onomatopeelor  

- asocierea sunetelor emise cu instrumentele muzicale 

prezentate (ANEXA 1) 

 

Elevii vor asculta câteva sunete emise de animale 

cunoscute – utilizând calculatorul și un CD 

educațional. Vor recunoaste animalele, dunumindu-le 

si apoi, reproducând onomatopeele, utilizând planșe 

care redau imaginea unor animale cunoscute. 

 

JOC DIDACTIC- Albinuța ZIZI (ANEXA 2) 

Indicație de lucru: Ce citește albinuța pe floare? 

Formați toate variantele de silabe cu două litere, una 

din ele fiind întotdeauna litera Z. Pronunțați corect și 

clar silabele obținute. În cazul în care elevii vor 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Videoproiector 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

imagini 

(animale, 

instrumente 

muzicale) 

 

 

 

Materiale audio 

 

 

 

 

 

Planșă cu floare 

Imagini cu 

albinuța ZIZI 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului  

 

 

 

 

Ascultă, identifică 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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întâmpina dificultăți în pronunția sunetelor, le voi citi 

mai întâi eu, urmând ca ei să le repete. 

Silabe obținute: ZA, ZE, ZI, ZO,ZU, ZĂ, ZÎ 

                           AZ, EZ, IZ, OZ, UZ, ĂZ, ÎZ 

 

OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

 

O1 

 

 

O4 

Pentru acest moment, voi prezenta elevilor două poezii 

în care vom stabili diferențele de pronunție ale 

sunetelor S și Z. Vom recita împreună poeziile: 

                           „In desisul din padure 

Unde-i zmeura si mure 

Sta stapanul astui loc 

Somnoros, intr-un cojoc.” 

 

„Pisicuta pis, pis, pis, 

Te-am visat azinoapte -n vis  

Te spalam, te pieptanam  

Funda rosie iti puneam.  

Insa tu te-ai suparat. 

 

 

 Conversația 

 

Explicația 

 Poezii  Observarea 

comportamentului 

și a implicării în 

activitate 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 Voi face aprecieri asupra modului de lucru şi 

asupra comportamentului elevilor în timpul activităţii, 

asupra modului de desfăşurare a întregii activităţi. 

Conversația 

 

 

 Aprecieri verbale  
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ANEXA 1 
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ANEXA 2 
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ŞCOALA INCLUZIVĂ - O ŞANSĂ REALĂ IN EDUCAŢIE 

 

Prof. înv. primar Nistor Maria Dana 

Școala Primară Nr. 2 Oșand 

 

 Intr-o societate în care ştiinţa şi tehnica se dezvoltă într-un ritm ameţitor, schimbările 

determinate în lumea meseriilor şi profesiilor fac din nevoia de educaţie, o nevoie de educaţie fară 

discriminare, pentru adaptarea la un mediu în continuă transformare. 

 Introdus în 1994 la Conferinţa Internaţională despre Nevoile Speciale în Educaţie de la 

Salamanca (Spania), conceptul de " şcoală incluzivă" doreşte adaptarea şcolii la nevoile elevului, 

valorificând diferenţele dintre membrii comunităţilor şcolare, informând şi formând elevii pentru 

comunicare, colaborare, toleranţă, implicare, adaptare la mediu. 

 In acest context, prezint în rândurile ce urmează etapele lecţiei concepute după modelul trifazic 

(evocare - realizarea sensului - reflecţie), demers didactic care responsabili-zează, implică şi 

motivează elevii pentru adaptare la mediu. 

MOTTO : « Invaţă şi vezi să înveţe şi toţi cei din grup » 

ETAPELE LECŢIEI: 

EVOCARE ( 5min.) activitate frontală 

 1. Prezentarea şi scrierea pe tablă a temei lecţiei şi obiectivelor ei: alimentele de origine vegetală 

în stare prospătă şi prelucrate, rolul lor în alimentaţie, cultivarea plantelor de câmp şi de grădină. 

 2. Priviţi planşa! Profesorul cere elevilor să studieze planşa şi să se gândească la legătura dintre 

imaginile planşei şi viaţa de zi cu zi. (5 min.) 

Răspuns aşteptat: elevii să recunoască noţiunea de alimente de origine vegetală şi importanţa în 

propia lor viaţă. 

REALIZAREA SENSULUI (25min.) 

Activitate pe grupe : « turul galeriei » 

1. Elevii sunt organizaţi în grupe de câte 3 elevi, prin numerotare din 3 în 3. 

2. Fiecare grupă primeşte materialul didactic şi sarcinile de lucru pe care trebuie să le realizeze în 

mod individual colaborând cu colegii de grupă. 

3. Elevii sunt atenţionaţi că trebuie să ştie bine ce au lucrat pentru a putea explica celorlalte grupe. 

4. Câte un elev rămâne „acasă”, ceilalţi se duc la celelalte grupe şi primesc informaţiile „gazdei”. 

Notează şi pun întrebări pentru a putea explica propriilor colegi de grupă. 

5. Schimb de informaţii între membrii aceleaşi grupe. 

Profesorul urmăreşte activitatea în fiecare grup asigurându-se că informaţiile sunt corecte. 

Sarcini de lucru : 

Grupa 1 

1.1 Intocmiţi o listă cu câte 3 legume, fructe, cereale care sunt specifice României. 

1.2 De ce este important să mâncăm fructe, legume, cereale? 

1.3 Din ce se obţine zahărul? 

VOCABULAR: apă, vitamine, minerale, glucide, trestie de zahăr 
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Grupa 2 

2.1 Ce înseamnă agricultură şi în ce tip de localitate se practică? 

2.2 Care sunt lucrările agricole pe anotimpuri? 

2.3 Ce se poate obţine din cereale? 

VOCABULAR: cultivarea plantelor, fertilizare, arat, irigaţii, stropire, combaterea bolilor şi 

dăunătorilor. 

Grupa 3 

3.1 Din ce se obţine făina şi uleiul? 

3.2 Unde şi cum se cultivă fructele? Cum pot fi valorificate? 

3.3 Alegeţi un fel de mâncare şi numiţi ingredientele necesare. 

VOCABULAR: livadă, lucrări agricole, săpat, stropit. 

REFLECŢIA ( 15 min.) activitate individuală 

Elevii primesc o fişă de evaluare pe care trebuie să o completeze în mod individual. 

După completare se discută în clasă răspunsurile. 

In colţul din dreapta fiecare elev colorează o bulină apreciindu-şi propria activitate. 

FIŞĂ DE EVALUARE 

1. Despre ce ai învăţat azi? 

2. Cum explici importanţa alimentelor de origine vegetală în alimentaţia oamenilor? 

3. Care sunt urmările fertilizării? 

4. Din ce se obţine zahărul? 

5. Ce ai vrea să întrebi? 

6. Ce ţi s-a părut mai interesant?  

Roşu – fb. 

Galben – b. 

Albastru – s. 

Negru – i 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2212 

 

COPII SUNTEM TOȚI! 

Vișoiu Elena Luminița   

Școala Gimnaziala Nr 1 Corbeni, Argeș   

   

Principiile care stau la baza incluziunii copiilor cu CES în scoală sunt stipulate în Rezoluţia ONU 

nr.48/49 din 1993.  

Principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei – principiul egalizării şanselor este corelat cu 

principiul drepturilor egale. Egalizarea şanselor este procesul prin care toţi cetăţenii şi în particular 

persoanele cu handicap pot avea acces la diversele sisteme ale societăţii: cadrul material, serviciile, 

informaţiile,etc.  

O persoană devine practic handicapată atunci când i se refuză şansele care permit accesul la 

educaţie, viaţă de familie, angajare în muncă, condiţii de locuit, participare la diferite organizaţii, 

asociaţii, etc. Societatea este obligată să identifice şi să elimine sau să diminueze barierele care 

împiedică accesul la educaţie. Expresia cea mai elocventă a acestui principiu în domeniul învăţământului 

îl constituie principiul egalităţii şanselor educaţionale şi al dreptului la educaţie. Vizează: 

 

- egalitatea şanselor la acces în toate sferele vieţii sociale  

- egalitatea şanselor de instruire şi educaţie  

- egalitatea şanselor de integrare, reuşită socială  

Asigurarea acestui principiu conduce la o altă premisă a educaţiei integrate şi anume „şcoala 

pentru toţi”. Această şcoală:  

- reprezintă expresia instituţională a principiului educaţiei de bază pentru toţi;  

- presupune o organizare instituţională şi pedagogică a învăţământului, astfel încât să ofere bazele unei 

educaţii în care fiecare copil să evolueze în funcţie de aspiraţiile şi posibilităţile sale dar şi potrivit 

nevoilor sociale;  

- pune în practică politica egalităţii în educaţie;  

- asigură mobilitatea pe orizontală şi verticală a celor ce învaţă şi multiplică posibilităţile  de opţiune.  

Educaţia pentru toţi poate să fie un mijloc de îmbunătăţire a educaţiei în general prin 

reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii. Maniera în care o serie de particularităţi de 

învăţare şi dezvoltare determină împărţirea copiilor în categorii determinate tinde să fie înlocuită de o 

manieră non categorială, care consideră că orice copil este o persoană care învaţă într-un anumit ritm şi 

stil. Educaţia pentru toţi corespunde în educaţia şcolară şcolii incluzive. Educaţia incluzivă este un 

proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, 

mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din 

cadrul unei comunităţi. 

 Propun în continuare un proiect educational care valorifică educația incluzivă:  

 

Titlul proiectului - ,, Copii suntem toți!,, 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2213 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum şi la 

schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice faţă de aceştia; mijlocirea de către 

elevii din şcoala de masă a unei bune integrări sociale a elevilor cu CES prin implicare directă în 

formarea autonomiei personale a acestora. 

OBIECTIVE: 

1. Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a abilităţilor 

copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative de imaginaţie, sportive, cultural-artistice şi de 

abilitate practică; 

2. Realizarea educaţiei pentu toleranţă, promovarea înţelegerii şi a receptivităţii faţă de calităţile şi 

defectele celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare, filantropie, etc; 

3. Includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală; 

4. Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în 

programul  educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială; 

5. Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi de la şcoala de 

masă cu programe şcolare diferite şi cei din învăţământul special, pentru ai ajuta pe cei din urmă în 

procesul de formare a autonomiei personale; 

6. Încurajarea elevilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice de a se dedica activităţilor de 

voluntariat desfăşurate cu copii cu nevoi speciale şi în afara prezentului program partenerial, în 

scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare educaţională. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

–          Elevi cu CES integraţi în învăţământul de masă; 

  –          Elevi ai Scolii Gimnaziale nr 1 Corbeni  

–          Cadre didactice  

–          Părinţi; 

- Reprezentanți ai comunității locale  

 

ACTIVITATEA 1 – Micii grădinari  

Amenajarea spațiului verde din fața școlii prin plantarea de flori de către elevi coordonați de profesori 

ACTIVITATEA 2 – SA OFERIM MĂRȚIȘOARE  

Elevii vor fi îndrumați să confecționeze mărțișoare pe care le vor expune și apoi le vor oferi mamelor.  

ACTIVITATEA 3 – IMPREUNĂ DE PAȘTI  

Elevii vor realiza picturi, felicitări, vor incondeia ouă. Se va realiza o expoziție. Activitatea se va încheia 

cu un program artistic dedicat sarbatorilor Pascale cu poezii, cântece, piese de teatru 

ACTIVITATEA 4 - ,, DĂRUIND, VEI DOBÂNDI,, 

Elevii vor fi îndrumați să realizeze mici pachete cadou pe care le vor aferi de Sf Nicolae copiilor aflați în 

dificultate. Activitatea se va incheia cu colinde cantata împreună. 

 Astfel, copiii, atât de diferiți își vor da mâna arătând că sunt COPII și atât!  
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PROIECT DE LECTIE ÎN E-R-R 

Prof. înv. primar Siminescu Petronela 

Școala Primară Horga – Epureni, Jud. Vaslui 

Clasa: a II a  

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de invatare : „Țara” 

Subiectul: „Ștefan cel Mare si Vrâncioaia”, dupa Dumitru Almas 

Tipul de lectie: comunicare/ însușire de noi cunoștințe 

MOTIVAȚIA  

      În epoca globalizaării, cunoașterea specificului național constituie  un imperativ si nu o optiune. Elevul de azi, 

mai mult ca oricand, trebuie să-și cunoască  trecutul, strămoșii,pentru a se putea ancora în prezent si a putea privi 

cu încredere spre viitor. De ce Ștefan cel Mare? Pentru că este o emblemă  a neamului românesc,ne reprezintă  pe 

noi,ca romani, si poate oferi oricui, la orice vârsta, o srălucită lecție de patriotism. Este patriotismul un sentiment 

indiferent copilului aflat astăzi pe băncile școlii? Sunt întrebări ale căror răspunsuri le voi găsi în lectia propusa. 

Prin paradigma psihopedagogică  E-R-R de proiectare si desfășurare a lecției, s-a creat cadrul necesar pentru ca 

elevii să relaționeze, să lucreze in echipă ,să  învețe unii de la alții, să-și  respecte părerile,să  rezolve cu succes 

sarcinile primite. 

           OBIECTIVELE(cognitive,metodologice, atitudinale) 

        La sfarsitul lecției elevii trebuie: 

-      să se foloseasca de experiența  personală  pentru a exprima  opinii originale si bine argumentate, desprinse 

dintr-un text studiat; 

-      să  citeasca cursiv, expresiv si nuanțat un text din manual; 

-      să desprindă  informațiile esențiale și de detaliu din textul citit; 

-      să integreze corect cuvintele noi învățate in enunțuri  personale; 

-      să manifeste   Initiative  si dezinvoltură în comunicarea orală; 

-      să lucreze in perechi, în grup sau individual; 

-      să manifeste interes față  de interlocutor ( atenție, toleranță, respect, empatie)   
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CONDITII PREALABILE 

           Elevii au fost îndrumați, ca inainte de această lecție, să citească diferite texte istorice sau literare despre 

Stefan cel Mare, luate din cărțile de lectură  sau de pe internet (Muma lui Ștefan cel Mare, Legenda Mânăstirii 

Putna, Dumbrava Roșie, Stejarul din Borzești,etc.) si să revadă  însemnările pe care le-au făcut în excursiile 

efectuate. 

EVALUAREA: observarea sistematică, analiza produselor activitătii, aprecierea modului  în care elevii reușesc să 

lucreze in echipă, să-și impună  și să argumenteze propriile idei, a capacității de „negociere”cu partenerii lor. 

RESURSELE SI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Resurse umane: cei  15 elevi ai clasei si cadrul didactic; 

Resurse materiale: fișe de lucru, coli de hârtie A4, hartie flip-chart, carioci, culori, markere, dicționare explicative 

ale limbii române, diferite imagini printate de pe internet sau selectate din  alte surse de informare. 

          Resurse temporale: 90 de  minute. 

          Resurse procedurale: citirea explicativă, citirea pe roluri, citirea selectivă, ciorchinele, metoda cadranelor, 

explozia stelara, linia valorilor,cvintetul; 

SCENARIU DIDACTIC 

           EVOCAREA 

            Sensibilizarea elevilor si  inducerea unei atitudini de plaăere si interes pentru noile conținuturi  

se va face prin audierea cantecului ”Stefan, domn cel mare” 

              Conexiuni la cunoștințele anterioare: 

-      Ce ați aflat din excursiile pe care le-am efectuat si din lecturile voastre, despre Ștefan cel Mare? Cunosșințele  

elevilor  se  sintetizează  prin metoda ciorchinelui, care se realizează  prin activitate frontală. 

*    Se selectază cuvantul „război”si se evocă bătalia de la Războieni, pe care a purtat-o Stefan cel Mare cu 

turcii,evocată în textul studiat. 

           *   Se anunță titlul textului „Ștefan cel Mare si Vrâncioaia”după Dumitru Almaș 

           REALIZAREA SENSULUI 

*Citirea model a textului de catre cadru didactic 

* Metoda „Cadranele”:elevii vor fi impărțiți in șase grupe si vor rezolva următoarele sarcini: 

Grupa nr.1: explicați, cu ajutorul dicționarului, cuvintele necunoscute din text si integrați-le in enunțuri personale; 

Grupa nr.2: realizați înțelegerea textului răspunzând la întrebările din manual; 
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Grupa nr 3: împărțiți textul în fragmente logice si alcătuiti planul de idei; 

Grupa nr 4: indicați locul, timpul si personajele povestirii; ilustrați printr-un desen; 

Grupa nr 5:imaginați-vă un dialog între Ștefan cel Mare si cei șapte feciori; 

Grupa nr.6: realizati o scurtă caracterizare a lui Ștefan cel Mare, reliefând cateva trăsaturi fizice si sufletești.. 

*Învățătorul analizează si corectează cadranele realizate de elevi, după care, câte un delegat din fiecare grupă le 

explică colegilor din celelalte grupe,  secventa din lecție pe care au avut-o de rezolvat. Posterele obșinute ,vor fi 

afisate, pentru a fi examinate si completate cu noi observații. 

Obtinerea performantelor se realizeaza prin rezolvarea unor fise de munca independenta. 

       Elevul cu CES, B.Tiberiu, are dificultăți medii de învățare. Cunoaște toate literele, dar nu reușește să facă 

sinteza.Citeste cuvinte simple, uzuale, formate din 1-2 silabe, fără grupuri de litere. Scrie după dictare cu foarte 

mare dificultate, dar transcrie relativ corect orice fel de text. Prin expertiza psihopedagogică i s-a recomandat 

școala de masă cu profesor de sprijin si curriculum adaptat.Va avea de realizat urmatoarele sarcini: 

*citirea unui text scurt, alcătuit din 7-8 propoziții, sub directa indrumare a învățătorului; 

*transcrierea fragmentului 3 din textul „Ștefan cel Mare si Vrancioaia”(independent) 

           *fișa: scrierea unor cuvinte simple cu același înțeles, si cu înțeles opus (cu sprijinul învățătorului). 

REFLECȚIA 

*Prin metoda”Explozia stelară” elevii, împărțiți in 5 grupe, vor formula întrebări plecând de la titlul lecției”Ștefan 

cel Mare si Vrâncioaia”(într-una din grupe va fi integrat si elevul cu CES.) 

*Metoda „Linia valorilor”- elevii trebuie să răspundă prin „ da”sau „nu” la întrebarea 

„A fost Vrâncioaia o mama bună”? Indecișîi se vor orienta către grupul ale cărui argumente vor fi mai 

convingaăoare. 

*Elevii, sprijiniți de învățător, vor realiza un CVINTET despre Ștefan cel Mare. 

* Tema pentru acasă: de realizat un portofoliu cu informații despre Ștefan cel Mare. 
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PROIECT DE ACTIVITATE – adaptat CES 

                                                            Prof. înv. preșcolar Rus Ana 

                                                                       GPP ,,Căsuța cu povești” – Bistrița  

 

 

Grupa: mare, nivel II (5-6 ani) 

Tema anuală: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Tema săptămânii: ,,În așteptarea lui Moș Nicolae” 

Subiectul activității: ,,Cizmulița lui Moș Nicolae” 

Forma de realizare: ADE – DOS – activitate practică (act.de sine stătătoare) 

Tipul de activitate: Formare de priceperi și deprinderi 

Mijloc de realizare: lipire, șnuruire 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

S1 – Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre materiale și caracteristicile lor, precum și despre utilizarea 

unor tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple; 

S2 – Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

S3 – Dezvoltarea simțului practic și estetic. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 – să intuiască și să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziție pentru decorarea 

cizmuliței; 

O2 – să execute corect șnuruirea prin găurelele perforate, coordonându-și corect mișcările mâinii; 

O3 – să lipească materialele primite pe un spațiu dat, conform indicațiilor primite de la educatoare; 

O4 – să-și exprime impresiile estetice, apreciind lucrările proprii și ale celorlalți; 

O5 – să respecte poziția la masa de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie; 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 – să intuiască și să denumească corect, prin imitație, la nevoie, materialele de lucru, puse la dispoziție 

pentru decorarea cizmuliței; 

O2 – să execute corect, prin promptare directă, șnuruirea prin găurelele perforate, coordonându-și corect 

mișcările mâinii; 

O3 – să lipească materialele primite pe un spațiu dat, conform indicațiilor primite, prin promptare; 

O4 – să- și exprime impresiile artistice, apreciind lucrările proprii și ale celorlalți, folosind și limbajul 

non- verbal (manifestă o întârziere a limbajului oral); 

O5 – să respecte poziția la masa de lucru pentru o bună coordonare oculo- motorie (motricitatea grosieră- 

activitatea motorie primară se exprimă prin forță musculară slabă, dificultăți de echilibru); 
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Metode și procedee didactice: 

- conversația  

- explicația 

- demonstrația 

- exercițiul 

- promptarea, întărirea pozitivă (aprobarea, lauda); 

- recompense (aprobare verbală, valorizare, aprobare nonverbală: zâmbet, aplauze); 

- contact fizic (atingerea pe umăr, strângerea mâinii) 

 

Mijloace didactice: 

- scrisoare de la Moș Nicolae 

- lucrare model 

- ghetuțe decupate din hârtie cartonată roșie 

- lipici 

- șnur auriu/argintiu 

- vată 

- recompense 

 

Durata activității: 30 minute 

În cadrul grupei, există un preșcolar cu CES, dizabilitate intelectuală – nivel moderat   

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

                                 

ETAPELE 

    ACTIVITĂȚII 

      CONȚINUT         ȘTIINȚIFIC 

                  

 

1.Moment 

 organizatoric 

 

 

 

 

 

Se asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a activității: 

- aerisirea sălii de grupă 

- pregătirea materialului didactic 

- aranjarea măsuțelor 

Poziționare strategică în sala de grupă și la măsuțe, în proximitatea 

cadrului didactic, a colegilor cu care va lucra în parteneriat (cei care 

se vor comporta ca niște tutori) și a materialelor didactice sugestive. 

2.Captarea atenției 

 

 

 

 

Se va realiza prin prezentarea unei scrisori primită de la Moș Nicolae. 

În scrisoare, Moș Nicolae le cere copiilor să pregătească o cizmuliță 

în care vor primi cadourile de la el. 

Scrisoarea va conține imagini care ilustrează clar conținutul acesteia. 
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3.Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

Se anunță tema activității:,, Cizmulița lui Moș Nicolae”. 

Se enumeră obiectivele pe înțelesul copiilor. 

Se cere unor copii, repetarea temei activității. 

Repetă, prin promptare directă, tema activității. 

Comunicarea temei și a obiectivelor se va face într-o manieră clară. Se 

va vorbi cu o viteză și un volum rezonabile, folosind pe cât posibil 

propoziții scurte, gesturi, imagini și expresii faciale care să facă 

posibilă achiziția informației. 

4.Dirijarea învățării Copiii intuiesc și enumeră materialele de pe măsuță.  

Enumeră, prin imitație, materialele. Primește aplauze și aprecieri 

verbale.(ex.: educatoarea spune: ,,Bravo, până acum, ai dat 3 

răspunsuri corecte”) 

Educatoarea prezintă lucrarea model, apoi explică și demonstrează 

modul de lucru. 

Fiecare copil va șnurui cizmulița primită. Șnurul va fi trecut prin 

găurelele cizmuliței, coordonând corect mișcările mâinii. Pe partea de 

sus a cizmuliței se va lipi vata, cu ajutorul lipiciului, pentru a realiza 

,,blănița” acesteia. 

Se reiau pașii de realizare a lucrării, explicând rar, fiecare etapă. 

Se execută câteva exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii, apoi 

se trece la realizarea sarcinii de către copii. 

 

5.Obținerea performanței Efectuarea lucrărilor de către copii. 

Copiii, vor lucra conform explicațiilor educatoarei. Educatoarea oferă 

explicații suplimentare, dacă este necesar și sprijină copiii care 

întâmpină dificultăți. 

Va beneficia de timp suplimentar, pauze mai frecvente, reamintirea 

modului de lucru, promptare din partea educatoarei sau a colegilor, 

aprecieri, întăriri pozitive. Se va corecta frecvent poziția la masa de 

lucru. 

Educatoarea urmărește modul de relaționare între copii, cum comunică 

și interacționează cu partenerii de grup dar și cu materialele puse la 

dispoziție. 
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6.Evaluarea performanței Se realizează prin ,,turul galeriei”. Copiii sunt invitați să aprecieze 

lucrările proprii dar și ale colegilor. 

Este invitat și încurajat de educatoare și colegi să-și exprime părerea 

despre lucrările colegilor, folosind chiar și limbajul non-verbal. 

Se va folosi pentru creșterea stimei de sine întărirea pozitivă, 

recompensele, contactul fizic (atingerea pe umăr, strângerea mâinii, 

etc). 

7.Încheierea activității Se realizează aprecieri verbale globale, referitoare la modul 

desfășurării activității, se oferă recompense (smiley faces). 

Educatoarea evaluează gradul de participare activă subliniind numărul 

de sarcini executate corect pe parcursul acestei activități. 

 

Am încercat să stimulez implicarea copilului cu CES în această activitate prin oferirea unor oportunități 

de participare activă (așezarea strategică lângă educatoare și alți copii, încurajarea activității în grup, 

verificarea înțelegerii sarcinilor prin chestionare orală, oferirea de explicații și timp suplimentar realizării 

sarcinilor, încurajarea aprecierii lucrărilor colegilor, sublinierea rezultatelor obținute, întărirea pozitivă, 

oferirea de recompense verbale, nonverbale, materiale (fețe zâmbitoare). 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof.Albotă Ana 

Școala Gimnazială Specială”Constantin Păunescu”,Iași 

    

Clasa: a IVa   

Descrierea colectivului  de elevi: efectivul  clasei este de 6 elevi, programa DMS, cu 5 elevi care 

frecventează cursurile în mod curent și 1 elev neprezentat până la ora actuală, 1 elev prezintă autism 

infantil, ceilalți 4 Sindron Down, nivelul educațional al clasei fiind unul eterogen: cu vârsta cronologică 

între 11-14 ani și vârsta mintală cuprinsă între 3-7ani. Doar 3 din cei 5 elevi vorbesc, ceilalți 2 folosind 

comunicarea nonverbală. 

Memoria: este de scurtă durată la cei mai mulți elevi, doar 3 dintre ei reușesc să își amintească nume, 

acțiuni, întâmplări ce au avut loc în trecutul apropiat. 

Atenția și comprehensiunea: elevii își concentrează cu greu atenția asupra sarcinilor de lucru, având mereu 

nevoie de stimulare și motivare. Nu pot duce sarcina până la capăt singuri. Este nevoie de explicații 

continue pe tot parcursul sarcinii. 

Comportamentul din timpul orelor: elevilor trebuie să li se amintească mereu, să adopte o poziție corectă 

în bancă, deoarece sunt ușor distrași de lucrurile din jur ,ridicându-se astfel din bancă pentru a explora 

lucrul care le-a atras atenția. Este nevoie de captarea atenției pe tot parcursul orei. 

Colaborarea: acceptă ajutorul din partea cadrului didactic sau din partea părintelui care-l însoțește,în 

funcție de starea psiho-fizică în care se află,3 din cei cinci reușesc să lucreze singuri. 

Abilități matematice: 3 din cei cinci elevi recunosc culorile, formează mulțimi după diferite criterii, 

compară și ordonează crescător\descrescător numerele în concentrul 0-10, ceilalți trei recunosc culorile 

galben\roșu, formează mulțimi cu 1\2 elemente după criterial culoare, cu sprijin din partea profesorului. 

Psihomotricitate: elevii reușesc să decupeze, să lipească, să picteze cu ajutor, 2 dintre ei lucrează singuri, 

având nevoie doar de motivație. 

Aria curriculară: Matematică și stiințe ale naturii 

Disciplina: Matematică distractivă 

Unitatea de învățare: Formarea şi dezvoltarea structurii perceptiv-motrice de culoare, mărime şi formă 

Subiectul lecției: ”Cunoaștem și  Învățăm ” 

Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizarea cunoștințelor 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2222 

 

Scopul lecției: Recunoaștere și denumire culori  primare, recunoaștere și denumire forme geometrice, 

diferențierea lor 

Obiectivele operaționale: 

 -cognitive:                      

O1-Să recunoască figurile geometrice (pătrat, cerc, triunghi, dreptunghi) din planșele expuse. Obiectuvul 

va fi realizat la nivel minim dacă se recunoaște 2 din 4 forme geometrice; 

O2-Să denumească corect figurile geometrice recunoscute din materialele date. Obiectivul va fi realizat 

la nivel minim dacă se denumește 2 din 4 forme geometrice; 

O3-Să denumească culorile primare din imaginile date. Obiectivul este realizat la nivel minim, dacă se 

recunoaște culoarea a 2 imagini din 5; 

O4- Să sorteze  piese după un criteriu dat. Obiectivul va fi realizat la nivel minim dacă  se sortează 2 din 

4 piese ale unui joc;  

O5 -Să clasifice  piese după un criteriu dat. Obiectivul va fi realizat la nivel minim dacă se clasifică 2 din 

4 piese ale unui joc;  

O6-Să identifice noțiunile în alte situații și în mediul înconjurător din planșa expusă. Obiectuvul va fi 

realizat la nivel minim dacă se identifică 2 situații dintr-un exercițiu; 

-psihomotorii:           

O7 – Să manevreze eficient instrumentele de lucru. Obiectivul este realizat la nivel minim, dacă elevii 

folosesc jumătate din piesele puse la dispoziție; 

O8- Să păstreze o postură adecvată atât în bancă, cât și în afara ei, pe tot parcursul activităților. Obiectivul 

este realizat la nivel minim dacă se păstrează poziția adecvată pentru cel puțin jumătate din durata 

desfășurării activității; 

-afective:             

 O9-Participarea cu plăcere la activitate. Obiectivul este realizat la nivel minim, dacă elevii 

manifestă(verbal\nonverbal), o stare afectivă pozitivă cel puțin o data pe parcursul activității; 

O10-Menținerea concentrată a atenția pe parcursul activității. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă 

elevii îndeplinesc sarcinile propuse de cadrul didactic fără să le fie distrasă atenția pe parcursul a cel puțin 

jumătate din timpul alocat activității;       

Metode și procedee: Conversaţia ,explicația, demonstratia, exercițiul, jocul didactic, observația, munca 

independentă 
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Mijloace didactice: Puzzle, fişe de lucru, planșe cu figuri geometrice/culori, buline, creioane colorate, 

forme geometrice din plastic, forme spumă,cub cu forme geometrice 

Strategii didactice: Inductive 

Forme de organizare: Individuală, frontală 

Evaluare: Individuală, continuă 

Metode de evaluare: probă orală, probă practică 

Timp: 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

-Gherguț, A.,Frumos,L.,Raus, G.,-Educația specială.Ghid metodologic, Iași, ed.Polirom, 2016 

- Radu, N., Singer M. – Matematică clasa I, ghid pentru învățători și părinți, București, editura 

Sigma,1993 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Momentele 

activității 

Ti

mp 

Ob.o

p. 
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode 

Mijloace de 

învățământ 
Evaluare 

Moment 

organizato

ric 

1 

min

. 

 

S activităţii. 

Asigură condițiile 

psihopedagogice pentru 

activitate 

Urmărește profesorul Conversația   

Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

min

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O10 

M-am întâlnit în drum  spre 

școală cu Arlechinno, 

prietenul meu care era tare 

supărat. Și-a dus hainuța la 

curațătorie/la spălat și când  

să o ia/îmbrace și-a dat seama 

că-i dispăruse  modelul ce era 

pe aceasta. Haideți să-l 

ajutăm pe Arlechinno să-și 

facă hăinuța din nou 

frumoasă!!! 

 

Planșă cu Arlechino 

Elevii vor trebui să 

vină pe rând și să pună 

figurile geometrice de 

diferite culori la locul 

lor 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă cu 

Arlechinno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

atenție/execuție 

 

 

 

 

 

Observația 

curentă 

 

 

 

 

 

 

Precizarea 

materiei 

supuse 

recapitulăr

ii 

 

2 

min

. 

 

 

 

Am realizat din nou modelul 

hăinuței.Ce model este?Ce 

sunt acestea?Ce culori 

au?Astăzi vom repeta ceea ce 

am învățat despre culori  și 

despre forme geometrice,vom 

desena și ne vom juca. 

 

 

 

Răspunde la 

întrebări:Sunt forme 

geometrice(pătrat,triun

ghi,cerc,dreptunghi) 

Sunt 

roșii,verzi,albastre,gal

bene/Arată 

Urmărește profesorul 

Conversația 

Explicația 
 

Capacitatea de 

recunoaștere 

forme 

geometrice/culor

i 

 

 

Evaluarea orală 

Observația 

curentă 
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Momentele 

activității 

Ti

mp 

Ob.o

p. 
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode 

Mijloace de 

învățământ 
Evaluare 

Precizarea 

titlului și a 

obiectivelo

r 

 

1 

min

. 

O8 

Comunică elevilor tema 

activității: ”Cunoaștem și 

învățăm” în care vom vorbi 

despre culori și forme 

geometrice cu ajutorul 

cătorva exerciții joc. 

Urmărește profesorul Conversația  
Evaluarea orală 

Observația 

curentă 

 

 

Recapitula

-rea 

conținutul

ui 

32 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1, 

O2, 

O3, 

O4, 

O5, 

O6, 

O7, 

O8, 

O9, 

O10 

Pentru a realiza această 

activitate am aici o planșă cu 

denumirea și recunoașterea 

culorilor și vă voi ruga să vă 

uitați cu atenție și să imi 

spuneți/arăta ce culori /forme 

geometrice recunoașteți și 

care sunt acestea.Voi începe 

eu cu culoarea verde, un 

pătrat 

Exercițiul 1”Denumirea și 

recunoașterea culorilor și a 

formelor” 

Ce culoare ai ales?Ce 

formă?Cu ce se aseamănă? 

 

 

Exercițiul 2”Continuă 

șirul„Voi da la fiecare elev 

un cub ce are pe fețele sale 

forme geometrice și voi 

solicita elevilor să continue    

șirul formelor și al culorilor 

cu culoarea pe care o 

rostogolește 

 

Elevii sunt atenți la 

explicațiile 

profesorului,demonstr

ația sa și apoi vin pe 

rând și își aleg o 

culoare,o denumesc 

verbal/nonvberbal/ 

paraverbal/arată 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii primesc un cub 

cu forme, îl 

rostogolesc și continuă 

șirul cu forma care i-a 

căzut. 

 

Conversația, 

demonstrația, 

Exlicația 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația, 

demonstrția, 

exercițiul, 

munca 

independentă 

 

 

Planșa cu 

denumire și 

recunoaștere

a culorilor și 

a formelor  

                                            

 

Fișe cu forme 

geometrice 

 

 

 

 

 

 

Cub cu forme 

Forme din 

spumă 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală:capacitatea 

de exprimare 

orală,nonverbală 

 

 

 

Capacitatea de 

denumire 

corectă, sortare 

după criteriu dat 

 

 

 

Probă practică: 

capacitatea de 

identificare, 

sorta,execuție 

corectă a 

mișcărilor 
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Momentele 

activității 

Ti

mp 

Ob.o

p. 
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode 

Mijloace de 

învățământ 
Evaluare 

Efectuarea 

de către 

elevi a 

unor 

lucrări 

solicitând 

folosirea 

cunoștințel

or 

recapitulat

e 

 

7 

min 

O2, 

O3, 

O6 

 

Profesorul realizează 

activitatea de fed-back: 

Exercițiul 3”În oraș”, în 

care solicită elevilor să 

recunoască din planșa expusă 

formele geometrice ce 

seamănă cu diferite obiecte 

din mediul înconjurător, să le 

denumească și să spună/arate 

ce culoare au după o 

demonstrație proprie 

 

 

 

 

Elevii vin individual și 

realizează sarcina după 

modelul profesorului. 

  

 

Activitate diferențiată: 

Elevilor cu DMS li se 

va da un joc mai 

simplu ce constă in 

potrivitrea a 2 

culori/forme după 

model –

”Elefantul”(puzzle) 

 

Elevii realizează 

sarcina de lucru 

Demonstrația

,exercițiul, 

conversația, 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

Planșă ”În 

oraș”,puzzle 

Probă 

practică:capacita

tea de 

identificare, 

sortare 

  

 

Evaluare 

orală:capacitatea 

de exprimare 

orală, nonverbală 

 

 

Evaluare  

1 

min 
 

Face aprecieri verbale asupra 

modului de desfășurare a 

activității, se notează cu 

calificative /buline elevii 

Elevii primesc buline Conversația  Autoevaluare 
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LESSON PLAN 

 

Prof. Bașoldea Lucia Oana 

Școala Gimnazială Slatina Timiș, Caraș Severin 

 

 

           School: Gimnaziala Slatina-Timis 

            Name: Basoldea Lucia 

            Date: 3rd      of November 

            Grade: 4th 

            Level: Beginners                

            Text Book: Limba moderna Engleza clasa a IV-a,semestrul I;Booklet 

            Unit: 2 This is my house 

            Lesson: Rooms and Parts of the House 

Content: Vocabulary: words related to houses (living room, dining room, kitchen, study room,  

                                                                          bedroom, bathroom, attic, garage) 

        

                 Communication: talk about rooms and objects in the rooms 

             Type of lesson: Mixed lesson 

             Methods and techniques: 

                   a) main method: Communicative Approach 

                   b) elements of: Audio-Lingual and Audio-Visual approach, The Total Physical Response 

                   c) techniques: presentation, conversation, matching, gap-filling, multiple choice 

             Skills developed: listening, speaking, writing, reading 

                Competences:  

                   a) cognitive: At the end of the lesson students will be able to: 

• Recognise and name the rooms of a house; 

• use the vocabulary in sentences; 

• use the structures there is/there are 

• Name some thinks in each room of the house 

• Enumerate some activities performed in each room of the house 
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                    b) affective:    

• making the Ss confident in the ability to use the language;  

• creating interest in the topic; 

• using English while playing         

   Materials: textbook, blackboard, video , laptop,handouts,flashcards 

              Time: 50 minutes 

              Assumptions: - the Ss know the vocabulary related to furniture and objects in the house 

                                        

             Bibliography: 

            -  The curriculum for Secondary Education 

             -  Vizental Adriana;Metodica predarii limbii engleze,Editura Poliroom 2008 

             - Limba Engleza ,Editura Booklet 

             - Different Internet sites 

            

   Stage of the 

lesson 

          T's activity     Ss' activity Interactio

n 

Skill Time                  Aims 

1. Warm-up  T greets the Ss and asks 

them a few ordinary 

questions-How are you 

today? ; 

 T checks attendance. 

 

Ss answer 

 

 T - Ss 

 

S 

 

1' 

- to create a pleasant atmosphere 

- to check attendance 

2. Checking   

    homework 

T asks  Ss to read 

homework. 

Ss read  T - Ss R/W 5' - to check understanding of 

previously taught material 

       

3. Checking 

previous lesson 

Teacher asks Ss to give 

examples of sentences using 

preposition of place 

(on,in,under,in front of) 

       Ss answer   T - Ss  

  Ss - T 

L 

S 

 

 

 

 

To check if they are familiar 

with prepositions of place 
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5’ 

       

4. Introducing 

new material 

        Lead-in  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

    6.     Practice 

Teacher shows Ss two 

pictures,one with a house 

and the other with a block of 

flats and asks them -Where 

do they live? 

Ss  are introduced to the 

topic of the new lesson. T 

writes the title of the lesson 

on the blackboard. 

(The objectives of the lesson 

will be presented at the 

beginning of the lesson.) 

Today we will learn which 

are the rooms of the house. 

T presents the Ss the parts of 

a house using Power Point 

slides and asks them to 

repeat the new words. 

T  shows the Ss pictures 

with rooms of a house and 

tells the Ss:  

This is a living room.  

Then explains them that we 

use There is /There are to 

say that something exist 

There is for singular 

Ss listen. 

 

 

 

 

 

 

Ss listen 

 

 

 

         Ss listen 

Ss answer 

 

 

 

 

 

Ss listen 

Ss answer 

 

 

 

 

Ss answer 

 

T – Ss 

 

 

 

 

T – Ss 

 

 

 

 

 

T – Ss 

Ss – T 

 

 

 

 

T – Ss 

Ss - T 

 

 

Ss - T 

 

T – Ss 

Ss – T 

 

L 

 

W 

 

 

L 

 

 

 

 

 

L 

 

S 

 

L 

 

S 

 

W 

 

S 

 

 

S 

 

 

 

        1’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’ 

 

 

 

  - to make Ss aware of the items 

they will learn 

 

 

 

 

 

 

 

- to become aware of the new 

vocabulary 

 

 

 

 

- to check pronunciation and 

understanding 

 

 

 

 

 

 

- to check previously taught 

vocabulary 
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There are for plural  

T asks the Ss questions 

about the picture: 

    What is this? 

T practises the new items of 

language  orally in drills.  

 

T asks the Ss about the 

objects in a certain room: 

    What do you see in the 

dining room? 

 

 T asks the Ss to open their 

books and look at  lesson 

from page 78. T reads the 

text and explains the new 

words.  

T asks Ss to solve exercise 4 

from their books.Ss have to 

answer the questions. 

T gives the Ss handouts with 

exercises related to the 

lesson. 

T asks the Ss to complete the 

sentences with the right part 

of the house from exercise A. 

***For children with CES I 

prepared another handouts-

they must draw a house 

 

 

 

 

Ss listen 

 

 

 

 

 

 

Ss write 

 

 

 

 

Ss listen 

 

Ss write 

 

Ss answer 

 

Ss listen 

 

Ss answer 

 

 

 

Ss listen 

 

T – Ss 

Ss - T 

 

T  - Ss 

 

 

 

T – Ss 

 

 

 

 

 

Lockstep 

 

T – Ss 

 

 

Ss – T 

 

T - Ss 

 

Ss – T 

 

 

 

 

T - Ss 

 

 

S 

 

L 

 

 

 

W 

 

S 

 

 

 

L 

 

 

W 

 

S 

 

L 

 

S 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- to check understanding of  the 

new vocabulary and knowledge 
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T checks answers. 

T asks the Ss to turn the page 

and choose the right word for 

each picture from exercise B. 

T checks answers. 

 

 

 

 

 

7. Feedback and 

evaluation 

 T offers feedback Ss listen  T - Ss L 1' - to let Ss know how well they 

performed 

8. Homework  T gives Ss their homework, 

a minibook where they have 

to write sentences 

describing  the house using 

the structures there is/ there 

are.  

Ss listen and 

write 

 T - Ss L/W 1’' - to let Ss know what their 

future work is 

    

 

PARTS  OF  THE  HOUSE 1 

 

  A. Fill in the blanks with the following words:  

              bathroom, dining room, study room, living room, kitchen, bedroom 

 

 

                                                                               This is a ___________________. 

 

                                                                             You can  watch T.V.  here. 

                                                                                             

                                                

                                                                                 

                                                                                This is a _____________________. 
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                                                                             You can   wash your face 

                                                                                             clean your teeth         here. 

                                                                                              have a shower 

                                                     

 

                                                                                 This is a ____________________. 

                                                                               You can sleep  here.          

 

                                                               

                                                                                    This is a ______________________. 

                                                                                 You can cook here.                              

 

 

                                                                                    This is a _______________________. 

                                                                                  You can eat   breakfast 

                                                                                                         lunch               here. 

                                                                                                         dinner           

                                 

                                                                                        This is a _______________________. 

                                                                                    You can   do your homework 

                                                                                                     write                            here. 

                                                                                                      read books 

                                                                             

                                                   PARTS  OF  THE  HOUSE 2 

 

             B. Choose the correct answer: 

 

      

                                                       I am sleeping in the ________________________. 
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                                                            a) bedroom    b) dining room    c) bathroom 

 

                                

                                                       He is cleaning his teeth  in the __________________. 

                                                            a) garage     b) study room    c) bathroom 

 

 

                                                        Tom is eating breakfast in the __________________.       

                                                             a) bathroom    b) dining room    c) attic 

 

                                            

                                                        Sarah is helping her mother in the _________________.          

                                                              a) kitchen      b) living room      c) bedroom 

 

                                                         

 

                                                       He is watching T.V. in the _______________________. 

                                                               a) garage     b) study room     c) living room 

 

                                                       

                                                       She is doing her homework in the __________________. 

                                                              a) bedroom    b) study room    c) kitchen 
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                                                        Father is fixing the car in the _____________________.                  

                                                               a) bathroom     b) garage     c) study room 
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Proiect de tehnologie didactică 

 

Prof. Borșan Aurica 

  Liceul Regina Maria Dorohoi/Botoșani 

 

(Acest proiect este propus pentru o clasă obişnuită în care este integrat un copil cu 

CES). 

 

CLASA: a X-a E 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul ,,Regina Maria” Dorohoi/Botoșani 

DISCIPLINA: Fizică 

TEMA: Transformarea generală a gazului ideal 

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de predare de noi cunoştinţe 

DURATA: 50 minute 

PROPUNĂTOR: Borșan Aurica 

SCOPUL LECȚIEI: cunoaşterea şi înţelegerea termenilor şi conceptelor specifice 

domeniului fizicii; dezvoltarea capacităţii de analiză şi de rezolvare de probleme. 

Competențe specifice: 

1) Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor 

procese tehnologice, a funcţionării şi utilizării unor 

produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi; 

2) Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în 

fizică; 

3) Comunicarea; 

4) Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului 

înconjurător.  

Competențe derivate: la sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili:  

   C1 - să definească transformarea generală a gazului ideal; 

C2 - să scrie ecuația transformării generale a gazului ideal; 

C3 - să scrie ecuația termică de stare; 

C4 - să aplice în diferite situații ecuația transformării generale a gazului ideal și ecuația        

termică de stare; 

C5 - să rezolve probleme aplicând noţiunile însuşite. 

 

PENTRU ELEVUL CU CES - G.P. 

Competențe derivate: 

Cognitive - la sfârşitul lecţiei elevul trebuie să fie capabil: 

C1 - Să definească transformarea generală a gazului  

C2 - Să aplice în diferite situații ecuația transformării generale și ecuația termică de stare 

          ajutat de un coleg sau profesor; 

C3 - Să completeze propoziţii lacunare cu informaţii despre noțiunile studiate; 

C4 - Să rezolve  probleme simple aplicând noţiunile însuşite dirijat de un coleg sau 
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profesor; 

C5 - Stimularea dorinţei de autodepăşire, încurajat de colegi şi profesor. 

Motrice - (pentru toţi elevii, inclusiv pentru G.P.): la sfârşitul lecţiei elevul trebuie să 

fie capabil: 

M1: să-și dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes vizat de către profesor; 

M2: să mânuiască cu atenţie materialele și mijloacele didactice oferite de către profesor 

; 

Afective - (pentru toţi elevii, inclusiv pentru G.P.): la sfârşitul lecţiei elevul trebuie să 

fie capabil: 

A1: să accepte solicitările profesorului; 

A2: să se mobilizeze în rezolvarea exerciţiilor; 

A3: să manifeste interes în realizarea sarcinilor propuse; 

A4: să se bucure de aprecierile primite. 

 

Strategii didactice: 

• mijloace de învăţământ 

o materiale: calculatorul, fişă de lucru, tablă, cretă, laptop, videoproiector, 

internet 

o prezentare PPT 

o umane: clasa omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidate. 

• metode de învăţământ 

o Metoda ciorchinelui, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, observaţia, 

problematizarea 

• forme de activitate 

o Frontal, pentru reactualizarea cunoştinţelor. 

o Individual, pentru rezolvarea problemelor. 

• metode de evaluare 

o Verificare curentă orală  

o Observarea sistematică a elevilor.  

• Bibliografie: 

o Mantea, Constantin, Manual de fizică cls a IX- a, Editura ALL
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ROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ PE O ZI 

 

Lința Cristina Maria 

Liceul Teoretic „David Voniga ” Giroc/ 

 Structură Grădinița P.P. Giroc 

 

NIVELUL/GRUPA: 5-6 ani, nivel II, Grupa mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când/cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI/ SĂPTĂMÂNII: „Primăvară, bun venit!”/ „Grădina  

                                                                       colorată” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „În grădina fermecată” 

TIPUL DE ACTIVITATE: Activitate integrată- ADP+ALA+ADE (DȘ+DEC) 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:  ADE: Domeniul Știință 

(Activitate matematică)  ; Domeniul Estetic și Creativ (Activitate artistico-plastică )                                             

MIJLOC DE REALIZARE:joc didactic, pictură  

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

➢  Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numere,cifre,întrebuințând un vocabular 

adecvat;  Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi. 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

 Întâlnirea de dimineaţă: 

• Salutul, prezența: “Bună dimineaţa, floricele drăgălaşe!” 

• Calendarul naturii 

 Gimnastica de înviorare: „Dacă vreau să cresc voinic!” 

 Noutatea zilei: prezentarea surprizei 

 Tranziţii: “Câte unul, câte doi”; “În poiana cu vâlcele”; 

 Rutine: “Singurel mă îngrijesc”; “Mă joc cu prietenii mei Apa şi Săpunul”. 

 

2. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE): 

 DOMENIUL ŞTIINŢE:  Activitate matematică:   “Ajutoarele Zânei florilor” – joc didactic; 

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV: Activitate artistico-plastică: „ Crenguța de 

primăvară”- pictură 

 

3.ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE (ALA):  

 ALA 1: a) Construcţii: „Gărduleț pentru grădina de flori”; 

    b) Joc de masă: ““Din bucăţi facem întregul”- puzzle cu imagini cu flori de 

primăvară (www.jigsawplanet) ; 

    c) Bibliotecă (MP): „ Ghiocelul”- povestirea educatoarei( www.bookcreator) ; 

 ALA 2: „Bat din palme clap, clap, clap”- joc muzical 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare; 

http://www.jigsawplanet/
http://www.bookcreator/
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 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării; 

 Autocontrol și expresivitate emoțională; 

 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență  în activități); 

 Activare și manifestare a potențialului creativ; 

 Mesaje orale î contexte de comunicare cunoscute;; 

 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat. 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

 Utilizează mâinile și degetele pentru pentru realizarea de activități variate; 

 Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cedență, pauză, semnale sonore, melodii; 

 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de 

artă; 

 Realizează sarcini de lucru cu consecvență; 

 Manifestă creativitate ăn activități diverse; 

 Demonstrează creativitate prin activitățile artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative; 

 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui; 

 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerația; 

 Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; 

 Rezolvă situații problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date. 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

O1- să utilizeze formula de salut adecvată momentului zilei; 

O2- să sesizeze prezența unui coleg, cunoscându-I chipul și în același timp numele; 

O3- să răspundă întrebărilor educatoarei, legate de calendarul naturii; 

O4- să execute mișcările jocurilor cu text și cant pentru înviorare și tranziții.  

 

2. ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE (ALA): 

 Construcții: 

 

O5- să construiască forma unei grădini din cuburi sau lego 

 JOC DE MASĂ: 

O6- să îmbine correct piesele de la puzzle pentru a reda imagine de primăvară 

 BIBLIOTECĂ: 

O7- să asculte cu atenție lectura educatoarei; 
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ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE): 

DȘ: Activitate matematică: 

O8-să numere crescător şi descrescător în limitele 1-9 

O9-să alcătuiască mulțimi de obiecte cu un număr dat de elemente; 

O10- să utilizeze numeralul ordinal în situaţia dată; 

O 11- să compună/să descompună mulţimile date; 

O12- să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu una şi două unităţi, în concentrul 1-9; 

O13-  să rezolve probleme, prin raţionament ipotetico- deductiv, având ca suport o situaţie ilustrată; 

O14- să identifice vecinii unui număr  

O15- să verbalizeze acţiunile efectuate, folosind un limbaj matematic adecvat; Obiective specifice 

pentru copiii cu C.E.S. (pentru mutism electiv): 

O16 – să răspundă motric (bătând din palme) de câte ori indică cifra de pe jeton. 

 

DEC: Educație artistico-plastică: 

O17- să identifice și să denumească materialele necesare realizării temei; 

O18- să realizeze corect lucrarea, respectând etapele de lucru şi păstrând acurateţea acesteia; 

O19- să își manifeste opinia față de propria lucrare și față de lucrările celorlalți, argumentând 

părerile ; 

Obiective specifice pentru copiii cu C.E.S. (pentru mutism electiv):) 

O20 –să coopereze cu colegii în realizarea lucrării plastice. 

 

STATEGII DIDACTICE: 

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia,povestirea,  demonstraţia, exerciţiul, 

problematizarea, turul galeriei. 

 Mijloace de învăţământ: Lego, puzzle interactiv, jetoane cu cifre/buline,  colţ special 

amenajat, planșe poveste, roata aleatorie, panou cu jetoane, făină, creioane colorate, pahare,jucării, 

linguri, foaie bloc desen, lucrare model  , acuarele, pensulă, laptop/tabletă/telefon. 

 Forme de organizare: frontal, individual. 

 

BIBLIOGRAFIE:                           

• Curriculum pentru educație timpurie- 2019, M.E.N., București; 

• Ghid de bune practice pentru educație timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, 2008; 

• Anghelache, V. (coord). (2017). Metodica activităților instructive-educative din grădiniță. 

București: Editura Didactică și Pedagogică; 

• Educație timpurie nivel preșcolar, repere metodologice pentru consolidarea achizitiilor - 

București 2020 

• Cerghit, I. (2006) . Metode de învățământ. Editura Polirom.  

• Mihaela Neagu, Georgeta Beraru – „Activităţi matematice în grădiniţă”, Editura AS’S, 1995. 
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SCENARIUL ZILEI 

  

 Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ. 

 Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe covor/ în fața monitoarelor pentru a putea stabili fiecare un 

contact vizual cu toţi membrii grupei. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii 

grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, adresându-i drept apelativ un nume al florilor: 

“Bună dimineaţa, ghiocel/ zambiluță/  narcisă!”. 

 Educatoarea face prezenţa copiilor şi va complete împreună cu preșcolarii, calendarul naturii. 

Se va stabili data, ziua, luna, anotimpul în care ne aflăm, apoi aspectele vremii, îmbrăcămintea 

adecvată pentru această zi.  

 Copiii împreună cu educatoarea vor executa câteva exerciții de înviorare cu ajutorul 

versurilor: „Dacă vreau să cresc voinic/Fac gimnastică de mic./Merg în pas alergător,/ Sara poi într-

un picior,/Mă opresc, respire ușor, /Întind brațele să zbor,/ Toată lumea e a mea./ Când m-așez jos la 

podea,/Ăsta-i doar un început,/Ia priviți cât am crescut!” 

Copiii sunt invitaţi să observe imaginile expuse la centrul tematic/jambord şi să enumere 

elementele cunoscute de primăvară.  

Discuţiile în semicerc cuprind noutatea zilei(captarea atenției) - prezentarea musafirului. 

,,Astăzi avem  musafiri. A venit la noi Zâna Florilor (o păpușă), care  spune că ne-a urmărit de la 

geam şi a văzut cât de multe lucruri ştim  şi de aceea a venit la noi şi își dorește să se joace împreună 

cu noi. Zâna Florilor a pregătit multe jocuri frumoase pe care să le desfășurăm pe parcursul întregii 

zile zile dar dorește să primească drept răsplată un tablou frumos de primăvara.” 

Pentru ca Zâna Florilor să se poată juca cu noi, astăzi vom construi, vom face puzzle, vom 

asculta povești, ne vom juca un joc matematic iar la sfârșitul zilei vom picta o crenguță înflorită. Va fi 

o zi plină de surprise și pentru noi și pentru oaspetele nostru. 

Prin tranziția „Ușor, ușor ne ridicăm / Și spre centre ne-ndreptăm”, copiii sunt îndrumați spre 

centrele deschise pentru a le fi prezentate sarcinile de lucru. Împreună cu copiii, se va trece pe la 

fiecare centru de interes pentru a identifica materialele.    

 La sectorul “Construcţii”, copiii vor construi “Gărduleț pentru grădina de flori”, la sectorul 

“Joc de masă”, copiii vor aşeza corect piesele  de joc pentru a reface imaginile( “Din bucăţi facem 

întregul”), iar la sectorul “Bibliotecă”, vor asculta și vor urmări povestea „Giocelul” lecturată de 

către educatoare. Fiecare copil îşi va alege singur centrul de interes unde doreşte să lucreze. După ce 

sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare centru/ să-și prezinte la micul 

ecran ce s-a realizat la fiecare sector, apoi copiii vor fi solicitaţi să interpreteze 

  

tranziția: „ Câte unul, câte doi/ Mergem toți în pași vioi,/ Către baine ne-dreptăm,/ Mâinile să 

le spălăm” şi astfel vor ieşi din sala de grupă( rutină). 

Reveniţi în sala de grupă/în fața monitoarelor, copiii sunt anunțați că vor desfășura jocul  

didactic  “Ajutoarele Zânei Florilor”(DŞ- Activitate matematică).  Copiii se vor împărţi în două 

echipe ( echipa ghioceilor şi  echipa zambilelor).  

Reactualizarea cunoştinţelor 

-Pentru a putea începe jocul, haideţi să ne reamintim, cu ajutorul roții aleatorie, ce am învăţat 

până acum. 

-Numără crescător și descrescător în limitele 1-9. 
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-Numără crescător din 2 în 2 începând de la 2. 

- Numără descrescător din 2 în 2 în concentrul 1-9. 

-Numără mulţimea buburuzelor de la flanelograf. 

- Numără mulţimea fluturilor de la flanelograf.  

 -Arată la flanelograf cifrele 2 și 5. 

Explicarea jocului   

- Acum o să vă împărţiţi în două echipe pe baza ecusoanelor din piept (ghiocei şi zambile) şi o 

să vă aşezaţi în jurul mascotei corespunzătoare ecusonului din piept. 

Pentru a o juca jocul corect, fiecare echipă trebuie să rezolve sarcinile de pe florile din grădina 

sa. Atenţie, însă: fiecare floare conţine câte o sarcină pe care voi va trebui să o rezolvaţi în echipă 

pentru a putea trece la următoarea sarcină.. Căştigă echipa care a adunat cele mai multe puncte. 

Demonstrarea jocului 

- Ca să văd dacă aţi înţeles, voi citi şi rezolva prima sarcină de pe floare: 

- „ Eşti conducătorul jocului. Sarcina ta este să citeşti instrucţiunile de pe flori şi să ajuţi 

echipele la nevoie.” 

Jocul de probă 

-Pentru a înţelege mai bine jocul, vom rezolva împreună sarcina de pe floarea portocalie. 

-Precizează vecinii nr. 4. 

Desfăşurarea jocului 

-Cât un copil de la fiecare echipă, va intra în grădina corespunzătoare şi va culege câte o floare. 

Educatoarea va citi, pe rând sarcinile de pe fiecare floare. Pentru fiecare răspuns corect, echipa va 

primi câte o bulină. 

ECHIPA GHIOCEILOR: 

1.Arată cifra corespunzătoare numărului de buline de pe jetonul meu.(6)  

2.Sari ca mingea de 4 ori. 

3.Al câtâlea fluture a zburat? (al șaptelea) 

4.Adu-mi de la bucătărie, 1 lingură. 

5.Așază 6 creioane în 2 pahare.  

6. Bate din palme de 5 ori. 

7. Dă-i 3 pupici colegei/mamei. 

8. Arată-mi o jucărie mare și una mică.  

9. Spune-mi care din mulțimile de pe tablă/panou are cele mai puține elemente.(ghioceilor) 

10. Formează o mulțime de lego cu atâtea obiecte câte bătăi din palme auzi.(4) 

11.Scrie în făină cifra 7. 

12. Rezolvă corect problema ilustrată: 4+1=? 

ECHIPA ZAMBILELOR 

 1.Arată cifra corespunzătoare numărului de buline de pe jetonul meu.(6)  

2.Sari ca mingea de 4 ori. 

3.Al câtâlea fluture a zburat? (al șaptelea) 

4.Adu-mi de la bucătărie, 1 lingură. 

5.Așază 6 creioane în 2 pahare.  

6. Bate din palme de 5 ori. 

7. Dă-i 3 pupici colegei/mamei. 

8. Arată-mi o jucărie mare și una mică.  
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9. Spune-mi care din mulțimile de pe tablă are cele mai puține elemente.(ghioceilor) 

10. Formează o mulțime de lego cu atâtea obiecte câte bătăi din palme auzi.(4) 

11.Scrie în făină cifra 7. 

12. Rezolvă corect problema ilustrată: 3-1=? 

Complicarea jocului se regăseşte în sarcina numărul 12 a fiecărei echipei. 

Asigurarea retenţiei şi a transferului 

-Fiecare echipă va avea de rezolvat sarcinile regăsite în jocul interactiv de pe platforma 

WORWALL : 

1. Câte flori sunt în imagine?(8) 

2. Ce cifră se află după 8?(9) 

4. Ce cifră se află înaintea lui 5? (4) 

5. Câși copii sunt în cerc? 

6. Câte buline mai sunt necesare pentru ca buburuza să ai aibă 6 buline?(2)  

În încheiere se fac aprecieri și se va declara care echipă este câștigătoare. 

La final copiii vor interpreta tranziția „În poiana cu vâlcele, /Tra la la la la,/ Am cules la 

viorele, /Tra la la la la,/ Uite-așa, uite-așa/ Tra la la la la.” şi astfel vor ieşi din sala de grupă ( 

rutină: “ Singurel mă îngrijesc!”). 

Metode și procedee folosite: conversația, explicația, demonstrașia, exercițiul, problematizarea. 

Notă: în cazul susținerii activității în mod on-line, sarcinile jocului vor fi atribuite individual. 

Reveniţi în sala de grupă/în fața ecranelor, copiii se vor aşeza la măsuțe în vederea desfășurării 

activității de Educație artistico-plastică, (DEC). Preșcolarii vor picta „ Crenguța înmugurită”, un 

tablou pentru Zâna Florilor.  

Se intuieşte, de către copii, materialul de pe măsuţe. Se prezintă şi se analizează  modelul 

realizat  în prealabil de educatoare, apoi se explică și se demonstrează concomitent modul de lucru.  

Înainte de a începe activitatea, se vor face câteva exerciții de încălzirea mușchilor mici ai 

mâinii cu ajutorul versurilor: „Mișcăm degețelele,/ Batem tare palmele/ Răsucim încheietura/ Și dăm 

mingea de-a dura.” 

La semnalul educatoarei se trece la realizarea propriu-zisă a lucrării. Se dau indicații 

individuale unde este cazul. Se orientează atenția copiilor asupra aspectului estetic al lucrării. 

În analiza lucrărilor copiii vor fi rugați să țină cont dacă sunt prezente toate elementele, dacă s-

a lucrat îngrijit, dacă au elemente de originalitate. 

Evaluarea se va realiza prin metoda ,,Turul galeriei”. Lucrările vor fianalizate de către copii 

care se vor roti în jurul măsuțelor/vor arăta la ecrane, spunând care este lucrarea preferată. 

Se apreciază efortul tuturor copiilor și lucrările realizate de ei. 

Activitatea se va încheia cu jocul de mişcare “Bat din palme clap, clap, clap!”. 

Metode folosite: conversașia, observația, exercițiul, demonstrația, Turul Galeriei. 

În încheiere se fac aprecieri privind participarea copiilor la activităţi şi se oferă 

recompense(medalii). 

Rutină: “Mă joc cu prietenii mei Apa şi Săpunul”. 
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Scenariul didactic 

Etapele lecției Activitatea profesorului 
Activitatea 

elevilor 

Activitatea 

elevului cu CES 

Elev G.P.  
Organizarea 

clasei, 2 min. 

- pregăteşte materialul didactic 

- notarea elevilor absenţi 

Elevii se 

pregătesc pentru 

lecţie. 

Elevul se 

pregătește pentru 

lecţie. 

 

Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare, 

 9 min. 

- aplică metoda ciorchinelui la tablă 

adresând întrebări clasei privind definirea 

noţiunilor dobândite anterior. Pe mijlocul 

tablei profesorul scrie cuvântul: 

TRANSFORMĂRI SIMPLE ALE 

GAZULUI IDEAL 

Profesorul verifică la elevi următoarele 

noțiuni: 

    - Transformarea izotermă-  definiție, 

legea transformării, ecuația transformării, 

reprezentarea grafică în coordonate (p,V). 

    - Transformarea izobară -  definiție, 

legea transformării, ecuația transformării, 

reprezentarea grafică în coordonate (p,V). 

        - Transformarea izocoră -  definiție, 

legea transformării, ecuația transformării, 

reprezentarea grafică în coordonate (p,V) 

- răspund 

întrebărilor 

profesorului, 

realizând metoda  

ciorchinelui. 

- ajutat și de colegi 

participă la 

realizarea 

ciorchinelui. 

Desenează 

ciorchinele 

folosind culori 

colorate. 
 

Prezentarea 

temei şi a 

competenţelor 

derivate, 2 min. 

Scrie pe tablă titlul lecţie, anunță 

obiectivele urmărite și modul de 

desfășurare a lecției. 

- notează pe 

caietele de notiţe 

titlul lecţiei şi sunt 

atenți la indicațiile                                                                                                                                                                                                                                                                

profesorului. 

- notează pe caietul 

de notiţe titlul 

lecţiei şi urmărește 

indicațiile 

profesorului. 
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Dirijarea 

învăţării, 25 

min. 

Când cantitatea de substanță rămâne 

constantă și parametri de stare (p, V, T) se 

modifică spunem că gazul ideal suferă o 

transformare generală 

Întrebare: Cum credeți că un gaz ideal ar 

putea să sufere o transformare generală 

trecând numai prin transformări simple? 

Variantă: trecând printr-o destindere 

izobară urmată de o încălzire izocoră. 

Profesorul reprezintă pe tablă cele două 

procese într-un sistem de coordonate 

(p,V). 

Profesorul scoate un elev la tablă care să 

scrie ecuațiile celor două transformări 

simple, apoi în urma calculelor 

demostrează ecuația transformării 

generale: 

 PV/T = constant.  

In continuare profesorul stabilește o 

legătură între parametri de stare ai gazului 

ideal: p, V, T și ν numită ecuția termică de 

stare ( ecuația Clapeyron – Mendeleev). 

Considerând un mol de gaz ideal aflat în 

condiții normale de presiune și 

temperatură: 𝑝0 = 1,01325Pa, 𝑇0 = 

273,15K,  𝑉µ0  = 22,4 l/mol. Gazul trece , 

printr-o transformare generală, într-o stare 

oarecare de parametri p, V  și T. În acest 

caz ecuația transformării generale este: 
𝑝0𝑉µ0 

𝑇0
 = 

𝑝𝑉

𝑇
 

Expresia din stânga semnului egal este o 

constantă universală ( nu depinde de 

natura gazului), care se notează cu R și 

este numită constanta universală a 

gazelor. 

R = 
𝑝0𝑉µ0

𝑇0
 = 8,314J/mol·K 

Cu această notație, din relația precedentă 

rezultă că p𝑉µ=R·T 

Atunci , pentru o cantitate ν de gaz se 

poate scrie p·V= ν·R·T, unde V = ν·𝑉µ 

este volumul ocupat de gaz.  

- elevii răspund la 

întrebările 

adresate de 

profesor în scopul 

ducerii la bun 

sfârşit a 

problemelor 

propuse 

- elevii răspund la 

întrebările 

adresate de 

profesor în scopul 

ducerii la bun 

sfârşit a 

problemelor 

propuse 

- rezolvă şi 

completează fişele 

de lucru oferite de 

profesor 

- ascultă 

indicaţiile oferite 

de profesor 

-răspund 

întrebărilor 

profesorului 

- utilizează 

resurselor 

materiale puse la 

dispoziţie de 

profesor 

  

- elevul intervine 

unde este cazul cu 

diverse răspunsuri 

la întrebările 

adresate de 

profesor. Dacă 

răspunde corect, 

profesorul îl va 

felicita. Dacă 

greşeşte, colegul 

de bancă îl va 

ajuta, oferindu-i 

indicii și repetă, 

după un coleg care 

a dat răspunsul 

corect 

 

- rezolvă şi 

completează   

(lucru individual) 

fişele de lucru 

oferite de profesor 

 

- ascultă indicaţiile 

oferite de profesor 

 

- răspunde 

întrebărilor 

profesorului 
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Aceasta este ecuația termică de stare a 

gazului ideal ( ecuația Clapeyron -

Mendeleev) 

Evaluarea 

performanţei 

elevilor, 10 min 

- prin chestionare orală pe parcursul 

lecţiei 

- prin fişa de lucru 

- rezolvă pe fişele 

de lucru cerinţele 

- se autoevaluează 

prin punerea la 

dispoziţie cu 

ajutorul 

prezentării PPT a 

modului de calcul 

corect al 

problemelor 

- rezolvă pe fişa de 

lucru cerinţele 

 

- primește 

încurajări atât de la 

profesor cât și de la 

colegi 

 

Tema pentru 

acasa, 2 min 

De învățat lecția folosind manualul și 

caietul de notițe 

De rezolvat problemele 13,14,16/pag.56 

Notează în caiete 

tema. 

Notează tema 
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FIŞĂ DE LUCRU   

1) O masă m=2kg de 𝑂2 se află într-un vas cu volumul de 8,31𝑚3 

la temperatura de 270C. Care este presiunea gazului în 

vas? (µ𝑂2
 = 32kg/kmol) 

2) O masa contantă de gaz, având emperatura inițială 𝑇1= 300 K, 

își modifică presiunea astfel încât   
𝑝2

𝑝1
 = 2 și volumul conform 

relației   
𝑉2

𝑉1
 = 

3

4
. Care este temperature gazului? 

3) Un balon de volum 𝑉1= 10L conține aer la presiunea 𝑝1. Un al 

doilea balon de volum 𝑉2= 30L conține aer la presiunea 𝑝2= 

105N/𝑚2. După ce se face legătura între cele două baloane, 

presiunea comună devine p =2·105N/𝑚2. Să se afle presiunea 

𝑝1din primul balon. Temperatura rămâne constantă. 

 

Tema elev CES 

1. Care dintre următoarele mărimi NU reprezintă un parametru de stare a gazului: 

a.  Temperatura 

b.Volumul 

c.  Presiunea 

d.numărul de moli 

e.  căldura 

 

2. Dacă numărul de molecule ale unui gaz ideal se dublează, temperatura ramâne 

constantă şi volumul creşte de două ori, atunci cum se schimbă presiunea?  

a.  Creşte de patru ori 

b.se dublează 

c.  ramâne constantă 

3. În două vase identice se găsesc mase egale de heliu, respective azot, la aceeași 

temperatură. Care este raportul presiunilor celor două gaze? ( µ𝐻𝑒 = 4kg/kmol, µ𝑁2
 

= 28kg/kmol
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Toṭi  copiii trebuie 

să  înveṭe  împreună ! 

PROIECT EDUCAŢIONAL  PRIVIND  INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE 

EDUCATIVE  SPECIALE   LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE 

(CES) 

An şcolar 2019-2020 

 

Initiatori/coordonatori-realizatori :  

➢ prof. inv. prim. PANDELE CAMELIA 

➢ prof.  PANDELE  ADRIANA – IVONA 

➢ prof.inv.primar  ENE  MARINELA 

➢  

 

 

a. Mesaj  

 „Copiii cu CES nu  sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce 

priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor” 

 

b.   Tipul de educaţie: ACTIVITATI  DE  EDUCATIE REMEDIALA 

c.  Domeniul:        EDUCAŢIA INCLUZIVĂ 

d.  Tipul de proiect: SCOLAR 

     

 DESCRIEREA PROIECTULUI 

 Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform principiilor 

drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor 

sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea 

capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei la o anumita 

categorie socială sau a nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din 

şcoala de masă. Al doilea argument care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala 

de masă este cea care asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice învăţământului şi 

însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în 

şcolile de masă, este necesar ca în şcoală să se asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare.  

Pentru prevenirea declinului social ulterior nu este suficient ca aceşti copii să fie menţinuţi în 

sistemul educaţional tradiţional pentru că există pericolul dificultăţilor de adaptare la standardele ridicate 

şi deci pericolul de eşec sau abandon şcolar 

O caracteristica speciala a acestor copii "în pericol de excludere" o constituie faptul că posibilităţile 

lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se adaptează cu uşurinţă 

si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu reuşesc la examenele de 
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capacitate sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În spatele acestor probleme, stă desigur şi 

nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi 

nici în şcoală, ei nu beneficiază de o stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în 

urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor 

tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate aceste 

corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de dezvoltare 

cognitivă.  

        Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale 

ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa 

economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, proiectul îşi propune  

 

să dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze 

independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil, ceea ce 

include dreptul de a fi diferit. O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi 

complementare, dispoziţii, servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi 

psihologic. Comunicarea,  activităţile culturale, timpul liber şi vacanţele constituie tot atâţia factori care 

contribuie la realizarea obiectivelor readaptării cuprinse in proiect. 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

Un răspuns pozitiv al şcolii  la cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi  la 

nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturi interne şi cu sprijinul tuturor. 

 

OBIECTIVE 

Pentru copii cu CES proiectul isi propune: 

-Crearea unui climat afectiv-pozitiv  

 -Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare   

 -Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

 -Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 -Încurajarea eforturilor; 

 -Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 -Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

-Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

-Centrarea învăţării pe activitatea practică; 

-Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

-Folosirea învăţării afective; 

-Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare,etc. 

GRUP ŢINTĂ 

Proiectul se adresează tuturor  preșcolarilor şi elevilor  

o 3ani – 18 ani (gradunita,  ciclul primar, ciclul gimnazial, liceu) 
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DURATA PROIECTULUI:  octombrie 2019 – iunie 2020 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Nr. 

crt. 
Activităţi Forma  Responsabil Perioada 

1 Stabilirea principalelor 

evenimente din calendarul 

proiectului 

Atelier de lucru 

- coordonatorii 

proiectului 

-liderul elevilor 

Nov. 2019 

2  

Întocmirea de liste cu elevii 

nevoiaşi si batrani singuri 

Atelier de lucru - echipa de proiect Dec.2019 

3 
 

Strângerea de cadouri 

pentru elevii nevoiaşi din  

grupa de vârstă 5-10 ani si 

confectionarea de 

ornamente pentru brad 

Depozitarea într-o 

sală special 

amenajată a 

obiectelor aduse si 

confectionate  de 

elevi 

 

- prof. ....... 

- elevi de la Liceuul 

Scornicesti si Sc 

Gim „Gh Popescu” 

Margineni Slobozia , 

Sc Gim Coloneşti., 

Sc Gim Tatulesti 

Dec.2019 

4 

 

prezentare de idei nobile –

PPT 

si spectacol in Centrul de 

Ocrotire si Asistenta 

Sociala  Spineni   

 

Prezentarea de 

referate şi montaje 

PPT pe tema „Un 

om este om doar 

dacă îşi ajută 

semenii” 

- întâlnire de 

dezbateri la 

Centrul de 

Ocrotire si 

Asistenta Sociala  

Spineni   

-profesorii implicaţi 

în proiect 
Dec.2019 

5 

 

Aranjarea cadourilor 

activitate practică 

de împachetare şi 

aranjare a 

obiectelor 

- prof........ 

- prof. ...... 

- prof. ....... 

- elevi de la Liceul 

Scornicesti si Sc 

Gim. „Gh Popescu” 

Margineni Slobozia,  

Dec.2019 

6  

 

Deplasarea la  

preşcolarii şi 
- Echipa de proiect Dec.2019 
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Dăruirea cadourilor 

 

elevii beneficiari 

direcţi ai 

cadourilor 

realizate si 

impodobirea 

bradului de 

Craciun a unor 

batrani singuri 

 

- elevi de la Liceul  

Scornicesti,  Sc Gim. 

„Gh Popescu” 

Margineni Slobozia 

si Sc Gim Coloneşti, 

Sc Gim. Tatulesti 

7 

Raportul final al proiectului 

 

Punctarea 

concluziilor si 

vizionarea 

inregistrarilor 

realizate pe 

parcursul derularii 

proiectului 

-prof. ........ 

- prof. ........ 

- participanţi şi 

colaboratori 

 

Dec.2019 

           

 

LOCUL  DE DESFĂŞURARE 

- Sc Gim.  „Gh Popescu” Margineni Slobozia 

 

RESURSE UMANE 

1. ELEVII SI PRESCOLARII  UNITATII SCOLARE  3ani – 18 ani (gradunita, gimnaziu, liceu) CU 

C.E.S. 

2. CADRE  DIDACTICE  ÎNDRUMĂTOARE 

 

 

   EVALUAREA PROIECTULUI 

- realizarea unui raport final al proiectului; 

-   realizarea unei album foto, CD. 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

    - prezentul proiect urmează să se dezvolte în anii şcolari următori 

                 * 2020-2021, 

                 * 2021 -2022 

    

   BUGETUL PROIECTULUI 

    - surse de finanţare proprii; 

    - diferiţi sponsori; 
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   ANEXE 

- contract de sponsorizare 

 

    DISEMINARE ŞI MEDIATIZARE  

- publicarea rezultatelor proiectului în revista „Vlăstarii din Mărgineni”   

a  Sc.  Gimn. „Gh Popescu” Margineni Slobozia  
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PROIECT DIDACTIC (activitate cu elev integrat C.E.S.) 

         Prof. Ienache Maria 

                              Școala Gimnazială Nr.1 Suceava

        

           CLASA: a IV-a C 

 ARIA CURRICULARA: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII   

CURRICULUM: aprofundat - adaptat 

           DISCIPLINA: MATEMATICĂ 

 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ÎNMULŢIREA ŞI ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR 

NATURALE 

TEMA: EXERCIŢII ŞI PROBLEME 

TIPUL LECŢIEI: consolidare 

 COMPETENȚE SPECIFICE:  

 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei 

 cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre  

 5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de  probleme cu raţionamente diverse  

 

 * Curriculum adaptat - 2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 

- 1000       sau cu fracţii cu acelaşi numitor  

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 

Clasa de elevi Elev integrat B.P. (C.E.S.) 

• să efectueze corect exerciţii de calcul 

mintal 

• să utilizeze corect terminologia 

matematică în exerciţii de diferite tipuri; 

• să rezolve probleme care presupun cel 

mult două operaţii 

• să scrie exerciţiul problemei după ce 

aceasta a fost rezolvată 

• să compună probleme după exerciţii şi 

grafice date 

• să folosească noţiunile matematice învăţate 

(termeni, sumă, descăzut,scăzător,diferenţă, 

mai mare, mai mic, cu atât mai mult,cu atât 

mai puţin, mărit cu, micşorat cu) în exerciţii 

de diferite tipuri; 

• să adune/ scadă  numere naturale formate din 

sute, zeci şi unităţi cu trecere peste ordin; 

• să rezolve probleme care presupun o singură 

operaţie de adunare sau scădere; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, munca independentă, explicaţia, 

problematizarea, 

o MATERIALE DIDACTICE: fişe de lucru 

o FORME DE EVALUARE: frontal, individual, pe grupe 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2254 

 

Bibliografie: Neagu M., Petrovici C., Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi 

învăţământ primar            

          

 

Demers didactic 
NR. 

CRT

. 

SECVENȚELE 

LECŢIEI 
CONŢINUTUL ȘTIINȚIFIC 

Strategii didactice 

metode/mijloace/mod 

de organizare 

EVALUARE 

1.  Moment 

organizatoric 

➢ Crearea unui climat optim desfăşurării orei de 

matematică. Pregătirea materialelor necesare 

orei de matematică 

  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Verificarea 

temei şi a 

cunoştinţelor 

anterioare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

➢ Verificarea calitativă şi cantitativă a temei 

➢ Se vor efectua câteva exerciţii de calcul mintal 

pentru „încălzirea minţii”: 

➢ ACTIVITATE CU CLASA 

A fost o dată un împărat care avea un fiu, pe nume 

Arap alb. Când a împlinit vârsta de 4x5 ani a plecat 

în lume să-şi caute norocul. A umblat mul şi a 

trecut peste 3x3 mări şi tot atâtea ţări până a ajuns 

la împăratul Roşu. Acesta avea 30:10 fete. 

➢ Exerciţii în lanţ : 6x5 mărit cu 6, micşorat de 5 

ori 

➢ 6x8….+2……-46 

➢ 4x2… x 7 … -28 ….. 

➢ 6x10 …. -54 x 0 …… 

➢ Află: - dublul numerelor: 9; 12; 24 

➢         - triplul numerelor: 6; 10; 7 

➢          -jumătatea nunerelor: 30; 16, 8 

- La suma numerelor 15 şi 20 adăugaţi numărul 

care reprezintă vârsta voastră; 

   

➢ Repetarea terminologiei matematice se va 

realiza prin întrebări directe adresate clasei 

➢ Cum se numesc numerele care se înmulţesc 

➢ Primul factor este 8, al doilea 4. Cât este 

produsul? 

➢ Produsul este 0, un factor este 7. Celălalt factor 

este 

➢ Află produsul dintre suma nr. 6 şi 8 şi 

diferenţa numerelor 96 şi 89. Scrie 

rezolvarea sub formă de exerciţiu 

➢ Primul număr la împărţire este …?Al doilea? 

➢ Scrie de tablă relaţia D: Î = C 

➢ Deîmpărţitul este 48, iar împărţitorul 6.Câtul 

este…. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Exerciţiul 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

individal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez 

frontal 

cunoştinţe 

dobândite 

privind 

adunarea  

 

 

 

 

 

Apreciez 

operarea 

conştientă 

cu termino-

logia 

 

 

 

 

Apreciz 

judecata 

problemei şi 

rezolvarea 

operaţiei 

corespunzăt

oare 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Deîmpărţitul este egal cu împărţitorul. Câtul 

este… 

➢ Ce nr. împărţit la 7 dă câtul 3? 

ACTIVITATE CU ELEVUL 

INTEGRAT 

*Elevul este anunţaţ că în această oră de 

matematică va rezolva exerciții de adunare și 

scădere, în concentrul 0-1000, cu trecere peste un 

singur ordin.  Vom rezolva exerciţii si probleme. 

➢ Repetarea terminologiei matematice se va 

realiza prin completarea unui rebus de către 

elevi: Repetarea terminologiei matematice se 

va realiza prin completarea unui rebus: 

            A 

1 A D U N A R E A      

    2 D E S C A Z U T  

     3 S C A Z A T O R 

     4 T O T A L    

             B 

1. Operaţia inversă scăderii………… 

2. Numărul din care scădem………… 

3. Numărul pe care îl scădem………. 

4. Sumă sau ………….. 

A-B Rezultatul scăderii se numeşte diferenţă 

sau……………. 

➢ Elevii rezolvă sarcina din fişa de lucru (anexa) 

 

➢ Se scrie titlul pe tablă şi în caiete :  

➢ Pe caietul de clasă elevii sub îndrumarea 

învăţătorului vor rezolva  : 

1. Calculaţi în două moduri: 

ex:3x(6+2)= 3x8=24 

     3x(6+2)= 3x6+3x2= 

7x(8-2)          (6+4)x8      (7-2)x10 

 

2. Pe un imaş sunt 9 miei albi, iar miei negri de 3 

ori mai mulţi.  

Pune întrebarea? Rezolvă problema! 

 

3. Calculaţi prin descompunerea factorului mai 

mare: 

24x3=   5x21=   4x18=     17x2= 

 

4. Într-o ladă sunt 32 pere galbene şi 24 pere verzi. 

Bogdan pune perele câte 4 într-o pungă. De câte 

pungi are nevoie? 

Conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

Munca 

independentă 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul    

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciez 

algoritmul 

de calcul; 

 

 

 

 

 

 

Apreciez 

operarea 

conştientă 

cu 

terminologi

a 

matematică; 

 

 

 

 

Evaluare 

globală şi 

individuală 

prin 

calificative; 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării si 

obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

Retenţia şi 

transferul 

(Rezolvaţi prin două moduri!) 

                             

5. Compune o problemă ce presupune o singură 

operaţie. 

   

➢ După verificarea orală a compunerilor de 

probleme elevii vor rezolva sarcinile din fişa de 

lucru individual 

 

6. Într-o  cutie sunt 577 de bile albe şi cu 305 

mai multe bile negre. 

Câte bile negre sunt în cutie 

 

               

               

               

               

 

* Ce am învăţat noi astăzi la matematică? 

 

➢ Se fac aprecieri asupra lecţiei : recomandări, 

concluzii asupra modului în care au lucrat 

elevii. 

 

➢ Tema pentru acasăl  

 

 

 

Problematiza- 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munca 

independentă 

 

Apreciez 

algoritmul 

de calcul; 

 

Apreciez 

judecata 

problemei şi 

rezolvarea 

operaţiei 

corespunză-

toare 

 

 

Evaluarea 

globală 

Evaluarea 

individuali-

zată prin 

calificative 

 

  

 

 

Numele…………………………       Data:  

 

MUNCĂ INDEPENDENTĂ (elev C.E.S.) 

 

1. Calculează: 

20 + 30 =____  2 + 35 =____     75 + 20 =____  337 + 255 =____  

93 -  90 =____          48  -   6 = ____       84 -  84 =____  280 -  148 =____ 

 

2. Află suma numerelor : 214 şi 132;   756 şi 143;   405 şi  267;   

                            

                            

                            

                            

3. Află diferenţa numerelor: 656 şi 212;   998 şi 225;   745 şi 636;   
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4. Într-o  cutie sunt 577de bile albe şi cu 305 mai multe bile  negre. 

Câte bile negre sunt în cutie? 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Stefan Simona Geta 

 

Unitatea de  invatamant:  

Data:  

Clasa:  

Numar de elevi:  

Deficienta: severa 

Propunator:  

Aria curriculara: Terapie educationala complexa si integrata 

Disciplina: Formarea autonomiei personale 

Unitatea de invatare: Formarea si dezvoltarea unor deprinderi de igiena alimentara 

Titlul lectiei: „Alimentatie sanatoasa” 

Tipul activitatii:  Consolidarea cunostintelor,insusirea de noi cunostinte 

Competente generale: 

* Formarea si educarea unor abilitati de igiena alimentara; 

* Dobandirea unor abilitati in bucatarie; 

Competente specifice: 

C1 – identificarea obiectelor din bucatarie si a alimentelor folosite la diferite feluri de mancare; 

C2 – diferentierea alimentelor sanatoase de cele mai putin sanatoase; 

C3 – recunoasterea si utilizarea corecte a ingredientelor si ustensilelor de lucru; 

C4 – recunoasterea gustului:acru,sarat; 

C5 –participarea cu interes la activitate; 

STRATEGIA DIDACTICA 

METODE ŞI PROCEDEE: conversatia, demonstratia, explicatia, jocul didactic, observatia, expunerea; 

MATERIALE DIDACTICE: plansa,laptop,videoproiector, prezentare PPT, sortulete,bonete,legume,alimente, condimente, 

bol,cutit,furculita ,tocator; 

FORME DE EVALUARE : frontala, individuala, aprecieri verbale; 
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 BIBLIOGRAFIE:  

 M.E.C.T., M.E.S. – „Programe şcolare pentru disciplina opţională Educaţie pentru sănătate – clasele I – a XII-a”, Bucureşti, 2004, 

aprobată prin O.M. Nr. 4496/ 2004, p. 2 - 8; 

1. Cerghit, Ioan (coordonator) – „Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă”, E.D.P., Bucureşti, 1983, 228p.; 

2. Peneş, Marcela – „Învăţăm pe teme – activităţi transdisciplinare”, Editura ANA, Bucureşti, 2003, p. 17 – 19; 

3. site-uri diferite: 

• http://www.didactic.ro/ 

• http://www.scientia.ro/-ce-este-piramida-alimentelor.html 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

SECVENTELE   

LECTIEI 

 

COMPE-

TENTE 

 

 

CONTINUT STIINTIFIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

EVALUARE 

 

 

OBS. 

METODE SI 

PROCEDEE 

MATERIALE 

DIDACTICE 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atentiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

    Se realizeaza un climat optim pentru 

desfasurarea activitatii, se pregatesc 

materialele necesare lectiei si stabileste 

linistea in clasa.  

 

       Se va prezenta elevilor o plansa pe care 

este scris cuvantul „bucatarie”.Cu ajutorul 

profesorului elevii vor trebui sa completeze 

ciorchinele cu cuvinte corespunzatoare 

obiectelor din bucatarie si apoi cu diverse 

alimente folosite la diferite feluri de 

mancare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorchinele 

Plansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluează 

răspunsurile 

primite 

 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.scientia.ro/-ce-este-piramida-alimentelor.html
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3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea 

temei 

 

 

 

Dirijarea 

invatarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Se anunta intregii clase tema lectiei de 

astazi „Alimentatie sanatoasa”. 

 

      Profesorul va vorbi elevilor cu ajutorul 

unei prezentari despre alimentatie sanatoasa 

si un stil de viata sanatos.Se va prezenta 

piramida alimentelor si se va discuta despre 

fiecare grupa de alimente,ce contin 

alimentele respective si in ce moment si ce 

cantitate se recomanda sa se consume. 

Profesorul le va explica elevilor si care sunt 

alimentele sanatoase si cele mai putin 

sanatoase. 

Cu ajutorul profesorului,elevii vor trebui sa 

pregateasaca o salata bulgareasaca. 

Vor fii indrumati sa se spele pe maini 

inaintea activitatii si isi vor pune sortuletele 

si bonetele. 

Elevii vor trebui sa recunoasca si sa 

numeasca legumele si alimentele din care vor 

face salata. 

De asemenea vor trebui sa recunoasca si sa 

numeasca obiectele de bucatarie de care se 

vor folosi sa pregateasca acest fel de 

mancare. 

Elevii vor spala 

legumele(ardei,rosii,castravete,salata 

verde,ceapa) si le vor taia corespunzator,vor 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

Demonstratia 

 

 

Explicatia 

 

 

Observatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstratia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

Videoproiector 

Prezentare PPT 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feed-back 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

taia si oul fiert si branza si vor adauga  dupa 

gust ulei,otet si sare. 

 

       Elevii vor trebui sa guste din salata si sa 

recunoasca gustul (sarat,acru). 

Profesorul va intreba   pe rand cate un elev si 

acesta va trebui sa numeasca un ingredient 

folosit in prepararea salatei. 

 

       Unul/doi  elev vor fi legati la ochi,pe 

rand,iar un alt elev ii va da sa guste un singur 

aliment pe care el va trebui sa-l recunoasca. 

 

         Se fac aprecieri asupra modului de 

participare la activitate, asupra modului in 

care au lucrat si au facut salata bulgareasca.  

Se ureaza pofta buna! 

 

Observatia 

 

Explicatia 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstratia 

 

Observatia 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

Observatia 

Sortulete 

Bonete 

 

 

 

 

Legume 

Alimente 

Condiment 

 

 

 

Tocator,cutit,f

urculita,bol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

     Frontala 

 

 

Individuala 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Individuala 

     Frontala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuala 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

Incheierea 

activitatii 

 

 

C5  

 

 

 

 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

Individuala 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

Frontala 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Mitroi Marinel Virgil 

                                                         CSEI Rosiori de Vede 

 

 

Unitatea de învăţământ: CSEI  Roşiori de Vede 

Data: 

Clasa: a IV-a 

Propunător:Învătător-educator- Mitroi Marinel Virgil 

Aria curriculară:Terapie educaţională complexă şi integrată 

Disciplina: Terapie ocupaţională 

Unitatea de învăţare: Compoziţii plastice, tehnici de lucru şi produse finite 

Titlul lecţiei:,, Felicitӑri de primӑvarӑ “ 

Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi 

Durata:45 min. 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

 

• Dezvoltarea capacităţii  elevilor de a realiza şi evalua produse simple. 

• Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi materialele adecvate,dezvoltarea 

atenţiei voluntare; 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 

 C1 -   Observarea caracteristicilor materialelor folosite (forme, culori, dimensiuni); 

 C2 -   Mânuirea corectă a materialelor şi instrumentelor folosite pentru realizarea lucrării; 

 C3-   Exersarea deprinderilor  de  finisare a formelor obţinute, în vederea realizării lucrării propuse; 

 C4 -  Aprecierea obiectivă a propriei lucrări, în raport cu modelul propus; 

 

 STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.  

Materiale şi mijloace didactice:  lipici , floricele din hârtie, fluturaşi,albinuţe, foarfece, laptop, lucrare 

model,creioane colorate, hârtie coloratӑ .                                                 . 

Forme de organizare: frontală, individuală. 

Forme de evaluare:  aprecierea verbală, observarea sistematică, proba practică. 
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BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Programa scolara ,,Terapie ocupationala”, aprobata prin ordinul ministrului nr.    5234 din 1.09.2008 

2.  Daniela Stoica, Abilităţi practice clasele I-IV, Piteşti, Editura ,,Carminis”, 1999. 

3. www.edu.ro  

4. www.didactic.ro

http://www.edu.ro/
http://www.didactic.ro/
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ETAPELE 

 

LECŢIEI 

C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

  

 

CONȚINUTUL 

ACTIVITĂȚII 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

 

 

FORME 

 DE  

EVALUAR

E 

 

METODE  

ŞI 

PROCEDEE 

 

MATERIAL

E ŞI 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

 

FORME 

DE 

ORGANIZARE 

1.Moment  

organizato

ric 

2 min. 

 Se asigură un climat 

psihopedagogic necesar 

desfăşurării activităţii 

Conversaţia  Frontal Observarea 

sistematică 

2.Captarea  

atenţiei 

 

6 min. 

 

 

Se captează  atenţia 

elevilor cu ajutorul 

unor ghicitori: 

 

 ,,Ziua se mӑrește 

Zӑpada se topește 

Grӑdina a-nverzit 

Cine a sosit?” 

    (PRIMĂVARA) 

 

,,Voinicel cu haina albă 

Iese primul din zăpadă 

Și vesteste-n toată țara  

Cӑ sosește primӑvara” 

    (GHIOCELUL) 

 

Se va purta o discuție 

despre anotimpul 

Primӑvara. 

 

 

 

 

- În ce anotimp suntem? 

-Care sunt lunile 

primăverii? 

-Care sunt semnele 

sosirii primăverii? 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

Ghicitori  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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-Care sunt activităţile 

oamenilor? 

-Ce sărbătorim în acest 

anotimp? 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

3.Anuntar

ea temei 

2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Ȋnvӑțӑtorul   le spune 

elevilor  că în cadrul 

activitӑții se vor realiza 

lucrări 

deosebite,felicitӑri cu 

ocazia sosirii 

anotimpului 

PRIMĂVARA,  

folosindu-se diferite 

tehnici de prelucrare a 

hârtiei  

(colorare, decupaj, 

lipire)   

Pentru realizarea 

lucrărilor, copiii vor 

trebui să respecte 

tehnicile de lucru, să 

păstreze lucrarea curată 

şi îngrijită. 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Observaţia  

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

Lucrarea 

model 

 Foarfece 

Lipici 

Creioane 

colorate 

Hârtie  

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

4.Dirijarea 

învăţării 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intuirea modelului şi a 

materialelor. 

Se prezintӑ elevilor 

lucrarea model – 

,,Felicitӑri de 

primӑvarӑ. 

 Se identifică şi 

denumesc  materialele 

de pe băncile elevilor. 

Demonstrarea si 

explicarea modului de 

lucru 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

Lucrarea 

model 

 Foarfece 

Lipici 

Creioane 

colorate 

Hârtie  

  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematica 
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C1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

 

Se prezinta copiilor 

etapele de lucru şi 

anume: 

-colorarea  

fluturasilor,albinutelor, 

floricelelor si a 

buburuzelor. 

 - decuparea după 

contur a fluturaşilor, 

albinuţelor, floricelelor 

si a buburuzelor. 

- lipirea fluturasilor, 

albinuţelor, floricelelor 

si a buburuzelor din 

hârtie . 

- asamblarea prin lipire; 

 

Exerciţii pentru 

încălzirea muşchilor 

mici ai mâinii: 

Înainte de a începe să 

lucreze,copiii vor 

executa exerciţii pentru 

încălzirea muşchilor 

mici ai mâinii: 

Ne vom încălzi mâinile 

pentru a lucra cu 

uşurinţă: 

-Închidem şi 

deschidem pumnii . 

-Cântăm la pian. 

-Rotim pumnii. 

-Ne spălăm pe 

mâini. 

-Scuturăm mâinile 

 

Realizarea lucrărilor 

de către elevi 

     Se supravegheaza 

modul în care lucrează 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrarea 

model 

 

 Foarfece 

Lipici 

Creioane 

colorate 

Hârtie  

 

 

 

 

 

       Laptop 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Proba 

practică 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Proba 

practică 
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elevii si se ofera 

informaţii suplimentare 

acolo unde este nevoie. 

    

  Li  se  cere elevilor sǎ 

lucreze cât mai corect  

şi estetic respectând 

etapele de lucru.  

      Pentru o ambianţă 

placută în timpul 

lucrului se va folosi un 

fundal sonor. 

Daca este cazul, se 

intervine cu explicaţii 

sau atenţionări. 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

5. 

Evaluarea 

8 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Se vor expune 

lucrările într-o mini-

expoziţie 

Se discută pe marginea 

activităţii desfaşurate . 

     -Ce  am lucrat noi 

astăzi? 

     -Ce culori am 

folosit? 

      -Cum am realizat 

felicitarile? 

      -Ce elemente am 

adăugat? 

       -Ce materiale am 

folosit? 

       -A fost dificil de  

                         realizat 

?  

       

Se fac aprecieri asupra 

modului de lucru şi  se 

încurajeaza elevii. 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Lucrările 

copiilor 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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7. 

Încheierea 

activităţii 

2 min. 

   Se fac aprecieri 

generale şi se 

recompensează elevii . 

Conversaţia   Frontal  Aprecierea 

verbală 
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PROIECT DE LECTIE 

Clasa: a II-a  

Propunător։  Ticea Daniela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”Căpitan Av.Mircea T. Bădulescu” 

Disciplina։ Dezvoltare personală 

Titlul։ Igiena corporală  

Tipul lecției։ formare de priceperi şi deprinderi 

Durata: 40 minute 

 Scop։ 1. Identificarea unor reguli de igienă personală 

        2. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 

Obiective operaţionale։ 

    O1: - să recunoască obiectele de igienă personală⁏ 

    O2: - să asocieze obiectele de igienă cu activităţile de igienă pentru care sunt folosite⁏ 

    O3: - să încadreze activităţile de igiena în rutina zilnică⁏ 

    O4: - să răspundă la întrebări pe baza poveştii audiate⁏ 

    O5: - să recunoască comportamente pozitive în igiena personală. 

Mijloace didactice։  

a) Metode şi procedee։ Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, conversaţia 

euristică, lectura explicativă, predicţia. 

b) Resurse materiale։ flipchart, fişa cu povestea, fişa cu ghicitori, fişe, creioane colorate, trusa cu obiecte 

personale, aplicația  Wordwall 

c) Forme de organizare։ frontal, individual. 

d ) Resurse umane: clasa de elevi 

Bibliografie։ 

Programa şcolară  pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a 

II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013  

https://www.didactic.ro/ 

G. Bărbulescu, A.Sima, C.Sima, C. Ștefan - Dezvoltare personală – manual pentru clasa  a II-a.            

 

https://www.didactic.ro/
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DESFASURAREA LECTIEI 

 

Momentele 

lecţiei 

Obiective 

operaţionale 

Conţinut instructiv-educativ Mijloace didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 • Împart materialele necesare. Mă asigur ca toți elevii sunt 

pregătiți pentru ora de Dezvoltare personală. 

 

Conversaţia  Materialele 

necesare 

Frontal Capacitatea de 

receptare a 

mesajului oral 

2.Actualizarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

• Ne amintim titlul lecției trecute: “Sănătatea personală” și 

răspundem ruletei din aplicația wordwall. 

• Pe o coală de flichart elevii vor numi obiectele ilustrate, apoi 

vor încercui doar obiectele de igienă personală.              (Anexa 

1)  

• Alcătuim propoziții cu fiecare denumire. 

• Voi cere elevilor să numere obiectele şi să noteze numărul 

corespunzător în casetă. Comparăm apoi numărul obiectelor 

de igienă personală cu numărul obiectelor care nu sunt de 

igienă. Dacă din numărul total de obiecte am lua obiectele de 

igienă, câte obiecte ar rămâne? 

• Rezolvăm un exercițiu de unire a activității cu obiectul de 

igienă corporală folosit (pe o coală flipchart). 

(Anexa 2) 

Conversaţia  

Explicaţia  

Exerciţiul  

 

Conversaţia 

Explicaţia  

Exerciţiul 

Problematiza

rea 

 

Exerciţiul 

 

 

Flipchart 

 

 

 

Flipchart 

 

 

 

Flipchart 

 

 

Frontal 

 

Frontal 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

Capacitatea de a 

enunţa titlul 

lecţiei 

Capacitatea de a 

recunoaşte 

obiectele de 

igienă personală 

Capacitatea de a 

compara 

numărul de 

obiecte a două 

mulţimi 

Capacitatea de a 

rezolva situaţia 

problemă 

Capacitatea de a 

asocia obiecte 

cu activitatea la 
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care sunt 

folosite 

3.Captarea 

atenţiei 

 

O1 • Le citesc elevilor ghicitori despre obiectele de igienă 

corporală. 

Dacă-l uzi, el face spumă 

Și-ți alunecă din mână. (săpunul) 

În mici tuburi se găsește 

Dinții bine îi albește 

Și de carii ne păzește.(pasta de dinţi) 

Un arici mititel                                      

Curățăm dinții cu el. (periuţa) 

• Îi anunţ pe elevi că am pregătit o surpriză pentru ei, dacă se 

vor descurca bine vor primi o adevarată comoară pentru 

igienă. 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

Fişa cu ghi-

citori 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

Capacitatea de a 

identifica 

obiectele 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

recepta mesajul 

oral 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 • Îi anunţ pe copii că astăzi ne vom consolida deprinderile de 

a ne menţine curaţi pe tot parcursul zilei pentru a fi sănătoşi. 

 

Conversaţia   Frontal Capacitatea de 

receptare a 

mesa-jului oral 

5. Dirijarea 

învăţării 

O5 

 

 

O5 

 

 

O3 

 

 

 

• De ce trebuie să ne spălăm?  

.....ca să fim curați. 

• De ce ne menținem curați? 

...ca să fim sănătoşi. 

• Jocul „ Eu spun greşit, spune tu bine!”  

- Înainte de a mă aşeza la masă îmi spăl urechile. 

- Eu mă spăl pe dinți o dată pe săptămȃnă. 

- Seara îmi piaptăn părul. 

- Cȃnd mănȃnc am grijă să am mȃinile murdare. 

Conversaţia 

euristică  

 

Exerciţiul 

explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

Capacitatea de a 

răspunde la 

între-bări 

Capacitatea de a 

identifica greşeli 

în rutina 

prezentată 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

• Citesc povestea „O zi din viaţa lui Murdărel‟. Verific 

înţelegerea textului. (Anexa 3) 

- Ce a făcut Murdărel când a sunat ceasul? .....şi-a pus perna 

pe cap. 

- Ce i-a spus mama?.... că va întârzia. 

- Ce trebuia să facă Murdărel dimineaţa?...să se îmbrace, să-

şi facă ghiozdanul, să se spele şi să mănânce. 

- De ce credea că nu e nevoie să se spele dimineaţa? ...pentru 

că nu s-a murdărit în somn. 

- Ce avea Murdărel la prima oră?... Educaţie pentru sănătate. 

- De ce şi-ar fi dorit un chibrit?...ca să-şi cureţe unghiile. 

- De ce l-a certat bunica la prânz? ...fiind că a uitat să se spele 

pe mâini şi să se schimbe. 

- Cum s-a băgat în pat Murdărel? ...îmbrăcat. 

- Ce a făcut Murdărel în loc să-şi facă temele?...s-a uitat la 

televizor şi s-a jucat cu prietenii. 

- Ce a făcut seara Murdărel?...s-a uitat la film. 

- Ce i s-a întâmplat lui Murdărel când să adoarmă?  

...Un junghi ca un cuţit i-a trecut prin ureche. 

- Ce a vrut să facă Murdărel? ...Să caute o scobitoare. 

- De ce credeţi că avea nevoie de o scobitoare? 

- Ce a făcut mama?... I-a pus câteva picături în ureche. 

- Ce a făcut apoi băiatul?... A adormit. 

- Ce a visat el? ...Nişte fiinţe mici şi ciudate cu guri mari. 

- Cine erau aceste fiinţe?... Microbii . 

- De ce credeţi că Murdărel avea un coşmar? ...Pentru că era 

murdar. 

Lectura 

explicativă 

Predicţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

Fişa cu 

povestea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trusa cu 

obiecte de 

igienă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Capacitatea de a 

recepta mesajul 

oral 

 

 

Capacitatea de a 

răspunde la 

întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

denumi acţiunea 

la care este 

folosit fiecare 

obiect de igienă 
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- Ce ar trebui să facă pentru a preveni astfel de coşmaruri? 

...Să se spele şi să fie mai ordonat. 

• Le prezint elevilor o trusă cu obiecte de igienă personală. 

Voi numi cȃte un elev să extragă cȃte un obiect, să-l numească 

şi să spună cum şi  de ce ar fi trebuit să-l folosească Murdărel. 

6. Asigurarea 

feedback-ului 

O5 • Elevii vor primi cȃte o fişă pe care este desenat un băiețel 

curățel sau murdărel, pe care ei îl vor colora şi-l vor expune 

pe panoul cu Aşa DA sau Aşa NU. 

(Anexa 4) 

Jocul didactic Fişe 

Creioane 

colorate 

Individual Capacitatea de a 

recunoaşte com-

portamente 

pozitive 

7. Încheierea 

activităţii 

 • Apreciez activitatea elevilor la oră. Cei care au fost atenţi şi 

au răspuns frumos vor primi o față zȃmbitoare. 

 

Conversaţia 

explicaţia  

Fişe Frontal Capacitatea de 

receptare a 

mesa-jului oral 

Capacitatea de 

evaluare şi 

autoeva-luare 
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PROIECT DE ACTIVITATE REMEDIALĂ 

Prof.Popescu Aspazia 

G.P.P”GULLIVER”,structura G.P.P ”ABC”,Suceava 

 

Unitatea de învățământ: G.P.P ”ABC”,Suceava 

Data desfășurării activității: 

Participanți: 2 preșcolari din grupa mare ”Ursuleții”, cu CES 

Domeniul: Dezvoltarea inteligenței emoționale 

Tema: ”Eu și emoțiile mele” 

Propunător: prof. POPESCU ASPAZIA 

Scopul activității: conștientizarea emoțiilor și adecvarea comportamentelor în funcție de emoție; 

Obiective operationale: 

-conștientizarea sentimentelor/ emoțiilor /trăirilor; 

-extiderea vocabularului emoțional; 

-exersarea citirii expresiilor emoționale; 

-descoperirea unor modalități de control al emoțiilor; 

Materiale didactice: 

-coli albe A4, creioane colorate; 

-Soft educațional ”Conduita Psihosocială” 

-chestionar ”Cine sunt eu?” 

-Copacul valorilor; 

Metode didactice: dialogul, demersul, crearea de povestiri plecând de la imagini, conversația, 

explicația, exercițiul. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

1.Crearea unei atmosfere de comunicare în grup și introducerea temei. 

Numirea și recunoașterea unor sentimente. 

Dați exemple de trăiri, sentimente, emoții, în general. Ca să vă fie  mai ușor, gândiți-vă la propriile 

stări sufletești în anumite situații plăcute /neplăcute. 
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Acum vă propun să desenați o stare, o emoție, un sentiment, să exprimați acea trăire cum doriți pe 

foaie, printr-un desen , un simbol, o figură, o imagine. 

 

2.Familiile de sentimente: de la simplu la complex. 

Vă propun să grupăm aceste sentimente  desenate de voi, în cele 4 emoții fundamentale: bucurie, 

tristețe, teamă și furie. 

Complexitatea emoțiilor. Fișă ”Cum te simți astăzi?”: fiecare își alege o figură din cele desenate. 

Gândiți-vă la o situație în care v-ați simțit altfel sau i-ați văzut pe alții în această stare. 

3. Citirea emoțiilor: lucru cu tot grupul 

Am să vă prezint portrete realizate de un coleg de-al vostru mai mare care a surprins diferite emoții  și 

trăiri ale unor personaje. Fiecare își alege un desen. Împreună veți avea de răspuns la întrebarea ” Ce 

exprimă chipul personajului?. Apoi veți avea de creat o povestire foarte scurtă în care să spuneți: 

-Cum se simte el și ce anume i-a creat starea aceasta? 

-Ce soluții găsește el pentru a face față emoțiilor și sentimentelor sale? 

4. Prezentarea povestirilor și dialogul pe marginea conținutului. 

5. Concluzia: cele 5 principii ale inteligenței emoționale și importanța lor în viața de zi cu zi. 

6. Evaluarea: Se completează testul de inteligență emoțională. 
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FORMAREA UNEI ATITUDINI RESPONSABILE LA ȘCOLARI-exemple de bună practică 

 

Prof. înv. primar Zmău Cecilia Elena 

Școala Gimnazială Veronica Micle, Iași 

  

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA TEMATICĂ: „Vreau să am o meserie 

SUBIECTUL LECȚIEI: „Hobby-urile mele” 

SCOPUL: dezvoltarea capacității școlarului de a se autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră 

pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilitățile de relaționare și comunicare 

COMPETENȚE SPECIFICE 

ü  Dezvoltare personală:   

1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare 

3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor și activităților preferate        

  

ü  Comunicare în limba română 

1.1- Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiar, rostit clar și rar 

1.2- Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar 

2.3- Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală 

2.4.- Exprimarea propriilor idei în context cunoscute, manifestând interes pentru comunicare 

3.3- Identificarea semnificației unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată, din 

universul familiar 

  

ü  Arte vizuale și abilități practice 

1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin 

desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context familiar 

1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple, pe baza interesului direct 

  

ü  Muzică și mișcare 

3.4. Improvizarea a unei combinații ritmice asemănătoare celor din folclorul copiilor și asocierea 

acesteia cu mișcări adecvate 

                                                             

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 - să deseneze imaginile , respectând conturul, din fișa de lucru; 

O2 - să identifica hobby-urile personajelor din poveste/imagini; 

O3 - să formuleze enunțuri despre hobby-urile personale/personajelor din imagini; 

O4 - să desfășoare activități care pot deveni hobby-uri; 

O5 - să prezinte rezultatele activităților desfășurate, pe grupe, care pot fi hobby-uri; 

O6 - să spună colegilor ce calități/ talente consideră că au aceștia. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Elevii sunt așezați în semicerc, respectând intimitatea personală, a acestora. Activitatea 

debutează cu întâlnirea de dimineață: salutul, știrea zilei, prezența, calendarul naturii, activitate de 

grup, agenda zilei și reactualizarea regulilor grupului 

Un elev va verifica dacă toți elevii prezenți și-au ridicat când au intrat în clasă fluturașii cu 

pozele lor în partea de sus a panoului magnetic cu prezența (fluturașii prezenți au „zburat” în partea de 

sus a panoului, iar cei absenți vor rămâne în partea de jos). 

Dacă sunt elevi absenți se va întreba: 

„Câți fluturași lipsesc?” – elevul numit va veni să numere câți fluturași lipsesc 

„Cum se numesc fluturașii care lipsesc?” – un elev va numi colegii absenți. 

„Câte fete și câți băieți lipsesc?” - un elev va spune câte fetițe și băieți sunt absenți 

„Câți fluturași„ suntem astăzi la școală? Câte fete și câți băieți? Haideți să ne numărăm!”- Fiecare elev 

va număra ;i unul dintre ei va răspunde. 

- Calendarul naturii: 

„În ce dată suntem astăzi?” 

„A câta lună din an este luna octombrie?” 

Cum este vremea astăzi? (copiii vor răspunde și un elev va pune cartonașul corespunzător pe calendar 

la Starea vremii) 

Vom numi cartonașele/etichetele, vom discuta despre zilele săptămânii, lunile de toamnă, lunile anului 

și anotimpuri etc. 

Joc didactic „Săptămâna”. Elevii sunt aranjați în cerc, în picioare cu palmele întinse, mâna stângă 

sub mâna colegului din stânga și mâna dreaptă peste mâna colegului din dreapta. Vor atinge cu mâna 

dreaptă mâna stângă a colegului din stânga și va zice câte o zi a săptămânii. La „duminică” se va feri 

mâna pentru a nu fi atins. Cine nu retrage mâna la timp este penalizat cu un punct. 

Se va preciza că în aceasta luna va fi un eveniment deosebit-Ziua Educației/Sf. Parascheva, se vor 

numi colegii care își vor aniversa ziua de naștere în luna octombrie. 

Propun elevilor să urmărească filmul „Iepurele și porcul spinos” 

https://www.youtube.com/watch?v=RFYWA3BH3Kc 

 

Play Video 

Apoi, vom desprinde împreună morala: „Nu trebuie să fim egoiști vizavi de talentele noastre, 

nici triști vizavi de slăbiciunile noastre!”. Se va evidenția faptul că în funcție de calitățile pe care le 

avem, preferăm să desfășurăm anumite activități care ne fac plăcere, care pot deveni hobby-urile 

noastre ( ocupațiile noastre favorite). 

Voi anunța tema: „Hobby-urile mele”. Vom povesti despre ocupațiile noastre preferate și vom încerca 

să descoperim și alte activități care ne fac plăcere. Vom vorbi despre calitățile noastre, ne vom juca, 

vom modela în plastilină/ vom construi/ vom cânta la instrumente / vom desena, vom alege meseria 

preferată. 

Pornind de la întrebarea Care sunt activitățile care te relaxează? vom juca Jocul „Ionică este relaxat”, 

evidențiind astfel activitățile care ne fac plăcere, ne relaxează. 

Solicit elevilor să identifice jetoanele care reprezintă unelte și să le asocieze cu meseriile. 

https://www.youtube.com/watch?v=RFYWA3BH3Kc
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Se vor formula enunțuri despre hobby-urile personajelor din imagini. Se va solicita elevilor să ridice 

mâna dacă au și ei acel hobby și să spună dacă au și alte hobby-uri. 

Voi împărți elevii în patru grupe:(elevul cu CES va alege grupa la care preferă să lucreze) 

*Elevii din grupa florarilor vor colora cu carioca flori, fiecare petală altă culoare, iar apoi vor 

prezenta „grădina cu flori”. 

*Elevii din grupa muzicanților vor improviza un acompaniament pentru o melodie folosind diferite 

instrumente muzicale și vor cânta pentru colegi, având ca suport cântecul „Ce te vei face când vei fi 

mare ? https://www.youtube.com/watch?v=-MfiyIkJuCs 

 

Play Video 

*Elevii din grupa constructorilor vor construi un orășel din cutii, apoi îl vor asambla și prezenta 

*Elevii din grupa bucătarilor „vor pregăti mâncare” din plastilină, după care va prezenta „meniul” 

realizat 

La final vom juca jocul „Mingea călătoare”-fiecare elev va spune o activitate preferată și 

numește alt copil. 

 La sfârșitul orei concluzionăm că fiecare om este talentat la ceva, fiecare are calități frumoase 

pe care noi trebuie să le apreciem. Se evidențiază faptul că prin muncă și perseverință, talentele noastre 

se dezvoltă și pot deveni viitoare meserii. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie și sitografie : 

 Programa școlară pentru clasa pregătitoare-MEN, nr. 3418/19.03. 2013 

Manea Alexandra, Matache Claudia-Dezvoltare personală- clasa pregătitoare, Editura Delta 

Cart educational, Pitești, 2015  

 https://www.youtube.com/watch?v=RFYWA3BH3Kc 

 https://www.youtube.com/watch?v=-MfiyIkJuCs

https://www.youtube.com/watch?v=-MfiyIkJuCs
https://www.youtube.com/watch?v=RFYWA3BH3Kc
https://www.youtube.com/watch?v=-MfiyIkJuCs
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PROIECT DE LECŢIE 

Les saisons - anotimpurile 

 
Prof.  Bârlog Elena-Marcela  

Scoala Gimnaziala Stremt 

 

Data: 

Durata: 45 minute 

Disciplina: franceza 

Loc de desfăşurare: sala de clasa 

Diagnostic logopedic: Dificultăţi de citit-scris (Dislexie-disgrafie)/ autism  

Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi 

Scop: Cunoaşterea şi rostirea literelor, silabelor, cuvintelor, citirea şi scrierea lor 

Numele si prenumele elevului :   J.N. 

Clasa a Va  

Obiective: 

Instructive: 

- Formarea câmpului de citire a cuvintelor in limba franceza 

- Formarea deprinderii de scriere corectă intr-o limba straina 

Educative: 

- Educarea spiritului de observaţie, a atenţiei 

- Educarea spiritului independenţei în realizarea practică 

- Formarea deprinderilor de a lucra individual şi în grup 

- Formarea motivelor, stimularea scopului 

- Îmbogăţirea vocabularului pasiv şi activ 

- Dezvoltarea proceselor psihice, a simţului de autoapreciere şi formarea trăsăturilor de personalitate 

Operaţionale: 

- Dezvoltarea atenţiei şi imaginaţiei (creativitatea); 
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- Dezvoltarea gândirii abstracte 

 

Strategii didactice: 

a) Metode şi tehnici: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, imitaţia, comparaţia, exerciţiul, jocul didactic prin imitatie, povestirea. 

Exerciţii pentru mobilitatea buco-linguo-facială 

Metode de stimulare şi organizare a comunicării în grup:  

- metoda discuţiei libere 

- metoda discuţiei progresive 

b) Formele de organizare a elevilor: lucrul în grup, lucrul frontal, lucrul individual. 

c) Material didactic:fişe de lucru, cartonaşe cu imagini. 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii: 

Momentele activităţii Timp Desfăşurarea activităţii Metode şi 

procedee 

didactice 

Moment organizatoric 2’ - Pregătirea materialului didactic 

- Sosirea copiilor, aşezarea la locurile lor 

- Salutul copiilor 

Conversaţia  

Moment 

neuropsihologic/captarea 

atenţiei 

3’ - Desfăşurarea jocului cu caracter adaptiv: - Ce 

anotimp este afară? Care sunt culorile  acestui 

anotimp? 

    Le solicit recunoasterea culorilor ! 

Observaţia  

 

Conversaţia 

 

Jocul  

Anunţarea subiectului 

lecţiei şi obiectivelor 

2’ Subiect: Cunoaşterea şi rostirea cuvintelor, 

propoziţiilor legate de starea vremii  
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Etapa terapiei 

recuperatorii:  

antrenarea  auzului 

fonematic şi a 

motricităţii linguale 

10’ 

 

Pentru fiecare anotimp , se ridica un cartonas care 

reprezinta natura in anotimpul respectiv. Spre exemplu 

Vara- soarele, marea/ Toamna- Ploaie,copacii fara 

frunze, covorul de frunze maronii, pentru Iarna- saniute, 

zapada ( un peisaj de iarna), Primavara- natura verde, 

flori 

Pentru fiecare cartonas se pronunta anumite cuvinte: 

- Neige, luge, froid 

- Soleil , mer, vacances 

- Il Pleut, rentree 

- Il fait beau, fleurs  

Demonstraţia 

articulatorie 

Explicaţia  

Comparaţia  

Exerciţiul  

Observaţia  

Conversaţia  

Imitaţia 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2283 

 

Dirijarea activităţii 

terapeutice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevul  primeste anumite imagini pe care trebuie sa le 

grupeze   pe anotimpuri , iar apoi sa repete numele 

fiecarui anotimp; printemps, ete, automne, hiver.  

 

Scrierea în caiete: 

- copiere expresiile  

Oral : - formare de propoziţii scurte cu cuvintele date 

(toţi participă). 

Explicaţia  

 

Exerciţiul 

 

Comparaţia 

 

Conversaţia  

 

Observaţia  

 

Demonstraţia  

 

Scrierea-model 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 3’ 

 

•Joc- concurs 

Se solicită copiilor să selecteze, într-un anumit timp, 

doar imaginile a căror denumire începe cu un anumit 

sunet.  
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Fixarea cunoştinţelor 

 

7’ Primeste o fisa pe care sunt reperezentate 

anotimpurile iar elevul trebuie sa regaseasca 

cuvintele pt fiecare in parte prin trasarea unor 

sagetii in dreptul fiecarui anotimp.  

Explicaţia  

 

Exerciţiul 

 

Comparaţia 

 

Conversaţia  

 

Observaţia  

 

 

Generalizarea  

Evaluarea finală 

 

3’ Retenţia şi transferul: se enumără activităţile realizate 

Sunt apreciaţi copiii pentru participarea activă, sunt 

analizate fişele de lucru şi se acordă note 

Se va aprecia participarea elevilor la lecţie. 

Elevii sunt atenţi la evaluarea profesorului şi încearcă să 

se autoaprecieze. 

Conversaţia 

evaluativă 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

                                                                                                                                                                                       MORGOVAN LARISA 

G.P.P.TOLDI  SALONTA 

DATA: x.x.2020 

UNITATEA DE APLICAȚIE:  

CLASA: a IV-a 

PROPUNĂTOARE: Morgovan Larisa 

OBIECTUL: Geografie 

SUBIECTUL: România- așezare, limite, vecini 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: România- Elemente de geografie generală 

TIPUL LECȚIEI: Transmitere de noi cunoștințe 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Prezentarea realității observabile, cu ajutorul terminologiei generale și specifice  

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1. Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/situații de învățare diferite 

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute 

OBIECTIV FUNDAMENTAL: 

• Transmiterea de noi cunoștințe cu privire la așezarea, limitele și vecinii României 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O.O.1-să stabilească în funcție de punctele cardinale poziția României în Europa; 

O.O.2- să enumere cel puțin 3 dintre vecinii României; 
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O.O.3- să localizeze pe hartă cel puțin 3 vecini lucrând în pereche; 

O.O.4- să răspundă corect la cel puțin 6 întrebări în cadrul jocului; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode și procedee:  instruirea asistată la calculator, conversația, explicația, exercițiul. 

b) Mijloace materiale: videoproiector, tablă, laptop, tablete, hartă, manual, caiete, instrumente de scris, creioane colorate. 

c) Moduri de organizare a colectivului de elevi: frontal, individual, munca în pereche 

 

RESURSE: 

a) Temporale: 45 minute 

b) Umane: 20 elevi 

c) Bibliografice:   

• Programa școlară pentru disciplina GEOGRAFIE, clasa a IV-a, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 

02.12.2014 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, București, 2014; 

• Manual Geografie pentru clasa a IV-a, Cleopatra Mihăilescu & Tudor Pițilă, Editura Aramis, 2016 

• http://www.kahoot.com  

 

FORME DE EVALUARE: - evaluarea orală; 

                              - evaluarea individuală; 

 

Diagnosticul elevului I.B: hipoacuzie moderată 

http://www.kahoot.com/


LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2287 

 

Motivele care fac necesară adaptarea elevului I.B sunt : 

-  a fost diagnosticat cu hipoacuzie moderată. Acest lucru nu l-a împiedicat să facă parte din învățământul de masă. Așadar, nivelul lui de 

dezvoltare este puțin mai scăzut în comparație cu cel al colegilor săi, însă analizând punctul lui de plecare și unde este acum, se observă un progres, 

lucru ce întărește ideea de integrare a acestor copii în învățământul de masă. 

- prezintă o dezvoltare mai slabă a vorbirii. Ca reactie la faptul că nu aude perfect vorbele, doar de aproape sau cu voce mai tare, copilul a 

devenit timid, retras și uneori chiar încăpățânat. De aceea în predarea lecțiilor optez pentru următoarele metode: învățarea prin cooperare, munca 

în pereche/ grup, ajutând astfel la crearea unei relații de colaborare și integrarea mai ușoară în clasă. 

- comportamentul, este schimbător, oscilând între atent, neatent, cuminte, încăpățânat, în funcție de cât de bine aude conversațiile și poate 

participa la ele. Atunci când elevul nu aude bine ce citește altcineva, își pierde atenția, sau își roagă colegii să vorbească mai tare. În situația în care 

eu sau colegii dorim să discutăm cu elevul I.B,  așteaptăm un contact vizual ca să începem o conversație, lucru ce ușurează stările lui de timiditate.   

Acestea ar fi motivele pentru care, utilizez diverse modalități de ilustrare vizuală. cât mai atractive în predarea conținuturilor. Spre exemplu 

în lecția prezentată mai jos, am utilizat la geografie suportul vizual. Cum anume? Destul de interesant aș spune eu. Am folosit pentru partea de 

început a lecției o hartă mare colorată, urmând ca apoi să primească fiecare elev câte o mini-hartă pentru a exersa vecinii României.  

Pentru a fixa cunoștințele transmise într-un mod cât mai inedit și plăcut pentru copii, am introdus metoda instruirii asistate la calculator 

(tabletă). Acest lucru a presupus logarea fiecărui elev pe site-ul www.kahoot.com și parcurgerea unor întrebări afișate pe tabla smart. Fiecare copil 

a bifat răspunsul la întrebări, iar ulterior a obținut un punctaj. Conform feedback-ului primit din partea elevilor, este o metodă tare îndrăgită de ei, 

lucru ce mă bucură. 

 

 

 

 

http://www.kahoot.com/
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele  

lecției/ 

Durata 

Conținut științific Activitatea copilului 

cu deficieță auditivă 

Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

materiale 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

(1-3 min) 

∙ Se pregǎtesc materialele necesare unei 

bune desfǎşurǎri a lecţiei: 

-aerisirea sălii de clasă 

-pregătirea materialului didactic ( 

videoproiector, tablă, laptop, tablete, hartă, 

manual, caiete, instrumente de scris). 

Activitate diferențiată 

- Se va organiza spațiul pentru asigurarea 

vizibilității elevului I.B. cu hipoacuzie 

moderată (așezarea elevului în banca cea 

mai apropiată de masa învățătorului, sala 

va fi optim luminată, tabla va fi ștearsă 

pentru a reduce „poluarea vizuală” etc.); 

- Reducerea la minimum a zgomotelor 

din clasă; 

∙ Elevul își pregătește 

manualul, caietul, 

instrumentul de scris. 

 

Conversația Toate 

materialele 

Frontal  

2.Pregătirea 

psihologică 

∙ Se captează atenția elevilor cu ajutorul 

unei hărți a Europei. Se alege un elev care 

 Conversația Harta Frontal Evaluare 

orală 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2289 

 

(2-3 min) să vină la hartă să localizeze România. Se 

va stabili poziția geografică a României în 

Europa. (Anexa 1) 

Activitate diferențiată 

   Prezentarea imaginilor pentru ilustrarea 

conținuturilor de învățare. 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiecti-velor 

(1-2 min) 

∙ Se anunță subiectul lecției: România- 

așezare, limite, vecini, precum și faptul că 

în cadrul lecției de azi, elevii vor localiza la 

hartă țara în care trăiesc și vecinii ei. 

Activitate diferențiată 

   Pentru elevul cu deficieță aditivă mesajul 

oral va fi dublat de cel scris, pe tablă. 

   În momentul anunțării subiectului lecției 

învățătoarea se va asigra că se află în 

câmpul vizual al copilului și va evita să se 

miște prea mult prin clasă,  pentru a permite 

citirea labială. 

Elevul notează titlul 

lecției în caiet. 

Conversația  Frontal  

 

 

4.Transmite-

rea noilor 

∙   Se notează la tablă și în caiete data și titlul 

lecției. Se va nota în caiet poziția României 

Elevul, împreună cu 

colegul de bancă, va 

preciza fiecare vecin 

Conversația 

 

 

Manuale 

Caiete 

 

Frontal 
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cunoștințe (15 

min) 

în Europa, adică în sud-estul Europei 

centrale. 

∙  Se amintesc punctele cardinale, fiind 

necesare în analizarea vecinilor României. 

 ∙  Fiecare elev primește o mini hartă pe care 

o lipește în caiet.(Anexa 2) Împreună cu 

colegul de bancă va analiza harta și va 

preciza fiecare vecin în funcție de punctele 

cardinale. După aceea vor colora fiecare 

țară cu câte o culoare aleasă de ei. 

➢ În Nord: Ucraina 

➢ În Nord-Vest: Ungaria 

➢ În Sud: Bulgaria 

➢ În Sud-Vest: Serbia 

➢ În Nord-Est: Republica Moldova 

➢ În Sud-Est: România are ieșire la 

Marea Neagră 

România este despărțită de tările vecine prin 

fâșii de teren numite granițe sau hotare. 

∙  Se amintește de asemenea cel mai nordic 

punct (Horodiștea), cel mai sudic 

al României, urmând 

să coloreze fiecare 

țară cu câte o culoare 

stabilită de comun 

acord. 

 

 

 

 

 

∙ Elevul notează în 

caiet informațiile 

scrise pe tablă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creioane 

colorate 

 

 

Munca în 

pereche 

 

 

Evaluare 

orală 
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(Zimnicea), cel mai estic (Sulina) și cel mai 

vestic (Beba Veche). 

Activitate diferențiată 

   Formularea clară și concisă a sarcinilor: 

repetarea sarcinilor, încurajarea permanentă 

a elevului I.B.; 

   Utilizarea în cadrul lecției a lucrului în 

pereche, ajutând astfel la crearea unei relații 

de colaborare și integrarea mai ușoară în 

clasă a elevlui I.B. 

   Utilizarea de către învățătoare de gesturi 

simple și expresii faciale pentru a fi 

sugestivă, fără a exagera; 

   Învățătoarea se va asigura că vorbește cu 

fața la copii și nu va vorbi în timp ce scrie 

la tablă; 

5.Fixarea 

cunoștințelor 

( 15 min) 

∙  Se face fixarea cunoștințelor cu ajutorul 

unui joc online, pe site-ul www.kahoot.com 

. Fiecare copil are câte o tabletă,  cu care se 

conectează la internet și implicit pe site-ul 

amintit mai sus. După introducerea codului 

∙ Elevul se va loga pe 

site-ul 

www.kahoot.com cu 

ajutorul explicațiilor 

Explicația 

 

 

 

 

Laptop 

Videoproiec-

tor 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.com/
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de acces, își scrie numele și este gata de a 

începe jocul. Acesta conține 9 întrebări, 

fiecare având un punctaj și un timp 

rezonabil pentru a răspunde. 

∙ Se citește întrebarea de pe videoproiector, 

apoi variantele de răspuns și în cele din 

urmă elevul va apăsa pe culoarea 

corespunzătoare răspunsului corect. 

∙  Întrebările din cadrul jocului sunt: 

1. România este așezată în ... 

En: Romania is situated in... 

2. România se învecinează cu Ucraina în 

... 

En: Romania is bordering Ukraine in ... 

3. România este despărțită de țările vecine 

prin... 

En: Romania is separated from 

neighboring countries through... 

4. Capitala României este: 

En: The capital city of Romania is... 

5. Cine este vecinul României în sud? 

primite din partea 

învățătoarei. 

∙ Acesta va vedea pe 

tablă, proiectate, 

întrebările propuse 

pentru fixarea 

cunoștințelor. 

 

 

 

 

Instruirea 

asistată la 

calculator 

 

 

 

 

 

Tablete 

 

 

 

 

 

Individual 
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En: Who is located south of Romania? 

6. La ce mare are ieșire țara noastră? 

En: What sea is near Romania? 

7. În nord-vest, România se învecinează cu 

... 

En: In north-west of Romania is... 

8. În sud-vest, România se învecinează cu 

... 

En: In south-west of Romania is... 

9. Orașul București este situat în ... 

României 

En: Bucharest is located in... 

∙ Se cere elevilor să  ofere un feedback cu 

privire la aplicația folosită și despre felul în 

care s-au simțit pe parcursul activității. 

Activitate diferențiată 

   Aplicarea metodelor intuitive: instruirea 

asistată la calculator (tabletă). 

   Atingerea brațului sau a umărului pentru 

a-i indica elevului faptul că vreau să îi 

vorbesc. 
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6.Evaluarea/ 

aprecieri-

criterii (1-3 

min) 

∙ Se fac aprecieri cu privire la desfășurarea 

lecției și asupra comportamentului pe care 

l-au avut elevii în timpul acesteia. 

∙ Elevul se bucură de 

punctajul obținut în 

cadrul jocului, dar și 

de activitatea lui la 

oră. 

Conversaţia 

 

Scor Frontal Evaluare 

individuală 

7. Tema 

pentru acasă 

(1-2 min) 

∙ Elevii vor avea ca temă pentru acasă 

exercițiile 2 și 3 de la pagina 36 din manual. 

∙ Elevul își notează 

tema de pe tablă. 

Conversația Manual   

8.Încheierea 

lecției 

 (1-2 min) 

∙ Se pregătesc materialele necesare pentru 

următoarea lecție, apoi elevii ies în pauză. 

∙ Elevul se pregătește 

pentru ora ce 

urmează. 

Conversaţia 

 

   

 

ANEXA 1 
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ANEXA 2 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Şcoala: Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău 

Data:  

Profesor: Gáspár Enikő 

Obiectul: Educație muzicală 

Unitatea de învăţare: Inițiere instrumentală 

Subiectul: Sunetul și nota la 

Clasa: a IX-a A. 

Tipul lecţiei: consolidare; dobândire de cunoştințe şi formare de priceperi şi deprinderi 

Obiective operaţionale: 

• să execute corect exercitiile de pregatire a degetelor 

• să identifice sunetele invatate in ora anterioara 

• să interpreteze corect instrumental, vocal prin solfegiere si cu versuri cantecele “Impreuna 

sa jucam”  si “Sta la geam o pasarica” 

• să defineasca pozitia sunetului “la” pe portativ si respectiv a pozitiei degetelor pe 

instrument pentru a o reda 

• să utilizeze corect termeni specific muzicali; 

• să realizeze reprezentarea grafica a sunetului „la” și executia lui la instrument 

• să interpreteze corect cântecul „Căldărușă plină” la instrument, vocal prin solfegiere și cu 

versuri 

Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, audiţia, conversaţia, observaţia, 

problematizarea 

Material muzical şi mijloace de învăţământ: creion, caiet de muzică, culegere de cantece, tablă, flaut 

drept 
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Etape Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii 

didactice 

Pregătirea 

pentru 

lecţie 

 

Reactua-

lizarea 

cunoştin-

ţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea 

subiectu-

lui 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

per-

formanţei 

în învăţare 

 

Activităţi introductive: 

- organizatorice 

 

 

- muzicale: 

- numim pozitia degetelor pe flaut 

- exercitiu: ridicarea fiecarui deget in parte 

- exercitiu: identificarea pozitiei sunetelor sol si 

mi  

Urmăresc corectitudinea execuţiei. Corectez 

pozitionarea gresita a degetelor daca este cazul 

-exercitiu: interpretarea instrumentala a 

cantecelor Impreuna sa jucam pg. 47 si Sta la 

geam o pasarica pg. 49 

Dirijez reactualizarea cunoştinţelor  

Dau explicatii in cazul in care observ executie 

instrumentala incorecta; 

-exercitiu: interpretarea individuala a cantecelor    

reactualizate 

 

Sunetul si nota “la” 

 

 

 -definim impreuna pozitia sunetului la pe 

portativ 

- definim pozitia degetelor pe instrument 

- suflam pentru a auzi sunetul studiat 

- realizam reprezentarea grafica a sunetului pe 

instrument si portativ 

Studierea cantecului “Caldarusa plina” pg. 42: 

-identificarea masurii 

-citire ritmica: se numara verbal pana la doi si 

se bate ritmul in banca 

- descoperirea unor celule ritmice care se repeta 

-citire melodica: identificarea sunetelor 

 

-își pregătesc caietul, 

culegerea, instrumente de 

scris și flautul 

- aseaza degetele pe 

instrument 

- ridica degetele cate unu 

- identifica locul degetelor 

pentru nota sol si mi 

 

 

 

- interpreteaza in grup 

cantecele numite 

 

 

 

 

- interpreteaza individual 

 

 

-recepționare 

 

 

 

- participă la activitate: 

 

-identifica poziția 

sunetului la pe portativ 

- scriu în caiete 

- așează degetele pe 

instrument 

-sufla în instrumente 

 

- deseneaza în caiete 

 

 

 

- măsura de doi timpi 

 

- executa citirea ritmica 

 

conversaţia 

 

exerciţiul 

conversaţia 

 

 

exerciţiul 

observaţia 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

observaţia 

exerciţiul 

problemati-

zarea 

 

 

 

 

 

explicaţia 

conversaţia 

 

exerciţiul 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

explicaţia 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

lecţiei 

participante la alcatuirea cantecului 

-profesorul intoneaza cele trei sunete pe rand   

 

- profesorul arata inaltimile cu bratul 

- solfegierea cantecului 

- intonarea cantecului cu versuri 

-urmarirea corectitudinii executiei 

- aprecierea elevilor pe parcursul orei: 

modul de lucru, gradul de participare, 

observaţii, concluzii. 

-îndrumări pentru continuarea activităţii de 

învăţare acasă: temă de casă: exersarea celor 

trei cantece pentru copii 

 

 

 

- identifica celula ritmica 

de dou măsuri 

- identifica sunetele 

cantecului: la, sol, mi 

 

-intoneaza sunetele 

audiate 

 

-intoneaza conform 

semnelor 

-solfegiaza cantecul 

 

- intoneaza cântecul cu 

versuri 

 

 

conversaţia 

 

 

 

exerciţiul 

conversaţia 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

exerciţiul 

exerciţiul 

 

exerciţiul 

 

 

 

conversatia 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2300 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Şcoala: Liceul Pedagogic Gheorghe Sincai Zalau 

Data:  

Profesor: Gáspár Enikő 

Obiectul: Cor 

Subiectul: „Moara” de Timotei Popovici 

Clasa: a IX-a A, a X-a A. 

Tipul lecţiei: dobândire de cunoştințe şi formare de priceperi şi deprinderi 

Obiective operaţionale: 

• să execute corect exercitiile de incălzire a corzilor vocale 

• să interpreteze corect canonurile “Nu lăsa pe maine”, “Concert pe lac” si “Viva la musica” 

• să interpreteze corect lucrarea “Dorule, ardă-te focu” de Tudor Jarda 

• să analizeze critic partitura “Moara” de Timotei Popovici 

• să reproducă corect liniile melodice ale vocilor I și II din lucrarea „Moara” de Timotei 

Popovici 

Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, audiţia, conversaţia, observaţia, 

problematizarea 
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Material 

muzical şi 

mijloace de 

învăţământ: 

partituri, 

material 

auditiv 

prezentat 

cu ajutorul 

aparaturii 

IT.Etape 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii 

didactice 

Pregătirea 

pentru 

lecţie 

 

 

 

 

 

 

Reactua-

lizarea 

cunoştin-

ţelor 

 

 

 

Anunţarea 

subiectu-

lui 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

per-

formanţei 

în învăţare 

Activităţi introductive: 

- organizatorice 

 

 

- muzicale: exercitii de incalzire a corzilor 

vocale  (anexa 1) 

Urmăresc corectitudinea execuţiei. Corectez 

eventualele falsuri 

 

- dirijez reactualizarea cunoştinţelor: “Nu lasa 

pe maine”, “Concert pe lac” si “Viva la 

musica”, “Dorule, arda-te focu” de Tudor Jarda 

(anexele 2, 3, 4, 5) 

- auditie muzicala: “Dorule, arda-te focu” (se 

va realiza cu ajutorul aparaturii IT) 

 

„Moara” de Timotei Popovici (anexa 6) 

 

- interpretarea-model a vocii I 

- se repeta de cate ori este nevoie pentru  

insusirea corecta 

- interpretarea-model a vocii II 

- se repeta de cate ori este nevoie pentru 

insusirea corecta 

-se reia vocea I 

-sarcina: depistarea unor greseli de tipar in 

masura a 3-a 

- interpretarea la doua voci: 

•  profesorul canta vocea a II-a, elevii 

vocea I 

• profesorul canta vocea I, elevii vocea a 

II-a 

 

-își pregătesc partiturile 

 

 

 

- executa exercitiile  

 

 

 

 

- participă la activitate: 

interpreteaza lucrarile 

 

 

 

 

 

 

 

 

- audiaza 

- interpreteaza linia 

melodica audiata 

 

 

 

 

- interpreteaza linia 

melodica audiata 

 

 

 

- identifica greșeala de 

tipar 

 

 

 

- interpreteaza conform 

cerintei 

 

conversaţia 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

observaţia 

 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

problemati-

zarea 

 

 

 

exerciţiul 

explicaţia 
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Aprecierea 

lecţiei 

-profesorul solicita efectuarea autoaprecierii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- elevii își apreciaza 

activitatea din ora  
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Proiect de lecţie-pentru elevi cu tulburări specifice de învăţare 

 

                                                   Zamfir Claudia  

Liceul Cu Program Sportiv, Braşov     

 

 

 Unitatea de învăţământ:  Şcoala Gimnazială  

 Clasa:  a V- a  

 Aria curriculară: Terapie educatională complexă şi integrată 

 Disciplina: Stimulare cognitivă – Matematică 

 Subiectul: Operaţii cu numere naturale 

 Forma de realizare : activitate individuală 

 Tipul lecţiei: consolidarea deprinderilor de a efectua exerciţii cu cele 4 operaţii matematice şi de a   

rezolva diferite tipuri de probleme  

 Forma de realizare : activitate individuală  

 Tipul lecţiei: Consolidarea cunoştinţelor  

1. Competenţe Specifice: 

                           C1:-să calculeze exerciţiile de adunare,scădere(0-1000),înmulţire şi împărţire (0-

100),utilizând corect ordinea operaţiilor; 

                            C2:-să rezolve probleme de logică şi perspicacitate;  

                            C3:-să aplice cunoştinţele de la alte discipline în realizarea sarcinilor de lucru;  

             Competenţe Afective: 

                            CA1:- să  participe activ şi  conştient la lectie; 

                            CA2: -să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii     

 

2.  Strategii didactice: Conversaţia Euristică, Explicaţia, Exerciţiul, Jocul didactic, Rezolvare de 

probleme 

3. Materiale didactice: fişa de lucru, tabla , creioane colorate 

 

Desfăşurarea lecţiei 

 

Etapa de 

activitate  

      Conţinutul activităţii Com 

petenţe 

Metode Materiale Modul de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

5’ 

 

Se pregătesc toate materialele 

necesare ; sosirea elevilor la 

cabinet. 

 Conversaţia 

Euristică   

  

2. Captarea 

atenţiei 

10’ 

 

    Se va realiza apoi un 

antrenament mintal prin diverse 

exerciţii: 

   -Află jumătatea lui 20; 

   -Află nr de 7 ori mai mic decăt 

56; 

C 1 

 

C2 

 

C3 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

Euristică   

 

Exerciţiul, 

Tabla Frontal 
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   -Află câtul numerelor 32 şi 8; 

   -La dublul nr 6 adaugă dublul 

lui 12; 

 -Suma nr 25 şi 5 împarte-o la 3; 

   -Înmulţeşte nr 8 şi 7,adaugă 

apoi 4 şi află jumătatea numărului 

obţinut; 

 

 

 

 

Rezolvare 

de 

probleme 

 

3. Anunţarea 

temei 

5’ 

 

Astăzi, la matematică distractivă, 

vom căuta să rezolvăm cât mai 

multe exerciţii,folosind toate cele 

4 operaţii învăţate,insă pentru a 

pătrunde în lumea minunată a 

cifrelor şi a operaţiilor aritmetice 

trebuie să fiţi atenţi la sarcinile de 

lucru deoarece ştiţi ca uneori se 

ascund anumite capcane în modul 

de formulare al problemelor. 

 

 

Conversaţia 

Euristică  

 

 

 

 

 

 

 Exerciţiul, 

Tabla Frontal 

 

4.Desfăsurar

ea activităţii 

       25’ 

 

Se impart elevilor fişe de lucru, 

utilizand cunostinte de la alte 

discipline. Astfel, vor fi exercitii 

pe grupe,numite exerciţiile 

scriitorilor, cercetasilor, 

pictorilor .Sarcina acestora este 

de a rezolva diferite exerciţiii 

având la bază cele patru operaţii 

invăţate.(Anexa 1) 

 

 

 C2 

 

 

C1 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

Rezolvare de 

probleme 

Jocul 

didactic, 

Conversaţia 

Euristică   

 

 

Exerciţiul, 

Fise de 

lucru  

 

Tabla 

 

 

Creioane  

Colo 

rate 

Frontal 

 

 

 

Grupe de 

lucru  

5.Evaluarea 

performanţei 

      5’ 

 

Fac aprecieri asupra modului in 

care au participat la lecţie. Voi 

împărţi post-it-uri cu întrebarea  

„Cum apreciezi activitatea de 

azi?” şi solicit ca elevii să le 

completeze cât mai sincer 

 Conversaţia 

Euristică  

Fişe de 

lucru  
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Fişă de lucru 

 

            GRUPA I ,,SCRIITORII”                          

 

       

EX 1. Rezolvaţi exerciţiile.Aranjând crescător rezultatele veţi obţine un proverb. 

a) 236+64:8-9x7 =   

                                 

b) 38+( 10x6+3):7 = 

 

c) 36x10-50x2 = 

 

d) 98-(12:4x7) = 

 

  ( 260-cu învăţătura;  77-devine;   47-Înţelepciunea;   181-odată) 

 

EX2. Cunoscând că o vocală valorează 5 iar o consoană 3,care este suma literelor în cuvântul 

,,MATEMATICĂ” ? 

 

                                 GRUPA II  ,,CERCETAŞII” 

 

  EX 1. Calculând corect veţi descoperi câte alune consumă Riţa-Veveriţa şi câte mure mănâncă 

Ursuleţul-Martinel.Comparaţi rezultatele. 

 

  Riţa-Veveriţa:            250-(7x7-48:6+5x9)= 

  Ursuleţul Martinel:       571+81:9+(7x5-9x8)= 

 

     EX  2. Calculaţi: câte flori sunt în  gradină? 

 

         În grădina ce-o iubesc, 

         Flori frumoase înfloresc. 

         Luni ,şase am numărat, 

         Însă zilnic s-au dublat. 

         Am mers în grădină apoi 

         Să le număr până joi. 

         Îmi puteţi voi spune oare 
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         Câte flori priveau la soare? 

 

                                      GRUPA III ,, PICTORII” 

 

 EX 1. Rezolvaţi exerciţiile.Căutaţi rezultatul pe floare,apoi coloraţi cu aceeaşi culoare fluturele şi 

floarea găsită.    

 

 
 

 
 

 

 

24×2+13×3 

 

95-8×5+13 55:5+7×3 

13+72:8+5×4 

9×4+7×7 
6×6:6+6 

87

 

68 85 12 
42 32 
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PROIECT DIDACTIC     

 

                                                                                                             MORGOVAN BIANCA 

G.P.P.TOLDI SALONTA                    

 

 

Unitatea de învățământ:  

Data:  

Clasa: Pregătitoare  D 

Numele  elevului: L. C. L 

 Data  naşterii: X.2014 

Informații relevante, importante pentru procesul de învățare:  

• Informații socio- familiale: C. este fiul lui L. K. și L. A. Relațiile între părinți sunt bune. Mama 

se ocupă mai mult de creșterea și educarea copilului. Condițiile de locuit sunt mai sărăcăcioase, 

locuința este construită din chirpici, fără apă potabilă. Veniturile familiei provin din muncile 

ocazionale prestate de tată și din alocații. 

• Informații pshihologice : D.M.U./D.M.M.; IQ=55. 

• Informații medicale: Deficienţă de auz uşoară, Pierdere de auz între 25 - 39 dBHL, Dislalie 

polimorfă. Tulburări în achiziția limbajului expresiv. 

Propunător:  

Aria curriculară: Matematica și știinte ale naturii 

Disciplina: Matematica și explorarea mediului 

Unitatea de învățare: „Năsturel cel necăjit" 

                               Subiectul:  Numărul și cifra 6 

Tipul lecției: fixare și consolidare 

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline integrate: MEM, AVAP, CLR, MM, DP 

Obiectiv fundamental: Consolidarea cunoștințelor despre numărul și cifra 6 

Competențe specifice vizate: 

 

✓ Matematică şi explorarea mediului 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;  

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;  

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul 

identificării unor regularităţi  

5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat 

✓ Comunicare în limba română 

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare;  

✓ Dezvoltare personală 

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară; 

3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară; 

✓ Muzică și mișcare 

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text; 

✓ Arte vizuale și abilităţi practice 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE. Cele cu * pot fi parcurse şi de elevul cu CES cu ajutorul 

profesorului de sprijin. 

Cognitive: 

*O1-să ordoneze crescător şi descrescător numerele naturale în concentrul 0-6; 

*O2-să raporteze corect numărul 6 la cantitate și invers; 

O3-să descompună numărul 6; 

O4 -să compare numere date din concentrul 0-6 

Afective: 

*O5- să participe cu interes  la activitate;  

*O6- - să manifeste un comportament adecvat la activitatea în perechi. 

Psiho-motrice: 

*O7- să manipuleze corect materialele dispuse pentru realizarea sarcinilor matematice; 

*O8- să păstreze o poziție adecvată în bancă pe parcursul activității. 

 

*Pentru elevii cu CES, aceste obiective se vor realiza cu sprijin. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

RESURSE    

Procedurale:   

           Metode şi procedee:   conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul,  metoda cubului, 

jocul didactic, jocul de mișcare, R.A.I, ; 

                         Forme de organizare: frontal, independent, în perechi; 

 

Materiale: 

                                            Seturi didactice (numere), creioane colorate, fişe de lucru,  soft educațional, videoproiector, 

laptop, planșe didactice, cub, minge. 

 

Umane: 26 elevi 

 

Temporale: 45 minute ( 30 activitate propriu-zisă + 15 minute activitate recreativă) 

 

Bibliografice: 

 

   - Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, Matematică și explorarea 

mediului - Clasa   Pregătitoare, Bucureşti, 2013; 

   - "Organizarea interdisciplinara a ofertelor de învatare pentru formarea competentelor cheie la 

școlarii din clasele I-IV - program de formare continua de tip “blended learning” pentru cadrele 

didactice din învatamântul primar"- suport de curs – 2013; 

 

 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

N

r. 

C

rt

. 

Etapele 

lecției 

/resurse 

timp 

O

b. 

O

p. 

 

Activitatea 

învățătorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode 

și 

procedee 

Mijloa

ce 

didacti

ce 

For

me 

de 

orga

niza

re 

Evaluar

e 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2309 

 

1. Moment 

organiza

toric 

 

1 min. 

O7

* 

Asigur condiţiile 

necesare 

desfăşurării în bune 

condiţii a lecţiei 

solicitând elevilor 

să pregătească 

materialele 

necesare, să-şi 

corecteze poziţia în 

bancă şi să păstreze 

ordinea şi 

disciplina. 

Se rostește în cor 

poezia „Cum stăm 

în bancă”: 

 

Sus, jos, sus, jos, 

Ne-așezăm în bănci 

frumos, 

Punem mâinile la 

spate  

Și de spătar 

rezemate, 

Avem grijă de 

picioare, 

Să stea pe 

rezemătoare.  

Elevii îşi 

pregătesc 

materialele 

necesare;  

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

execută 

mișcările 

evocate în 

poezie, 

adoptând o 

poziție 

corectă în 

bancă. 

 

Conversaț

ia 

 Front

al 

 

Observ 

comport

amentul 

elevilor 

2. Captare

a 

atenției 

 

 2  min. 

O1

* 

 

 

 

 

O5

* 

 

 

 

 

 

Se realizează cu 

ajutorul unor 

ghicitori și 

poezioare. 

E un nouă răsturnat 

Şi de şapte e urmat 

E o mică ghicitoare 

Care-i cifra asta 

oare? 

(şase) 

Câte, câte mici 

picioare 

Harnica albină 

are?  

(şase) 

 

 

Cifra 6 

Şase sunt 

Şi n-ai ce-mi face, 

Să stau ghemuit îmi 

place. 

 Elevii 

ascultă cu 

atenție 

ghicitorile și 

ghicesc cifra. 

           (anexa 

1) 

 

 

 

 

 

Conversaț

ia  

 

 

 

 

Explicația  

 

  

Ghicit

ori 

(anexa 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observar

ea 

sistemati

că 

 

 

Aprecier

i verbale 
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Dănuţ, mare 

bucătar, 

Polonicul îl 

strâmbase. 

Se uita la el mirat, 

Semăna cu cifra 

şase. 

6 e un melc rotit, 

În căsuţă, răsucit. 

Parcă-ar vrea să se 

răstoarne 

Şi să scoată-n grabă 

coarne. 

 

3. Reactual

izarea 

cunoștin

țelor  

 5 min.  

O1

*  

Adresez câteva 

întrebări, sub forma 

jocului :Răspunde-

Aruncă-

Interoghează 

Ce număr am 

învăţat noi ora 

trecută la ora de 

Matematică și 

explorarea 

mediului? 

Cine vreasă numere 

crescător până la 6? 

Cine vrea  să 

numere 

descrescător de la 6 

în jos? 

Care sunt vecinii 

numărului 2? 

Care este vecinul 

mai mic a 

numărului 4? 

Răspund la 

întrebări: 

 

 

 

Cifra 6 

Un elev 

numără 

crescător 

până la 6, 

altul 

descrescător. 

Vecinii 

numărului 2 

sunt 1 şi 3. 

Vecinul mai 

mic al  

numărului 4 

este 3. 

Conversaț

ia  

 

R.A.I. 

 

 

Explicația  

Planșă 

cu 

numer

ele. 

 

minge 

Front

al  

Formativ

ă, orală 

prin 

apreciere

a verbală 

a 

răspunsu

rilor la 

întrebări 

4. Anunțar

ea temei 

și a 

obiective

lor 

operațio

nale 

 

1 min. 

 

O5

* 

 Astăzi la ora de 

matematică vom 

învăța numărul și 

cifra 6. Acesta este 

vecinul mai mare al 

numărului 5. Va 

trebui să fiţi foarte 

atenţi ca până la 

sfârşitul orei, să 

rezolvați corect 

toate sarcinile 

primite. 

Elevii sunt 

atenți. 

Expunere

a 

 

 

 

Conversaț

ia 

Planșă 

cu 

cifra 6 

Front

al 

Aprecier

i verbale 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijare

a 

învățării 

 

8 m

i

n

. 

 

 

O6

* 

 

 

 

 

O2

* 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

O1

* 

 

 

 

 

Propun spre 

rezolvare sarcinile 

unui “cub”. 

 

1. Asociază : 

Numără câte 

elemente are 

fiecare mulțime 

și unește cu cifra 

corespunzătoare 

2. Analizează : 

Analizează 

imaginea 

următoare, spune 

ce reprezintă ea şi 

din câte elemente  

este alcătuită. 

3. Compară : 

Compară mulțimea 

rațelor cu multimea 

berzelor și 

stabilește care 

mulțime are un 

număr mai mare de 

elemente. 

4. Descrie: 

Descrie numărul 6, 

se găsesc 

asemănările dintre 

6 şi obiectele din 

mediul înconjurător 

       5.  

Argumentează: 

Numărul 6 este un 

număr par sau 

impar ? 

 

6. Aplică. 

 

 

Descompune 

numărul 6. 

Colectivul 

clasei,  

urmează să 

descopere 

sarcini 

diferite. 

Elevii rezolvă 

fișa primită, 

unind 

corespunzător  

 

 

 

Analizează 

imaginea și 

identifică 

mulțimea 

formată din 

șase elemente 

 Compară 

mulțimile și 

identifică 

mulțimea mai 

mare. 

 

 

 

Cifra 6 se 

aseamănă cu 

un melc. 

 

Numărul șase 

este un număr 

cu soț,  

deoarece dacă 

îl descompun 

în perechi de 

câte doi, 

observăm că 

obținem 3 

perechi.  

Descompun 

numărul 6 

în mai multe 

variante.  

 

Jocul 

didactic 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Demonstr

ația 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

Demonstr

ația 

 

 

Problemat

izarea   

Cub 

Fișa cu 

nr. 1 

(anexa 

3) 

 

Fișa cu 

nr. 2  

(anexa

4) 

 

 

Fișa cu 

nr. 3  

(anexa

5) 

 

 

 

Fișa cu 

nr. 4  

(anexa

6) 

 

Fișa cu 

nr. 5  

(anexa

7) 

 

Fișa cu 

nr. 6   

(anexa

8) 

 

 

 

 

Front

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front

al 

 

 

 

 

 

 

 

Indiv

idual 

 

 

Apreciez 

corectiud

inea 

răspunsu

rilor  

 

 

 

 

 

Observar

ea 

sistemati

că 

 

 

 

Apreciez 

corectitu

dinea 

rezolvări

i fișelor 

și 

comport

amentul 

eleviilor  

 

Formativ

ă, orală 

prin 

apreciere

a verbală 

a 

răspunsu

rilor 

corecte  
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5. Asigurar

ea 

retenției 

și a 

transfer

ului  

 

 4 min. 

 

 

O5

* 

 

 

 

O2

* 

 

 

O7

* 

Asigurarea retenției 

și a transferului se 

va realiza cu 

ajutorul softului 

educațional „Foxi 

și cartea 

misterelor”  

Și, pentru că azi 

vorbim despre 

familie , despre 

activitatățile pe 

care le facem 

împreună cu 

familia „ Foxi ne 

invită la 

supermarket  pentru  

a recapitula 

numerele învățate. 

 

 

 

Elevii sunt 

atenți și 

rezolvă corect 

sarcinile 

lecției 

interactive 

„La 

supermarket -

Numerele  

naturale de la 

0 la 10”. 

 

Conversaț

ia  

 

Jocul 

didactic  

 

Exercițiul  

 

 

Problemat

izarea  

 

CD- 

soft 

educați

onal 

Editura 

Edu   

(anexa 

9) 

 

Laptop  

 

Videop

roiecto

r  

 

 

 

Front

al 

 

Aprecier

ea 

verbală, 

individu

ală și 

colectivă 

6. Evaluar

ea 

activități

i 

 

14 min. 

 

O1

* 

O2 

* 

O 

7*  

Evaluarea 

activității se va 

realiza cu ajutorul 

unei fișe de lucru, 

lucrată în perechi 

Elevii rezolva 

fișa  de lucru 

în perechi, 

conform 

cerințelor.  

Exercițiul  

Schimbă 

perechea 

Fișă de 

lucru”  

(anexa 

10) 

În 

perec

hi 

Observar

ea 

modului 

de 

realizare 

a 

sarcinilo

r de 

lucru  

7. Încheier

ea 

activități

i 

 

1 min. 

 La finalul orei de 

Matematică și 

Exploararea 

Mediului se fac 

aprecieri globale și 

individuale cu 

caracter motivant 

privind participarea 

elevilor la 

activitate. 

Elevii vor 

primi drept 

recompensă 

din partea 

Zânei 

Toamna câte 

o frunzuliță. 

 

 . 

Conversaț

ia  

 Front

al  

Indiv

idual  

Aprecier

i 

individu

ale și 

colective  
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8. Activitat

e 

recreativ

ă 

 

15 min. 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

Joc : Păsările  si 

Puii 

Se alege un copil 

care va reprezenta 

grupa păsărilor. 

Ceilalți sunt puii. 

La startul jocului,  

puii se mișcă prin 

spațiu, când elevul 

care reprezintă 

echipa păsărilor 

bate din palme , 

puii nu trebuie să 

se miște. Dacă s-a 

mișcat, este luat 

drept „pasăre” , iar 

la următoarea 

rundă vor da 

semnale amândoi. 

Jocul continua 

până când toți puii 

devin păsări. 

Acest joc se 

desfăsoară pe fond 

muzical „Șade rața 

pe butoi” 

Elevii cunosc 

regulile 

jocului și îl 

joacă cu mare 

plăcere în 

timpul 

destinat 

activităților 

recreative. 

 

 

 

Joc de 

mișcare  

 

Laptop

/ 

cântec

elul 

„Șade 

rața pe 

butoi”” 

 

Cole

ctiv  

Observar

ea 

modului 

de 

realizare 

a 

sarcinilo

r de 

lucru  

 

Anexa 1  

E un nouă răsturnat 

Şi de şapte e urmat 

E o mică ghicitoare 

Care-i cifra asta oare? 

(şase) 

Câte, câte mici picioare 

Harnica albină are?  

(şase) 

 

Cifra 6 

Şase sunt 

Şi n-ai ce-mi face, 

Să stau ghemuit îmi place. 

Dănuţ, mare bucătar, 

Polonicul îl strâmbase. 

Se uita la el mirat, 

Semăna cu cifra şase. 

6 e un melc rotit, 

În căsuţă, răsucit. 

Parcă-ar vrea să se răstoarne 

Şi să scoată-n grabă coarn
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Anexa 2 

 

 

 

 

                                

 

 

NUMĂRUL ŞI CIFRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

Dănuţ, mare bucătar,  

Polonicul îl strâmbase.  

Se uita la el mirat,  

Semăna cu cifra şase. 

6 e un melc rotit,  

În căsuţă, răsucit.  

Parcă-ar vrea să se răstoarne  

Şi să scoată-n grabă coarne. 
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                           6                                                                                6                                                                                                            6                                      
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Anexa 3 

 

1. Asociază : 

 

Numără câte elemente are fiecare mulțime și unește cu numărul corespunzător. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 3 2 
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Anexa 4 

 

2. Analizează : 

 

Analizează imaginea următoare, spune ce reprezintă  ea  şi din câte viețuitoare  este alcătuită. 
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Anexa 5 

 

3. Compară : 

 

Compară mulțimea rațelor cu multimea berzelor și stabilește care mulțime are un număr mai mare de elemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 6 

 

4. Descrie: 

 

 

Descrie cifra 6.   Găsește asemănările între cifra 6 şi obiectele  din mediul înconjurător. 

 

Anexa 7 

 

5. Argumentează: 

 

Cifra 6 este un număr par sau impar ?  
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Anexa 8 

 

6. Aplică: 

 

Descompune  cifra 6. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6 

 
    

 

 

 

 

 
    

 

 6 6 

6 
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Anexa 9  

 

Soft educațional 
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Anexa 10  

 FIŞĂ  DE  LUCRU ( 0        6 ) 

 

1. Recunoaște cifra 5 și încercuiește-o. 

 
2. Completează sau taie elementele necesare: 

 

 

 

                        

 

 

 

3.  

3. Adaugă ce lipseşte: 

5  ___  ___  2 ___  0                     2  ___  4                         0  ___   ___  ___  ___  5                    

1  ___  ___  4  ___                        3  ___  1                         5  ___  ___  ___  ___  0 

4. Scrie vecinii numerelor: 

___  4  ___                   ___  3  ___              ___  2  ___             ___  1  ___              ___  6 

 

5. Încercuiește numărul mai mare din pereche. 

         4    6                 2     3                                      1    5                        4    5   

 

6. Completează cu elementele necesare: 

 

 

 

 

 

7. Scrie numerele de la 0 la 6, în ordine crescătoare și descrescătoare. 

  

 

 

5 4 1 6 3 

 5 3 4 6 5 
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8. Descompune mulțimile. 

      4    5     6     5   3 

9.  

10.  

 

 

 

     9. Încercuiește numărul corect. 

         
 

10.  Unește mulțimea de obiecte cu cifra corespunzătoare. 
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11.  Colorează numerele mai mici decât 3. 

   
12.  Descompune numărul 6. 

 
 

 

 
 

 

6 6 6 6 
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CAPITOLUL II 

 

PROIECTE EDUCATIVE
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                                       TEHNICI TEATRALE ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ                                                                                                                     

 

Simion Ruxandra Ileana  

Colegiul ,,Ștefan Odobleja”, Craiova 

 

 PROIECT EDUCATIV                         

În colaborare cu tineri actori ai Teatrului Naţional ,, Marin Sorescu”  din Craiova 

ARGUMENT 

         Rolul educaţiei artistice în formarea competenţelor tinerilor pentru viaţă în secolul 21 a fost 

recunoscut pe larg la nivel european. Comisia Europeană a propus o Agendă Europeană pentru Cultură, 

care a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene în 2007. Această Agendă este conştientă de valoarea 

educaţiei artistice în dezvoltarea personalităţii. Mai mult decât atât, cadrul strategic al UE pentru cooperare 

în educaţie şi perfecţionare în următoarea decadă accentuează clar importanţa competenţelor cheie 

transversale, incluzând conştientizarea culturală şi creativitatea. Astfel proiectul îşi propune dezvoltarea 

oportunităţilor pentru elevi, astfel încât ei:să-şi exprime propria cultură, să exploreze, să înţeleagă şi să 

îmbrăţişeze diversitatea, pentru a depăşi prejudecata cross-culturală; să compare diferitele culturi să 

respecte diferența, să păstreze şi să-şi formeze propria identitate şi cultură dar și facilitarea integrării 

școlare și sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale și tulburări emoționale prin activități specifice 

artei teatrale. 

        Impactul social al proiectului este creșterea motivației elevilor pentru frecventarea școlii și pentru 

învățare, creșterea stimei de sine și încurajarea profesorilor să folosească metode moderne, axate pe 

nevoile individuale ale fiecărui elev – teatrul ca metodă non-formală de educație – pentru a transforma 

școala într-un mediu mai prietenos. De asemenea, proiectul facilitează accesul la evenimente culturale și 

combate excluziunea socială la care sunt supuși copiii cu cerințe speciale sau cei ce provin din mediile 

defavorizate. 

 

SCOPUL PROIECTULUI : 

- Dezvoltarea unor programe educaționale prin cultură pentru a contribui la combaterea discriminării 

sociale, etnice, de gen și pentru prevenirea abandonului școlar ;                                                                                        

- Dezvoltarea abilităţilor artistice, cunoaştere şi înţelegere, implicarea într-o varietate de  forme de artă;                                                                                                                                                        

- Împărtăşirea experienţelor artistice, devenind şi consumatori artistici şi contribuabili; 

- Rezultate artistice personale şi sociale/culturale cum ar fi exprimarea individuală, munca în echipă; 

- Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere si 

dezvoltare personală ;                                                                                                                                                                      

- Înţelegerea diversităţii;                             

- Dezvoltarea creativităţii. 
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OBIECTIVE : 

- Organizarea de ateliere de artă dramatică vizând dezvoltarea personalităţii elevilor şi însuşirea unor 

mecanisme de învăţare; 

- Stimularea calităţilor creative ale elevilor, a inteligenţei emoţionale şi a abilităţilor de comunicare prin 

diverse tehnici specifice comunicării artistice; 

- Dezvoltarea abilităţii de autocontrol a elevilor prin metode şi tehnici specifice teatrului;;; 

- Implementarea unui program special de dezvoltare personală pentru 20 de copii cu cerințe educative 

speciale (CES) sau tulburări emoționale care provin din școlile orașului, printr-un set de activități 

specializate de dezvoltare personală în echipă cu elevii liceului ; -:;; ;ateli 

--.Înţelegerea interculturală şi participarea culturală prin vizionarea spectacolelor Teatrului Naţional 

,,Marin Sorescu” ....îp 

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor IX-XII 

DURATA : 

1 noiembrie 2020 – 15 iunie 2021 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

NR 

CRT 

Activitatea Data şi locul desfăşurării Responsabil 

1. ATELIER1  

-creşterea nivelului de focalizare a atenţiei 

-creşterea nivelului de focalizare spaţială 

• CR-Cresterea nivelulfocalizare a 

atent 

4 mai 2021 

 

on line dacă întâlnirea 

față în față nu va fi 

posibilă 

profesorii diriginți, 

profesori voluntari 

2. ATELIER2 

- extinderea volumului de memorie verbală şi 

vizuală 

-creşterea abilităţii de înţelegere şi exprimare 

verbală  

adecvată situaţiei 

5 mai 2021  

3. ATELIER3 

-creşterea abilităţii de identificare a trăirilor 

emoţionale ale celor din jur şi a factorilor ce 

declanşează diferite emoţii  

6 mai 2021  

4. ATELIER4 

- creşterea abilităţii de acceptare a diversităţii 

şi a respectului faţă de fiecare individ 

7 mai 2021  

5. ATELIER5 

-creşterea abilităţii de a exprima propriile 

emoţii şi de autocontrol al reacţiilor disruptive 

8 mai 2021  

6. Vizionarea spectacolelor Teatrului 

Naţional ,,Marin Sorescu” . 

permanent  
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EVALUAREA PROIECTULUI: 

Spectacole ale elevilor; 

Afişe, pliante executate de elevi; 

Fotoreportaj; 

Jurnal de impresii. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

- Reducerea abandonului şcolar, facilitarea integrării școlare și sociale a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale și tulburări emoționale prin activități specifice artei teatrale; 

- Înţelegerea interculturală şi participarea culturală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:   Albert-Lorincz, E., Carcea, I.M., Prevenirea dezadaptării şcolare, Ed. Cermi,Iași,1998 
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PROIECT  DE  ACTIVITATE 

EXTRACURRICULARĂ 

ADAPTAT COPIILOR CU CES 

1 Decembrie -  

ZIUA  NAŢIONALĂ  A ROMÂNIEI. 

ZIUA  TUTUROR ROMÂNILOR 

Kovács Károly 

Școala Gimnazială Pădureni   

 

DENUMIREA ACTIVITĂTII  EXTRACURRICULARE: ,,ZIUA  NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI” 

ARGUMENT:       

Ziua Naţională a României, aniversată în data de 1 Decembrie, este moment de readucere în 

memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea şi integritatea naţională. 

În anul 2020 comemorăm 102 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea 

statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. Practic, unirea tuturor 

provinciilor românești, a fost realizată pe parcursul întregului an 1918. Procesul a fost etapizat, programat 

și dus la îndeplinire cu multă pricepere.         

SCOPUL PROIECTULUI 

Întregul an 1918 este un an deosebit de important pentru istoria românilor, bogat în evenimente 

care ne-au marcat destinul: încheierea Primului Război Mondial, susținerea din partea aliaților tradiționali 

Franța, Anglia și Statele Unite în vederea realizării unirii, reintrarea în război alături de Antantă, precum 

și unirea provinciilor cu România. La început a fost unirea Basarabiei cu România, în 27 martie 1918, mai 

apoi a Bucovinei cu România, în 28 noiembrie 1918, iar toate acestea au culminat cu unirea Transilvaniei 

cu Țara Mamă România, la 1 decembrie 1918. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
❖ Să cunoască semnificaţia zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României; 

❖ Să cunoască paşii prin care s-a format România Mare; 

❖ Să înţeleagă importanţa acestui eveniment;  

❖ Să recite cântece specifice 

❖ Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor 0 – VIII de la Școala Gimnazială Pădureni   

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: platforma educțională Google Classroom a Școlii Gimnaziale Pădureni 

 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 1 decembrie 2020 

 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 
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• Limba şi literatura română 

• Muzică şi mişcare 

• Istorie 

• Arte vizuale şi abilităţi practice 

 

METODE DE EVALUARE: 

• Expoziţie cu lucrări - colaj. 

• Realizarea unui film/ colaj foto cu secvenţe din activitatea derulată. 

 

MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane:  

• elevii claselor 0 – VIII de la Școala Gimnazială Pădureni   

 

Resurse materiale:     laptop, videoproiector 

 

foi colorate, culori tempera, forme de brioşe din hârtie, paie  

foarfecă, lipici 

 

 

POPULARIZAREA  PROIECTULUI: 

• Realizarea unui film/ colaj foto şi promovarea activităţii la nivelul şcolii. 

 

 

Activităţi programate: 

NR. 

CRT 

 

ACTIVITATEA 

 

PARTICIPANȚI 

 

PERIOADA 

 

1. 

 

• 1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României 

 

• Documentar despre unire 

https://www.youtube.com/watch?v=R

ozQk-BTSuA 

 

• ”Recital de poezii” 

 

 

 

Elevii claselor a 

VII – VIII 

 

Elevii claselor a V 

– VI  

 

 

 

1 decembrie 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=RozQk-BTSuA
https://www.youtube.com/watch?v=RozQk-BTSuA
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REZULTATE  AŞTEPTATE: 

- elevii vor fi interesaţi de activităţile proiectului, fiind dornici de activităţi extraşcolare 

- rezultatele proiectului vor fi concretizate în colaje, desene ,cât şi în progresul înregistrat în planul 

personalităţii; 

 

EVALUARE: lucrările, creaţiile elevilor; compuneri 

 

REALIZĂRI MAJORE ALE PROIECTULUI: 

Proiectul va contribui la dezvoltarea dragostei faţă de ţară, cunoaşterea semnificaţiei zilei de 1 

Decembrie şi însemnele ţării natale. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdZw

-zZhzh0 

 

• Imnul de stat al României 

https://www.youtube.com/watch?v=fM5p

uS5Yj_I 

 

 

 

 

2. 

       Activitate practică:  

➢ planșe de colorat în culorile drapelului 

https://planse-desene-colorat.com/planse-

de-colorat-ziua-romaniei3.html 

 

➢ puzzle interactiv cu harta României Mari 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&

pid=2364b5864049 

 

Audiţie : cântece patriotice 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ96SicgwK

4 

 

 

 

Elevii claselor 0 – 

I – II 

 

 

Elevii claselor III 

– IV  

 

 

 

1 decembrie 2020 

 

3. 

 

      Evaluare – panou cu lucrări practice  

 

 

 

 

 

 

1 decembrie 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=XdZw-zZhzh0
https://www.youtube.com/watch?v=XdZw-zZhzh0
https://www.youtube.com/watch?v=fM5puS5Yj_I
https://www.youtube.com/watch?v=fM5puS5Yj_I
https://planse-desene-colorat.com/planse-de-colorat-ziua-romaniei3.html
https://planse-desene-colorat.com/planse-de-colorat-ziua-romaniei3.html
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2364b5864049
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2364b5864049
https://www.youtube.com/watch?v=VQ96SicgwK4
https://www.youtube.com/watch?v=VQ96SicgwK4
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“COPILĂRIE FĂRĂ FRONTIERE” 

-programă pentru activitate opţională- 

 
   Prof. Lupuşoru Coca Delia                                                                           

  Grădiniţa P.P. “Lumea Copiilor”, Constanţa 

 

Motto: 

“Împreună să-i descoperim pe cei de lângă noi…” 

 

 

TIPUL OPŢIONALULUI: La nivelul mai multor arii curriculare 

DOMENII VIZATE: Domeniul om şi societate, Domeniul limbă şi comunicare, Domeniul estetic şi      

creativ, Domeniul psihomotric 

 NIVELUL DE VÂRSTĂ: Grupa mare (5-6 ani) 

NR DE ACTIVITĂŢI PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 

DURATA: 30 minute 

TIMP DE DESFĂŞURARE: 1 an şcolar 

 

 Introducere: 

Primul grup prin care trece copilul este cel familial, apoi, cunoaşte şi se va integra în grupurile de 

joacă, în grupurile educaţionale, în grupurile de prieteni şi mai târziu, în grupurile de muncă. 

Încă de la vârsta preșcolară se cultivă respectul faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru şi 

al altor popoare, cu mare succes. Pentru că la această vârstă  trebuie să formăm comportamente sociale şi 

morale civice adecvate unei convieţuiri paşnice se cultivă prietenia şi respectul reciproc între copii şi 

respectul pentru valorile culturale ale tuturor etniilor convieţuitoare, cadrelor didactice le revine sarcina 

să apeleze, de câte ori este ocazia, la acţiuni care se subordonează principiului interculturalităţii. 

 Această abordare a activităţilor cu specific intercultural este agreată de toţi preşcolarii deoarece 

fiecare dintre ei doreşte să se valorizeze, să iasă în evidenţă cu ce are el mai valoros şi interesant. 

Copiii participă cu toată plăcerea la activităţi deoarece se crează o atmosferă de lucru prin 

cooperare unde copiii sunt încurajaţi să se exprime şi să se exteriorizeze într-o manieră liberă. 

În acest gen de activităţi copiii se implică, antrenându-şi familia, realizând astfel şi un fructuos 

parteneriat între grădiniţă şi familie. 

 În cadrul unui colectiv de copii cu nivele culturale diferite, personalitatea fiecărui copil se dezvoltă 

individualizat şi diferenţiat. 
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Argument: 

     Diversitatea multiculturală este întâlnită pretutindeni: la grădiniţă, pe stradă, în comunitate. 

Grădiniţa este prima piatră de temelie care înfluenţează şi modelează personalitatea viitorului adult, 

oferind preşcolarului primele competenţe şi aptitudini în vederea creării unui sistem de valori.  

     Educaţia interculturală axată de incluziunea socială, egalitate de şanse, cooperare, diversitate, 

multiculturalism reprezintă o prioritate pentru învăţământul românesc. Tipologia educatiei interculturale 

e constituita din procese de invatare care duc la cunoasterea altor culturi si formarea, prin comparare, a 

unor atitudini de deschidere si dialog. A cunoaste o alta cultura inseamna a sesiza aspectele ce o fac 

“diversa” de a noastra si imbogatirea propriei cultulturi prin intelegerea diferentelor ca “valori”. 

Educaţia interculturală se poate realiza prin activităţile curriculare şi extracurriculare care ne dau 

posibilitatea să facem primii paşi în atingerea obiectivelor interculturale, astfel oferind copiilor prilejul de 

a se manifesta liber şi de a se cunoaşte între ei. 

            În zona Dobrogei convieţuiesc o serie de etnii ca: turci, tătari, aromâni, lipoveni, rromi, iar 

problema interculturală este de mare actualitate şi demnă de a fi luată în seamă. 

           În calitate de cadre didactice trebuie să ne însuşim politicile educaţionale în acest sens pentru a 

putea dezvolta viitoarelor generaţii respect şi toleranţă pentru cei cu care convieţuiesc. 

     Opţionalul cuprinde o serie de activităţi care promoveză principiile educaţiei incluzive, 

diversitatea în strânsă legătură cu mediul socio-cultural din care fac parte copiii, cu tipul de comunitate al 

acestora, împletirea tradiţiilor turceşti, tătăreşti şi armâneşti cu cele româneşti. 

 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

I.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar 

I.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

II.1. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

II.2. Conceptul de sine 

II.3. Autocontrol și expresivitate emoțională 

III.1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

III.2. Activare și manifestare a potențialului creativ 

IV.1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

 

Competențe: 

I.1.1.Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru 

a executa o mișcare (a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge etc.) 

 I.1.2. Participă activ în jocuri, dansuri, jocuri în aer liber etc 

I.2.1. Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii. 

II.1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia  

II.1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice  

II.1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

II.2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni  
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II.2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare II.2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate 

 II.2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere şi de participare la luarea deciziilor 

II.2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat 

II.3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale  

II.3.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specific 

II.4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc. 

II.4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emotional 

III.1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi  

III.1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat 

III.3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 

 III.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative  

III.3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc. 

IV.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă)  

IV.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

 

Conţinuturi: 

- Drepturile şi îndatoririle copiilor; 

-Multiculturalism european; 

-Aspecte din viaţa grupurilor etnice; 

-Tradiţii, cultură şi valori româneşti, turceşti, tătăreşti şi armâneşti; 

-Puncte comune între tradiţiile româneşti, turceşti, tătăreşti şi armâneşti; 

 

Metode şi mijloace de realizare: 

Metode: conversaţia, observaţia, problematizarea, exerciţiul, jocul, exemplificarea, turul galeriilor. 

Mijloace: prezentări Power point, secvenţe video, jetoane, costume populare, albume de fotografii, diverse 

materiale din natură, afişe, planşe, etc. 

Modalităţi de evaluare: aprecieri verbale, expoziţii, chestionare pentru părinţi, autoevaluarea. 

 

Metode şi tehnici de evaluare: 

-  Portofoliul grupei 

-  Cd-uri cu filme din timpul activităţilor 

- Aprecieri verbale 

- Autoevaluarea 

- Expunerea produselor activităţii 
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Bibliografie:  

- Alin Gavreliuc – Psihologie interculturală, Editura Polirom, Iaşi 2011 

-Curriculum Naţional: Program pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti 2008 

-*** Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli. Ghid managerial, UNICEF şi Ministerul Educaţiei 

Naţionale,Bucureşti, 1999 

- *** Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale, UNICEF, Ministerul 

Învăţământului, 1996 

-IDEA: International dimensions of education for all. In search of cross/cultural teachers in Europe-

suport de curs, www.respect-network.org/courses 

                       

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII OPŢIONALE 

Nr.crt Data Obiective Tema activităţii 

1. 08.10. 

2020 

-să participe la discuţie identificând în 

urma prezentării diversitatea 

popoarelor 

Nu suntem singuri 

2. 15.10. 

2020 

-să-şi recunoască apartenenţa la grup 

 

Copil ca tine sunt şi eu 

-să facem cunoştinţă- 

Familia interculturală 

3. 22.10. 

2020 

-să realizeze un tablou tradiţional 

specific fiecărei etnii 

Din viaţa străbunilor 

4. 29.10. 

2020 

-să realizeze un tablou de familie cu 

fotografii (dreptul la o familie) 

Tablou de familie (românească, 

armânească, turcească,tătărească, etc) 

5. 12.10 

2020 

-să prezinte costumul popular 

tradiţional 

Costumul popular etnic – românesc, 

armânesc,  turcesc, tătăresc, etc 

6. 19.10 

2020 

-să interpreteze cântece tradiţionale 

specifice fiecărui popor 

Cântec popular  etnic- 

românesc, turcesc, tătăresc şi 

armânesc, etc 

7. 26.10 

2020 

-să execute paşi de dans popular ale 

fiecărei etnii 

Învăţăm să dansăm 

– dansuri româneşti, turceşti, tătăreşti 

armâneşti, etc 

8. 03.12. 

2020 

-să audieze şi să interpreteze imnul  

naţional 

Deşteaptă-te române 

Imnul tuturor cetățenilor: români, 

turci și alte etnii. 

9. 10.12. 

2020 

-să realizeze în cadrul atelierelor mici 

obiecte specifice fiecărei culturi 

Cadouri pentru Moşul... 

10. 17.12. 

2020 

-să ofere cadouri unor copii din medii 

dezavantajate 

Şi eu pot fi Moş Crăciun! 

http://www.respect-network.org/courses
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11. 14.01. 

2021 

-să exemplifice tradiţiile de 

întâmpinare a noului an în ambele 

culturi (dreptul la educaţie) 

Anul nou în lume - La mulţi ani! 

(limba română, limba turcă, etc) 

12. 21.01. 

2021 

-să pregătească împreună cu mamele 

gustări tradiţionale româneşti, turceşti, 

tătăreşti, armâneşti 

Poftiţi la plăcinte! 

Bucătărie românească, turcească, 

tătărească, armânească, etc 

13. 28.01. 

2021 

-să vizualizeze un scurt film 

educaţional 

Diversitate culturală 

14. 11.02. 

2021 

-să identifice tradiţiile importante din 

diferite  culturi 

Diversitate culturală 

15. 18.02. 

2021 

- să execute paşi de dans popular Pe ritmuri de dans          (românesc, 

turcesc, tătăresc, armânesc, etc) 

16. 25.02. 

2021 

-să identifice povestea preferată şi să 

realizeze o scurtă dramatizare 

Cea mai frumoasă poveste 

(lb turcă...etc) 

17. 04.03. 

2021 

-să identifice povestea preferată şi să 

realizeze o scurtă dramatizare 

Cea mai frumoasă poveste 

(lb. română) 

18. 11.03. 

2021 

- să relizeze felicitări pentru Ziua 

mamei 

Cadou pentru mama 

 

19. 18.03. 

2021 

-să modeleze diferite figurine pentru 

cel mai bun prieten 

Un cadou pentru prietenul meu 

20. 25.03. 

2021 

- să asculte cu interes poeziile recitate 

de colegi în limba maternă 

Cea mai frumoasă poezie 

(recitare) 

21. 01.04. 

2021 

-să asculte cu interes cântece 

tradiţionale specifice fiecărui popor 

Ascultă cântecul meu! 

-audiţie muzicală 

22. 06.05. 

2021 

- să realizeze în cadrul atelierelor mici 

preparate de bucătărie specifice 

fiecărei culturi 

Să sărbătorim împreună! 

Paştele/ Bayramul, etc 

23. 13.05. 

2021 

-să realizeze un afiş cu aspecte 

interculturale 

IDEA-tablou intercultural 

24. 20.05. 

2021 

-să asculte cu atenţie cântece 

tradiţionale specifice fiecărui popor 

Audiţie – căntece tradiţionale etnice 

25. 27.05. 

2021 

- să participe cu interes la şezătoare O lume de basm 

(şezătoare) 

26. 03.06. 

2021 

- să realizeze dsene pe asfalt 

-să participe cu interes la activităţile de 

joc 

Impreună pentru toţii copiii lumii -1 

iunie 

27. 10.06. 

2021 

-să realizeze desene cu aspecte din 

tradiţiile română, turcă şi armâneşti 

Copii ca şi tine: imagini de familie 
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pentru copiii din centrele de plasament 

(dreptul la viaţă) 

28. 17.06. 

2021 

- să vizioneze scurte filmuleţe şi 

imagini realizate în timpul desfăşurării 

activităţilor 

Aceştia suntem noi! 

 

29. 24.06. 

2021 

- să prezinte un program artistic pentru 

părinţi şi cadrele din unitate 

(evaluare finală) 

Fără mască 

(program artistic) 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2337 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL PENRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

,,VINO ŞI TU ALĂTURI DE NOI” 

 

Prof.Bunaciu Monica 

Prof.Țifrea Doina Florica 

Prof.Handra Adriana 

Grădinița P.P. nr.14, Arad 

          Argument 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în programul preșcolarilor, fiind o modalitate de 

a înscrie grădinița și școala în viața comunității, de a lărgi orizontul de cunoaștere al copiilor, de a le 

stimula curiozitatea si sentimentul de apartenență. Ele sunt menite să le ofere copiilor oportunități multiple 

de recreere, să le dezvolte spiritul de competitivitate, să le valorifice potențialul intelectual si aptitudinile, 

să le stimuleze imaginația, creativitatea si inițiativa.Unul dintre obiectivele principale ale activităților 

extrașcolare este creșterea vizibilitatii eficienței activității educative școlare si extrașcolare, prin 

prevenirea și reducerea fenomenelor de abandon școlar si absenteism.         

Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului școlar timpuriu, deoarece 

sunt mereu în contact cu copiii, pot identifica problemele acestora .Profesorul trebuie să se implice 

proactiv în combaterea și prevenirea abandonului școlar, să initieze activități, să găsească soluții pentru 

creșterea integrării preșcolarilor și să  organizeze o serie de activități extrașcolare atractive. 

           Scop: 

Formarea unor atitudini pozitive față de grădiniță , creșterea atractivității pentru grădinită și școală, 

prin participarea directă la activitățile extrașcolare, care au ca scop prevenirea și combaterea abandonului 

școlar și părăsirea timpurie a școlii. 

Obiective: 

- Identificarea copiilor aflați în risc de abandon școlar în vederea menținerii acestora în sistemul 

învățământului guvernamental de zi. 

- Informarea părinților în scopul prevenirii și părasirii timpurii a școlii. 

- Consolidarea parteneriatului grădiniță-familie-comunitate în vederea prevenirii și diminuării 

riscului de abandon școlar. 

- Implicarea copiilor și a părinților  în activități extrașcolare în cadrul comunității locale. 

- Stimularea interesului și a gradului de implicare a comunității în activitățile extrașcolare. 

- Realizarea unor activități extrașcolare axate pe abilitățile și deprinderile copiilor,menite să le 

imbunătățească percepția asupra stimei de sine. 
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- Creșterea frecvenței și a menținerii într-un sistem de educație de calitate pentru copiii expuși 

riscului de abandon social (familii monoparentale,copii din medii dezavantajate și copii cu cerințe 

speciale) 

- Imbunătățirea imaginii grădiniței în comunitate. 

Parteneri: Radio Joy FM Romania ,Primăria Municipiului Arad 

Grup ținta: preșcolarii grupelor mijlocie ,,B” și mare ,,D” 

                    -părinți și cadre didactice 

Modalități de evaluare: 

 - fotografii realizate în timpul activităților; filmări; cărticica ,,Joy FM; colaje, desene, impresii în urma 

vizitei la Primărie și Grădina Zoo. 

Descrierea activităților 

             Activitatea nr. 1 

Titlul activității: “Implică-te și tu în viața comunității locale!” 

Locul desfășurării: Primăria Municipiului Arad 

Descrierea activității: 

               Întâmpinarea copiilor de către reprezentanții Primăriei, vizitarea Sălii Ferdinand, explicații cu 

privire la edificiu , importanța istorică, culturală și civică, precum și implicarea instituției în viața 

comunității. Copiii  vor fi antrenati in discutii libere despre grădinița și importanța educației pentru 

formarea valorilor civice și morale, subiectul: ,, Grădinița noastră”- brainstorming.  Încurajarea copiilor 

de a veni la gradiniță si de a participa în mod plăcut la procesul de învațare atât in gradinița, căt și în afară 

, prin activități extrașcolare, sprijin acordat cazurilor sociale, acțiuni de renovare si înfrumusețare a 

spațiului educațional, importanța educației în formarea și dezvoltarea personalității si integrării sociale, 

încurajarea copiilor de a participa la acțiuni de voluntariat , atitudini de toleranța față de semeni. 

 Beneficiari: preșcolari, cadre didactice, Primăria Municipiului Arad. 

Modalități de evaluare: fotografii, desene, pliante, afișe 

                   Activitatea nr. 2 

Titlul activității: “Suntem în direct  la radio!” 

Locul de desfășurare: Sediul Joy FM din Arad 

Descrierea activității: 
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 Cele două grupe  împreuna cu cadrele didactice vor vizita postul de radio Joy FM și se vor implica 

activ în acțiunea “Suntem în direct la radio!”, prin prezentarea unui program artistic: cântece și poezii în 

vederea stimulării creativității și exprimării libere prin activități artistice și culturale. Interviul acordat de 

d-na profesor Bunaciu Monica în cadrul emisiunii : “Dincolo de aparențe” – tema zilei: “Stimularea 

creativității la preșcolari” a avut un impact pozitiv asupra comunității locale. 

        Activitatea nr. 3 

Titlul activității: “Prietenii naturii” 

Locul de desfășurare: Grădina Zoologica Timișoara 

Descrierea activității : 

 Copiii, împreuna cu cadrele didactice ale celor două grupe, vor efectua excursia cu tema “Prietenii 

naturii” la Grădina Zoologică Timișoara. Vor fi îndrumați de către cadrele didactice participante și 

reprezentanți ai Zoo. 

Activitatea nr. 4 

Titlul activității: “Împreună de 1 Iunie” 

Locul de desfășurare: Postul de Radio Joy FM 

Descrierea activității: 

 Copiii vor prezenta live, pe pagina de facebook a Joy FM, programul artistic: “Bucuria de a fi 

copil” și vor participa interactiv la emisiune. 

 Abordarea în cadrul emisiunii a temei de interes major: “Prevenirea și combaterea abandonului 

școlar prin organizarea unor activități extrașcolare” a fost un real succes. 

            Acest proiect educațional și-a atins obiectivele propuse ,a implicat copii și părinți în activități 

extrașcolare în cadrul comunitații locale consolidând astfel parteneriatul grădiniță – familie-comunitate în 

vederea prevenirii și diminuării riscului de abandon școlar. 
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O A DOUA SANSA 

 

Mihail Vasilica-Lenuța 

Școala Gimnazială Hamcearca - Tulcea 

 

Coordonatori proiect: 

Prof. Mihail Vasilica-Lenuța 

Pr. Preot Mihail Constantin 

Ag. Aldea Marian 

Prof. Constantin Teodor 

Prof. Băjenaru Maria – consilier școlar 

 

ARGUMENT 

 

             Civilizaţia umană parcurge una dintre treptele ei cele mai agitate, determinând schimbări 

structurale profunde în toate domeniile vieţii . Ritmul rapid al schimbărilor a determinat constituirea unei 

problematici complexe a lumii contemporane. Schimbările politice din Europa centrală şi de est, produse 

în ultimul deceniu, au generat o problematică nouă pentru educaţie , introducerea în şcoală a unor teme 

precum :drepturile omului şi ale copilului, sărăcia şi progresul economic, violenţa şi agresivitatea, 

protejarea copilăriei şi a adolescenţei etc. 

              Conferinţa Mondială asupra Educaţiei pentru persoane cu Cerinţe Speciale, de la Salamanca, 

precum şi Congresul Internaţional al educaţiei Speciale au evidenţiat necesitatea asigurării unui nou 

concept în atingerea obiectivului Educaţie pentru toţi. Acest nou cadru vine să întâmpine cerinţele 

societăţii : 

- fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie ; 

- persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă acces la educaţie în şcolile de masă ; 

- persoanele cu deviaţii comportamentale trebuie monitorizate ; 

- orice persoană are dreptul la ,,o a doua şansă”.  

        Din această perspectivă , cea a egalizării şanselor , propunem proiectul intitulat ,,O a doua 

şansă”. 

 

I.Titlul proiectului : O a doua şansă 

II. Scopul : Integrarea copiilor cu dizabilităţi în viaţa şcolară şi combaterea  abandonului şcolar prin 

reabilitarea socio-comportamentală a elevilor. 

III. Obiective :  

1. Integrarea tuturor copiilor de vârstă şcolară şi formarea unei atitudini favorabile faţă 

de şcoală; 

2. Identificarea elevilor cu devieri comportamentale şi cuprinderea lor într-un program 

de reabilitare socio-comportamentală; 

3. Organizarea unor activităţi de consiliere în scopul reintegrării şcolare şi sociale a 

posibililor beneficiari ; 
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4. Depistarea cauzelor care duc la înregistrarea absenţelor şi efectele imediate resimţite 

în înregistrarea succesului şcolar , analiza complexităţii problemelor puse de 

prevenirea , diminuarea şi înlăturarea lor; 

5. Optimizarea procesului de educaţie prin antrenarea capacităţilor şi deprinderilor bine 

dezvoltate ; 

6. Asigurarea unei bune colaborări a şcolii cu familia şi monitorizarea copiilor a căror 

părinţi lucrează în străinătate. 

IV. Beneficiari :      -    elevii cu dizabilităţi din cele două unități școlare; 

- elevii cu devieri comportamentale care manifestă comportamente agresive 

faţă de colegi ; 

- elevii care înregistrează absenţe nemotivate ; 

- elevii care au părinţii plecaţi în străinătate. 

V. Resurse :  

• umane : elevi, cadre didactice, părinţi , psihologi 

• materiale : broşuri , pliante, chestionare , programe de intervenţie personalizate 

• temporale : anul școlar 2018-2019 

• procedurale : investigaţia, chestionarul, observarea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul practic, 

lucrul în echipă etc. 

VII. Activităţi propuse/ Implementare 

1. Etapa de documentare: ( septembrie) 

- întocmirea evidenţei elevilor cu un comportament deviant; 

- analiza situaţiei copiilor cu dizabilităţi ; 

- întocmirea evidenţei elevilor care au înregistrat absenţe nemotivate în anul 

școlar trecut; 

- stabilirea unui parteneriat cu Poliţia din comunitate în vederea monitorizării 

minorilor vizaţi , posibili beneficiari. 

 

2.Etapa practico-aplicativă( octombrie-mai ) 

21. Eliminarea fenomenului de agresivitate şi violenţă în cadrul colectivelor de elevi 

Obiectivele activităţii: 

- desfăşurarea unor discuţii educative depre fenomenul de agresivitate între 

colegi; 

- respectarea drepturilor copilului prevăzute în Convenţia privind drepturile 

copilului ; 

- întocmirea unor baze de date cu elevii indentificaţi . 

2.2. Integrarea fizică, funcţională şi socială a copiilor cu dizabilităţi 

Obiectivele activităţii: 

                            -elaborarea unor proiecte de integrare personalizate în funcţie de                                                                                

psihodiagnosticul stabilit prin colaborare cu părinţii şi alte persoane din anturajul copilului; 

                                - consilierea individuală în scopul integrării acestor copii cu psihologul; 

                                - evaluarea periodică , regulată, a demersurilor angajate şi a acţiunilor    realizate în 

cadrul strategiilor proactive şi reactive. 

                                

2.3. Înlăturarea absenteismului şi lichidarea abandonului şcolar 

 

Obiectivele activităţii :  
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- urmărirea atentă a elevilor care absentează şi descoperirea cauzelor; 

- asigurarea unui climat de intercomunicare , de cunoaştere , de înţelegere, de 

ajutor şi de sprijin reciproc; 

- asigurarea unui program de recuperare de către fiecare învăţător. 

2.4. Consiliere de grup în vederea corectării comportamentului- ,,Respectul de sine şi pentru ceilalţi” 

Obiectivele activităţii: 

- promovarea spiritului de echipă ; 

- încurajarea regulilor prin care se obţin comportamente dezirabile ; 

- evitarea pedepselor corporale şi a violenţei verbale ; 

- valorificarea motivului activităţii decât jocul motivelor . 

2.5. ,, Şcoala părinţilor”- colaborarea şcolii cu familia 

Obiectivele activităţii: 

- consilierea părinţilor implicaţi ; 

- vizite la domiciliu pentru părinţii dezinteresaţi de soarta copiilor lor ; 

- parteneriat educaţional familie-şcoală-comunitate. 

 

2.6. Activităţi extracurriculare : 

a. organizarea unor activităţi sportive ; 

b. participarea la excursii şcolare ; 

c. participarea la activităţi cultural-artistice. 

Obiectivele activităţilor: 

- asigurarea unui climat afectiv; 

- formarea deprinderilor de a lucra în echipă; 

- stimularea cooperării şi integrarea socială. 

 

VIII. Evaluarea activităţilor proiectului :( iunie ) 

- evaluarea globală a capacităţii reale a copiilor cu dizabilităţi, a forţelor sale 

psihice, a coeficientului de educabilitate; 

- alcătuirea fişelor psiho-sociale a beneficiarilor proiectului ; 

- întocmirea rapoartelor asupra consilierii beneficiarilor.  

 

XI. Impactul proiectului asupra : 

Elevilor:                     - integrarea copiilor cu dezabilităţi în grupul şcolar; 

-    asistenţa psihopedagogică şi de specialitate ; 

- formarea unei atitudini favorabile faţă de şcoală ; 

- formarea unei atitudini civilizate în şcoală şi societate , fără violenţă şi 

agresivitate. 

Cadrelor didactice :  

- pregătire psihopedagogică şi specifică, 

- elaborarea fişelor psiho-sociale şi a programelor de intervenţie personalizate 

; 

- antrenarea părinţilor în activităţi de consiliere . 

Instituţiei: Şcoala va reuşi integrarea învăţământului special în ansamblul sistemului de învăţământ 

.Activităţile desfăşurate vor conduce la înlăturarea absenteismului şi lichidarea abandonului şcolar şi 

implicit la respectarea regulamentului şcolar. 
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X.Diseminare : 

Aplicarea acestei strategii va apropia învăţământul românesc de generosul ideal al ,, educaţiei pentru copii- 

educaţie pentru fiecare”. 

Activitatea proiectului va fi cunoscută prin articole în revista şcolii , în activităţile metodice ale cadrelor 

didactice , simpozioane la nivel judeţean şi naţional, articole în reviste de specialitate. 
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Plan de intervenţie 

în situaţie de criză educaţională 

 

Stanciu Jana Liliana 

Grădinița nr.178, București 

 

 Argument           

 Preșcolaritatea este etapa de dezvoltare în care cele mai multe abilități care țin de interacțiunea cu  

ceilalți și de înțelegerea și controlul emoțiilor, încep să prindă rădăcini.  Procesul de învățare și de exersare 

a modului adecvat de a comunica, de a împărți, de a iniția și menține prietenii, de a exprima emoții și de 

a le manifesta comportamental într-un  mod care să fie agreeat social, este unul de lungă durată, ce se 

întinde până spre anii adolescenței, chiar și în viața de adult. 

 Însă,  perioada anilor de grădiniță este o etapă extreme de important, deoarece, acum se formează 

aproximativ 80% din abilitățile social-emoționale pe care un om le folosește pentru tot restul vieții. De 

aceea este foarte importantă integrarea copilului la grădinița, începând cu grupa mică, atunci când copilul 

schimbă mediul de viață și se încearcă să se adapteze fără sprijinul persoanelor cunoscute. 

 

I. Identificare situației de criză educațională 

 Prezentarea cazului – fetița de 3 ani, grupa mică 

• este unic copil al familiei, legal constituite, dar este mai mult in grija bunicilor care sunt depășiți 

de situație; 

• fetiţa manifestă un  comportament foarte agresiv la gradiniţă (în familie şi societate): loveşte fără 

motiv, muşcă, zgârâie, împinge; 

• este agitată neputând sta locului o clipă, distruge jucăriile şi lucrările celorlalţi colegi; 

• părinţii copiilor agresaţi sunt foarte nemulțumiți de faptul că părinții fetiței nu iau nicio măsură,  

amenintând cu reclamații;   

• această situaţie  aduce mari prejudicii colectivului de copii, mulţi dintre ei refuzând să vină la 

grădiniţă pentru că le era frică sa nu fie bătuți de colega lor . 

          Argument 

          În acest caz se păstrează caracteristicile unei situatii de criză şi anume: 

- consider ca a afectat modul de desfășurare a activității didactice; 

- a schimbat modul de relaționare și adaptare al celorlați copii; 

- a generat stări de conflict între copii şi între părinţii acestora; 

II . Etiologia situației de criză educațională 

 Cauze: În depistarea  comportamentului agresiv al fetiţei am încercat să dau răspuns la 

următoarele întrebări: 

➢ Când au apărut aceste manifestări agresive ale fetiţei? – după desfășurarea unor situaţii sau 

evenimente in jurul ei: ceartă, schimbări, separări, plecarea unei persoane, situaţii confuze, 

violenţă.  
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➢ Când se manifestă fetiţa agresiv? - unde apare agresivitatea (acasă, în parc, pe stradă, la 

grădiniţă, în alte locuri) pentru a putea înţelege care este partea conflictuală, de ce fetiţa alege să 

se comporte în felul acesta şi ce anume din mediul respectiv îi creează dificultăţi în a se adapta sau 

exprima. 

➢ Faţă de cine se manifestă agresiv?-  împotriva cui se direcţionează agresivitatea, este o 

manifestare difuză şi generalizată sau apare în relaţie cu anumite persoane. 

➢ Cum sunt manifestările sale? - zgârie, zgâltâie sau îsi muscă prietenii,  trage de păr si ridică mâna 

asupra mamei. Agresivitatea poate de asemenea să ia forma unor exigente permanente care 

sfârsesc prin a-l sufoca pe adult. 

➢ Cum este copilul în familie? - Cum este relaţia cu mama, dar cu tata? Care este rolul bunicilor?  

Există şi alte persoane importante pentru copil care formează o familie lărgită? 

➢ Cum este familia?-  Relaţiile şi interacţiunile intrafamiliale, precum şi cele cu persoanele din 

exterior sunt toate filtrate de către copil şi se constituie intr-o varietate de stimuli, pentru care nu 

are întotdeauna un răspuns sau o reacţie adecvată 

➢ Cum influenteaza mass-media?- se uită la  desene animate ce contin scene de violenţă_ 

III. Luarea deciziei:  

În urma analizării tuturor rezultatelor obţinute în urma investigării, am ajuns la concluzia că problema 

fetiței poate fi privită din mai multe unghiuri. Acest avantaj este oferit de disponibilitatea persoanlor 

din anturajul fetiţei. 

Pentru acestă fetiţă  am realizat o intervenţie pe trei planuri: 

• Terapie educaţională; 

• Terapia cu părinţii. 

• Terapie psihologică; 

 Etape de interventie: 

Identificarea şi cunoaşterea situatiei de criză : 

Moduri de manifestare: 

• Nesiguranţă cu privire mediul necunoscut și la simpatiile interumane; 

• Comportament agresiv ca modalitate  de obţinere a respectului; 

• Agresivitatea duce la calmarea ei emoţională dar si la  respingerea de către colegi. 

IV. Planul de interventie: 

1. Terapia educaţională 

Modalităţi de a stăpâni furia copilului  

 Fetiţa va trebui învăţată tehnici de stăpânire a mâniei. Metodele pe care le-am  folosit în relaţia cu fetiţa  

agresivă: 

• Discuții cu calm, fetiţa  este încurajată să explice care este motivul pentru care a devenit atât de 

nervosă.  Răspunsul ei  a fost că nu se poate stăpâni singură, de aceea i-am sugerat că  i-ar face 

bine 5 minute să se calmeze şi să se gândească la acţiunile sale pe scăunelul relaxării. Am citit 

impreuna povești terapeutice cu tema, am jucat jocuri de rol pentru a ilustra cat mai bine situația 

cu care se confruntă. Apoi i-am prezentat modalităti civilizate de a obtine ce vrea: să discute şi să 
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ceară, mai degrabă decât să ia ceva fără a spune nimic, să îşi aştepte rândul sau să schimbe 

jucăriile cu alţi copii.  

• Exerciţii fizice aplicate: pentru a se elibera de o parte de mânie am antrenat-o într-o serie de acţiuni 

şi exerciţii fizice cum ar fi: frământatul  de plastilină,  dansatul  după muzica preferată sau 

plimbarea păpuşii. Am  încurajat-o  să facă lucruile care îi plac: să coloreze, să îndeplinească 

anumite sarcini pentru mine. 

• Confort psihic şi afecţiune. Am făcut apel la puterea unei îmbrăţişări şi capacitatea ei de a face 

fetiţa să se simtă înţeleasă, iubită şi acceptată. 

• Un bun exemplu.- am căutat să fiu un bun exemplu pentru ea, păstrându-mi calmul pe perioada 

manifestărilor ei. 

• Aprecierea bunei purtări: Am asigurat-o că observ atunci când îşi rezolvă problemele legate de 

mânie într-un mod pozitiv și am folosit încurajările verbale și obținerea de steluțe fericite ca 

recompensă. 

•  Am adus, pe rând, câte un copil, să se joace alături de noi două și la un moment dat m-am 

retras, asigurându-le că stau aproape de ele și sunt în siguranță. 

 

2. Terapia cu părinţii. 

Probleme identificate în cadrul familiei: 

          Părinţii sunt angajaţi la privat, lucrează amândoi şi sâmbăta, de aceea fetiţa este mai mult cu bunicii 

din partea mamei,  care o duc şi o aduc de la grădiniţă. Mama fetiţei nu are deloc  legături cu grădiniţa, 

iar tatăl, vizitează sporadic  grădiniţa fiind îngrijorat de agresivitatea manifestată de fetiţă, deoarece 

primeşte foarte multe reclamaţii de la persoanele din anturajul ei. Cu toate acestea  refuză sfaturile 

educatoarelor de a consulta consilierul școlar sau un psiholog, sau de a avea o relație mai strânsă cu 

grădinița. Tatăl consideră că aceastea nu o va putea ajuta şi că problemele vor fi rezolvate în timp,  odată 

cu creşterea fetiței. Soluţia optimă ar fi în opinia tatălui, retragerea fetiţei de la grădiniţă, până va mai 

crește. 

         Bunicii din partea mamei, cărora le revine sarcina supravegherii permanente a fetiţei, refuză să-și 

mai assume această responsabilitate, pe motiv că  la rândul lor sunt mereu agresaţi de fetiţă, nu o pot  

stăpâni  şi  de aceea o aduc  la grădiniţă chiar şi când  este bolnavă. 

         Aceaste reacţii au  determinat-o  pe fetiţă  să creadă că nu mai este iubită, mereu întreabă la grădiniţă 

şi acasă ”Mă iubeşti?” sau ”Pe mine nu mă iubeşti”. 

Obiective vizate în terapia părinţilor: 

• Consilierea părinţilor pentru a înţelege nevoile reale ale copilului; 

• Formarea unui stil parental adaptat nevoilor reale ale copilulu; 

• Implicarea copilului în sarcini pe măsura capacităţii de înţelegere şi acţiune a acesteia; 

• Formarea unui program al părinților de petrecere a timpului liber cu copilul; 

• Redescoperirea relaţiilor afective dintre părinţi şi copil. 

          Aceste obiective ar putea fi realizate  în special prin participarea părinţilor şi chiar a bunicilor la 

cursuri parentale. 

3. Terapie psihologic 
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 Având în vedere faptul că în grădiniţa beneficiem de serviciile unui consilier școlar,  am sugerat  

părinţilor  să stabiliească o întâlnire cu acesta,  dar  din păcate m-am izbit de refuzul categoric al tatălui,  

care consideră  acest lucru inutil. Cu toate acestea, fără un consult de specialitate şi o colaborare a 

tuturor factorilor implicaţi în educaţia fetiţei, agresivitatea ei se poate accentua. 

VI. Controlul:  În aceste cazuri critice, terapia psihologică, consilierea şcolară şi tratamentul de 

specialitate sunt instrumente nu numai indispensabile, ba chiar cu mare eficienţă în recuperarea fetiţei şi 

restabilirea relaţiilor. 

VII. Evaluarea 

 Evaluare se reflectă în modul de adaptare al fetiței la mediul grădiniței, de relaționare cu colegii și 

întreg personalul.  Dacă părinții vor înțelege necesitatea schimbării modului de relaționare cu fetița, de 

participare la ședințele de terapie atunci și comportamnetul fetiței se va schimba. 

VIII. Concluzie 

 Copiii mici au tendinţa de a ataca muşcând sau lovind deoarece ajung uşor să fie frustraţi şi nu ştiu 

să comunice. În jurul vârstei de 3,5-4 ani - cei mai mulţi copii dobândesc aptitudinile de adaptare şi de 

limbaj, care le sunt necesare pentru a-şi controla agresivitatea.  Este important să fim fermi şi consecvenţi 

şi să ajutăm copilul să învețe metode mai bune de a-şi administra emoţiile. 

 Părinții și bunicii trebuie să învețe să-și manifeste iubirea față de fetiță, să stabilească un program 

de petrecere a timpului alături de copil, să stabilească reguli și limite pe care să le respecte și să recurgă 

la imbrățișări și încurajări permanente în momentul în care fetița reușește să controleze apariția unei crize. 

 Un copil agresiv nu este un copil rău, el doar așa știe să se manifeste.         

 

Exercitii 

1. Bibliotecă: ,,Cum mă simt azi?”  

Obiective: 

  - să identifice emoțiile trăite(bucurie, tristeţe); 

 - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoționale de pe cartonaș 

Materiale didactice: cartonașe care exprimă diferite stări, covoraş. 

Desfăşurarea activităţii: 

Copiii sunt invitaţi să aleagă cartonaşe cu emoticoane reprezentând stări afective: bucurie-veselie, 

tristeţe-supărare. ,,Feţele vesele” vor îmbrăţişa pe rând toate ,,feţele triste”, cu scopul de a li se 

schimba starea în bucurie.   

 

  Activități cu părinții și copii 

,,Covoraşul iubirii”- Copiii şi părinţii sunt aşezaţi în cerc. Cadrul didactic prezintă ,,covoraşul 

iubirii”, și rolul acestuia în jocul ce urmează să se desfăşoare. Fiecare părinte va intra în cerc, cu 

propriul copil  pe covoraş şi va exprima cât mai multe motive pentru care îşi iubeşte copilul. Copilul 

şi părintele se îmbrăţisează şi sunt aplaudaţi de cei prezenţi. Jocul se încheie când toţi părinţii şi-au 

exprimat sentimentele şi şi-au îmbrăţişat copiii. 
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2. „Sunteți prieteni” 

     Pe timpul jocurilor, adultul supraveghează conflictele si intervine numai atunci când este cazul. 

Apreciază rezolvarea pozitivă a unui conflict, aducând in prim-plan ințelegerea, prietenia. „Mă bucur ca 

imparțiți  jucăriile si nu vă certați. Procedati ca adevarăți prieteni si uite ce frumos va jucati. Bravo, sunt 

mândră de voi!”. 

 Copiii ar trebui să fie capabili  să își asume responsabilități, să negocieze și să participe la luarea 

deciziilor. 

 La grupă, se vor citi povești terapeutice copiilor, care vizează comportamentele pe care le urmărim. 

Se vor organiza multe jocuri de rol în care fetița va fi implicată, toate desfășurându-se sub supravegherea 

educatoarei, pentru imediata remediere a posibilelor situații conflictuale.  

 Părinții vor fi invitați la diferite ateliere unde, alături de copiii vor desfășura activități în vederea 

dezvoltării relației dintre ei. 

3 .Bibliotecă: - ,,Cine eşti tu, cine sunt eu?” 

Obiective:  să-şi comunice clar şi corect propriul nume;  să se prezinte politicos;  să respecte regulile 

jocului 

Desfăşurarea jocului: - La centrul Bibliotecă toţi copiii stau în cerc pe scăunele. Scăunelele sunt cu unul 

mai puţin decât numărul copiilor. Un copil se va plimba prin interiorul cercului şi la un moment dat, el va 

atinge un coleg uşor pe cap. Apoi îşi va continua deplasarea. 

Copilul atins, se va ridica repede şi va face aceeaşi deplasare în interiorul cercului, însă în sens 

opus. Acesta se va întâlni  cu colegul său, undeva la jumătatea drumului. 

Cei doi copii îşi dau mâna, se salută şi se prezintă: 

,, - Bună, pe mine mă cheamă Maria!” 

,, - Bună, pe mine mă cheamă, Alexandru!” 

După acest moment, conducătorul jocului ( la început profesorul, apoi un copil) bate o dată din 

palme, iar la acest semnal cei doi copii trebuie să ocupe repede scaunul rămas liber (după ridicarea 

copilului atins). Copilul care va ajunge primul să ocupe acel loc, va fi aplaudat. 
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  PROIECT EDUCAȚIONAL 

PENTRU REALIZAREA ECHITĂȚII ÎN EDUCAȚIE 

- EDUCAȚIE INCLUZIVĂ - 

PROGRAM DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

 

Prof. înv. primar Mihaela Elena Atodiresei 

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman 

 

1. Titlul programului/proiectului: „MÂINI ÎNTINSE PRIETENIEI” 

2. Scop: Formarea deprinderilor de socializare, promovarea dialogului, a comunicării între elevii celor 

două instituții școlare, ca premisă a dezvoltării unor relații de toleranță, lipsite de prejudecăți, a integrării 

elevilor cu nevoi speciale în cadrul comunității. 

3. Argument: 

Un aspect esențial al educației din școală și din afara ei exprimă necesitatea ca mediul școlar să 

contribuie la dezvoltarea unui stil de viață armonios (mintal, emoțional, fizic și socio-moral). Dascălul 

trebuie să formeze și să dezvolte elevilor săi capacități de autoevaluare pozitivă, ca element de referință 

pentru sănătatea lor mentală și emoțională. 

Am proiectat acest program educațional, centrat pe dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor, 

deoarece eliminarea emoțiilor este la fel de puternică ca și înlăturarea problemelor de natură fizică. Copilul 

trebuie învățat să-și stăpânească emoțiile fără a le alunga. Emoțiile sunt necesare. Ele sunt precum climatul 

vieții. Avem nevoie de ninsoare, de ploaie, de soare, iar toate acestea sunt însoțite de o ușoară dominantă 

a soarelui. Suntem mereu inhibați de expresia sentimentelor noastre. Aceasta ține pe deoparte de educația 

și cultura noastră, care ne împing la neexprimarea lor, iar pe de altă parte, de faptul că noi nu putem face 

trierea exprimării emoțiilor noastre. Le cunoaștem prea puțin și nu știm să le interpretăm mesajul. 

A fi stăpân pe propriile sentimente înseamnă a le cunoaște și a le înțelege rostul. De aceea este 

eficient să învățăm că ele trebuie exprimate de la cea mai fragedă vârstă. Ele pot fi exprimate prin vorbit, 

strigăt, descărcare de energie, cu mențiunea să nu cădem în cealaltă extremă. Privitor la tristețe, omul nu 

trebuie să se împiedice să plângă, să-și spună problemele, să plângă pe umărul cuiva. Fiecare stare trebuie 

să-și găsească exprimarea la momentul potrivit. 

Un copil cu nevoi speciale trebuie ajutat să-și depășească teama, ranchiuna, furia, gelozia față de 

ceilalți copii. Singurătatea poate avea aspecte teribile pentru omul în devenire, la fel și tristețea, frustrarea, 

culpabilitatea sau sentimentul de abandon.  

Dascălul este dator a învăța să asculte emoțiile copiilor, să le dea posibilitatea de a și le exprima 

după propriul caracter, să strige, să râdă, să se elibereze de emoții. Există riscul ca unele refulări să se 

exprime prin acte de indisciplină și violență. Profesorul va fi mereu atent la ameliorarea comunicării 

relaționale, va conduce la respectul de sine și de ceilalți, la ascultarea sinceră a expresiei nevoilor în orice 

comunicare. Astfel, relația între adult și copil se va țese prin răbdare, încredere, descoperire reciprocă și 

descoperirea valorilor individuale. 
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A înțelege lumea interioară a copilului înseamnă a-l ajuta să-și găsească propriile repere, se va 

putea armoniza cu el însuși, cu ceilalți și cu mediul înconjurător. În același timp, adultul va descoperi cine 

este copilul și că el însuși are un copil în interiorul său. Deosebit de important este ca învățătorul să-i ofere 

elevului ocazia de a-și valoriza propria persoană, de a recunoaște valoarea celorlalți și de a primi el însuși 

recunoașterea celor din jur. 

În cadrul unei atmosfere deschise, copilul își exprimă, fără teamă sau inhibiții, propriile dorințe, 

opinii și interese, se simte ascultat, apreciat și încurajat, învață că fiecare persoană este unică. 

Spiritul de cooperare nu poate fi conceput în afara unor sentimente cum ar fi cel al prieteniei, al 

colaborării, al respectului, al încrederii și stimei. 

Elevii voluntari implicați în acest program pot fi educați în sensul cooperării și înțelegerii 

dificultăților cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și nevoi speciale. Acești elevi vor dobândi o 

atitudine pozitivă și tolerantă față de aceste categorii de persoane defavorizate, dezvoltându-li-se 

sensibilitatea, spiritul de întrajutorare și altruismul.  

4. Obiective 

- includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale (care locuiesc în centre de plasament) în 

comunitățile locale; 

- implicarea copiilor cu nevoi speciale, a profesorilor, elevilor în cadrul unor activități ce vor fi 

realizate împreună; 

 - atingerea incluziunii și implicării prin angajarea tuturor celor interesați într-un program educațional 

de activități ce promovează intens, printre altele, integrarea socială;   

- aducerea la cunoștință elevilor a modului de organizare a Programului / Proiectului de Acțiune 

Comunitară în scopul sprijinirii dezvoltării educaționale a copiilor cu nevoi speciale; 

- încurajarea elevilor de a se dedica activităților desfășurate cu copii cu nevoi speciale nu doar în 

cadrul proiectelor, dar și după terminarea acestora, în scopul susținerii acestui proces de integrare socială 

și dezvoltare educațională.        

5. Grup țintă:   

❖ beneficiari direcți: Elevii din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman                                                                                               

❖ beneficiari indirecți: Elevii din clasele Pregătitoare B, a III-a A, a III-a B, a V-a A și a VI-a B de la 

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman, Comunitatea, Familiile persoanelor cu CES  

6. Echipa de proiect:  

➢ Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman: 

Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela-Elena - coordonator proiect 

Prof. înv. primar  M. A.    

Prof. înv. primar  T. D. R. 

Prof. C. R. I. 

Prof. N. A.      

Adm. patrimoniu D. E.   

➢ Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă :                
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Prof. înv. primar M. M.  

Prof. înv. primar  F. D.  

Prof. educator G. T. 

Prof. itinerant de sprijin P. I. 

7. Perioada de desfășurare: decembrie 2019 – iunie 2020 

8. Activități concrete ce facilitează exprimarea emoțională: 

I. Prezentarea proiectului: ,, MÂINI ÎNTINSE PRIETENIEI” 

➢ obiective 

➢ desfășurare 

➢ parteneri implicați 

➢ evaluarea proiectului 

II. UN ZÂMBET PE FAȚA DE COPIL – acțiune de cunoaștere și împrietenire a elevilor din cadrul 

Școlii Gimnaziale „Calistrat Hogaș” și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman 

III. BUCURIILE ADUSE DE IEPURAȘ – atelier de creație – încondeierea ouălor, realizarea de 

felicitări pascale 

IV. DESENE 

9. Indicatori de evaluare: 

a) observarea comportamentelor și intervenția directă a profesorilor pentru încurajarea și 

stimularea interrelaționării pozitive între elevii cu C.E.S. și elevii din școala obișnuită; 

b) stabilirea unor grupe de lucru mixte pentru sprijinirea învățării active pe probleme de 

socializare și îmbunătățirea comunicării, precum și formarea unei atitudini pozitive a elevilor din 

școala obișnuită față de elevii cu C.E.S.; 

c) încurajarea atitudinii active și a implicării elevilor în soluționarea nevoilor speciale pe care 

le au elevii cu C.E.S. 

d) stabilirea unor concluzii privind necesitatea ocrotirii persoanelor cu dizabilități, precum și 

conștientizarea problemelor cu care se confruntă aceștia în viața de zi cu zi. 

10. Resurse:  

a) umane         

-  elevi din cadrul Școlii Gimnaziale „Calistrat Hogaș”                                                                                    

-  elevi din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman    

-  cadre didactice 

b) materiale  

-  hârtie xerox, creioane colorate, acuarele, hârtie glase, hârtie creponată, planșe     

c) financiare  

- sponsorizări, fonduri proprii 
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11. Parteneri: 

I. Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș”  

II. Centru Școlar pentru Educație Incluzivă  

12. Graficul de activități: 

 

Denumirea 

activității 

Data Conținuturi Responsabil  

de activități 

I. Prezentarea 

Proiectului ,, 

MÂINI 

ÎNTINSE 

PRIETENIEI” 

Decembrie 

2019 

Obiective, desfășurare, parteneri 

implicați, evaluarea proiectului 

Prof. Atodiresei Mihaela 

Elena 

II. Un zâmbet 

pe fața de copil  

Decembrie 

2019 

Acțiune de cunoaștere și împrietenire 

a elevilor din cadrul Școlii „Calistrat 

Hogaș” și Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă 

Profesori: Atodiresei 

Mihaela Elena 

M. A.  

T. D. R. 

C. R. I. 

N. A. 

M. M. 

F. D. 

G. T. 

P. I.   

III. Deschide 

ușa, creștine! 

Decembrie 

2019 

Recital de colinde, poezii la Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă 

 

Profesori: 

Atodiresei Mihaela Elena 

M. A. 

T. D. R. 

C. R. I. 

N. A. 

M. M. 

F. D. 

G. T. 

P. I.    

IV. Daruri de 

mărțișor 

Februarie 

2020 

Atelier de lucru – confecționarea de 

felicitări și mărțișoare, schimb între 

elevii celor două instituții 

Profesori: 

Atodiresei Mihaela Elena 

M. A. 

T. D. R. 

C. R. I. 
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N. A. 

Adm. D. E. 

M. M. 

F. D. 

G. T. 

P. I.    

V. Bucuriile 

aduse de 

Iepuraș 

Aprilie 

2020 

Atelier de creație – încondeierea 

ouălor, realizarea de felicitări pascale 

Profesori: 

Atodiresei Mihaela Elena 

M. A. 

T. D. R. 

C. R. I. 

N. A. 

Adm. D. E. 

M. M. 

F. D. 

G. T. 

P. I.    

VI. Concurs de 

desene ,,Cele 5 

activități 

plăcute” 

Iunie 2020 Atelier de lucru – realizarea unor  

desene cu ocazia zilei de 1 Iunie  

În final, elevii vor face niște liste cu 

activități plăcute lor, apoi vor fi 

afișate în sala de clasă. 

 

Profesori: 

Atodiresei Mihaela Elena 

M. A. 

T. D. R. 

C. R. I. 

N. A. 

M. M. 

F. D. 

G. T. 

P. I.   
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PROIECT DE  PARTENERIAT 

EDUCAŢIONAL 

Stimularea abilităților comunicative prin joc 

 
Prof. înv. preșcolar Berindeiu Florina 

 Liceul Teoretic “David Voniga”, Giroc 

 

 

ARGUMENT 

  

 MOTTO:  “Părinţii şi cadrele didactice trasează drumul celui mic în viaţă,  modul  în care aceştia  

înţeleg să-l educe şi să-l formeze pe copil determină personalitatea viitorului adult. “ 

 

                Cadrele  didactice bine pregătite, entuziaste sunt dispuse să ofere  o instrucţie şi o educţtie de 

calitate în conformitate cu ceriţtele educaţiei moderne având la baza teoria  centrării pe elev ăi cea a 

inteligentelor multiple.  

               Daca reuşim (noi ca parinti, bunici, cadre didactice, profesori , consilieri etc.) să 

transmitem copiilor latura distractivă, interactivă şi provocatoare a explorării mediului din jur, 

atunci putem consideră actiunile noastre ca având un caracter preventiv pentru diferitele probleme 

pe care copiii le pot dezvolta. Este important să-i antrenăm pe copii în activitati precum desenul, 

modelajul, jocul, povestire, dar mai ales este important sa le oferim feedback  de fiecare dată, când 

aceştia se implică într-o activitate. Feedback-ul trebuie să contină aprecieri despre modul în care 

copiii au participat la activitate, despre multitudinea de informaţii pe care  au reusit sa le acumuleze 

sau despre caracterul distractiv pe care poate sa-l aiba învățarea .  

            La această vârstă copiii acumulează numeroase informaţii, iar modul în care se realizează 

acest lucru este foarte important pentru formarea  personalităţii copilului. Fiecare acţiune pe care 

o întreprinda duce la dobândirea unor cunoștințe, iar acest fapt face din vârsta copilariei  o perioadă 

definitorie în dezvoltarea armonioasă a copiilor.        

                                     

         Descrierea parteneriatului  

       Desfășurarea proiectului constă într-un schimb de experiență între profesorii psihologi (logoped şi 

consilier) şi cadrele didactice de la grupele de preşcolari incluse în proiectul educaţional „Stimularea 

abilităţilor comunicative prin joc’’ prin desfăşurarea unor acţiuni comune. Prin acest parteneriat atât 

cadrele didactice, cât si părinții  iși vor forma deprinderea de a se implica activ in activităţile desfasurate 

în grădiniță, dar şi în cabinetul de logopedie , cunoscând astfel programul educativ la care participă copiii, 

progresele sau regresele făcute de acestia, formându-şi astfel perceţia  despre actul educaţional, dar şi 

despre problemele cu care se confruntă copiii.   

  

            Scopul proiectului educaţional: îl constituie evitarea eșecului școlar, stimularea interesului 

părinților  în  scopul corectarii tulburărilor de vorbire a copiilor, valorificarea activității metodice a 

cadrelor didactice și împărtășirea experienței pozitive din activitatea didactică, consilierea părinţilor 

privind cunoaşterea propriilor copii, dar si   aplicarea unor strategii educaţionale corecte, atât în cadrul 

familiei, cât şi în instituţia preşcolară.  
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Obiectivele  proiectului educaţional   

OBIECTIVE PENTRU CADRE DIDACTICE 

 Să stimuleze  procesul comunicării –condiție esenţială în prevenirea eșecului școlar; 

 Să împărtășească experiența pedagogică și să o valorizeze în munca educativă; 

 Să asigure resursele materiale, temporale şi umane necesare desfășurării  activităţilor planificate; 

 Sa asigure un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpulşi în afara desfășurării proiectului:  

                                  

    OBIECTIVE PENTRU PᾸRINṬI 

 Să conştientizeze importanta implicăriiîin procesul educativ al copiilor participând astfel la 

dezvoltarea personalităţii acestora; 

 Să  colaboreze cu cadrele didactice pentru mai buna cunoaștere a copilului cât şi pentru 

eficientizarea metodelor educative aplicate; 

 Să stimuleze interesul copiilor in scopul corectării tulburărilor de vorbire cu care aceştia se 

confruntă; 

  Să participe cu interes la activităţile desfăsurate în cadrul acestui parteneriat; 

 

Părinţii vor fi antrenaţi în diferite acţiuni organizate la nivelul gradinitei şi cabinetului de consiliere 

psihologica şi terapie logopedica , prilej prin intermediul cărora vor înţelege mai bine rolul grădiniţei, 

al educaţiei preşcolare şi rolul pe care îl are familia  în formarea copilului pentru noua treaptă de 

învăţământ.                                   

                                                                                      

PARTENERI 

 Profesorii psihologi:   

 Cadrele didactice de la grupele de preşcolari  

 Părinţii copiilor care frecventeaza grădiniţa, dar si cabinetul logopedic ; 

 

OBLIGATIILE  PARTILOR   

CADRELE DIDACTICE IMPLICATE IN PROIECT  AR  TREBUI  : 

 Să informeze părţile asupra scopuluişsi continutuluui programului educativ desfăşurat în găadinţta, 

darşsi a activităţilor terapeutice desfăşurate în cabinet: 

 Să contribuie la  împărtăşirea experienţelor educativeîin rândul părinţilor;  

 Să informeze părinţîi despre evoluţia copilului pe parcursul activităţilor desfăşurate în grădinţta; 

 Să acorde consiliere individuala si/sau in grup pe teme de educatie în familie, dar şi în mediul 

institţtionalizat; 

 Să participe la acţiunile comune contribuind astfel la realizarea obiectivelor proiectului. 

OBLIGATII COMUNE 

 Părţile implicate trebuie să colaborezec ât mai eficient în vederea dezvoltării directiilor de actiune 

formativ-educative antrenate instituţional, dar şi pentru a găsi rezolvări concrete la necestăţii de 

diferite categorii;practice şi organizatorice.  

                                               

RESURSE UMANE 

 PĀRINŢI; 

 BUNICI; 

 CADRE DIDACTICE; 

 PSIHOLOGI; 

 COPII  PREŞCOLARI; 
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RESURSE MATERIALE 

 Documente de specialitate ale cadrelor didactice implicate in proiect; 

 Materiale didactice din dotarea  cabinetului logopedic si de consiliere psihologica (fise de lucru, 

jucarii, jocuri logopedice, cartonase cu imagini etc.); 

 Aparate tehnice – mijloace audio-vizuale din dotarea gradinitei . 

 

MODALITATI DE REALIZARE            

 Consiliere psihologică şi terapie logopedică; 

 Desfăşurarea unor actiuni, dezbateri tip masă rotundă, chestionare, referate pe teme diferite de 

comunicare în relaţia cadru didactic-părinte-copil; 

 Activităţi demonstrative; 

 Programe distractive; 

                     

 

EVALUAREA PARTENERIATULUI 

 Parteneriatul va fi monitorizat de către partenerii şi coordonatorii acestei acţiuni; 

 Intocmirea unui raport de evaluare a activităţilor desfasurate in parteneriat. 

 

 

DISEMINAREA REZULTATELOR 

 Raportul de evaluare a parteneriatului va fi popularizat în cadrul activitatilor metodice desfăşurate 

la nivelul unităţiilor implicate în proiectul educaţioinal 

                           

FINALIZAREA PARTENERIATULUI 

 “ CARNAVALUL COPIILOR “ 

CALENDARUL ACTIVITATILOR  DESFASURATE  PE PERIOADA  PARTENERIATULUI  

EDUCATIONAL   

 

Nr. 

crt. 

  

PERIOADA 

 MODUL  DE  

   desfăşurare 

                       TEMATICA 

 

 

 

1. 

  

 

 

Septembrie 

Intalnire intre 

parteneri 

 

 

- Discuţii având în vedere necesitatea 

frecventării grădiniţei în pregătirea copiilor 

pentru şcoală ; 

- Discuţii referitoare la necesitatea 

parteneriatului „Stimularea abilităţilor 

comunicative prin joc”  

 

 

 

2. 

 

Octombrie 

 

Şedintă cu părinţi 

şii prof. logopezi 

Logopedia pe 

înţelesul tuturor 

 

Discuţii cu părinţii despre comportarea copiilor 

în familie în vederea completării fişelor psiho – 

pedagogice;  

- Informarea părinţilor cu programul din 

gradiniţă şi de la cabinetul de consiliere 

psihologică şi terapie logopedică ; 

Cum este copilul meu-aplicare de chestionare 
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-Prezentare power point ,, Logopedia pe 

întelesul tuturor” 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Noiembrie. 

 

 

 

Să pronunţăm 

corect 

Prezentarea de modele de exerciţii pentru 

pronunţarea sunetelor afectate 

Jocuri didactice 

 

 

4. 

  

 

Decembrie 

 

 

 

Activitate didactică 

 

 

 

„ Poveşti la gura sobei”discuţii libere despre 

povestea  preferată 

Joc de rol 

Dramatizare  

 

 

5. 

 

 

Ianuarie 

 

Dezbatere – masă 

rotundă 

 

 

„O informatie nouă – un pas în relaţia cu 

copilul”-  informarea tuturor partenerilor 

despre strategiile de relaţionare cu copiii 

-Completarea unor chestionare    

 

 

 

6.  

 

 

 

Februarie 

 

Intalnire cu 

partenerii 

 

,,Complicaţii psihice la copilul cu tulburări 

de limbaj’’  

 - dezbateri tip masă rotundă pe teme de 

corectare a limbajului; 

 - referate pe teme diferite de comunicare în 

relaţia adulţilor cu copiii; 

 

 

 

7. 

  

 

Martie 

 

 

Activitate 

demonstrativă 

 

 

„ E ziua ta, maicuta ta!” – ateliere de lucru 

Exemple exerciţii de respiraţie-power point 

 

 

8. 

 

 

Aprilie 

 

 

 

Dezbatere- masă 

rotunda 

 

 „Cât timp acordam pentru a ne  juca cu 

copilul nostru?” – discuţii referitoare la 

timpul acordat înfamilie fiecărui copil, inclusiv 

jocurile desfasurate impreuna cu copilul, stiut 

fiind faptul ca jocul este activitatea primordiala 

in viata copilului si tot prin joc ii putem 

imprima copilului dorinta de comunicare  

Modele de jocuri pentru dezvoltarea 

vorbirii –power point 

 

 

9. 

 

     Mai 

     

Ateliere de creatie „Educatie prin joc- Fantezie, craţieie, 

învăţare!” In cadul caruia  participă copii, 

parinti dar si cadre didactice la finalul caruia 

copiii primesc diplome si premii 
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10. 

     

     Iunie  

     

Personajul  

preferat din 

poveste  

 „Carnavalul copiilor”  program artistic 

sustinut de prescolarii  
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CAPITOLUL IV 

 

PROIECTE DE INTERVENȚIE PERSONALIZATĂ



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2303 
 

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE: EDUCAREA LIMBAJULUI 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

  Prof.înv.preșc. Galiș Nadia 

Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Bacău 

Grădinița Cu Program Prelungit Nr.29 Bacău 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: S.C. 

Data şi locul naşterii: 24.x.2014, Bacău 

Domiciliul: Bacău 

Problemele cu care se confruntă copilul: Deficiență mintală ușoară, TSA, întârziere în dezvoltarea 

limbajului expresiv și receptiv.  

Prezintă dificultăți la nivelul atenției vizuale, auditive, dar și la nivelul atenției focalizate și 

distributive, are memorie de lucru și de lungă durată deficitare, imaginație săracă,nu-și asumă 

responsabil sarcinile, lucrează greoi, neîncadrându-se în timp. Contactul vizual este slab dar poate fi 

susţinut dacǎ îi este atrasǎ atenţia şi i se cere „ .... uitǎ-te la mine”. Comanda trebuie repetatǎ la intervale 

mici de timp atât cât avem nevoie sǎ menţinǎ contactul vizual. Nu are iniţiativǎ sǎ caute singur contactul 

vizual. În schimb a început să colaboreze cu educatoarele și cere singur dacă are nevoie de ceva. 

Coordonarea mișcărilor generale este normală, este lateralizat dreapta, are orientare în spațiul apropiat, 

dar orientarea temporală este lacunară. Are o atitudine pozitivă, prietenoasă față de colegi, participă la 

activitățile de grup doar când este solicitat. 

 

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama, 

tata şi o sora de 3 ani.  Familia prezintă condiţii bune de locuit. Atât mama cât și tatăl se implică în 

activitatea copilului acasă și la grădiniță, dar nu au pregătirea necesară pentru a-și educa copilul, fără a 

nu fi nevoie de intervenția specialiștilor. 

 

Echipa de lucru: 

Prof.înv.preșc. GALIȘ NADIA 

Prof.înv.preșc. VIERU ANCUȚA 

Consilierul școlar 

 

1. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată 
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2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de 

achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la activități; 

• Dezvoltarea capacităţii de scriere; 

• Participarea la activităţi de grup; 

 

3. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele preșcolarului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice;  

 

4. DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE: 

• Stimularea  preșcolarului în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trăsături pozitive de personalitate din domeniul 

afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală; 

• Implicarea familiei pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: 

cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, abilități 

de relaționare socială; 

• de relaționare socială; 

 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciții de 

relaxare, pentru concentrarea 

atenției și dezvoltarea memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercițiul de relaxare 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri de construcție 

- plastilină 

- cărti 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atenției vizuale, a analizei 

auditive și îmbogățirea 

- exercitii de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

- exerciții pentru formarea priceperilor și 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri 
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vocabularului; deprinderilor de pronunție corectă a 

silabelor și cuvintelor; 

- exerciții de formulare a unor propoziții 

simple cu sunetul corectat în diferite 

poziții; 

- povestiri după imagini, planșe; 

- demonstrația; 

- cărți 

- stăpânirea și motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvată a trăirilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciții de autocunoaștere; 

- exerciții pentru creșterea stimei de sine și 

a încrederii în forțele proprii; 

- exerciții pentru managementul emoțiilor 

negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea; 

-fise de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea și formarea unor 

deprinderi eficiente de lucru; 

- explicația; 

- exercițiul 

-cărți, caiete; 

-fișe de lucru și 

 cartonașe 

- organizarea locului de învățare 

prin eliminarea elementelor 

distractoare; 

- convorbirea; 

- exercițiul; 

- încurajarea 

 

- sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu; 

- tratarea diferențiată; 

- relatie empatica educatoare-preșcolar,  

psiholog-preșcolar; 

- activități complementare; 

-planse 

-jocuri 

-casete 

-carti 

- construirea unui orar si 

respecterea lui , oferirea de 

recompense de către familie; 

- convorbirea; 

- exercițiul 

-cartonașe cu sarcini 

expuse în cameră 

- măsuri unitare de susținere a 

copilului de către familie; 

- motivarea familiei în 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fețe 

vesele 

 

EDUCATOARELE: 

• Antrenează preșcolarul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi auxiliare 

scolare, obiecte de uz general; 
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DOMENIUL DE INTERVENŢIE: EDUCAREA LIMBAJULUI 

Preșcolarul pronunţă corect cuvintele, dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească textele auzite în cadrul 

activităților ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de 

organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu 

trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris. 

 

Obiective 

pe termen 

scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Dezvoltarea 

capacităţii 

de receptare 

a mesajului 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţii 

de 

exprimare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral; 

 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate; 

 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt ; 

 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date; 

 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri; 

 

 

 

 

-exerciții de delimitare 

a cuvintelor în 

enunțuri; 

-exerciții de stabilire a 

poziției unui cuvânt 

într-o propoziție; 

-jocuri de identificare 

a poziției silabelor în 

cuvant; 

-exercitți de distingere 

a sunetului inițial, 

final sau din interiorul 

unei silabe sau al unui 

cuvânt; 

-identificarea 

cuvintelor ce conțin 

sunetul învăţat și 

despărțirea lor în 

silabe; 

-jocuri de punere în 

corespondență a unui 

cuvânt auzit cu 

imaginea 

corespunzătoare; 

-exerciții de despărțire 

a cuvintelor în silabe; 

 

 

 

- exerciţii de trasare a 

-înţelege semnificaţia globală a 

unui text scurt, după ascultarea 

repetată a acestuia, sau după 

lămuriri suplimentare; 

 

-formulează răspunsuri la 

întrebările puse, uneori cu 

imprecizii, corectate la 

solicitarea educatoarei; 

 

 

-distinge şi delimitează 

cuvintele în propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar de 

educatoare; 

- distinge, după auz, silabele şi 

sunetele, dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă corect, cuvântul 

integral şi pe silabe, cu 

imprecizii corectate cu 

sprijinul educatoarei; 

 

- citeşte imagini fluent şi 

corect, folosind enunţuri  clare; 

 

- construieşte  propoziţii 

formate din 2-3 cuvinte, cu 

mici abateri corectate la 

intervenţia educatoarei ; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

Aprecieri 

stimulative 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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3. Dezvoltarea 

capacităţii 

de receptare 

a mesajului 

scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să identifice 

semne grafice și 

desene care 

transmit mesaje; 

 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc; 

 

 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text ; 

- să citească după 

imagini 

elementelor grafice; 

 

- exerciţii de adoptare 

a poziţiei corecte si 

comode pentru scris; 

 

- exerciţii de scriere a 

unor elemente grafice 

pregătitoare, care sa 

faciliteze scrierea 

literelor si scriere în 

duct continuu; 

 

 

 

Prin acest program vom urmări: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Dumbravă Simona Mirela 

Liceul Tehnologic”Dierna”Orșova, județul Mehedinți 

 
Numele şi prenumele : P. A. 

Vârsta: 17 ani 

Clasa: II profesională  

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate  

Tipul de deficienţă:   Deficienţă mentală ușoară                                 

                                    Tulburări de limbaj 

Domeniul de intervenţie: Limba română 

Data elaborării P.I.P.: septembrie 2020  

Data revizuirii P.I.P.:  martie 2021 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

pe termen scurt 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1.Dezvoltarea 

capacității de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

- să înțeleagă 

semnificația globală 

a mesajului oral; 

- să distingă 

cuvintele intr-o 

propoziție; 

- să distingă sunetele 

si silabele dintr-un 

cuvânt dat; 

- ex. de ascultare și 

confirmare a mesajului 

ascultat; 

- ex. de delimitare a 

cuvintelor într-o 

propoziție dată; 

- ex. de identificare a 

sunetelor din structura 

silabei; 

- ex. de identificare a 

silabelor dintr-un cuvânt 

dat;  

Ascultă un mesaj și 

confirmă 

înțelegerea lui. 

Delimitează 

cuvintele într-o 

propoziție dată. 

Identifică sunetele 

în structura silabei. 

Identifică silabele 

dintr-un cuvânt dat, 

precizând numărul 

lor. 

 

 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

 

 

 

Aprecieri 

stimulative  

 

2.Dezvoltarea 

capacității de 

exprimare orală 

- să construiască 

enunțuri  logice 

simple; 

- ex. de alcătuire a unor 

propoziții simple; 

Construiește oral 

enunțuri logice 

simple cu cuvinte 

date. 
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3.Dezvoltarea 

capacității de 

receptare a 

mesajului scris 

- să identifice litere, 

silabe, cuvinte și 

enunțuri în textul 

tipărit; 

- să asocieze forma 

grafică a cuvântului 

cu sensul acestuia; 

 - să citească în ritm 

propriu cuvinte 

monosilabice si 

bisilabice; 

- ex. de asociere a 

sunetului cu litera; 

- ex. de identificare a 

literelor mari și mici,de 

tipar sau scrise de mână; 

- ex. de asociere a 

textului cu imaginea; 

- ex. de exprimare a 

înțelesului unor cuvinte 

dintr-un text citit; 

- ex. de citire a 

cuvintelor pe silabe; 

Asociază sunetul 

cu litera în citirea și 

scrierea cuvintelor. 

Asociază textul cu 

imaginea și forma 

grafică a cuvântului 

cu sensul acestuia. 

Citește în ritm 

propriu cuvinte 

monosilabice și 

bisilabice și 

propoziții scurte. 

 

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

 

 

 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

4.Dezvoltarea 

capacității de 

exprimare scrisă 

 

- să scrie cu ajutor, 

litere, silabe, cuvinte 

scurte; 

- să scrie, cu ajutor, 

folosind semnele de 

punctuație: punctul, 

semnul întrebării. 

 

- ex. de scriere corectă a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor scurte; 

- ex. de alcătuire a 

propozițiilor simple pe 

baza de imagini sau cu 

cuvinte date; 

- ex. de scriere folosind 

semnele de punctuație 

învățate; 

- jocuri. 

Scrie  după dictare 

cu sprijinul 

profesorului de 

limba română 

litere, silabe 

,cuvinte scurte și 

propoziții scurte. 

Copiază și transcrie 

singur , fără 

sprijinul 

profesorului litere, 

silabe ,cuvinte și 

propoziții.   

Participă activ la 

desfășurarea 

activităților de joc. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE: ȘTIINȚE 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Prof.înv.preșc. Vieru Ancuța 

Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Bacău 

Grădinița Cu Program Prelungit Nr.29 Bacău 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: S.C. 

Data şi locul naşterii: 24.X.2014, Bacău 

Domiciliul: Bacău 

Problemele cu care se confruntă copilul: Deficiență mintală ușoară, TSA, întârziere în dezvoltarea 

limbajului expresiv și receptiv.  

Prezintă dificultăți la nivelul atenției vizuale, auditive, dar și la nivelul atenției focalizate și 

distributive, are memorie de lucru și de lungă durată deficitare, imaginație săracă,nu-și asumă 

responsabil sarcinile, lucrează greoi, neîncadrându-se în timp. Contactul vizual este slab dar poate fi 

susţinut dacǎ îi este atrasǎ atenţia şi i se cere „ .... uitǎ-te la mine”. Comanda trebuie repetatǎ la intervale 

mici de timp atât cât avem nevoie sǎ menţinǎ contactul vizual. Nu are iniţiativǎ sǎ caute singur contactul 

vizual. În schimb a început să colaboreze cu educatoarele și cere singur dacă are nevoie de ceva. 

Coordonarea mișcărilor generale este normală, este lateralizat dreapta, are orientare în spațiul apropiat, 

dar orientarea temporală este lacunară. Are o atitudine pozitivă, prietenoasă față de colegi, participă la 

activitățile de grup doar când este solicitat. 

 

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama, 

tata şi o sora de 3 ani.  Familia prezintă condiţii bune de locuit. Atât mama cât și tatăl se implică în 

activitatea copilului acasă și la grădiniță, dar nu au pregătirea necesară pentru a-și educa copilul, fără a 

nu fi nevoie de intervenția specialiștilor. 

 

Echipa de lucru: 

Prof.înv.preșc. GALIȘ NADIA 

Prof.înv.preșc. VIERU ANCUȚA 

Consilierul școlar 

 

1. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 
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• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată 

 

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 

gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la activități; 

• Dezvoltarea capacităţii de scriere; 

• Participarea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

 

3. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele preșcolarului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

4. DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE: 

• Stimularea  preșcolarului în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trăsături pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală; 

• Implicarea familiei pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: 

cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, 

abilități de relaționare socială; 

• de relaționare socială; 
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OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciții de 

relaxare, pentru concentrarea 

atenției și dezvoltarea memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercițiul de relaxare 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri de construcție 

- plastilină 

- cărti 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atenției vizuale, a analizei 

auditive și îmbogățirea 

vocabularului; 

- exercitii de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

- exerciții pentru formarea priceperilor și 

deprinderilor de pronunție corectă a 

silabelor și cuvintelor; 

- exerciții de formulare a unor propoziții 

simple cu sunetul corectat în diferite 

poziții; 

- povestiri după imagini, planșe; 

- demonstrația; 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri 

- cărți 

- stăpânirea și motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvată a trăirilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciții de autocunoaștere; 

- exerciții pentru creșterea stimei de sine și 

a încrederii în forțele proprii; 

- exerciții pentru managementul emoțiilor 

negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea; 

-fise de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea și formarea unor 

deprinderi eficiente de lucru; 

- explicația; 

- exercițiul 

-cărți, caiete; 

-fișe de lucru și 

 cartonașe 

- organizarea locului de învățare 

prin eliminarea elementelor 

distractoare; 

- convorbirea; 

- exercițiul; 

- încurajarea 

 

- sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu; 

- tratarea diferențiată; 

- relatie empatica educatoare-preșcolar,  

psiholog-preșcolar; 

- activități complementare; 

-planse 

-jocuri 

-casete 

-carti 

- construirea unui orar si 

respecterea lui , oferirea de 

recompense de către familie; 

- convorbirea; 

- exercițiul 

-cartonașe cu sarcini 

expuse în cameră 
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- măsuri unitare de susținere a 

copilului de către familie; 

- motivarea familiei în 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fețe 

vesele 

 

EDUCATOARELE: 

• Antrenează preșcolarul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări); 

 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi auxiliare 

scolare, obiecte de uz general; 

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: ȘTIINȚE  

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

- să recunoască 

numerele 

naturale de la 0 

la 10; 

 

- să compare 

două mulțimi de 

elemente; 

 

- să completeze 

un şir de 

numere 

crescator; 

 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

- exerciţii de numărare 

cu obiecte de la 0 la 10; 

- exerciţii de citire şi de 

recunoaștere a numerelor 

naturale de la 0 la 10; 

- compararea mulțimilor; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 10; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc. 

 

-ex. de descompunere a 

numerelor naturale; 

-ex.–joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

- asociază 

mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de 

numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, din 

1 în 1, în 

concentrul 0-10; 

- copiază, 

transcrie şi scrie 

după dictare 

cifrele; 

 

 

Evaluarea orală şi 

scrisă 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

Evaluări curente 

 

 

Probe scrise, fişe de 

lucru 

 

 

 

Probe scrise, fişe de 

lucru 
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Preșcolarul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 10, dar are 

capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie 

semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

 

Prin acest program vom urmări: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

- să exploreze 

modalităţi 

variate de 

compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0-10 

cu suport 

intuitiv; 

 

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora 

 

 

-compune și 

descompune 

numerele 

naturale pana la 

10 

 

 

 

 

 

- folosește 

termeni specifici 

 

4.Dezvoltarea 

capacităţii de 

explorare a spaţiului 

înconjurător 

-să identifice 

unele 

fenomene/relaţii 

din mediul 

apropiat 

-să formuleze 

explicații simple 

despre lumea 

înconjurătoare 

-jocuri 

-puzzle 

-lecturi dupa imagini 

-observari directe și 

indirecte 

-recunoaște și 

descrie 

fenomene ale 

naturii 

 

Probe scrise, fişe de 

lucru 
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• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT(P.I.P) 

                                                                                                              Vaidos Valentina 

Șc.Gimn. ,,Miron Cristea,,-Toplița,jud.Harghita 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI): M. N. J. 

DATA NAȘTERII: 09.X.2012 

CLASA: a II-a Step by Step 

ANUL ȘCOLAR: 2020-2021  

DIAGNOSTICUL: Retard psihic ușor. Tulburări mixte de învățare 

SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

• dezvoltarea vocabularului și a capacității de exprimare orală; 

• dezvoltarea deprinderilor de citire și scriere; 

• dezvoltarea capacităţilor de numărare  şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris, 

rezolvare de probleme. 

❖ OBIECTIVE: 

 PE TERMEN SCURT:  

• identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate;  

• citirea, în ritm propriu a unor cuvinte, enunțuri, texte scurte cunoscute; 

• scrierea corectă a cuvintelor, enunțurilor, a unor fragmente, texte scurte; 

• scrierea, citirea și formarea numerelor 0-100, 0-1000; 

• compararea și ordonarea numerelor; 

• efectuarea operațiilor de adunare și scădere fără trecere peste ordin și cu trecere peste ordin; 

• rezolvarea de probleme cu una sau două operații. 

 

 PE TERMEN MEDIU:  

• dezvoltarea exprimării orale; 

• dezvoltarea deprinderilor de citire și scriere; 

• dezvoltarea capacităţilor de numărare  şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris, 

rezolvarea de probleme  

•  

❖ DURATA PROGRAMULUI: ian.2021-iun.2021 

❖ DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: cognitiv – Comunicare în limba română, 

Matematică și explorarea mediului 

❖ DATA ELABORARII PIP: ian.2021 

❖ DATA REVIZUIRII  PIP:  .................................. 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR: 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operaţional 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare şi aprecierea 

evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

1 

- să formuleze 

enunțuri proprii în 

diverse situații de 

comunicare 

- să povestească în 

succesiune logică 

evenimente; 

- exerciții de pronunție, 

realizare a acordurilor; 

- jocuri de rol;  

- oferirea unor informaţii 

despre sine, despre familie, 

colegi, despre activităţile 

preferate etc., folosind 

enunţuri simple  

- formularea unor întrebări 

şi răspunsuri prin care se 

solicită lămuriri sau 

informaţii referitoare la 

diverse teme din sfera de 

interes a copiilor, texte 

audiate; 

- exersarea unor formule de 

adresare, de solicitare, de 

mulţumire, adaptate 

interlocutorului  

- relatarea unor evenimente 

semnificative din viaţa 

proprie sau din activitatea 

şcolară/ a clasei; 

- formularea de enunţuri pe 

baza unei imagini/ suite de 

imagini sau folosind cuvinte 

date, texte audiate; 

- dialoguri în pereche sau în 

grup; 

- povestire după imagini, cu 

ajutorul întrebărilor, softuri 

educaționale. 

ian.-feb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mar.-apr. 

 

 

 

- se exprimă corect în 

propoziții; 

- formulează enunțuri 

proprii cu cuvinte date, după 

imagini, cu sprijin, apoi 

individual; 

- povestește, utilizând un 

limbaj propriu; 

- participă la diferite situații 

de comunicare; 

 

- obs. sist. 

aprecieri verbale 

recompense 

chestionare orală 

 

 

2 

- să identifice 

sunete, silabe, 

cuvinte în enunţuri 

rostite cu claritate 

- să despartă corect 

- jocuri didactice; 

- denumire, descriere 

imagini; 

- exerciţii de dezvoltare a 

auzului fonematic; 

ian.-feb. 

- identifică cuvintele dintr-o 

propoziţie, silabele, sunetele 

unui cuvânt, poziţia 

sunetelor; 

- formează cuvinte din 
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în silabe; 

- să schimbe sensul 

unui cuvânt prin 

schimbarea unui 

sunet/literă;  

- să identifice 

cuvinte date după 

criterii precum: 

număr de sunete, 

sunet iniţial, sunet 

final; 

- să formeze 

cuvinte din silabe, 

litere date; 

- să ordoneze/ 

delimiteze  

cuvintele pentru a 

obține propoziții 

corecte; 

- să pună în 

corespondenţă  un 

cuvânt/ propoziţie 

cu imaginea 

potrivită/ 

corespunzătoare; 

- exerciții-joc de schimbare 

a sunetului/literei, 

identificare a unui cuvânt; 

- sarcini individuale, 

împărțite în etape mici, 

însoțite de exemple practice, 

indicații verbale; 

- oferirea frecventă de 

feedback pozitiv; 

- formare de cuvinte din 

silabe /litere date; 

- ordonarea/ delimitarea 

cuvintelor pentru a obţine 

propoziţii; 

- exerciții, jocuri de asociere 

de silabe/ cuvinte, 

completare de enunțuri; 

- sarcini individuale, 

împărțite în etape mici, 

însoțite de exemple practice, 

indicații verbale; 

- oferirea frecventă de 

feedback pozitiv; 

 

silabe/litere date; 

- ordonează, delimitează 

cuvinte pentru a obține 

propoziții; 

- asociază cuvinte/enunțuri 

cu imaginile coresp.; 

 

- obs. sist. 

aprecieri verbale 

recompense 

chestionare orală 

probe practice, scrise, fișe 

de lucru 

3 

- să citească corect 

cuvinte, propoziții, 

texte scurte; 

- să formuleze 

răspunsuri corecte 

la întrebări asupra 

unui text cunoscut; 

 

- exerciţii de citire selectivă, 

conştientă a unor cuvinte, 

enunţuri, un scurt fragment. 

- formare de cuvinte şi 

enunţuri; 

- formularea unor răspunsuri 

la întrebări asupra unui text 

cunoscut; 

Sem.  

al II-lea 

 

 

 

- citește, în ritm propriu, 

cuvinte, propoziţii, texte 

scurte cunoscute; 

 

- obs. sist. 

aprecieri verbale 

recompense 

chestionare orală 

probe practice, scrise, fișe 

de lucru 

4 

- să scrie corect  

cuvinte, propoziții, 

texte scurte, 

respectând titlul, 

- copiere, transcriere, 

dictare; 

- exerciţii de scriere a unor 

cuvinte, propoziţii, texte 

Sem.  

al II-lea 

- scrie  corect litere, silabe, 

cuvinte, propoziţii, texte 

scurte; 

- utilizează corect 
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alineatul, spaţiul 

caietului; 

- să utilizeze corect 

majuscula, semnele 

de punctuaţie, 

regulile de 

ortografie; 

 

scurte cunoscute, cu 

respectarea semnelor de 

punctuație și a regulilor de 

ortografie; 

- redactarea unor enunţuri, 

cu sprijin; 

- sarcini scurte și simple; 

- explicații suplimentare, 

modele; 

 

majuscule, semnele de 

punctuaţie, regulile de 

ortografie; 

- redactează enunţuri simple 

şi dezvoltate; 

 

- obs. sist. 

aprecieri verbale 

recompense 

probe practice, scrise, fișe 

de lucru diferențiate 

 

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv operaţional 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare şi aprecierea 

evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

1 

- să scrie, citească, 

formeze nr. naturale 0-

0-100, 0-1000; 

- să numere crescător și 

descrescător în 

concentrul 0-100, 0-

1000; 

- să identifice numere 

care îndeplinesc 

condiții date (vecini, nr. 

pare-impare, 

consecutive etc.); 

- să compare și să 

ordoneze nr. 0-100, 0-

1000; 

 

- exerciţii de formare, 

numărare, ordonare, 

comparare, compunere şi 

descompunere. 

- indicații verbale și scrise 

simple; 

- utilizarea terminologiei: cu 

atât mai mare, mai mic, cu atât 

mai mult / puţin, sumă, total, 

diferenţă, adaugă, micşorează 

etc.. 

- folosirea simbolurilor, 

sublinierilor, culorilor pentru 

evidențierea informațiilor 

cheie; 

 

Ian-feb.  

(0-100) 

 

 

Apr.-mai 

(0-1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- numără crescător și 

descrescător cu pas dat; 

- scrie corect numerele; 

- compune și descompune 

numere cu ajutorul 

obiectelor, în/din zeci şi 

unităţi; 

- compară numerele; 

- identifică numerele pare și 

impare...; 

- probe practice, orale, 

scrise; 

- fişe de lucru diferenţiate; 

- chestionare orală; 

- observare sistematică; 

 

2 

- să efectueze corect 

exerciţii de adunare şi 

scădere în concentrul 0-

31, 0-100, 0-1000 cu şi 

fără trecere peste ordin; 

 

- exerciţii de adunare şi scădere 

cu numerele 0-31, 0-100, 0-

1000; 

- indicații verbale și scrise 

simple; 

- feed-back permanent; 

feb.-mar. 

(0-100) 

Apr.-mai 

(0-1000) 

 

 

- efectuează corect adunări 

şi scăderi cu şi fără trecere 

peste ordin; 

- probe practice, orale, 

scrise; 

- fişe de lucru diferenţiate; 

- chestionare orală; 
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- observare sistematică; 

 

3. 

- să utilizeze corect 

terminologia: termeni, 

sumă, total, diferenţă, 

cu atât mai mult / puţin, 

mai mare , mai mic …; 

- să rezolve corect 

probleme cu una sau 

două operaţii, folosind 

imagini, scheme, 

obiecte; 

- indicații verbale și scrise 

simple; 

- utilizarea terminologiei: cu 

atât mai mare, mai mic, cu atât 

mai mult / puţin, sumă, total, 

diferenţă, adaugă, micşorează 

etc.. 

- folosirea simbolurilor, 

sublinierilor, culorilor pentru 

evidențierea informațiilor 

cheie; 

- rezolvare de probleme care 

presupun una sau două operaţii 

( identificarea datelor şi a 

întrebării problemei; 

identificarea cuvintelor care 

sugerează operaţii aritmetice; 

rezolvarea problemei, folosind 

desene, obiecte, scheme; 

verbalizarea etapelor; 

rezolvarea problemei cu plan 

de rezolvare); 

- sarcini individuale, împărțite 

în etape mici, însoțite de 

exemple practice, indicații 

verbale; 

- oferirea frecventă de 

feedback pozitiv; 

Apr.-iun 

- rezolvă exerciţii, probleme 

utilizând corect 

terminologia; 

 - rezolvă probleme cu o 

operaţie, cu două operaţii; 

- probe practice, orale, 

scrise; 

- fişe de lucru diferenţiate; 

- chestionare orală; 

- observare sistematică; 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT PENTRU TERAPIA LOGOPEDICĂ 

Rusu-Platon Carmen 

C.J.R.A.E. Tulcea 

Date personale elev:                                                                                                                                                        

Nume, prenume: C. P.                                                                                                          

Clasa: Grădiniță- grupa mare 

Data nașterii: 29.X.2014              

Domiciliul: -  

Diagnostic medical: Autism infantil 

                                  Întârziere mintala moderată (QI aprox. 50) 

                                  Spasme infantile 

 

 Diagnostic logopedic:  Întârziere în dezvoltarea vorbirii 

 

Perioada: an școlar 2020-2021 

Obiective generale: 

❖ Stimulare polisenzorială si dezvoltarea motricității generale; 

❖ Exersarea abilității de receptare a mesajului verbal și nonverbal; 

❖ Formarea, exersarea abilității de structurare a mesajului oral; 

Obiective specifice:     

❖ Depistarea dizabilităților și stimularea cooperării elevilor în activitățile de terapie a tulburărilor de limbaj; 

❖ Dezvoltarea motricității generale, cu precădere a aparatului fonoarticulator; 

❖ Formarea și dezvoltarea capacității de diferențiere perceptivă; 

❖ Îmbunătățirea capacității de orientare; 

❖ Educarea respirației, a echilibrului: inspir – expir; 

❖ Dezvoltarea auzului fonematic și a capacității de analiză și sinteză fonetică; 

❖ Exersarea abilității de receptare a mesajului verbal și nonverbal; 

❖ Îmbunătățirea înțelegerii relațiilor spațiale și temporale; 

❖ Recunoașterea schemei corporale proprii cât și a celuilalt;  
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❖ Emiterea corectă a sunetelor afectate; 

❖ Îmbogățirea vocabularului; 

❖ Redarea și/sau întărirea încrederii în forțele proprii, în comunicare  

Evaluare inițială  :  

Instrumente folosite în evaluare- probe aplicate de logoped: fisa de examinare logopedică complexă, probe curriculare, discuții cu cadrul 

didactic și cu părinții, convorbire individuală și în grup, observația spontană și dirijată. 

Capacități- competențe- abilități- lacune- nevoi : 

- nu reacționează  la comenzile vocale; 

- nu își exprimă verbal nevoile; 

- imită gesturi simple ocazional (bate din palme când ii place ceva);  

- face progrese în manipularea obiectelor; 

- are formată parțial deprinderea de autonomie personală; 

- capacități reduse de învățare comportamentală prin imitație; 

- posibilități reduse  de comunicare orală, relativ bune gestuală, expresivă ;  

- nu identifică situațiile sociale;                                                                                           

- toleranță scăzută la frustrare, nevoie de identificare, relaționare în  concordanță cu momentul ivit, carențe afective, nevoia de valorizare și   

recunoaștere socială, coordonare psihomotrică relativ bună. 

Intervenții antecedente:  a beneficiat 
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Derularea programului de intervenție 

Domeniul de intervenție : Întârziere în dezvoltarea limbajului 

Motiv de referință: diminuarea dizabilităților printr-un antrenament continuu și gradat pentru aducerea subiectului la un nivel mai bun de 

funcționalitate psihică generală, pentru a putea dobândi o experiență cognitivă superioară. 

Recomandări și observații privind terapia: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a motricității fine; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

generale 

Obiective pe termen 

scurt 

Activități de terapie Metode/tehnici/ 

mijloace 

Data Evaluare/ 

Observații 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimulare 

polisenzorială 

 

1. Receptarea 

semnalelor, 

stimulilor din 

mediul 

apropiat, cu 

acordarea de 

semnificații 

corespunzătoa

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Exerciții de ascultare și identificare a 

unor semnale sonore (zgomote, sunete, 

onomatopee) : 

  - exerciții de localizare și de denumire a 

zgomotelor; 

  - specifice mediului ambiant sau 

provocate; 

  - exerciții de identificare și reproducere a 

sunetelor emise de animale (onomatopee); 

  - exerciții de diferențiere a sunetelor emise 

de diverse instrumente muzicale; 

➢ Dezvoltarea atenției auditive  

• să răspundă la diverse semnale 

sonore: fluierat, clinchet de clopoțel, bătăi 

din palme, imitări de animale, etc. prin 

anumite mișcări convenite de comun acord: 

mișcări ale picioarelor, ridicări de brațe, 

alegeri de obiecte, jucării, imagini, etc.;  

• Se execută mișcări ritmice de brațe, 

picioare, cap, corp, la comandă și în ritmul 

dat de logoped; 

• Se execută împreună cu logopedul 

cântece sau recitări ritmice, asociate cu 

mișcări ritmice ale membrelor sau ale 

întregului corp ; 

➢ Exerciții de identificare a stimulilor 

vizuali 

 

 

explicația; 

conversația; 

exercițiul; 

 

 

 

 

 

 

animale de 

jucărie; 

planșe; 

jetoane; 

jucării; 
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  - exerciții de identificare obiectuală și 

imagistică; 

   - exerciții – joc de clasificare, seriere, 

grupare, sortare după un criteriu (culoare, 

formă, mărime, asperitate (neted/aspru); 

 

 

➢ Dezvoltarea capacității de 

discriminare vizuală și a memoriei 

vizuale 

• Se alcătuiesc perechi de imagini; 

• Se plasează câteva obiecte pe masă. 

• Se prezintă trei sau mai multe 

desene dintre care două sunt identice. 

Trebuie să descopere cele două desene 

identice. 

➢ Exerciții de recunoaștere a stimulilor 

olfactivi și gustativi 

         - exerciții de identificare a diferitelor 

fructe si alimente după miros / gust; 

➢ Exerciții de discriminare tactil-

kinestezică 

• jocuri de încastrări cu ochii închiși, 

doar pe baza simțului tactil – kinestezic, la 

început cu deschiderea intermitentă a 

ochilor și/ sau dirijați verbal de către 

logoped, apoi fără ajutor vizual sau verbal; 

➢ Exerciții de antrenare asociată a 

analizatorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jetoane; 

puzzle; 

incastru; 

casetofon; 

casete audio; 

fructe; 

alimente; 

jucării; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- permanent, în 

fiecare ședințǎ 

 

 

 

 

 

 

- exercițiile de 

dezvoltare a 

coordonării oculo 

– manuale se 

asociază cu 

verbalizări legate 

de activitatea 

manuală 
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2. Dezvoltarea 

capacității de 

orientare 

spațială și a 

recunoașterii 

schemei 

corporale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Exerciții de receptare a unor mesaje 

vizând comportamentul de ascultător / 

privitor : “Să ascultăm !; Să privim !; Să 

mirosim !; Să pipăim!” 

 

➢ se execută diferite mișcări cu 

trunchiul, mâinile sau picioarele ca răspuns 

la comenzile verbale date de către logoped, 

cu și fără model; 

➢ Pentru recunoașterea schemei 

corporale proprii se denumesc diferite părți 

ale corpului, la început cele mari: cap, 

trunchi, membre, apoi detalii: ochi, nas, 

gură, urechi, sprâncene, umăr, cot, 

genunchi, degete, etc. 

➢ Același exercițiu dar cu precizarea 

poziției: stânga – dreapta (mâna dreaptă, 

piciorul stâng, ochiul drept, etc.) 

➢ Exerciții de reconstituire a obiectului 

din părți (păpușa demontabilă) 

➢ Se prezintă fotografii sau desene cu 

persoane și se denumesc părțile corpului; 

 

 

➢ Exerciții de recunoaștere a 

anotimpurilor după trăsăturile lor 

caracteristice: ploaie (caldă, rece), ninsoare, 

frig, ger, timp frumos, soare, cald, după 

efectele acestora asupra naturii (copaci 

 

 

 

exerciții; 

jocuri de rol; 

ilustrații; 

diverse obiecte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

executată sau 

legate de 

activitatea de 

terapie a 

tulburărilor de 

limbaj 

 

 

 

- permanent, în 

fiecare ședințǎ 
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3. Dezvoltarea 

capacității de 

înțelegere a 

relațiilor 

temporale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Educarea 

echilibrului 

static și 

dinamic și a 

controlului 

mișcării în 

general 

 

 

 

 

înmuguriți, plini de frunze, cu frunze 

îngălbenite, goi de frunze), sau după cum 

se îmbracă oamenii, ce activități se fac pe 

câmp sau în grădini, livezi, activitățile 

școlare, etc. 

➢ Precizarea și repetarea celor patru 

anotimpuri; 

 

 

➢ Stat într-un picior, cu și fără sprijin de 

brațe 

➢ Mers în linie dreaptă pe covor , pe o 

scândură, pe banca de gimnastică; 

➢ Mișcări de picioare: ( gimnastică 

ritmică: ridicări, flexări, întinderi, dans, 

bicicleta, urcatul / coborâtul scărilor, 

urcatul pe scaun / pe  scară, etc.) 

➢ Mișcări ale brațelor – sincronizat și 

alternativ, utilizând mingi sau baloane; 

➢ Sărit într-un picior cu și fără sprijin;  

Notă: majoritatea exercițiilor se pot asocia 

cu verbalizări 

➢ Jocuri cu baloane și mingi: prindere, 

aruncare, strângere în pumn, frământare 

etc.; 

➢ Bobinarea sârmei, a aței pe papiotă; 

ghemul de lână; 

➢ Activități de prindere, împingere, 

tragere de obiecte; 

 

 

 

 

 

 

 

conversația; 

demonstrația; 

munca dirijată si 

independentă; 

planșa “corpul 

uman”; 

jetoane; 

puzzle; 

incastru; 

casetofon; 

casete audio; 

fructe; 

alimente; 

jucării; 
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5. Dezvoltarea 

capacității de 

coordonare 

oculo – 

motorie 

 

 

 

➢ Îmbinare, montare, înșurubare-

construcție, etc., utilizând cuburi, bețișoare, 

jocuri de montaj, jocuri de construcție; 

➢ Înșirare de mărgele, nasturi, paste 

făinoase, etc., pe fire de ață, sârmă, nailon; 

➢ Modelaje din plastilină 

➢ Mototoliri de hârtie; 

➢ Încastrări de figuri geometrice și 

jocuri „Puzzle”;  

➢ Decupaje, lipituri, (colaje cu diferite 

materiale); 

➢ Exerciții de colorare cu respectarea 

conturului; 

 

explicația; 

demonstrația; 

munca 

independenta, 

supravegheata; 

minge 

cuburi; 

puzzle; 

cartoane; 

lipici; 

acuarele; 

plastilina; 

șabloane; 

markere; 

mărgele; 

jucării. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Auzul 

fonematic si 

modalități de 

exersare 

/dezvoltare a 

sa 

 

1. Educarea si 

exersarea auzului 

fonematic 

 

 

 

 

➢ Exerciții de emitere independentă a 

fonemelor 

➢ Exerciții de rostire de silabe, cuvinte 

➢ Exersarea simțului ritmic (bătăi din 

palme, jocuri cu ritm și mișcare, 

structuri euritmice) 

➢ Exerciții de diferențiere auditivă 

  

 

 

 

 

 

 

 - permanent, în 

fiecare şedinţǎ 
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2.  Exersarea 

aparatului 

fonoarticulator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Exerciții de diferențiere a sunetelor 

surdă-sonoră 

➢ Exerciții -joc de rostire a perechilor 

paronimice 

 

 

 

 

 

➢ Exerciții de coordonare generală 

➢ Antrenamente ludice de exersare a 

aparatului fono-articulator 

(gimnastică maxilară, linguală, 

pentru buze, obraji, văl palatin etc.) 

 

Dezvoltarea motricității faciale 

➢ ridicarea și coborârea sprâncenelor; 

➢ închiderea alternativă a ochilor; 

➢ clipitul concomitent și alternativ; 

➢ alternanță: zâmbet – încruntare; 

grimase faciale alternative: stânga – dreapta 

Dezvoltarea motricității obrajilor și 

buzelor  

➢ se umflă simultan ambii obraji cu 

buzele închise; apoi se lovesc ușor 

obrajii pentru expulzarea aerului; 

➢ se umflă alternativ obrajii prin 

trecerea aerului din dreapta în stânga 

și invers; 

explicația; 

demonstrația; 

jocul; 

exercițiul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- permanent, în 

fiecare ședințǎ 
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➢ se sug obrajii către interiorul 

cavității bucale; 

➢ se fac mișcări ce imită suptul; 

➢ se ridică alternativ comisurile 

buzelor ; 

➢ se alternează țuguirea buzelor cu 

zâmbitul; 

➢ se prinde o hârtie, (sau cartonaș, 

jucărie, etc.) între buzele ținute 

strâns și se mișcă sus – jos apoi se 

revine la tensiunea normală buzelor; 

➢ cu buzele în tensiune normală se 

suflă ușor în  bucățele de hârtie, 

fulgi, vată, balon, etc. 

➢ se suflă cu putere bile într-un 

jgheab, morișcă, fluier, într-un vas 

cu apă (să facă valuri sau cu paiul să 

facă bulbuci ), se umflă un balon etc. 

➢ se provoacă vibrarea buzelor separat sau în 

asociere cu vibrarea limbii; 

Dezvoltarea motricității linguale 

➢ Pentru motricitatea limbii se pot face 

exercițiile clasice : săgeată, lopată, 

ceșcuță, jgheab, executate inițial în 

afara gurii apoi se retrage ușor limba 

în gură, menținând poziția realizată 

anterior ; 

➢ Se împinge limba pe un obraz  

➢ („bomboana”, „măseaua umflată”), 

 

 

 

 

 

 

explicația; 

demonstrația; 

jocul; 

exercițiul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în această fază 

se cere elevului să 

pipăie gâtul 
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apoi pe celălalt; 

➢ Se „curăță” dinții cu limba atât pe 

exterior cât și pe interiorul arcadei 

dentare superioare/  inferioare; 

➢ Se trece vârful limbii pe buzele de 

sus apoi pe cele  de jos, alternativ : 

stânga – dreapta,  și / sau rotativ  

➢ Se ridică vârful limbii încercând să 

atingă nasul; 

➢ Se scoate limba „lopată” și se lasă 

pe bărbie; 

➢ Se ridică vârful limbii și se „pipăie” 

bolta palatină; 

➢ Se „linge mierea” de pe palatul dur; 

➢ Se așază limba pe bolta palatină în 

spatele dinților  și se coboară cu 

zgomot („plescăitul”); 

➢ Se ating alternativ comisurile 

buzelor cu vârful limbii, cu diferite 

deschideri ale gurii; 

➢ Se ridică și se coboară limba în 

condițiile deschiderii în diferite 

unghiuri ale mandibulei; 

➢ Se trece vârful limbii pe vârful 

dinților superiori / inferiori, de la 

stânga la dreapta și invers; 

➢ Se ridică vârful limbii pe / sub buza 

superioară și se retrage cu un 

plescăit; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația; 

demonstrația; 

jocul; 

exercițiul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logopedului 

pentru a simți 

cum se ridică și 

coboară partea 

dorsală a limbii, 

apoi să execute 

singur cu 

autoverificare pe 

propriul gât;  
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➢ Se lipește limba „lopată” de 

suprafața palatului și se desprinde cu 

un plescăit („dopul de șampanie”); 

➢ Se așază limba „lopată” între dinți, 

sprijinită de buza inferioară și se 

pronunță: „bea” sau „mea” ; 

➢ Cu limba „lopată” se șterge bolta 

palatină; 

➢ Se așază limba „lopată” între buze și 

se suflă puternic realizând vibrarea 

limbii cu și apoi fără vibrarea 

concomitentă a buzelor; 

➢ Cu degetul arătător sub limba 

așezată între dinți, se provoacă 

vibrarea mecanică a vârfului limbii; 

➢ Se ridică rădăcina limbii către palat , 

cu maxilarele  deschise la început, 

apoi cu ele închise;  

➢ Cu vârful limbii sprijinit pe 

alveolele din spatele dinților 

inferiori, se execută o mișcare 

puternică de împingere a părții 

dorsale a limbii înspre afara gurii, 

aceasta fiind larg deschisă; 

➢ Aceeași mișcare cu dinții superiori 

răzuind limba; 

Dezvoltarea motricității mandibulare  

➢ se lasă ușor capul pe spate și se 

deschide gura, cu mandibula aflată 
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în relaxare apoi se revine încet la 

poziția inițială; se repetă de 1 – 2 

ori; 

➢ se deschide și se închide alternativ 

gura, unghiurile de deschidere 

variind de la cel mai mare la cel mai 

mic și invers; 

➢ se mișcă maxilarul inferior stânga – 

dreapta separat, apoi alternativ; 

➢ se imită rumegatul în ambele 

sensuri; 

➢ se mișcă mandibula înainte și înapoi; 

➢ se apasă cu limba pe alveolele 

inferioare și se dirijează mișcarea 

mandibulei prin apăsarea limbii; 

Dezvoltarea motricității uvulare  

➢ ridicarea și coborârea uvulei în 

respirația pe gură și nas: cu ambele 

nări/ cu o nară  apăsată cu degetul; 

➢ ridicarea și coborârea uvulei în: 

gargară, căscat, „grohăitul porcului”, 

sforăit etc. 

➢ masajul uvulei cu o spatulă  sau cu 

degetul; 

➢ ” înghițitul în sec” 

➢ automasajul uvulei cu rădăcina 

limbii, mișcările limbii fiind 

controlate de subiect prin 

cuprinderea gâtului cu palma 

explicația; 

demonstrația; 

jocul; 

exercițiul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să-și 

autocontroleze 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                                                             IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2334 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Exersarea inspir-

expirului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Exersarea vocii 

(întindere, intensitate, 

rezistenta) 

 

 

 

 

 

 

5. Formarea abilității 

de vorbire reflectată și 

independentă: 

ridicată spre bărbie; 

 

 

➢ Exerciții- joc de respirație 

nonverbală (suflatul în lumânare, 

umflarea balonului, utilizarea 

jucăriilor de suflat etc. ) 

➢ Exerciții- joc de respirație cu 

emiterea vocalelor/ silabelor 

deschise  

➢ Exerciții pentru reglarea ritmului 

respirator și pentru realizarea 

echilibrului inspir-expir 

➢ Exerciții de expir prelungit cu 

rostirea unui material verbal gradat 

ca dificultate  

Notă : Exercițiile se vor executa, sub formă 

de joc, în mod ritmic, exerciții de suflat cu 

ajutorul unor obiecte pentru a-și controla 

forța și direcția expirului 

➢ Exerciții de vocalizare în registru 

mediu, acut și grav 

➢ Exerciții de vocalizare în ritm lent, 

moderat, rapid și cu intensitate 

diferită (în șoaptă, obișnuit, tare) 

➢ Reproducerea unei linii melodice 

simple (emitere vocalică) 

 

➢ Întărirea sunetelor existente deja în 

 

 

 

 

explicația; 

demonstrația; 

jocul; 

exercițiul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respirația corectă, 

prin punerea 

mâinilor pe 

abdomen și torace 

asociat cu privirea 

în oglindă pentru 

evitarea ridicării 

umerilor în inspir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în funcție de 

capacitatea 

copilului 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicarea 

nonverbală și 

verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la nivel fonematic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ascultarea și 

întelegerea 

mesajelor 

orale scurte 

exprimate de 

terapeut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utilizarea în 

comunicare a 

modelelor de 

exprimare 

repertoriu 

➢ Emiterea de sunete noi prin imitație 

(vorbire reflectată) 

          - exerciții de articulare vocalică  

          - exerciții de articulare a consoanelor 

➢ Exerciții de reproducere de sunete 

onomatopeice produse de diferite 

obiecte și animale  

➢ Exerciții și jocuri cu silabe logatomi; 

 

➢ Exerciții aplicative de executare de 

comenzi verbale simple  

➢ Exersarea unor comenzi verbale 

potrivite la mediu ambiant  

➢ Exerciții de ascultare și înțelegere a 

unor mesaje accesibile, însoțite de 

suport concret- intuitiv (obiectual/ 

imagistic) 

➢ Exerciții de formare a 

comportamentului de ascultător 

(exerciții – tip postaudiție privind 

punerea în corespondență cuvânt – 

obiect/ imagine și enunț scurt – 

imagine/ acțiune) 

➢ Joc de rol cu imitarea unor acțiuni/ 

simularea unei convorbiri telefonice 

(roluri situaționale) 

➢ Exerciții de identificare a 

unor modele de exprimare 

 

 

 

 

explicația; 

demonstrația; 

jocul; 

exercițiul; 

 

 

 

 

 

 

 

- permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- permanent 
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nonverbală 

(mimică, 

gesturi) 

 

nonverbală: 

        - citirea expresiilor mimico-faciale 

(bucurie, tristețe, supărare, etc.) de pe fața 

terapeutului/ în imagini sugestive; 

        - perceperea și preluarea unui model 

gestual/ mimico-gestual; 

➢ Exerciții pentru dezvoltarea 

abilității de a elabora răspunsuri 

emoționale, exprimate mimico-

gestual (plăcere, bucurie, tristețe, 

etc) 

➢ Exerciții de asociere suport 

imagistic – expresie mimico-facială; 

➢ Jocuri cu marionete 

➢ Jocuri de rol 
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PLAN DE INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 
                                      Enache Mirela 

Școala Gimnazială „Dimitrie Gusti” Nereju 

Grădinița Brădăcești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Numele și prenumele preșcolarului:C.Ș.S. 

Data naşterii:19.X.2014 

Domiciliul:Comuna Nereju,Județul Vrancea  

            Date familiale: 

Mama :C.A. 

Tata :C.T. 

-posibilitaţi reduse de creştere şi educare; 

 

        Diagnostic medical: se încadrează în gradul GRAV de handicap-cu asistent personal ,drept care 

se eliberează certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap nr.1071 din 

24.10.2017,anexat alăturat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu planul de 

abilitare-reabilitare al copilului cu dizabilități din data de 04.10.2017. 

CARACTERIZAREA GENERALĂ A SUBIECTULUI: 

   -are o stabilitate comportamentala ,cu uşoare variaţii;  

-din punct de vedere relațional se poate integra uşor într-un colectiv (exercită preferinţe 

pentru persoanele care îi acordă mai multă atenţie),este supus si nu se manifestă violent 

față de colegi. 

STRATEGII DE INTERVENŢIE 

 I.IDENTIFICAREA SITUAŢIEI  

II-DIAGNOZA SI PROGNOZA 

Colectarea informaţiilor s-a realizat prin : 

 -discuţii cu mama;  

 -analiza produselor activităţii (desene,fise)  

-observarea comportamentului. 

 

FISA DE OBSERVAŢIE A ACTIVITATI LOR  LA GRADINITA 

Diagnostic psihologic: 

            -capacitate slabǎ de efort, concentrare redusă 

-atenţie destul de   greu de captat,  

-stare de agitaţie psihomotorie,  

-negativist, capricios 

-labilitate emoţională 
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Evaluare pedagogică: 

- necooperant 

- nu se poate exprima prin vorbire – retard de limbaj 

- nivel de inteligenţă slab 

- nu are formate deprinderi practice 

            - atras de obiecte si situaţii diverse 

 

Specialişti care intervin in aplicarea programului: 

 

-educatoarea:- ludoterapie, terapie cognitivǎ, stimulare psihicǎ intensivǎ – prin activitatea la   

grupa  

 

-psihologul – consilierea mamei 

-prof. logoped  - terapie logopedică a copilului 

 

Manager de caz servicii psihoeducaționale:Prof.Înv.Preșc. Enache Mirela,Grădinița Brădăcești 

 

Scopul:  

 Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrǎrii lui in grupul de copii şi în 

activitǎţile specifice grǎdiniţei. 

 

Obietive cadru (pe termen lung): 

  -dezvoltarea abilitǎţilor cognitive specifice vârstei preşcolare; 

  -dezvoltarea abiliţǎtilor de comunicare;  

- socializare,relaţionare; 

  -însuşirea unor deprinderi elementare; 

  -creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare motrică . 

 

Intervenţia educatoarei în cadrul grǎdiniţei: 

Tipuri de activitate: 

  - educarea limbajului 

  - activitaţi practice 

  - activitati artistico-plastice 

  - activitaţi de educaţie fizicǎ 

 

 Strategii  centrate pe copil ale  educatoarei : 

  -valorificarea maximǎ a jocurilor 

  -procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate  

  -stimularea corespunzatoare a senzaţiilor si percepţiilor 

  -valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din gradiniţǎ cu care copilul 

vine în contact (care influenţeazǎ în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, senzorială 

si socială a copilului). 
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-individualizarea  metodelor folosite pentru copiii cu dizabilitati;  

-adaptarea materialului didactic folosit la fiecare activitate; 

-procurarea materialului de sprijin atunci cand este nevoie; 

-organizarea unor activitati la care sa participe toti copiii; 

-construirea unei imagini pozitive despre sine-pe fondul  unor activitati de grup orientate spre 

valorizarea posibilitatilor fiecaruia si pe un sistem de relatii pozitive intre educatoare si copil si 

intre copii. 

 

 Resurse, mijloace: 

  -material didactic adecvat fiecǎrei activitaţi 

  -jucării 

  -rechizite 

  -CD- player, CD-uri (cântece pentru copii) 

  -cǎrţi cu imagini, cǎrţi de colorat 

   -planşe, jetoane 

            Metode şi instrumente de aplicare: 

  -jocul 

  -percepţia şi manipularea de obiecte 

  -conversaţia 

  -explicaţia 

  -exerciţiul 

 Ţinta 1: 

Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare: 

 -sǎ perceapǎ şi  sǎ rosteascǎ cuvinte 

 Ţinta 2: 

Terapia cognitivǎ: 

 -sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ obiecte 

 -sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ persoanele cu care vine în contact 

 -sǎ cunoascǎ bine spaţiul grǎdiniţei cu care vine în contact 

 Ţinta 3: 

Dezvoltarea motricitǎţii: 

 -sǎ utilizeze obiecte, jucǎrii – usor de manevrat 

 -sǎ recunoascǎ anumite obiecte, jucǎrii 

 -sǎ ştie sǎ se autoserveascǎ şi  sǎ aşeze la locul lor obiectele utilizate 

 -sǎ ofere şi altor copii jucǎriile pe care le foloseşte 

  

Metode şi instrumente de evaluare: 

 -evaluare oralǎ 

 -observaţie directǎ 

 -evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice etc. 

Recomandări particulare:Pe parcursul intervenției se va ține cont de manifestările copilului precum: 

comportamente disruptive, autostimulări, tulburări senzoriale sever afectate pe toate cele 7 arii 

senzoriale, stereotipii și anxietate crescută. 
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Rolul și modul de implicare a părinților în program 

Mama va ține legătura cu specialiștii care lucrează cu copilul și îi va informa despre schimbările de 

rutină, dacă acestea apar, pentru armonizarea demersului didactic, în sensul eliminăii stresului 

determinat de aceste schimbări asupra copilului. 
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DOMENIUL OBIECTIVE PE TERMEN 

SCURT 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI CRITERII 

MINIMALE DE 

APRECIERE A 

PROGRESELOR 

METODE ȘI 

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

RESPONSABIL 

COGNITIV  Să sorteze obiecte/jucării în 

sala de grupă; 

 Să grupeze obiectele după 

un criteriu dat(formă, 

culoare, mărime); 

 Să așeze obiectele 

(pe/sub/lângă); 

 Jocuri și exerciții  de sortare a 

obiectelor /jucăriilor din sala 

de grupă; 

 Jocuri și exerciții de sortare a 

jucăriilor/obiectelor după 

culori-roșu, galben, albastru; 

 Jocuri și exerciții de sortare a 

jucăriilor, obiectelor după 

mărime(mare-mic); 

 Jocuri și exerciții de plasare a 

obiectelor/jucăriilor în pozițiile 

spațiale relative indicate de 

educatoare(pe, sub, lângă); 

 Sortează jucării, 

obiecte din sala de 

grupă după criteriul 

formei, culorii, 

mărimii; 

  

 Grupează jucăriile 

după formă, 

mărime sau 

culoare; 

  

 Așază jucăriile/ 

obiectele/ pe, sub, 

lângă și pe sine pe 

și lângă; 

 Evaluare orală; 

 Observația; 

 Evaluarea 

continuă se va 

realiza prin 

utilizarea 

aprecierilor 

verbale și 

sublinierea 

progresului 

realizat în 

rezolvarea 

fiecărei sarcini; 

 Aprecieri 

stimulative; 

Educatoare; 

Părinți 

COMUNICARE ȘI 

LIMBAJ 

 Să indice/ aducă obiectele/ 

jucăriile numite de adult 

(formă, culoare, mărime); 

 Să execute/ recunoască 

acțiuni simple; 

 Să recepteze stimuli sonori 

din mediul apropiat; 

 Să redea verbal unele 

onomatopee/silabe; 

 Să execute exercițiile de 

 Limbaj receptiv- receptiv 

obiecte, culori, mărimi, poziții 

spațiale, acțiuni simple. 

 Jocuri și exerciții indicare/ 

aducere a obiectelor/ jucăriilor 

din grupă; 

 Jocuri și exerciții de indicare/ 

aducere a obiectelor/ jucăriilor 

de o anumită culoare; 

 Jocuri și exerciții de 

 Indică/ aduce 

jucării/ obiectele 

numite de adult; 

 Indică/ aduce 

jucăriile/ obiectele 

de o anumită 

culoare numite de 

adult; 

 Indică/ aduce 

jucăriile/ obiectele 

Evaluare orală și 

observarea 

comportamentului 

copilului; 

Evaluarea 

continuă se va 

realiza prin 

aprecieri verbale, 

stimulative pentru 

fiecare sarcină 

Educatoare; 

Părinți; 
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dezvoltare a aparatului 

verbal; 

indicare/aducere a obiectelor/ 

jucăriilor mari/ mici; 

 Jocuri și exerciții de plasare a 

obiectelor în anumite poziții 

spațiale relative( pe, sub, 

lângă); 

 Jocuri și exerciții de executare/ 

recunoaștere a unor acțiuni 

simple. 

 Limbaj expresiv 

 Jocuri și exerciții de ascultarea 

și identificare a unor semnale 

sonore: zgomote, sunete, 

onomatopee.Exemple: 

• Copilul la doctor: Aaa, aaa, 

aaa 

• Oile la stână: Bee, bee, bee 

• Șoferul claxonează: Tit, tit, 

tit 

• Mașina poliției: Ni-no, ni-

no, ni-no 

Jocuri și exerciții de mobilizare 

a aparatului verbal: 

„Suntem grași”-umflă obrajii; 

„Suntem slabi”-suge obrajii; 

„Ne spălăm pe dinți cu limba”; 

„Avem bomboane în guriță”; 

„Suflăm păpădia” etc. 

Jocuri și exerciții de denumire 

mari/ mici numite 

de adult; 

 Indică/ aduce 

jucăriile/ obiectele 

plasate într-o 

anumită poziție 

spațială relativă 

numite de adult 

(exemple: cubul de 

pe măsuță, cubul de 

sub măsuță); 

 Execută acțiuni 

simple indicate de 

adult. 

  

 Reacționează la 

stimulii sonori; 

 Redă verbal 

anumite 

onomatopee; 

 

 Execută exercițiile 

de dezvoltare a 

aparatului 

articulator; 

 

 Numește unele 

jucării; obiecte din 

sala de grupă 

dusă la bun 

sfârșit; 

Nu se va insista 

pe pronunțarea 

corectă a 

cuvintelor; 
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a unor obiecte/ culori/ poziții 

spațiale (cuvinte scurte); 

(cuvinte scurte); 

SOCIO-AFECTIV  Să își precizeze  numele; 

 Să exprime emoții simple; 

 Să arate cum se simte 

celălalt; 

 Să execute gesturi cu 

semnificație socială; 

 Să respecte reguli simple în 

grupă și în cadrul jocurilor; 

 Jocuri și exerciții de 

recunoaștere și precizare a 

propriului nume; 

 Jocuri și exerciții de 

recunoaștere și a expresiilor 

emoționale bucurie, tristețe, 

furie; 

 Jocuri și exerciții de executare 

a unor gesturi cu semnificație 

socială (mângâiem păpușa, 

întrebăm unde este, hrănim 

ursulețul etc.); 

 Jocuri și exerciții ce vizează 

relaționarea pozitivă cu ceilalți 

copii(„Cu cine ai făcut 

cunoștință?”-exprimarea 

însoțită de un zâmbet larg); 

 Jocuri cu reguli simple, fixe și 

clare (jocuri cu text și cânt, 

jocuri de mișcare etc.); 

 Activități de distribuire a unor 

sarcini simple(adună cuburile, 

așază creioanele pe etajeră); 

 Afișarea și reprezentarea 

regulilor de comportare în grup    

(facem rândul, stăm pe scăunel 

și ascultăm etc.); 

 Își spune numele; 

 Exprimă, prin 

imitație în oglindă, 

emoțiile bucurie, 

tristețe, furie; 

 Execută prin 

imitație, cu sprijin 

din partea 

adultului, gesturi 

cu semnificație 

social (mângâie un 

copil trist, oferă o 

jucărie unui copil 

cu care dorește să 

se joace); 

 Respectă reguli 

simple în cadrul 

jocului (cu sprijinul 

adultului); 

 Duce la bun sfârșit 

sarcini 

simple(adună 

jucăriile), cu 

sprijinul adultului; 

  

 Observarea 

comportamentului 

copilului; 

 Evaluarea orală 

prin aprecierea și 

încurajarea 

comportamentelor 

pozitive; 

Educatoare; 

Părinți; 

Consilier școlar; 
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PSIHO-MOTOR 

Formarea și 

dezvoltarea 

comportamentelor 

psihomotrice(schem

a corporală, 

laterilitatea) 

Să arate părțile principale 

ale corpului 

propriu/altora(cap, trunchi, 

mâini, picioare); 

Să arate ce se află pe cap         

(ochi, nas, gură, urechi, 

păr); 

Să execute acțiuni de 

prindere/aruncare a mingii, 

de manipușare a obiectelor; 

Să rupă hârtia; 

Să mototolească hârtia; 

Să înșire mărgele cu orificiu 

mare; 

Jocuri și exerciții de cunoaștere 

a schemei corporale proprii/ a 

colegilor de grupă/ pe imagini: 

„Luați seama bine, în picioare 

drepți”, 

„Faceți toți la fel ca noi”, 

„Mâna pe cap, ochi etc.”; 

Jocuri și exerciții de prindere a 

mingii 

Jocuri și exerciții de 

manipulare a obiectelor, 

jucăriilor; 

Exerciții pentru dezvoltarea 

motricității fine: rupere, 

mototolire, înșirare( „Mâncare 

pentru puișori”, „Mărgelele 

păpușii”); 

Arată capul, 

mâinile, picioarele, 

trunchiul propriu și 

al altor persoane; 

Arată ochii, nasul, 

gura, urechile, 

părul propriu și al 

altor persoane; 

Aruncă și prinde 

mingea; 

Rupe și mototolește 

hârtia; 

Înșiră mărgele cu 

orificiu mare; 

Evaluare orală; 

Observații 

Fișe de evaluare 

cu imagini care să 

ilustreze părțile 

corpului 

uman.Fișe cu 

imaginea corpului 

uman pe care 

trebuie să așeze 

părțile decupate 

ale corpului 

uman; 

Fișe cu imagini 

incomplete ale 

corpului uman 

(lipsesc unele 

părți și trebuie 

completate de 

copil); 

Evaluare continuă 

prin aprecieri 

stimulative pentru 

fiecare sarcină 

corect realizată; 

Educatoare; 

Părinți; 

AUTONOMIE 

PERSONALĂ 

Să aibă o poziție corectă în 

timpul mesei; 

Să utilizeze șervețelul la 

masă; 

Activități practice și exerciții 

de așezare la masă, utilizarea 

șervețelului; 

Exerciții practice de întreținere 

 Explicația; 

Demonstrația. 

Exercițiul. 

 

Educatoare; 

Părinți. 
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Să se spele pe mâini înainte/ 

după masă(cu sprijin); 

Să utilizeze săpunul. 

a igienei personale (față, dinți, 

mâini, corp); 

Exerciții practice de utilizare 

corectă a vestimentație, 

încălțăminte. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

PENTRU UN ELEV CU C.E.S, LA MODULUL I-LĂCATUȘERIE GENERALĂ, 

CLASA A IX-A 

 
Prof.dr.ing. Anca Borgovan – Cuţă  

Liceul Tehnologic Auto, Craiova  

 

 

Probleme cu care se confruntă copilul:  

• copilul se încadrează în gradul de handicap ușor; tip de dizabilitate-mentală;  deficit în 

funcționarea proceselor cognitive, amnezice și atenționale; nivelul operațiilor concrete; 

lucrează mai mult șablonard, stereotip; vocabular sărac, posibilități de exprimare reduse; 

• nu stabilește relații temporale, nu plasează evenimente în timp, sau derularea pe o perioadă de 

mai multe zile; rezistența scazută la efort; dificultăți în a număra descresăator la numerele 

formate din mai multe cifre; omite sau confundă litere în scrierea cuvintelor; scrie în ritm 

propriu după dictare, fără a respecta regulile ortografice sau de punctuație; relationeaza cu 

colegii si cadrele didactice in masura in care este solicitat sa comunice si sa se implice. 

Informații educaționale  

Comportament cognitiv 

• Sunt formate deprinderile de scris-citit; citeste in ritm propriu, texte de mica intindere; limbaj 

expresiv verbal format ; probleme de dicţie, tulburări  in pronunţarea cuvintelor (in special a 

celor care contin sunetul ,,r”);  scrie dupa dictare, fara a respecta insa regulile ortografice sau 

de punctuatie; omite litere in scrierea cuvintelor; recunoaste substantive, adjective, precizand 

genul si numarul lor; ordoneaza cuvintele pentru a obtine propozitii; identifica sinonimele 

unor cuvinte uzuale; 

• Capacitatea de concentrare  si rezistenta la efort sunt scazute; 

• Este ancorat in prezent. Nu stabileste relatii temporale, nu plaseaza evenimente in timp, sau 

derularea pe o perioada de mai multe zile. Pentru o zi, cunoaste perioada de dimineata, dupa-

amiaza, seara, enumera principalele actiuni intreprinse pe durata unei zile, corespunzatoare 

fiecarei etape a zilei; 

• .Distinge categoria din care fac parte obiectele prezentate; 

• Stabileste asemanari prin compararea unor notiuni; 

• Cunoaste anotimpurile si caracteristicile lor; 

• Nu este interesat de schimbarile din jurul lui si nu retine informatii de natura stiintifica, ci 

doar ce se bazeaza pe propria-i experienta, si atunci cu intrebari auxiliare; 

• Nu are abilitati de natura tehnologica, dar ii place sa picteze din cand in cand, mai ales ca 

mama il indruma si il ajuta sa realizeze diverse lucrari; 

• Comportament psihomotric si autonomie personala : schema corporala este realizata, 

deprinderile de igiena personala fiind dezvoltate.  
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Relaţii sociale 

• Posibilităţi relativ bune pentru dezvoltatea atitudinilor de relationare pozitiva in grup, datorita dorintei de a fi impreuna cu ceilalti colegi, in 

ciuda tulburarilor de limbaj care se intampla sa produca blocaje de relationare; 

• Este acceptat de colectivul clasei, colegii il antreneaza in discutiile lor; 

•  Familia ii acorda un sprijin deosebit, se intereseaza frecvent de situatia elevului, este receptiva la sugestiile date de cadrele didactice,  ii asigura 

resursele necesare activitatii educative si il supravegheaza in realizarea temelor. 

Prioritati pentru perioada: 08 februarie- 16 iulie 2021 

Aria de interventie: LĂCĂTUȘĂRIE GENERALĂ (M II)- clasa aIXa 

 

NR. 

CRT. 

COMPETENT

E SPECIFICE 
CONTINUTURI 

METODE SI 

MIJLOACE 

DE 

REALIZARE 

PERIOADA 

DE 

INTERVENT

IE 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE A 

PROGRESELOR 

METODE 

SI 

INSTRUM. 

DE 

EVALUAR

E 

OBS 

1. 

 

 

 

DENUMEŞTE 

INSTRUMENT

E DE LUCRU 

UTILIZATE 

ÎN 

LUCRĂRILE 

DE 

LĂCĂTUŞERI

LUCRĂRI DE 

LĂCĂTUŞĂRIE 

GENERALĂ 

1. Îndreptarea. Scule, 

dispozitive şi verificatoare 

necesare. 

 

-învaţarea 

centrată pe 

elev 

-observaţia 

dirijată 

-repetarea 

-fişe de lucru 

atractive 

 

Semestrul II 

an scolar 

2020-2021 

-recunoaşte sculele 

necesare a cel puţin 3 

lucrări de lăcătuşerie 

-recunoaşte instrumentele 

folosite la 2 lucrări 

pregătitoare specifice 

domeniului electric  

-Observaţia 

directă 

-test adaptat 

 

 

2. Trasarea. Scule, 

dispozitive şi verificatoare 

necesare. 

3. Debitarea. Scule, 
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E 

 

ALEGE SCULE 

ŞI 

DISPOZITIVE 

PENTRU UN 

PROCES 

TEHNOLOGIC 

DAT 

dispozitive şi verificatoare 

necesare. 

 

 

4. Îndoirea. Scule, 

dispozitive şi verificatoare 

necesare 

5. Găurirea. Scule, 

dispozitive şi verificatoare 

necesare 

6. Filetarea. Scule, 

dispozitive şi verificatoare 

necesare. 

LUCRĂRI 

PREGĂTITORE 

SPECIFICE 

DOMENIULUIELECTR

IC 

1.Măsurarea şi 

curăţarea. Instrumente 

folosite 

2. Decaparea. Instrumente 

folosite.  

Dezizolarea. Instrumente 

folosite.  
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Evaluarea periodica: 

Obiective realizate: 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

pe termen scurt 

1.Familiarizarea elevului cu termeni tehnici 

specifici ariei de intervenţie; 

2. Comunicare bună cu cadrul didactic; 

3. Colaborare cu colegii. 

 

Implicarea elevului în activităţi practice. 

 

 

Dificultăţi intampinate: 

…………………………………………………………………………………………. 

Metode cu impact ridicat: - pozitiv: apreciere verbală pozitivă în faţa colectivului, responsabilizarea în 

diverse activităţi comune, lucrul în echipă 

- negativ,  apreciere negativă în faţa colectivului 

…………………………………………………………………………………………. 

Recomandari particulare: …………………………………………………………… 

Rolul si modul de implicare a parintilor in program: nu există 

………………………………………………………………………………………….. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

ONEA ELENA CLAUDIA 

                                                                     ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUI 

 

Numele şi prenumele beneficiarului:  

Data şi locul naşterii:  

Domiciliul:  

Şcoala Gimnazială Gura Bărbulețului 

Clasa: a VI-a  

Prof. limba şi literatura română – Elena Claudia Onea  

 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

Tipul de deficienţă/handicap: mentală; tulburări de învăţare; 

Gradul/nivelul de deficienţă: uşor; 

Probleme de ordin psihologic: deficit de atenţie, percepţie slabă, imaginaţie săracă; 

Probleme de ordin psihopedagogic: 

- este agresiv, deloc sociabil, foloseşte soluţii violente pentru rezolvarea problemelor; 

- este greu adaptabil, nu s-a integrat în grupul clasei; 

- în activităţile de învăţare în grup nu-şi asumă nicio sarcină, nu participă la activităţi; 

- este refractar când este solicitat să se implice în activităţi, se eschivează de la solicitări; 

Probleme de ordin pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale, adaptare inferioară programei clasei 

a VI-a. 

 

Priorităţi pentru perioada : anul şcolar 2020-2021 

P1: dezvoltarea sentimentului apartenenţei la grupul-clasă şi identificarea acestuia cu clasa, dovedind 

sociabilitate şi colaborare; 

P2: participarea elevului la activităţile şcolare şi extraşcolare de la nivelul clasei /şcolii prin sarcini 

adaptate nivelului său de dezvoltare; 

P3: declanşarea unui comportament asertiv şi participativ, în vederea integrării sale sociale. 
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Structura programului de intervenţie personalizat  

   

Obiective Conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

O1: formarea 

deprinderii 

de lectură; 

 

 

 

 

C1: texte literare 

adaptate nivelului 

de înţelegere; 

C2: texte 

nonliterare cu 

mesaje de uz 

general; 

- lectura 

globală; 

- lectura 

selectivă; 

- exerciţii de 

asociere text-

imagine; 

 

septembrie  

octombrie  

2020 

- lectura unui 

text literar/ 

nonliterar fără 

intervenţia 

cadrului 

didactic; 

- observarea 

sistematică; 

O2: formarea 

deprinderii 

de scriere 

logică şi 

conştientă; 

C1: texte literare 

adaptate nivelului 

de înţelegere; 

C2: texte 

nonliterare cu 

mesaje de uz 

general; 

- exerciţii de 

copiere; 

- dictări; 

- exerciţii de 

redactare de 

scurte propoziţii 

logice; 

noiembrie 

decembrie 

2020 

- scrierea unui 

mesaj dictat; 

- redactarea 

unui scurt 

mesaj 

personal; 

- observarea 

sistematică;  

-proba scrisă 

de evaluare; 

O3: formarea 

capacităţii de 

exprimare 

orală 

 

 

C1: texte literare 

adaptate nivelului 

de înţelegere; 

C2: texte 

nonliterare cu 

mesaje de uz 

general; 

- conversaţii 

dirijate pe teme 

literare/ 

nonliterare; 

- exerciţii de 

exprimare a 

opiniei; 

- activităţi 

ludice de 

exprimare a 

unor mesaje 

personale 

individual şi în 

grup; 

ianuarie  

februarie 

2021 

- formularea 

orală a unor 

scurte mesaje 

logice şi 

conştiente; 

- observarea 

sistematică; 

- conversaţia 

examinatoare; 
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O4: formarea 

capacităţii de 

exprimare 

scrisă 

 

 

 

C1: texte literare 

adaptate nivelului 

de înţelegere; 

C2: texte 

nonliterare cu 

mesaje de uz 

general; 

- redactări 

dirijate pe teme 

literare/ 

nonliterare; 

- exerciţii de 

exprimare a 

opiniei în scris; 

- activităţi 

ludice de 

exprimare în 

scris a unor 

mesaje 

personale 

individual şi în 

grup; 

martie 

aprilie 

 2021 

- formularea 

scrisă a unor 

scurte mesaje 

logice şi 

conştiente; 

- observarea 

sistematică; 

- proba scrisă 

de evaluare. 

O5: 

dezvoltarea 

încrederii în 

sine şi a 

sentimentului 

de acceptare 

socială 

C1: teme de 

conversaţie 

specifice vârstei 

pentru 

autocunoaştere; 

C2: teme 

specifice 

relaţiilor 

intercolegiale; 

- conversaţii 

libere sau 

dirijate; 

- activităţi 

ludice de 

interacţiune şi 

cunoaştere 

reciprocă. 

 

mai 

iunie 

 2021 

- prezentarea 

personală 

liberă, fără 

eschivări, 

temeri. 

- observarea 

sistematică; 

- conversaţia 

examinatoare; 

- chestionarul; 

- sociograma 

relaţiilor. 

 

Evaluarea periodică 

Obiective realizate :  

O1: dezvoltarea sentimentului apartenenţei la grupul-clasă şi identificarea acestuia cu clasa, dovedind 

sociabilitate şi colaborare; 

O2: participarea elevului la activităţile şcolare şi extraşcolare de la nivelul clasei /şcolii prin sarcini 

adaptate nivelului său de dezvoltare; 

O3: declanşarea unui comportament asertiv şi participativ, în vederea integrării sale sociale. 

 

Dificultăţi  întâmpinate :  

- eschivarea elevului în faţa sarcinilor de grup; 

- dificultăţi de adaptare în activităţi de scriere/ lectură susţinută; 

- reticenţă în exprimarea unor mesaje personale; 

- reacţii pesimiste, de neîncredere în el, colegi, anturaj. 
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Metode cu impact ridicat :  

- pozitiv : - lectura selectivă şi completată cu exerciţii de asociere text –imagine;  

                - exerciţii de exprimare în scris prin activităţi de ice-breaking (metoda blazonului); 

                - activităţi ludice de exprimare în scris sau oral (colaje, jocuri de cunoaştere). 

- negativ :  textul docimologic (proba scrisă de evaluare); 

 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele 

evaluărilor periodice):  prezentul program de intervenţie va fi continuat pe aceeaşi structură, mărindu-

se gradul de dificultate al sarcinilor formulate în acelaşi stil sau în stiluri variate cu insistenţă asupra 

unor metode activ-participative cu caracter creativ, pentru menţinerea interesului pentru studiul limbii 

române. 

Recomandări particulare :  

- tratarea elevului ca o personalitate capabilă de progres gradat; 

- acordarea de suport de specialitate psihologic, psihopedagogic în mod susţinut; 

- adaptarea conţinuturilor curriculare în funcţie de evoluţia înregistrată; 

- folosirea recompensei şi a aprecierilor pozitive pentru creşterea sentimentului de încredere, 

recunoaştere în grupul clasei; 

 Rolul şi modul de implicare a părţilor în program : 

- profesorul va insista pe partea formativă a deprinderilor din conţinuturile curriculare selectare, 

consilierul şcolar şi părinţii pe comunicarea elevului cu cei din jur prin aserţiuni pozitive, 

comportamente dezirabile. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

                                                                                          Pavel Dan Laviuniu 

                                                                          Școala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei 

 

 

                    DIAGNOSTICUL: intelect de limită IQ 75, tulburări de atenție, tulburări emoționale, 

tulburări de învățare, fobii specifice, onicofagie, dificultăți instrumentale. 

             

                    Participanți la proiect: profesor- educație fizică, profesor – psihopedagog, profesor -

diriginte                                 

                    

                   Motive de referință: 

- Dreptul fiecărui copil, în contextul reformei, la procesul instructiv-educativ prin 

respectarea structurilor și particularitaților bio-psiho-pedagogice; 

- Se ține seama de principiile de maximă generalitate cuprinse în Rezoluția O.N.U. 

nr.48/96 din 1993: 

• Principiul drepturilor egale ( accesul la educație și la alte servicii 

comunitare); 

• Principiul egalizării șanselor în domeniul educației; 

• Principiul asigurării serviciilor de sprijin ( resurse umane, instituționale, 

materiale, servicii guvernamentale); 

• Principiul intervenției timpurii; 

• Principiul cooperării și parteneriatului ( colaborare permanentă între cei 

implicați). 

                     Psihodiagnostic cu cerințe educaționale speciale: 

• Exprimare defectuoasă 

• Labilitate emoțională 

• Dificultați în perceperea componentelor spațiale și temporale 

                      Domeniul de intervenție: educațional 

                      Informatii educaționale: 
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                       - Comportament cognitiv: 

• Eleva are minime reprezentări despre jocurile sportive corespunzătoare vârstei 

și nu are capacitatea de a observa sistematic; 

• Volumul limbajului este foarte sarac, se exprimă foarte greoi, are tulburări de 

pronunție; 

• Gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive; 

• Atentia este slab dezvoltată. 

                       - Comportament psiho motric: 

• Nu cunoaste schema corporală; 

• Întampină dificultați în orientarea spațială; 

• Are deprinderi de igienă personala și colective slab dezvoltate. 

                          -Relatii sociale: 

• Este politicoasă doar cu unele persoane; 

• Are uneori crize de nesiguranță; 

• Este puțin sociabilă, nu colaborează cu colegii de clasă. 

 

 

                          -Obiective: 

• Dezvoltarea   deprinderilor motrice de bază și utilitar aplicative; 

• Exersarea capacității de orientare  spațială și temporală; 

• Insușirea unor procedee tehnice de baza ale probelor și ramurilor sportive pentru a 

le putea aplica în cadrul jocurilor 

• Educarea comportamentului civilizat. 

Structura programului de intervenție personalizat 

Domeniul Educație fizică și sport 
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Obiective Metode și mijloace de 

realizare 

Criterii de evaluare Metode și instrumente 

de evaluare 

-să execute corect 

mişcările comandate/ 

solicitate în ritm 

susţinut, impus prin 

semnale vizuale, 

auditive și tactile. 

 

1.Viteza de reacție-

execție cu dominanță 

viteza de reactie : 

Exemple de exerciții: 

- alergare ușoară: la 

semnal sonor schimbare 

de directie, urmată de 

alergare de viteză pană 

la un nou semnal (4x6 

m) 

-saritură usoara pe loc: 

la semnal sonor 

intoarcere urmata de 

alergare de viteza 

(4x16m) 

-repetarea startului 

avand poziții de plecare 

șezand , ghemuit, sau 

spatele spre direcția de 

deplasare, culcat 

(6x4m) 

-luarea unor pozitii 

integrale sau a unor 

segmente ale corpului la 

semnale sonore și 

vizuale date alternative 

conform codului stabilit 

pentru fiecare mișcare; 

-cate doi față în față la 

7-8 m distanță , unul 

așezat celalalt se 

deplasează spre el cu 

joc de glezna. La un 

moment dat cel de jos 

se ridică, se întoarce și 

aleargă evitând să fie 

să înțeleagă  comenzile 

și să execute corect 

diverse acțiuni motrice 

Orale 

Încurajarea și stimularea 
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prins de celălalt; 

-așezat fiecare cu o 

minge: aruncarea mingii 

în sus, ridicarea si 

prinderea ei înainte ca 

aceasta să atingă solul. 

Mingea se aruncă din ce 

în ce mai jos (10-20 

repetări). 

 

-sa aplice în întrecerei 

deprinderile motrice 

corect însușite  specifice 

ramurilor de sport 

predate; 

 

Structuri tehnice 

specifice jocului de 

handbal; 

Dribling; 

Prinderea și pasarea 

mingii cu doua mâini, și 

cu brațul îndemanatic 

Aruncarea la poartă, 

Oprirea într-un timp; 

Pivotarea. 

Numește  deprinderile 

motrice învățate 

Orale 

Încurajarea și stimularea 

-să execute corect 

principalele exerciții de 

dezvoltare fizică a 

segmentelor corpului  

 

Complex de exerciții de 

dezvoltare fizică 

armonioasă 

Să se exprime singură 

sau cu ajutor 

 Să arate singură sau cu 

ajutor 

Aprecieri stimulatoare 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 
 

GÎLĂ CATRINELA FELICIA 

ȘCOALA GIM. NR 1 MALU SPART, GIURGIU 

 

Numele şi prenumele elevului(ei): L.V. 

Domiciliul: MALU SPART 

Şcoala/instituţia: SC. GIM NR 1 MALU SPART 

Echipa de lucru: Prof. Lb. Engleza – GILA CATRINELA FELICIA, Dir. Prof. GEANTA 

RALUCA SANDA, părinţii; 

Probleme cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul(rezultatele evaluării complexe)(din 

fişa psihopedagogică, din certificatul de Orientare Şcolară şi din recomandările COPS) 

- dificultăţi de învăţare : deprinderi de lucru independent scăzute, autonomie personală redusă, 

adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru clasa a VII –a, comprehensiunea 

sarcinilor deficitară , vocabular sărac, dificultăţi de redare a mesajelor citite şi scrise. 

Elevul a beneficiat de un program de intervenţie personalizat în anii anteriori. 

Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp): septembrie 2020-iunie 2021 

 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 
 

Obiective Conţinuturi Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de 

evaluare 

Domeniul 

cognitiv 

a) Să identifice 

organe şi 

sisteme de 

organe ale 

corpului uman 

 

 

 

 

 
b) Să 

stabilească 

utilitatea unor 

segmente şi a 

principalelor 

a)exerciţii de observare 

şi recunoaştere  pe 

planşe, mulaje etc. a 

unor organe şi sisteme 

de organe din corpul 

uman (nervos, osos, 

muscular, digestiv, 

respirator,circulator, 

excretor,reproducător) 

-exerciţii de observare 

şi diferenţiere a 

funcţiilor organelor de 

simţ. 

b)-exerciţii joc de 

conştientizare a utilităţii 

unor segmente/organe 
(mână, picior, ureche 

etc.); 

Conversaţia, 

Dialogul, 

Expunerea 

orală, 

Explicaţia, 

Observatia, 

Fise /caiet de 

lucru , 

imagini , 

Manual cls. a 

VII-a, 

Învăţarea prin 

descoperire, 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 
atlase 

anatomice, 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

2020-2021 

- Îmbogăţirea 

vocabularului 

- Alcătuieşte 

texte scurte 

pe baza unor 

imagini sau 

pe o temă 

dată 

- Sesizarea 

corectitudinii 

mesajelor 

- Identifică 

situaţia 

problematică 

Evaluarea 

prin probe 

scrise – fişe 

de lucru/ 

caiet 

Evaluare prin 

probe orale – 

alcătuirea de 

propoziţii şi 

fraze 

Portofoliul 

elevului 
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organe ale 

sistemelor 

digestiv, 

circulator, 

respirator, 

excretor,nervos 
, 

locomotor si 

reproducător 

 

 

 

 

 

 
c) Să 

diferenţieze 

particularităţil 

e corpului 

uman  la 

diferite vârste 

 

 

 

 

 

d) Să identifice 

efectele 

factorilor fizici 

şi chimici 

asupra 

organismului 

-exerciţii de 

recunoaştere a 

principalelor funcţii ale 

organelor şi sistemelor 

de organe; 

-exerciţii de interpretare 

a unor proverbe, 

zicători, expresii despre 

diferite organe; 

-exerciţii de identificare 

a factorilor de mediu ce 

influenţează funcţiile 

organismului; 

-exerciţii de comparare 

a stării de sănătate şi a 

stării de boală. 

c) discuţii dirijate cu 

privire la modificările 

fiziologice care se 

produc în organism la 

diferite vârste – stadii 

de dezvoltare; 

-exerciţii de identificare 

a formelor de 

manifestare a 

sexualităţii la diferite 

vârste (pe suport 

concret); 

d) exerciţii – joc/joc de 

rol/simulări pentru 

recunoaşterea influenţei 

consumului de alcool, 

tutun, droguri asupra 

stării de sănătate a 

organismului; 

-exerciţii de aplicare a 

unor măsuri de prim 

ajutor în caz de arsuri, 

insolaţii, răniri şi 

intoxicaţii cu 

medicamente, cafea, 
alcool etc. 

planşe, casete 

video, etc; 

Materiale 

pentru 

formarea şi 

exersarea 

deprinderilor: 

microscop, 

lamele, 

preparate fixe 

şi proaspete; 
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Domeniul 

psihomotor 

a) Să realizeze 

experienţe 

simple/experim 

ente pe teme 

date 

 

b) Să reprezinte 

structura si 

a) experimente pentru 

evidenţierea  unor 

parametri fiziologici ai 

corpului uman 

(temperatură, puls, 

tensiune) în raport cu 

diverşi factori de mediu 

(stress, efort, 

sănătate/boală). 

b) reprezentarea prin 

desen a diferitelor 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice, 

planşe, casete 

video, etc; 

Materiale 

pentru 

formarea şi 

exersarea 

-Foloseşte 

comporta- 

mente 

adecvate în 

situaţii 

specifice 

-Identifică 

situaţia 

problematică, 

-Rezolvă 

probleme 

Evaluarea 

prin probe 

practice, 

Evaluarea 

prin probe 

scrise – fişe 

de lucru/ 

caiet 

Analiza 

obiectelor 
confecţionate, 

functiile 

sistemelor 

biologice pe 

baza modelelor 

organe şi sisteme de 

organe; 

-reprezentarea 

schematică a unor 

procese fiziologice la 

om; 

-modelarea unor 

structuri anatomice 

utilizând diverse 

materiale; 

deprinderilor: 

microscop, 

lamele, 

preparate fixe 

şi proaspete; 

Studiul cu 

manualul, , 

Studiul 

individual, 

Exerciţiul, 

Dezbateri, 

Conversatia, 

Învăţarea prin 

descoperire, 
Modelarea, 

 simple de 

biologie 
 

Social-afectiv 

a) Să găsească 

soluţii la 

situaţii- 

problemă în 

relaţia omului 

cu mediul 

a)-exerciţii de 

identificare a cauzelor 

unor îmbolnăviri; 

-exerciţii de sesizare a 

factorilor de risc pentru 

propria sănătate; 

-exerciţii de identificare 

a măsurilor profilactice 

şi tratament în cazul 

bolilor transmise de 

animale omului; 

-dezbateri, jocuri de rol 

şi simulări, analiza unor 

cazuri reale; 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice, 

planşe, casete 

video, etc; 

Studiul cu 

manualul, , 

Studiul 

individual, 

Exerciţiul, 

Dezbateri, 

Conversaţia, 

-manifestă 

interes şi 

iniţiativă faţă 

de activităţile 

şcolare 
- îşi 

adaptează 

comunicarea 

în funcţie de 

partenerul de 

dialog 

-îşi manifestă 

emoţiile în 

mod adecvat 

-identifică 

situaţia 

problematică 

Observarea 

sistematică a 

comportamen 

-tului 

Discuţii cu 

colegii 

Întărirea 

pozitivă 

exţincţia 

comportamen 
- 

telor 

nepotrivite 
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Comunicare si 

limbaj 

a) Să utilizeze 

corect 

terminologia 

specifică 

biologiei în 

diferite situaţii 

de comunicare 

 

 

 

b) Să prezinte 

informaţiile 

folosind 

diverse metode 

de comunicare 

a)-exerciţii de utilizare 

a desenului pentru 

înregistrarea unor 

observaţii; 
-experimente, 

interviuri, simulări, 

jocuri – concurs, 

dezbateri, comentarii 

pentru descoperirea de 

relaţii, fenomene, 

procese; 

-prezentare de 

portofolii tematice. 

b)-activităţi practice de 

utilizare a unor surse 

diverse de informare: 

albume, atlase, reviste, 

filme documentare, 

internet, dicţionare etc.; 
-realizarea de portofolii 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice, 

planşe, casete 

video, etc; 

Studiul cu 

manualul, , 

Studiul 

individual, 

Exerciţiul, 

Dezbaterea, 

Conversaţia 

-Îmbogăţirea 

vocabularului 

-Sesizarea 

corectitudinii 

mesajelor 

-Înţelege din 

context 

sensul unor 

cuvinte 

-Se exprimă 

corect logic 

şi gramatical 

-Alcătuieşte 

texte scurte 

pe baza unor 

imagini sau 

pe o temă 

dată 

Evaluare prin 

probe orale – 

Alcătuirea de 

propoziţii şi 

fraze 
 

Evaluarea 

prin probe 

scrise – fişe 

de lucru 

 

Exerciţii de 

vocabular , 

 

Portofoliu 

elevului, 

 

 

Evaluare prin 

 pe teme date; 

-utilizarea de soft 

educaţional. 

   probe 

practice 
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Autonomie 

personala 

a) Să exerseze 

aplicarea 

măsurilor de 

prim ajutor în 

cazul unor 

urgenţe 

medicale 

simple 

 

 

 

 

b) Sa dezvolte 

deprinderi de 

autonomie 

personala 

a)-exerciţii de 

conştientizare  a 

normelor/ regulilor de 

igienă corporală, a 

alimentaţiei,   a 

vestimentaţiei 

etc.pentru a preveni 

îmbolnăvirea; 

-exerciţii de 

descoperire/stabilire a 

unor norme de igienă 

personală, corelând 

experienţa proprie cu 

alte surse de informare; 

-exerciţii de aplicare a 

măsurilor de prim 

ajutor în cazul unor 

urgenţe medicale 

simple(hemoragii 

nazale, 

înec,fracturi,înţepături, 

tăieturi, febră, vomă 

etc.). 

b) -Activităţi de 

orientare pe un traseu 

cunoscut ( în cadrul 

şcolii şi în afara ei ) 

-Însuşirea modalităţilor 

de a obţine informaţii 

-Activităţi de 

consolidare a 

deprinderilor de 

îmbrăcare şi igienă 

Exersarea 

comportament 

elor în mediul 

real 

Problematiza- 

rea 

Întărirea 

comportamen- 

telor adecvate 

Prezentarea 

sarcinilor 

într-un ritm 

mai lent, cu 

pronunţie 

clară, 

articulată. 

- Foloseşte 

comporta- 

mente 

adecvate în 

situaţii 

specifice 

-se 

deplasează 

singur în 

cadrul şcolii, 

la cabinetul 

medical,sala 

de sport 

-cunoaşte 

drumul către 

domiciliu, 

-are grijă de 

obiectele 

personale, 

Întărirea 

comporta- 

mentelor 

adecvate, 

 
 

EVALUARE PERIODICĂ (formativă) 

• Obiective realizate: 

-Îmbunătăţirea capacităţii de scris-citit 

-Îmbogăţirea vocabularului 

-Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme 

-Dobândirea unor deprinderi de autonomie personală 

- Îmbunătăţirea abilităţilor socio-afective în cadrul grupului de elevi şi cu adulţii 

• Dificultăţi întâmpinate: 

-menţinerea lentorii ideatorii şi a ritmului de executare a sarcinilor 

-independenţa redusă , rigiditate mintală , anxietate 

- posibilităţi de exprimare reduse 
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• Metode cu impact ridicat: 

❖ Pozitiv: recompensarea socială, lucru pe grupe, întărirea pozitivă , modelarea 

comportamentală , explicaţia , demostraţia . 

❖ Negative: 

Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica(in functie de rezultatele evaluarilor 

periodice) : 

Revizuirea PIP ( în funcţie de rezultatele evaluărilor)-/ la sfârşitul anului şcolar 
Recomandări particulare: 

continuarea lucrului diferenţiat 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program 

Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, cere periodic informaţii despre 

evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală, se ocupă în mod 

deosebit de copil. Ajută copilul în realizarea sarcinilor, contribuie la dezvoltarea autonomiei personale . 
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CURRICULUM ADAPTAT PENTRU COPII CU CES 

An Școlar 2020 - 2021 

 

Prof. Guriță Daniela Mădălina 

Grădinița Cu Pp. Nr 20 

 

Structura programului de intervenție personalizată 

1.   Domeniul Limbă și comunicare 

 

 

Obiective 

Metode și mijloace de 

realizare 

Perioada de         

timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Exersarea abilităţii de 

receptare a mesajului 

verbal şi nonverbal; 

-Să pronunțe corect 

sunetele limbii romane 

(vocale și consoane); 

-Să  pronunțe  numele și 

prenumele său. 

-Să formeze  propoziții 

simple. 

-Să cunoască numele 

tuturor copiilor, al doamnei 

educatoare, grupa din care 

face parte. 

Joc-exercitiu: 

„Pe mine mă cheamă…” 

 

Joc didactic:„ Spune ce vezi?” 

 

Convorbire: 

„Cum ne jucăm la 

grădiniță!” 

sept.2020 

nov. 2020 

 

 

periodic 

Identifică și 

numește toți 

copiii. 

Pronunță 

numele și 

prenumele cu 

ajutorul 

educatoarei. 

Denumește 

obiecte cu 

ajutorul 

educatatoarei. 

Orale 

Încurajarea și 

stimularea; 

Întărire pozitivă 

-Să recunoască vecinătățile 

sălii de clasă; 

-Să numească grupele 

vecine. (mică, mare, 

pregătitoare). 

Vizită în grădiniță și la 

celelalte grupe vecine. 

Dialogul. 

2-3 zile 

Sept. 2020 

Identifică și 

numește 

locurile cerute 

Deplasare prin 

grădiniță 

- Să pronunţe corect şi clar 

sunete, cuvinte şi enunţuri 

simple. 

- Să asocieze cuvântul 

potrivit  imaginii date. 

 

Exercitii de exprimare corectă 

a obiectelor și lucrurilor din 

imaginea dată, identificarea 

culorilor și a obiectelor. 

Formulare de enunțuri simple. 

Joc didactic – „Denumește 

imaginea printr-un cuvânt!” 

3-30 

oct.2020 

( 4 săpt) 

Exprimă corect 

denumirea 

obiectelor și 

lucrurilor 

cerute, singur 

sau cu ajutor. 

 

Aprecieri 

verbale 

-Să recunoască părți 

componente ale corpului 

omenesc; 

-Să denumească părțile 

componente ale corpului 

omenesc, simțurile. 

Exercitiile de identificare a 

părților corpului omenesc și 

de exprimare corectă. 

Memorizare: 

„Chipul meu?”, „Ce am?” 

1-20 

nov. 2020 

(3 săpt) 

Se exprimă 

singur sau cu 

ajutor; 

Arată singur 

sau cu ajutor. 

Aprecieri 

stimulatoare. 

-Să numeasca membrii 

familiei sale. 

ALA - Joc de rol „De-a 

mama și de-a tata”, „De-a 

21-30 

nov.2020 

Identifică 

membrii 

Aprecieri 

verbale, 
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-Să cunoască puține 

informații despre fiecare 

membru. 

 

 

frații”, „De-a bunicii” etc. 

 

Exercitii de dezvotare a 

vocabularului. 

 

periodic 

familiei, îi 

numește singur 

din fotografii 

acordarea de 

stimulente 

-Să denumească anotimpul, 

să numească cel puţin două  

caracteristici. 

-Să denumeasca culorile 

caracteristice. 

Exercitii de exprimare corectă 

a denumirii plantelor din 

imaginea dată şi de 

identificare a culorilor  

regăsite la plantele prezentate; 

Jocuri senzoriale; ,,Ce culoare 

are floarea?”, ,,Arată 

culoarea…” 

Mai 2021 

 

Exprimă corect 

denumirea 

anotimpului şi 

caracteristicile 

cu ajutor sau 

singur. 

Denumeşte 

culorile 

galben,verde. 

Aprecieri 

verbale și 

stimulente 

-Să asculte cu atenție un 

text literar și să rețină 

câteva idei principale în 

succesiunea lor logică. 

-Să știe care sunt personaje 

pozitive și care sunt 

personaje negative. 

DLC- „Capra cu trei iezi”, 

„Povestea celor doi arici: 

Ghimpici și Ghimpișor” 

 

Așază silueta unui animal la 

locul potrivit. 

Exerciții de exprimare corectă. 

 

„Îl așteptăm pe Moș 

Crăciun!” 

Exerciții de memorare. 

Ianuarie, 

februarie 

2021 

 

 

periodic 

Numește 

personajele din 

poveste, 

povestește cu 

ajutorul 

educatoarei un 

fragment 

preferat. 

Încurajări, 

stimulente; 

Încurajari 

verbale, 

primește 

stimulente, în 

piept, 

reprezentând 

personajul 

preferat din 

poveste. 

 

 

2.  Domeniul Științe 

 

-Să numere corect, crescător, 

ordinal și cardinal, în 

limitele 1-5. 

-Să clasifice obiecte după 

criteriul culorii. 

-Să sorteze obiecte după 

criteriul mărime. 

-Să identifice cifrele 1, 2, 3. 

DȘ - Jocul „Coșul cu 

jucării” 

Exerciții de numărare. 

Joc-exercițiu  „Formează 

mulțimi după...” 

„Separă cercurile roșii de 

cele galbene!” 

„Colorează ciuperca mică și 

morcovul mare!” 

Joc didactic: „Grupează 

cum îți spun!” 

 

Jocuri muzicale: 

„Numărătoarea”, Unu-i 

soarele pe cer!” 

 

Fișe de lucru: 

Septembrie, 

octombrie, 

noiembrie, 

2020 

Numără, cu 

ajutor, jucăriile 

din coș. 

Separă cu 

dificultate 

cercurile roșii de 

celelalte cercuri. 

Colorează ori 

obiectele mici 

ori obiectele 

mari. 

Colorează 

parțial grupa cu 

trei și nu 

încercuiește 

cifra 

corespunzătoare. 

Aprecieri 

verbale,  

acordarea de 

stimulente 
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-Să denumească anotimpul, 

să numească cel puţin două  

caracteristici. 

 

-Să enumere părțile 

componente ale propriului 

corp. 

-Să identifice  fructe și    

legume. 

-Să identifice animalele 

domestice și sălbatice. 

DȘ  - „După mine cine 

vine?” 

„Care sunt culorile 

toamnei?” 

Observare  ,,Eu, la 

gradiniță” 

 

Lectură după imagini 

,,Vitamine, de la cine?” 

 

Cântec ,,Graiul animalelor” 

Joc de masă 

„Alege animale salbatice” 

Fișe de lucru 

- Jocul „Cine a venit la 

noi?” 

Oct. nov. 

2020 

Exprimă corect 

denumirea 

anotimpului şi 

caracteristicile 

cu ajutor sau 

singur. 

Identifică ori 

unele, ori altele. 

Recunoaște       

legume și fructe. 

Identifică  

animalele 

domestice, dar 

nu pe cele 

sălbatice sau 

invers. 

Aprecieri 

verbale 

 

-Să observe plantele din 

imagini . 

Să recunoască plantele 

cerute. 

-Să formuleze enunţuri 

simple pe baza unor imagini 

sau situaţii expuse. 

-Să recunoască culorile 

regăsite la plantele propuse. 

-Să cunoască părţile 

componente ale unei plante. 

-Să recunoască culorile 

regăsite la plantele propuse 

 

„Grădina cu zarzavaturi”. 

Exercitii de identificare și 

recunoaștere . 

Exerciţii şi jocuri senzoriale: 

,,Ce culoare are?”, ,,Arată 

culoarea..”, Ce culoare se 

potriveşte?” 

Observare directă, exerciţii 

de analiză, exerciţii de 

completare, jocuri: ,,Cine 

sunt eu?”, ,,Cum mă 

cheamă?”, ,,Unde se 

potriveşte?” 

Exerciţii şi jocuri senzoriale: 

,,Ce culoare are?”, ,,Arată 

culoarea..”, Ce culoare se 

potriveşte?” 

Nov. 2020 

Aprilie 2021 

Oct. Nov. 

2020 

 

 

Aprilie- Mai 

2021 

Observă, 

recunoaște și 

numește, cu 

ajutor, câteva 

dintre plante. 

Găseşte şi 

numeşte 

culoarea cerută, 

singur sau cu 

ajutor. 

Repetă după 

educatoare, 

potriveşte, 

denumeşte 

singur sau cu 

ajutor 

Încurajari 

verbale, 

primește 

stimulente în 

piept, 

reprezentând 

florile 

observate. 

 

Apreciere 

pozitivă; fişă 

individuală de 

lucru 

-Să aranjeze figurile 

geometrice. 

-Să recunoască forma 

geometrică cerută sau 

culoarea acestora. 

DȘ - „Găsește triunghiul 

colorat!” 

Exerciții de corecție a 

pronunției. 

Dec. 

Ian. 2021 

 

Periodic 

Găsește și 

numește figura 

cerută, singur 

sau cu ajutor. 

Aprecieri 

verbale 

- Să se orienteze corect în 

spaţiul de colorare. 

- Să denumească şi să 

folosească corect 

instrumentele de lucru. 

ALA – „Ghetuța lui Moș 

Nicolae” 

„Felicitare pentru mama” 

Periodic Scrie pe spațiile 

date, semnele 

grafice, cu 

ajutorul 

punctelor de 

sprijin. 

Aprecieri 

verbale; 

Încurajări; 

Stimulente. 

-Să învețe o poezie despre 

Moș Crăciun. 

DLC – „Uite, vine Moș 

Crăciun!” 

1-15 

dec.2020 

Repetă după 

educatoare, 

Participarea 

activă la serbare 
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 după bunică, 

spune singur sau 

cu ajutor 

online 

-Să observe și să cunoască 

mijloacele de transport. 

DȘ - „Cu ce călătorim?” 

Dialogul 

Explicația 

 

Mai 2021 Observă, atinge 

și denumește 

jucăriile singur 

sau cu ajutor 

Încurajări 

verbale 

-Să participe la o activitate în 

clasă, în mod direct. 

ALA - „Și eu vreau să fiu 

lăudat !”- joc 

Iun. 2021  Aprecieri 

verbale 

 

3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

Educație pentru societate - probe orale, practic-acționale 

 

 

- Să utilizeze formule de 

salut. 

- Salută frumos la sosire 

,,Bună dimineața!”, salută 

frumos la plecare ,,Bună 

ziua!”. 

 

-Să aplice norme de 

conviețuire în grup. 

 

- Să redea numele părinților. 

- Să utilizeze formule de 

politețe ,,te rog!”, 

,,mulțumesc”, iartă-mă!”. 

 

Rutine 

„ Bună dimineaţa!, Bună 

ziua! ” 

 

Convorbire 

„Cum ne comportăm la 

grădiniță?” 

 

Joc-exercitiu 

„Mama mea și tatăl meu” 

 

 Utilizează 

formule de 

salut,  la venire 

și la plecarea 

din gradiniță, cu 

ajutorul 

părintelui sau a 

educatoarei. 

Încurajări 

verbale 

 

„Roagă papușa să-ți dea o 

jucărie!” 

 Acceptă, dar nu 

respectă regulile  

de conviețuire în 

grup. 

Aprecieri verbale 

„Spune cum o/îl cheamă pe 

mama/tata!” 

. Redă parțial  

numele 

părinților. 

Aprecieri 

verbale 

-Să rupă hârtia în bucăți. 

 

-Să mototolească hârtia. 

 

 

 

-Să redea o temă, prin lipire, 

utilizând corespunzator 

instrumentele de lucru. 

Lucru pe centre de interes -

Artă 

,,Bucățele, bucățele” 

 

- Lucru pe centre de interes -

Artă 

,,Bulgărași din hârtie” 

 

- Activitate practică 

,,Mărul fermecat” 

 Rupe hârtia în 

bucăți, cu 

ajutorul 

educatoarei. 

 

Mototolește 

hârtia dată, cu 

ajutorul 

educatoarei. 

 

Completează  

spațiul din 

interiorul 

mărului. 

Aprecieri 

verbale 
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4. DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV 

Activitate artistico-plastică - probe practic-acționale. 

 

 

- Să reproducă din 

imaginație o temă la 

alegere. 

 

 

-Să redea, cu ajutorul 

plastilinei, diferite 

forme/elemente. 

 

-Să reproducă individual un 

cântecel sau un fragment 

dintr-un cântecel la alegere. 

-Să execute mișcări 

asociindu-le după melodia și 

ritmul unui cântec. 

 

 

 

 

-Să asculte, să cânte colinde 

românești tradiționale. Să 

participe la serbarea de 

Crăciun. 

 

Activitate artistico-plastică 

Desen cu temă la alegerea 

copiilor 

„Desenează tot ce dorești 

tu!” 

 

- Lucru pe centre- Arta 

Pictură cu 

temă la alegerea copiilor 

„Picteaza ce doresti tu!” 

 

-Lucru pe centre- Arta- 

modelaj 

„Modelează ce îți place ție!” 

„Să cântăm un cântecel!” 

 

-Joc muzical 

„La pădure” 

 

„Ascultăm și cântăm 

colinde!” 

 

 

 

 

Tot anul 

școlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâzgălește foaia 

cu o culoare sau 

mai multe culori. 

Pictează foia cu o 

culoare sau mai 

multe culori, fără 

elemente. 

Modelează doar 

cu ajutorul 

educatoarei. 

Execută mișcări 

la întâmplare. 

Execută  parțial 

mișcări după 

melodia și ritmul 

cântecului. 

 

 

 

Învață să cânte 

împreună cu 

ceilalți copii din 

grupă. 

Încurajări 

verbale 

 

Încurajarea și 

stimularea; 

 

Întărire 

pozitivă 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

 

 

 

5.  Domeniul psihomotric 

 

-Să recunoască 

componentele spațiale și 

să se orienteze adecvat. 

Exerciții și locuri de mișcare 

ce vizează: 

a)direcția: înainte/înapoi 

sus/jos; stânga/dreapta 

b) distanța: aproape/departe 

c) pozițiile față de obiecte: 

lângă, pe, sub. 

Exerciții de mişcare: sus-jos, 

pe, sub, lângă, pe etc. 

Jocuri: ,,Unde sunt?”, Arată 

sus-jos...”, „Luați seama 

bine!” 

 

Jocuri de căutare a unor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot anul 

școlar 

Corectitudinea și 

rapiditatea reacțiilor la 

comenzi; 

- Identificarea și 

precizarea corectă a 

pozițiilor spațiale ale 

obiectelor folosite în 

joc; 

- Recunoașterea și 

denumirea unor poziții 

spațiale ale obiectelor 

din imagini. 

Observarea 

comportament

ului; 

Chestionarea 

orală pentru 

conștientizare

a pozițiilor 

spațiale; 

 

Aprecieri 

stimulative; 

Întreceri 

 

Analiza 
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obiecte așezate în diferite 

poziții spațiale; 

Rezolvarea unor fișe cu 

sarcini de orientare spațială. 

ALA - „Unde s-a ascuns 

iepurașul?” 

produselor 

activității 

(modul de 

rezolvare a 

fișelor) 

Mers și alergări - să se ridice în poziție 

șezândă din culcat; 

- să-și mențină poziția 

șezândă 5-10 min. 

 - să se aplece cu flexia 

genunchilor dupa un 

obiect și să se ridice. 

 

Sărituri -să sară pe loc pe ambele 

picioare; 

 - să sară pe loc într-un 

picior. 

 

Apucare, aruncare, 

prindere 

-să prindă cu ambele mâini 

un obiect (minge); 

- să apuce un obiect cu două 

degete; 

Tot anul 

școlar 

-să arunce obiecte de 

anumite mărimi cu o 

mână (stanga/dreapta); 

- să prindă cu ambele 

mâini un obiect. 

 

 

Echilibru 

-să lovească cu piciorul o 

minge mare, mică, grea; să 

stea într-un picior(3-5 sec). 

 - să coboare scările, 

ținându-se de 

balustradă; 

 

 

 

-Să perceapă 

componentele temporale 

care vizează ritmul 

mișcărilor. 

 

 

-Să execute diferite 

deprinderi motrice 

însușite la grupa mică. 

 

 

 

-Să execute la comandă 

mișcări ale diferitelor 

segmente ale corpului. 

 

 

 

 

 

- Să-şi coordoneze 

gesturile şi mişcările, 

pentru a reda grafic 

sarcina cerută. 

- să pună și să scoată 

obiecte mici în/din cutii; 

-  Exerciții efectuate pe loc 

și în deplasare, cu 

respectarea duratei, 

tempoului, intensității. 

- Exerciții și jocuri de 

mișcare cu utilizarea 

onomatopeelor și a 

versurilor ritmate: „Cioc-

boc, treci la loc!”, „Unu-

doi, unu-doi/Faceți toți la 

fel ca noi!” 

Joc motric 

„ Fă ca mine!” 

 

„Copii, copii veniti la 

jucarii!” 

„Alergă la ursuleț!” 

ALA-DPM  „Mergi cât 

durează melodia!”, 

„Aleargă mai repede!”, 

„Pășește mai rar!”, „Mergi 

ușor pe vârfuri!”, „Bate 

pasul!” 

 

ALA – liniuțe oblice spre 

stânga/dreapta, orizontale, 

 

 

 

 

 

 

 

Tot anul 

școlar 

Răspunde corect motric 

la comenzile 

educatoarei. 

-Execută mișcări la 

ritmul indicat. 

 

 

Execută deprinderea 

motrică de a alerga, 

doar cu ajutorul 

educatoarei. 

 

 

Execută la întâmplare  

mișcări ale diferitelor 

segmente ale corpului. 

 

 

Nu execută  corect 

semnele grafice. 

,,Încercuieşte floarea 

de sus!”, 

,,Subliniază rădăcina!” 

etc . 

- să realizeze diverse 

imagini prin lipirea 

Analiza 

modului cum 

respectă 

durata, 

tempoul, 

intensitatea în 

timpul 

executării 

mișcărilor; 

-Aprecieri 

verbale; 

-Încurajări; 

-Stimulente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative; 
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-  să bată din palme; 

- să construiască un turn 

din mai multe cuburi; 

- să imite anumite acțiuni 

simple (deschide/închide 

ușa, învârte cheia etc); 

- să realizeze după 

model, mișcari repetitive; 

- să bobineze un fir gros 

pe o bobină mare; 

- să mototolească hârtia; 

- să deșurubeze jucării; 

 

verticale etc. 

,,Încercuieşte floarea de 

sus!”, 

,,Subliniază rădăcina!” etc. 

- să realizeze în maniera 

proprie, dactilopicturi; 

- să atingă degetul mare de 

fiecare deget; 

- să apuce creionul între 

degetul mare și arătător; 

- să înșire pe sfoară mărgele 

mari; 

 

părților componente 

(casă, brăduț, omul) de 

dimensiuni mari; 

- să rostogolească forme 

din plastilină; 

- să coloreze respectând 

conturul; 

-să asambleze un puzzle 

din mai multe piese 

mari; 

- să despacheteze 

diverse obiecte, prin 

ruperea hârtiei; 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 
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                                  PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (PIP) 

Celmare Mirela 

Școala Gimnazială „Aviator Alexandru Șerbănescu” Colonești 

VIZAT  

Director  CJRAE Olt, Prof. psiholog Elena Nineta ANDRONIE 

 

A. INFORMAȚII GENERALE: 

Numele şi prenumele copilului/elevului: D.M.C 

Reprezentantul legal al copilului: L.M. și L.A. 

Data naşterii: 04.x.2006 

Domiciliul: Comuna Colonești, Județul Olt 

Unitatea de învăţământ la care este înscris: Școala Gimnazială „Aviator Alexandru Șerbănescu” 

Colonești 

Clasa: a VI-a 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. nr. 247 din 03.12.2019 emis de CJRAE Olt 

Valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională: până la finalul ciclului gimnazial 

Data realizării PIP: 05.11.2020 

Perioada de implementare PIP  (an școlar): 2020-2021 

Disciplina: Limba și literatura română 

Cadrul didactic care implementează PIP-ul: Bălan Oana – Camelia  

Diagnostic: Grad de handicap accentuat 

  

EVALUARE INIŢIALĂ: 

Instrumente folosite în evaluare:  

Informaţii generale  

 Elevul urmează în prezent, anul şcolar 2020-2021, cursurile şcolii obişnuite, în clasa a VI - a. 

Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual scăzut, fiind lăsat în grija unchilor, aceștia sunt 

aparținătorii de drept. În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, puţin 

comunicativă. Lucrează ceea ce i se cere, acceptă şi sprijin, colegii însă obişnuiesc să îi sară în ajutor, iar 

el apelează din când în când la aceştia.  

 Informaţii educaţionale  

a) Comportament cognitiv: 

❖ Abilităţi reduse de scris-citit; citeşte în ritm lent, propriu, texte de mică întindere; omite frecvent 

litere în scrierea cuvintelor; nu respectă regulile ortografice şi de punctuaţie; desparte corect, cu 

sprijin, cuvinte în silabe; exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte; nu 

povesteşte, comunică rar sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este 

foarte redusă; 

❖ Vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, tulburări semantice; 
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❖ Realizate deprinderile de calcul mintal în limita 0-10; dificultăţi în a număra descrescător; 

realizează, parţial, în plan concret, adunări şi scăderi cu suport intuitiv, în concentrul 0-50, fără 

trecere peste ordin; recunoaşte parţial vecinii numerelor, nu face comparaţii; 

❖ Capacitatea de concentrare este scăzută şi rezistenţa la efort, minimă; 

❖ Este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau 

derularea pe o perioadă de 2-3 zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază, 

dar nu şi orele; 

❖ Încurcă ordinea cronologică în menţionarea zilelor săptămânii; nu cunoaşte numele tuturor 

lunilor anului; 

❖ Nu este interesat de schimbările din jurul lui şi nu reţine informaţii de natură ştiinţifică, ci doar 

ceea ce se bazează pe propria-i experienţă, şi atunci cu întrebări de orientare. 

 

b) Relaţii sociale: 

-Posibilităţi slabe pentru dezvoltatea atitudinilor de relaţionare pozitivă în grup, datorită tendinţei 

copiilor de a-l marginaliza. Manifestă dorinţa de a se integra în grup. 

-Vine la şcoală curat îmbrăcat, spălat. Părinţii adoptivi colaborează cu şcoala, se interesează de situaţia 

copilului, îi acordă sprijin, îi asigură mâncare, îmbrăcăminte şi rechizite.  

 

c) Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi:  

❖ Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample; 

❖ Nu are abilităţi de natură tehnologică; 

❖ Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente; 

❖ Comunică cu uşurinţă în propoziţii; 

❖ Memoria şi atenţia sunt scăzute; 

❖ Imaginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent; 

❖ Nu face corelaţii, dovedind lipsă de gândire logică; 

❖ Scrie după dictare, omiţând frecvent litere, fără a respecta însă regulile ortografice sau de 

punctuaţie; 

❖ Are nevoie de atenţie din partea părinţilor, colegilor, cadrului didactic; 

❖ Permanent are nevoie de sprijin pentru a duce la îndeplinire o sarcin
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d) Domeniul cognitiv 

Nr. 

ctr. 

 

Obiective specifice 

 

Conținuturi 

(Metode și mijloace didactice) 

Perioada de 

intervenţie 

 

Obs.  
 

1. Domeniul cognitiv 

❖ Obiective pe termen lung: 

- dezvoltarea abilităţilor de scris –citit, 

prin ulilizarea unor texte scurte. 

 

 

❖ Obiective pe termen scurt: 

-să citească corect texte scurte 

 

 

 

-să stabilească numărul de silabe  

dintr-un cuvânt 

-să dea exemple de cuvinte care încep 

cu anumite litere date; 

 

- să exemplifice şi să identifice cuvinte care 

conţin litera ,,x’’ 

 

 

 

-să identifice şi să completeze cuvinte 

care conţin grupurile ,,ce’’, ,,ci’’, ,,ge’’, 

,,gi’’, ,,che’’, ,,chi’’ 

 

-să precizeze sinonimele şi antonimele 

  

 

 exerciţii şi jocuri de dezvoltare a auzului 

fonematic, de conştientizare a legăturii dintre 

fonem şi grafemul corespunzător 

 

 exerciţii de asociere a sunetului cu litera; exerciţii 

de formare, citire şi pronunţare corectă a 

cuvintelor; 

 exerciţii –joc de rostire a cuvintelor pe silabe 

 

 exerciţii de identificare a literei/silabei care 

lipseşte din poziţia iniţială sau finală - în scris 

 exerciţii de exprimare corectă, orală şi scrisă, cu 

utilizarea unor materiale didactice de suport 

(planşe, litere, obiecte concrete, ilustraţii) 

 exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere 

 (a cuvintelor ce conţin litera ,,x’’ de cuvinte 

scrise cu ,,cs’’) 

 

 exerciţii de formulare de propoziţii, pornind de la 

cuvinte date 

 exerciţii de completare a unor silabe cu litere; 

 

 

 exerciţii de precizare prin corespondenţă a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent, pe 

parcursul 

semestrelor I și  

al II-lea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent, pe 

parcursul 

semestrelor I și  

al II-lea 
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unor cuvinte uzuale 

 

-să scrie corect cuvinte 

 

 

- să scrie corect propoziţii dictate 

 

 

 

sinonimelor şi antonimelor date; 

 exerciţii de scriere a cuvintelor pe silabe; 

 exerciţii de scriere a unor cuvinte din  

2-3-4 silabe, utilizând în mod preponderent 

metoda analitico-fonetică;  

 exerciţii de scriere a propoziţiilor enunţiative, 

respectând scrierea cu majuscule la început şi 

folosirea acestora pentru substantivele proprii 

 exerciţii de dictare 

2. Domeniul Psihomotor 

Formarea şi dezvoltarea 

componentelor  psihomotricităţii (schema 

corporală, lateralitatea) şi a formelor 

de prehensiune învederea construirii 

comportamentelor adaptative 

 

Dezvoltarea motricităţii generale în context 

social-integrator 

 

 

 

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

verbală şi nonverbală şi a unei atitudini civilizate în 

relaţiile cu ceilalţi 

 

 

Permanent, 

pe parcursul 

procesului 

didactic 

 

 

3. Social-afectiv 

Formarea şi dezvoltarea unor comportamente 

adaptative în relaţia cu mediul înconjurător 

(natural  şi social) 

 

Exersarea conduitei independente pentru 

integrarea socială 

 

Dezvoltarea motricităţii generale în context 

social-integrator. 

 

 

Adaptarea demersului didactic la dificultățile de 

comunicare prin acordarea unui timp mai mare în 

formularea răspunsurilor. 

Crearea unui climat socio-afectiv adecvat de susținere și 

încurajare din partea profesorului și a colectivului de 

elevi 

 

 

 

Permanent in 

cadrul orelor 

de curs 

 

 

4. Comunicare şi limbaj     
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Exersarea abilităţii de receptare a mesajului 

verbal şi nonverbal 

 

Formarea abilităţilor în plan lexico-grafic. 

 

Dezvoltarea capacităţii de comunicare 

utilizând corect limbajul specific limbii și 

literaturii române 

 

Adaptarea materialului informativ la stilul de învățare 

audio-vizual 

Încurajarea exprimării libere a ideilor, opiniilor 

personale 

 

Permanent în 

cadrul orelor 

de curs 

5. Autonomie personală 

Formarea şi educarea unor abilităţi de 

întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de 

locuit 

 

 

Formarea şi exersarea conduitei independente 

pentru integrarea în plan social 

 

Aplicarea testelor inițiale, de revenire, de progres 

 

Periodic, pe 

parcursul celor 

două semestre 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Geantă Raluca Sanda 

Școala Gim. Nr 1 Malu Spart 

 

INFORMAȚII DE BAZĂ: 

Numele și prenumele elevului: L.V. 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Malu-Spart 

Clasa: a VII-a A 

Data de elaborare a programului: 09.10.2020 

Durata de desfășurare a programului: octombrie 2020- iunie 2021 

Echipa de intervenție: 

• Prof. RALUCA GEANTĂ 

• Prof. MIRELA JURUBIȚĂ 

 

Date despre familie:   Eleva provine dintr-o familie organizată, care se ocupă de creșterea și 

educarea sa, fiind singurul copil. Familia manifestă o atitudine pozitivă față de activitatea școlară, este 

receptivă la sugestiile date de cadrele didactice și la ceilalți factori educativi din școală.  Situația 

materială a părinților este modestă, însă aceștia se străduiesc să asigure copilului tot ce îi este necesar 

atât acasă, cât și la școală. 

Mama merge periodic cu copilul la medicul specialist și la ședințe de logopedie, ceea ce contribuie 

major la evoluția favorabilă a acestuia. 

 

STAREA ACTUALĂ A ELEVEI 

Problemele cu care se confruntă eleva (rezultatele evaluării ):  

• Din punct de vedere medical – 

• Din punct de vedere psihopedagogic – lacune în evoluția limbajului, cauzat  de problema 

medicală ( exprimare greoaie, pronunţia greşită a unor cuvinte/sunete), dificultăți de concentrare 

şi menţinere a atenției,  nevoie de atenţie, de afecţiune, de integrare în grup, de modele 

comportamentale şi sprijin permanent; 

• Din punct de vedere al competențelor școlare- sincope în însuşirea cunoştinţelor şi în 

dobândirea competenţelor specifice vârstei și nivelului școlar. 

 Autonomie personală și socială: 
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• - aria de autoservire: eleva  are nevoie de sprijin pentru igiena personală, mediul ambiant și 

acțiunile din timpul programului. Prezintă carențe în comportamentele motrice și în gesturile 

social-utile de autogospodărire.  Are nevoie de ajutor pentru a se îmbrăca și de a se deplasa. 

• - aria de socializare:  are o atitudine prietenoasă, respectă  regulile școlare de grup dezvoltând 

relații interpersonale, însă în privința achizițiilor cognitive înregistrează unele lipsuri. Comunică 

cu colegii și cu prietenii în așa fel încât să realizeze un climat favorabil de desfășurare a 

activităților comune. 

Capacități-competențe-abilități-lacune-nevoi: 

- competențe bune în desfășurarea activităților ludice (  respectă regulile jocului, nu se plictisește repede 

și încearcă să ducă la capăt sarcina didactică); 

- lucrează foarte bine în echipă, uneori domină grupul; 

- are  capacități de învățare comportamentală prin imitație;  

- o bună comunicare gestuală, expresivă, comunicarea orală este uneori îngreunată; 

- are în permanență nevoie de afecțiune, de integrare, de modele socio-umane și de sprijin gradat; 

-prezintă toleranță scăzută la frustrări, sociabilitate  bună; 

- uneori, feedbek mai slab în situațiile de individualizare a sarcinilor de învățare. 

 Intervenții anterioare: eleva  a mai beneficiat la școală de un program de intervenție personalizat 

, pe perioada vacanței de vară, care a condus la remedierea  unor lacune . 

     

 Obiective pe termen lung 

O1-Stimularea capacității de recepționare polisenzorială; 

O2-Formarea și consolidarea abilităților de identificare corectă a formelor și structurilor verbale prin 

antrenarea analizatorului tactil-vibratoriu, vizual, auditiv, gustativ și olfactiv; 

O3-Utilizarea acțiunilor de compensare polisenzorială și a tehnicii pentru achiziția și în  țelegerea 

limbajului în scopul  atingerii  competențelor  programei școlare.   

Obiective pe termen scurt 

O1- Dezvoltarea capacității de concentrare a atenției vizuale, a spiritului de observație; 

O2- Înțelegerea semnificației mesajului verbal perceput vizual; 

O3- Stimularea capacității de a reacționa  la zgomote și sunete  nonverbale, la vocea umană, la 

sunete și structuri verbale; 

      O4- Educarea şi corectarea limbajului oral; 

      O5- Facilitarea însuşirii citit- scrisului; 

      O6- Educarea şi perfecţionarea comunicării; 
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      O7- Îmbogăţirea vocabularului şi dezvoltarea operaţiilor gândirii. 

    Conținuturi specifice 

 -Corectarea  defectelor de voce: reglarea intensităţii vocii (să nu ţipe sau să nu vorbească în   

şoaptă), corectarea nazalizării, corectarea plasării accentelor şi reglarea melodiei frazei; 

-Învăţarea fonemelor limbii (emiterea izolată a fonemului concomitent cu învăţarea grafemului 

corespunzător; rostirea fonemului cu vocale; rostirea fonemului cu consoane; introducerea fonemului în 

structuri verbale: cuvinte; diferenţierea fonemelor asemănătoare: a-o, e-i, u-o, consoane surde- consoane 

sonore, şuierătoare etc. rostirea grupurilor consonantice; rostirea diftongilor şi a triftongilor, etc. rostirea 

de cuvinte, propoziţii.); 

    -Citirea cuvintelor, propozițiilor, textelor; 

    -Scrierea cuvintelor/propozițiilor/textelor prin procedeele: transcriere, dictare, autodictare 

    - Povestirea după imagini succesive; 

     -Activităţi corespunzătoare competențelor specifice clasei a VII-a la diferite materii   (limba română, 

istorie,cultura socială) 

   Metode de realizare: 

• Demonstrația, imitația, explicația, exercițiul, jocul de rol; 

• Metode cu impact ridicat-pozitiv: stimularea afectivă, valorizarea. 

    Instrumente de evaluare: fişe de lucru, teste curriculare, probe orale, portofoliul. 

    Revizuirea programului de intervenție: 

         La sfârșitul perioadei, după evaluarea aplicată, vor fi redefinite obiectivele și proiectate noi 

conținuturi, pentru un parcurs școlar eficient, în anul școlar următor (clasa a VIII-a). 

 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: 

-familia manifestă atitudine pozitivă față de activitatea școlară, cere informații despre evoluția copilului 

și este receptivă la sugestii;                                        -mama 

are uneori tendința de a suprosolicita capacitățile copilului, din dorința ca acesta să reușească să țină 

pasul cu ceilalți colegi.  

     Obiective specifice domeniului comunicare şi limbaj: 

-să reacţioneze la vocea umană, prin diverse manifestări; 

-să semnalizeze anumite nevoi, prin diferite reacţii verbale şi/sau comportamentale; 

-să semnalizeze înţelegerea unui mesaj simplu, prin răspunsuri adecvate (verbale şi nonverbale); 

-să pronunţe combinaţii de cuvinte legate (substantiv – adjectiv/verb); 

-să reacţioneze la solicitările adultului; 

-să execute comenzi simple şi apoi complexe;                                                                             -să 

formuleze propoziţii simple (pe baza unor imagini) şi apoi complexe; 
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-să răspundă la întrebările,,cine?”, ,,ce face?”, ,,cum?”, ,,unde?” cu suport concret; 

-să se prezinte în manieră proprie; 

-să reproducă “jocuri de cuvinte” simple etc. 

      Exemple de activități specifice: exerciţii de dezvoltare a auzului fonematic, audierea de poveşti, 

poezii, mesaje, exerciţii de verbalizare, după model, exerciţii de tipul “întrebare – răspuns”, exerciții de 

despărţire în silabe, exerciţii de formulare de propoziţii, formare de cuvinte, memorare.  
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

Profesor Bălan Oana – Camelia  

Școala Gimnazială „Aviator Alexandru Șerbănescu” Colonești 

 

B. INFORMAȚII GENERALE: 

Numele şi prenumele copilului/elevului: D.M.C 

Reprezentantul legal al copilului: L.M. și L.A. 

Data naşterii: 04.x.2006 

Domiciliul: Comuna Colonești, Județul Olt 

Unitatea de învăţământ la care este înscris: Școala Gimnazială „Aviator Alexandru Șerbănescu” 

Colonești 

Clasa: a VI-a 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. nr. 247 din 03.12.2019 emis de CJRAE Olt 

Valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională: până la finalul ciclului gimnazial 

Data realizării PIP: 05.11.2020 

Perioada de implementare PIP  (an școlar): 2020-2021 

Disciplina: Limba și literatura română 

Cadrul didactic care implementează PIP-ul: Bălan Oana – Camelia  

Diagnostic: Grad de handicap accentuat 

 

EVALUARE INIŢIALĂ: 

Instrumente folosite în evaluare:  

Informaţii generale  

 Elevul urmează în prezent, anul şcolar 2020-2021, cursurile şcolii obişnuite, în clasa a VI - a. 

Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual scăzut, fiind lăsat în grija unchilor, aceștia sunt 

aparținătorii de drept. În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, puţin 

comunicativă. Lucrează ceea ce i se cere, acceptă şi sprijin, colegii însă obişnuiesc să îi sară în ajutor, iar 

el apelează din când în când la aceştia.  

 Informaţii educaţionale  

a) Comportament cognitiv: 

❖ Abilităţi reduse de scris-citit; citeşte în ritm lent, propriu, texte de mică întindere; omite frecvent 

litere în scrierea cuvintelor; nu respectă regulile ortografice şi de punctuaţie; desparte corect, cu 

sprijin, cuvinte în silabe; exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte; nu 

povesteşte, comunică rar sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este 

foarte redusă; 

❖ Vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, tulburări semantice; 

❖ Realizate deprinderile de calcul mintal în limita 0-10; dificultăţi în a număra descrescător; 

realizează, parţial, în plan concret, adunări şi scăderi cu suport intuitiv, în concentrul 0-50, fără 

trecere peste ordin; recunoaşte parţial vecinii numerelor, nu face comparaţii; 
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❖ Capacitatea de concentrare este scăzută şi rezistenţa la efort, minimă; 

❖ Este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau 

derularea pe o perioadă de 2-3 zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază, 

dar nu şi orele; 

❖ Încurcă ordinea cronologică în menţionarea zilelor săptămânii; nu cunoaşte numele tuturor 

lunilor anului; 

❖ Nu este interesat de schimbările din jurul lui şi nu reţine informaţii de natură ştiinţifică, ci doar 

ceea ce se bazează pe propria-i experienţă, şi atunci cu întrebări de orientare. 

 

b) Relaţii sociale: 

-Posibilităţi slabe pentru dezvoltatea atitudinilor de relaţionare pozitivă în grup, datorită tendinţei 

copiilor de a-l marginaliza. Manifestă dorinţa de a se integra în grup. 

-Vine la şcoală curat îmbrăcat, spălat. Părinţii adoptivi colaborează cu şcoala, se interesează de situaţia 

copilului, îi acordă sprijin, îi asigură mâncare, îmbrăcăminte şi rechizite.  

 

c) Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi:  

❖ Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample; 

❖ Nu are abilităţi de natură tehnologică; 

❖ Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente; 

❖ Comunică cu uşurinţă în propoziţii; 

❖ Memoria şi atenţia sunt scăzute; 

❖ Imaginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent; 

❖ Nu face corelaţii, dovedind lipsă de gândire logică; 

❖ Scrie după dictare, omiţând frecvent litere, fără a respecta însă regulile ortografice sau de 

punctuaţie; 

❖ Are nevoie de atenţie din partea părinţilor, colegilor, cadrului didactic; 

❖ Permanent are nevoie de sprijin pentru a duce la îndeplinire o sarcină.
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d) Domeniul cognitiv 

Nr. 

ctr. 

 

Obiective specifice 

 

Conținuturi 

(Metode și mijloace didactice) 

Perioada de 

intervenţie 

 

Obs.  
 

1. Domeniul cognitiv 

❖ Obiective pe termen lung: 

- dezvoltarea abilităţilor de scris –citit, 

prin ulilizarea unor texte scurte. 

 

 

❖ Obiective pe termen scurt: 

-să citească corect texte scurte 

 

 

 

-să stabilească numărul de silabe  

dintr-un cuvânt 

-să dea exemple de cuvinte care încep 

cu anumite litere date; 

 

- să exemplifice şi să identifice cuvinte care 

conţin litera ,,x’’ 

 

 

 

-să identifice şi să completeze cuvinte 

care conţin grupurile ,,ce’’, ,,ci’’, ,,ge’’, 

,,gi’’, ,,che’’, ,,chi’’ 

 

  

 

 exerciţii şi jocuri de dezvoltare a auzului 

fonematic, de conştientizare a legăturii dintre 

fonem şi grafemul corespunzător 

 

 exerciţii de asociere a sunetului cu litera; exerciţii 

de formare, citire şi pronunţare corectă a 

cuvintelor; 

 exerciţii –joc de rostire a cuvintelor pe silabe 

 

 exerciţii de identificare a literei/silabei care 

lipseşte din poziţia iniţială sau finală - în scris 

 exerciţii de exprimare corectă, orală şi scrisă, cu 

utilizarea unor materiale didactice de suport 

(planşe, litere, obiecte concrete, ilustraţii) 

 exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere 

 (a cuvintelor ce conţin litera ,,x’’ de cuvinte 

scrise cu ,,cs’’) 

 

 exerciţii de formulare de propoziţii, pornind de la 

cuvinte date 

 exerciţii de completare a unor silabe cu litere; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent, pe 

parcursul 

semestrelor I și  

al II-lea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent, pe 

parcursul 

semestrelor I și  

al II-lea 
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-să precizeze sinonimele şi antonimele 

unor cuvinte uzuale 

 

-să scrie corect cuvinte 

 

 

- să scrie corect propoziţii dictate 

 

 

 

 exerciţii de precizare prin corespondenţă a 

sinonimelor şi antonimelor date; 

 exerciţii de scriere a cuvintelor pe silabe; 

 exerciţii de scriere a unor cuvinte din  

2-3-4 silabe, utilizând în mod preponderent 

metoda analitico-fonetică;  

 exerciţii de scriere a propoziţiilor enunţiative, 

respectând scrierea cu majuscule la început şi 

folosirea acestora pentru substantivele proprii 

 exerciţii de dictare 

2. Domeniul Psihomotor 

Formarea şi dezvoltarea 

componentelor  psihomotricităţii (schema 

corporală, lateralitatea) şi a formelor 

de prehensiune învederea construirii 

comportamentelor adaptative 

 

Dezvoltarea motricităţii generale în context 

social-integrator 

 

 

 

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

verbală şi nonverbală şi a unei atitudini civilizate în 

relaţiile cu ceilalţi 

 

 

Permanent, 

pe parcursul 

procesului 

didactic 

 

 

3. Social-afectiv 

Formarea şi dezvoltarea unor comportamente 

adaptative în relaţia cu mediul înconjurător 

(natural  şi social) 

 

Exersarea conduitei independente pentru 

integrarea socială 

 

Dezvoltarea motricităţii generale în context 

social-integrator. 

 

 

Adaptarea demersului didactic la dificultățile de 

comunicare prin acordarea unui timp mai mare în 

formularea răspunsurilor. 

Crearea unui climat socio-afectiv adecvat de susținere și 

încurajare din partea profesorului și a colectivului de 

elevi 

 

 

 

Permanent in 

cadrul orelor 

de curs 
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4. Comunicare şi limbaj 

Exersarea abilităţii de receptare a mesajului 

verbal şi nonverbal 

 

Formarea abilităţilor în plan lexico-grafic. 

 

Dezvoltarea capacităţii de comunicare 

utilizând corect limbajul specific limbii și 

literaturii române 

 

 

Adaptarea materialului informativ la stilul de învățare 

audio-vizual 

Încurajarea exprimării libere a ideilor, opiniilor 

personale 

 

 

Permanent în 

cadrul orelor 

de curs 

 

 

5. Autonomie personală 

Formarea şi educarea unor abilităţi de 

întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de 

locuit 

 

 

Formarea şi exersarea conduitei independente 

pentru integrarea în plan social 

 

Aplicarea testelor inițiale, de revenire, de progres 

 

Periodic, pe 

parcursul celor 

două semestre 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Grigoraș Daniela Adina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

 Numele: B.A. 

 Data naşterii: 26. x. 2010 

 Domiciliul: Suceava 

 Şcoala: Gimnazială Nr. 1 Suceava 

 Clasa:  a IV-a B 

 Data de elaborare a programului: februarie 2021  

 Durata de desfăşurarea a programului: februarie - iunie 2021 

       Domeniul de intervenție: Limba română/ Matematică         

  

2. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea 

individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii (pretest). 

Diagnostic: 

• Medical: clinic sănătos; 

• psihologic: intelect liminar, deficit de atenţie, percepţie slabă;  

• psihopedagogic: dificultăţi de învăţare; 

•  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale, adaptare inferioară la cerinţele programei 

şcolare pentru clasa a IV- a şi a curriculumului de citire–scriere-calcul. 

Capacităţi-competenţe-abilităţi-lacune-nevoi: 

• competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile jocului 

şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu);  

• capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie; 

• posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală, expresivă; 

• nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat; 

• toleranţă scăzută la frustrări, sociabilitate relativ bună; 

• feed-back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare; 

Probleme cu care se confruntă copilul la disciplina limba română 

• vocabular sărac; 

• posibilităţi de exprimare reduse;  

• vorbire rară, ezitantă, încetinită;  

• în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică 

corect, inversiuni de litere; 

• automatizarea citirii la nivel de clasa I: numărul de cuvinte citite corect pe minut – 42 

cuvinte; 
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Probleme cu care se confruntă copilul la disciplina matematică 

• calcul matematic  

• ritm foarte lent în rezolvarea sarcinilor simple 

• dificultăți de înțelegere a cerinței 

 

3. a) DERULAREA PROGRAMULUI DE  INTERVENŢIE – Limba română 

Obiective Activităţi de învăţare 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

- să înţeleagă semnificaţia 

globală a mesajului oral; 

- să sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei 

propoziţii ascultate, 

- să sesizeze sensul 

cuvintelor într-un enunţ 

dat 

- să formuleze clar şi 

corect enunţuri verbale 

potrivite unor situaţii date 

- să identifice litere, 

grupuri de litere, silabe, 

cuvinte şi enunţuri în 

textul tipărit şi în textul de 

mână 

- să sesizeze legătura 

dintre enunţuri şi 

imaginile care le însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia globală a 

unui text citit 

- să citească în ritm 

propriu, corect un text  

 

 

 

 

- observarea unor imagini 

relaționate cu textul; 

- formularea de enunțuri 

pe baza acestor imagini; 

- citirea unor propoziții 

cu grad de dificultate 

crescând; 

- explicarea cuvintelor 

necunoscute; 

- punerea acestor cuvinte 

în contextul unor 

propoziții; 

- citirea repetată a unor 

paragrafe din lecturile 

propuse; 

- povestirea paragrafului 

în cuvinte proprii 

- raspunsul la intrebari 

literale legate de acest 

paragraf 

- realizarea unor 

inferente simple pe baza 

textului 

- citirea repetată a unui 

text de o pagină 

- repetarea sarcinilor de 

comprehensiune dupa 

citirea intregului text 

 

Metode: 

- observația 

- conversația 

- citirea în gând  

- citirea cu voce 

tare 

- povestirea 

- explicația 

- problematizarea 

 

Mijloace:  

- planșe cu imagini 

despre lecturile ce 

vor fi studiate; 

 

- lecturi literare 

clasa a IV-a 

cuprinse în 

manualul de limba 

română 

 

- fișe de lucru 

- calculator 

 

 

- înţelege semnificaţia 

globală a unui text 

scurt, după ascultarea 

repetată a acestuia, sau 

după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, uneori 

cu imprecizii, corectate 

la solicitarea 

învăţătorului; 

- citeşte în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite din 

2-3 cuvinte, uneori cu 

inversiuni sau repetări, 

corectate la intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte scrise, 

formate din silabe 

cunoscute; 

- citeşte fluent şi corect 

enunţuri  cunoscute, cu 

ezitări sau pauze mai 

lungi, atunci când 

întâlneşte cuvinte care 

conţin aglomerări de 

consoane, grupuri de 

litere etc.; 
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b) DERULAREA PROGRAMULUI DE  INTERVENŢIE - Matematică 

Obiective Activităţi de învăţare 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

- să înţeleagă şi să 

utilizeze sistemul poziţional 

de formare a numerelor 

naturale mai mici decât 

1000000 

- să scrie, să citească, 

să compare, să ordoneze, să 

facă estimări folosind numere 

naturale mai mici decât 

1000000 

- să efectueze operaţii 

de adunare şi de scădere cu 

numere mai mici decât  10000: 

- fără trecere peste 

ordin 

- cu trecere peste 

ordin 

- să efectueze operaţii 

de înmulţire şi împărţire cu 

numere naturale mai mici 

decât 100 

- să recunoască şi să 

descrie forme plane şi 

spaţiale, să clasifice obiecte 

şi desene după criterii variate 

- să descopere, să 

recunoască şi să utilizeze 

corespondenţe simple şi 

succesiuni de obiecte sau 

numere asociate după  reguli 

date 

- să exploreze 

modalităţi de efectuare a 

înmulţirii sau împărţirii în 

0-1000 folosind diferite tipuri 

de grupări şi reprezentări 

- reprezentarea 

prin obiecte sau desene 

a oricărui număr mai 

mic ca 1000000; 

- reprezentarea 

numerelor punând în 

evidenţă sistemul 

poziţional de scriere a 

cifrelor; trecerea de la o 

formă de reprezentare 

la alta; 

- compararea, 

ordonarea, rotunjirea 

numerelor utilizând 

modele semnificative 

(figuri geometrice de 

poziţionare, 

numărătoare poziţională 

etc.); 

- observarea 

legăturilor între 

adunarea şi scăderea 

numerelor naturale; 

efectuarea probei; 

- rezolvarea de 

exerciţii variate care 

solicită aflarea unui 

număr necunoscut notat 

în diverse moduri 

(litere, simboluri) 

- analiza 

cuvintelor care sugerează 

operaţii aritmetice, 

inclusiv a celor 

derutante; rezolvarea de 

probleme simple; 

Metode: 

- exercițiul 

- conversația 

- jocul didactic  

- munca 

independentă 

- explicația 

- problematizarea 

 

 

Mijloace:  

- planșe cu imagini  

- simboluri 

- fișe de lucru 

- calculator 

 

 

 

 

Metode: 

- exercițiul 

- conversația 

- jocul didactic  

- munca 

independentă 

- explicația 

- problematizarea 

 

 

Mijloace:  

- planșe cu imagini  

- simboluri 

- fișe de lucru 

- calculator 

 

- scrie numere cu 2-

3-4 cifre; 

-ordonează crescător/ 

descrescător un șir de 

3-4 numere 

 

- efectuează exerciții 

simple de adunare și 

scădere 

 

- calculează înmulțiri 

simple  

 

- deduce rezultatul 

unor împărțiri prin 

scădere repetată  

 

- rezolvă probleme 

simple cu 2 operații 

 

- utilizează simboluri 

pentru rezolvarea 

unor probleme 

 

- recunoaște figuri și 

corpuri geometrice 
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- să utilizeze 

instrumente şi unităţile de 

măsură standard şi 

nonstandard pentru lungime, 

capacitate, masă, timp şi 

unităţile monetare în situaţii 

variate 

- să colecteze date, să 

le sorteze şi să le clasifice pe 

baza unor criterii date, să le 

organizeze în tabele 

-să manifeste 

iniţiativă în a transpune 

diferite situaţii în context 

matematic, propunând 

modalităţi diverse de 

abordare a unei probleme 

- să depăşească 

blocaje în rezolvarea de 

probleme, să caute prin 

încercare-eroare noi căi de 

rezolvare 

- exerciţii de 

adunare şi înmulţire cu 

acelaşi număr; 

- verificarea cu 

ajutorul reprezentărilor 

simbolice a operaţiilor 

de înmulţire 

- utilizarea de 

desene / scheme / 

reprezentări pentru a 

clarifica modul de 

calcul 

- rezolvarea de 

probleme simple  (2 

operaţii) 

-exerciţii-joc de 

măsurare, folosind 

unităţi nonstandard 

- exerciţii cu 

operaţiile studiate, 

folosind unităţile 

sandard, cu multiplii şi 

submultiplii lor ( fără 

transformări) 

 

Prin acest program se urmărește: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește citirea conștientă; 

• recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește calculul matematic empiric 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• dezvoltarea abilităţilor de citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 
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PROGRAM  DE  INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Profesor de limba engleză- Chiriac Erika Karina 

Școala Gimnazială C. Parfene Vaslui 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:  

DATA NAȘTERII:  

CLASA: a VI-a  

ANUL ȘCOLAR: 2020-2021 

DIAGNOSTICUL: 

ECHIPA DE INTERVENȚIE: Profesor de limba engleză- Chiriac Erika Karina 

SCOPUL Diminuarea dificultăţilor de învăţare la limba engleză, diminuarea tulburărilor de atenţie, 

consolidarea deprinderilor de a lua notiţe în timpul orelor şi de a scrie frumos în pagină 

❖ OBIECTIVE: 

             PE TERMEN SCURT   - Formarea abilităţilor de comunicare; 

                                           - Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

                                           - Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

                                           - Participarea la activităţi de grup; 

            PE TERMEN MEDIU   

           1. Formarea abilităţilor de înţelegere a unui text 

           2. Dezvoltarea capacităţii de a verbaliza întâmplările trăite şi    cunoştinţele însuşite; 

     3. Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic 

 DURATA PROGRAMULUI: An şcolar 2020-2021 

 DOMENIUL/DOMENII DE INTERVENȚIE: Limba engleză 

❖ DATA ELABORĂRII PIP: noiembrie 2020 

❖ DATA REVIZUIRII PIP: 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR: 

               Unit 1: Nice to meet you all 

               Unit 2 :You mustn’t play loud music 

             Unit 3 : I always have coffee 

             Unit 4: Would you like a sandwich? 

 Unit 5: Who are they playing? 

 Unit 6: It’s the highest in the world 
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 Unit 7: Do I have to? 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operațional 

Strategii de 

terapie și 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluarea și aprecierea 

evoluției 

Indicatori Instrumente 

1. Să desprindă sensul global din scurte 

mesaje audiate (mini-dialog, descrieri 

de persoane/ obiecte/ acţiuni) 

-învăţarea 

corectă a  

numelui, 

vărstei  

 

-citeste un text 

simplu in 

limba engleză 

 

-formulează 

propoziţii 

simple si 

corecte în 

limba engleză 

 

-completează 

propoziţii 

lacunare cu 

cuvinte lipsă 

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

 

-Ascultă şi reproduce 

greoi o comunicare ; 

- Înţelege  cu dificultate 

sensul cuvintelor în 

funcţie de context ; 

 

 

 

2. Să-şi formeze şi să-şi dezvolte 

deprinderi de citire corectă, în ritm 

propriu a unor propoziţii, texte de 

mică întindere sau medie; 

- exerciţii de 

repetare după 

model; - 

exerciţii de 

corectare a 

pronunţiei şi 

intonaţiei 

- joc-concurs 

pentru 

alcătuirea de 

propoziţii 

coerente 

conţinând mai 

multe cuvinte 

noi 

. 

 

-exerciţii de 

citire corectă, 

în ritm propriu 

a unor  

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

- Citeşte în ritm propriu  

şi propoziţii, uneori cu 

repetări, corectate la 

intervenţia 

profesorului; 
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propoziţii, 

texte de mică 

şi medie 

întindere 

3. Să completeze corect tabele cu 

informţii dintr-un text de dimensiuni 

medii citite 

-exerciţii de 

alcătuire a 

unor enunţuri 

după imagini  

cu tematică 

adecvată 

 

-completarea 

unor enunţuri 

lacunare, 

având la 

dispoziţie 

imagini. 

 

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

Formează oral  şi scris 

propoziţii   simple; 

 

4.  

Să realizeze scurte descrieri în lbengleză 

pornind de la întrebări simple    

-exerciţii de 

citire repetată a 

unor pasaje din 

textele suport 

-  

exerciţii de 

corelare; - 

răspunsuri la 

întrebări de 

control;  - 

exerciţii de 

confirmare a 

înţelegerii 

globale a unui 

text audiat, 

prin 

îndeplinirea 

unei sarcini 

simple (de ex. 

bifează, 

încercuieşte, 

mimează, 

desenează 

etc.); 

- exerciţii de 

răspuns la 

comenzi / 

întrebări / 

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

-Înţelege semnificaţia 

globală a unui text de 

mică întindere , după 

ascultarea repetată a 

acestui, sau după 

lămuriri suplimentare; 

 

-Povesteşte greoi dupa o 

imagine sau text cu/ fara 

sprijinul profesorului;  

 

-Participă verbal şi / sau 

nonverbal la simularea 

unor diverse situaţii de 

comunicare ; 
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formule de 

comunicare în 

societate;  

 - activităţi de 

confirmare a 

receptării 

(realizarea 

unui desen, 

aranjarea unor 

obiecte, 

notarea / 

alegerea unor 

date/detalii 

dintr-un text 

audiat etc 

 

 

 

 

5.  Să identifice semnificaţia unor 

enunţuri simple, referitoare la 

universul imediat 

-exerciţii de 

aranjare a 

imaginilor tip 

puzzle 

 

-exerciţii de 

analiză a unor 

imagini pentru 

a descoperi 

firul logic 

 

- 

 

-exerciţii de 

recunoaştere a 

unor 

evenimente 

 

Sem. I 

Sem.al  

II lea 

-Formulează răspunsuri 

la întrebările puse, 

uneori cu imprecizii, 

corectate la solicitarea 

profesorului; 

 

-Povesteşte  cu sprijin 

sau răspunzând la 

întrebări fapte/ 

întâmplări proprii sau 

din mediul înconjurător 

/ poveşti de mică 

întindere; 

 

-Participă la jocuri de 

rol  pe teme cunoscute 

din viaţa reală ; 

 

6. Să memoreze  cuvinte legate de 

vreme,familie 

-exerciţii de 

repetare în 

vederea 

memorării de 

expresii 

-exerciţii de 

învățare a unor 

expresii pentru 

folosirea  

Sem. I 

Sem. al 

II lea 

-Memorează scurte 

expresii 
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acestora în 

diferite 

contexte  

 

 

7. Să-şi dezvolte abilităţile de scriere 

corectă, lizibilă şi îngrijită ; 

 

-exerciţii de 

scriere corectă, 

lizibilă şi 

îngrijită 

 

Sem. I 

 

Sem. al 

II lea 

Scrie corect şi îngrijit 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Nagy Silvia 

Școala Gimnazială Geo Bogza din Bălan, jud Harghita 

1. INFORMAŢII GENERALE : 

Numele şi prenumele elevului:  B V 

Clasa: VI-a 

 Adresa:Bălan   

 Tipul de deficienţă/handicap: Tulburări mixte ale dezvoltării abilităților școlare.Disgrafie. Dislexie 

. ADHD 

Domeniul de interventie / Disciplina: Limba și literatura română 

 Specialişti implicaţi: 

   - Profesorul de specialitate și cel de sprijin  

2. EVALUARE INIŢIALĂ : 

Instrumente folosite în evaluare:  

 fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, fișa de 

evaluare inițială.  

Observatii:citeste in ritm propriu; vocabular sărac; foloseste reguli generale de redactare, dar cu 

greșeli; raspunde oral la intrebari;apar inversiuni de litere;  

3. SCOPURILE PROGRAMULUI: Prin acest program am urmărit:  

 recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește citirea conștientă;  

 antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l  stimula;  

 dezvoltarea abilităţilor de citire a propoziţiilor;  

 îmbogăţirea şi activizarea vocabularului; 

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

  antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

  dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;    

4. DERULAREA PROGRAMULUI DE  INTERVENŢIE: 

Data realizarii PIP:  sept 2019 
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      Data revizuirii PIP:  febr 2020 

OBIECTIVE Metode şi 

mijloace de 

realizare  

 

Perioada 

de 

interven 

ţie  

 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare  

 

Monitorizare  

 

- să sesizeze 

sensul global 

al unui mesaj, 

identificând 

aspectele 

principale şi 

de detaliu la 

care se referă 

un mesaj 

oral/scris  

 -  să deducă 

sensul unui 

cuvânt 

necunoscut 

prin raportare 

la mesajul 

audiat  /citit 

 -să determine 

sensul 

cuvintelor 

prin raportare 

la conţinut; 

  -să 

construiască 

texte orale 

/scrise scurte 

pe baza unui 

suport vizual  

dat  

  -să citească 

în mod 

conştient 

-să redea prin 

Conversaţia  

 

Explicaţia   

 

Jocul 

didactic  

 

Observaţia   

 

Citirea 

explicativă  

 

Manualul 

 

  Caietul 

elevului     

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

școlar 

- formulează 

întrebări 

pentru 

stabilirea 

sensului 

global al 

mesajului; 

 - desprinde 

elementele 

esenţiale 

dintr-un 

mesaj 

ascultat/citit;   

 - determină 

sensul 

cuvintelor 

prin raportare 

la conţinut;  

- găseşte 

sinonime si 

antonime 

cuvintelor 

date;   

-alcătuieşte 

texte 

orale/scrise 

pe baza unor 

benzi 

desenate; 

 - construieşte 

texte orale pe 

baza unui 

plan de idei;  

Aprecieri 

stimulative  

 

Îndrumarea   

 

Observarea 

comportamentul

ui  de cititor  

 

Valorizarea 

pozitivă 

permanentă  

 

Observarea 

sistematică  

 

Evaluarea orală 

şi scrisă   

 

periodic 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2396  

cuvinte 

proprii 

conţinutul 

unui fragment 

dintr-un text 

citit  /ascultat 

 

- povesteşte 

întâmplări 

reale din 

experienţa 

personală 

- citeşte 

fluent texte 

cunoscute cu 

intonaţia 

adecvată 

impusă de 

semnele de 

punctuaţie, 

 - răspunde 

corect la 

întrebările 

textului;  

- povesteşte 

oral un 

fragment fără 

sprijin;   

 

 

 

 

5. Evaluare sumativa   

- Îndeplineşte cerinţele minime din P.I.P.  

fişe de evaluare    
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 PLAN DE ACȚIUNE 

Prof. Popescu Cristina-Monica 

Școala Gimnazială Godinești, jud. Gorj  

 

            Orientarea sau tendința politicilor și practicilor sistemelor de învățământ din lume este de 

cuprindere a elevilor cu dificultăți de învățare, cu precădere în școlile obișnuite, organizate și structurate 

pe următoarele dimensiuni: 

·         Asigurarea accesului tuturor în sistemul de învățământ; 

·         Valorizarea participării fiecăruia prin practici individualizate; 

·         Identificarea și utilizarea resurselor adecvate pentru sprijinirea învățării tuturor. 

S-a ajuns astfel la concluzia că unii copii cu dificultăți de învățare pot face față în clasa obișnuită dacă 

învățătorii/profesorii fac apel la metode pregătite cu grijă și dacă se asigură Programe de intervenție 

personalizate. 

Elevi: P.B.F.; A. S.  și  S.C.M.  au fost diagnosticați cu tulburări specifice de învăţare ca dislexia. 

Idei de activități: dispensarea cititului cu voce tare în faţa clasei; dispensarea citirii autonome a unor 

texte a căror lungime şi complexitate nu este compatibilă cu nivelul de abilitate al copilului; memorarea 

poeziilor, formulelor, tabelelor, definiţiilor; dispensarea studierii limbilor străine în forma scrisă sau 

citită; efectuarea mai multor teste/ evaluări la puţină vreme unele dupa altele-altele, la decizia cadrului 

didactic  

Strategii de învățare: prezenţa cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, sarcinile de 

rezolvat, chestionarele cu răspunsuri multiple și altele, la decizia cadrului didactic. 

 Resurse: computer/tabletă cu sofware -sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de 

ascultare; aparat de inregistrare care permite elevului sau să-si completeze notiţele în timpul lecţiei 

(tabletă, reportofon,etc); hărţi mentale, scheme conceptuale ale unităţii de studiu-manuale şi cărţi în 

format digital (audio-book), dicţionare, vocabulare digitale, tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele 

săptămânii, alfabetul, formule, definiţii,etc.-texte cu imagini, sinteze, scheme. 

Evaluare:  testele şi verificările vor fi anunţate din timp; se asigură timp suplimentar (30 -60 de minute) 

pentru execuţia probelor sau se asigură verificări cu mai puţine cerinţe; se introduc probe informatizate; 

se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul verificărilor; subiectele 

se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea; sunt asigurare folosirea instrumentelor 
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compensative atât la probele scrise cât şi la cele orale; se vor prevedea verificări orale ca alternativă la 

cele scrise (mai cu seama la limbile străine) 

 Părinți 

(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/ așteptările 

mele? Provocarea: Care sunt modalitățile prin care pot colabora eficient cu părintele unui copil cu 

CES?) 

 Idei de activități: Familia informează şcoala despre dificultăţile copilului, solicitând să fie luat sub 

observaţie/monitorizat/sprijinit; susţine motivaţia elevului în efortul şcolar şi de acasă; verifică în mod 

regulat îndeplinirea temelor încredinţate; verifică aducerea la şcoală de către elev a materialelor cerute; 

 încurajează dobândirea unui grad tot mai mare de autonomie în gestionarea timpilor de studiu, a 

efortului şcolar şi a relaţiilor cu cadrele didactice; apreciază nu numai semnificaţia din punctul de vedere 

alnotării, dar şi cea formativă a fiecărei discipline. 

Strategii de învățare: Cu părinții sau cu familiile copiilor cu tulburări specifice ale învățării se 

recomandă întâlniri lunare sau bisemestriale, în funcţie de posibilităţi şi de fiecare situaţie,  astfel încât 

acţiunea cadrelor didactice să devină cunoscută, împărtăşită, şi, unde este necesar, coordonată cu 

acţiunea educativă realizată de familie. 

Resurse:  manuale şi cărţi în format digital (audio-book); e)dicţionare, vocabulare digitale; tabele cu: 

lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiţii etc.; texte cu imagini, sinteze, 

scheme; computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte 

suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire şi de corectare a eventualelor greşeli. 

Evaluare: Familia sau părinții copiilor în cauză, este informată de către unitatea de învăţământ în 

legătură cu dificultăţile persistente ale propriului fiu sau fiice; cere, din proprie iniţiativă sau la 

semnalarea medicului/ psihologului -ales de către ea/al unităţii de învăţământ sau cadrului 

didactic/logopedului/profesorului consilier şcolar/ profesorului de sprijin -ca elevul să fie evaluat 

conform modalităţilorlegale; și este de acord cu elaborarea documentării parcursurilor didactice 

individualizate şi personalizate. 

 Cadre didactice 

(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor despre acesta? 

Provocarea: Care sunt modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască și putem colabora 

pentru a-l sprijini să-și atingă potențialul?) 
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Idei de activități: colaborarea cu colegii de la clasă, la documentarea parcursurilor didactice 

individualizate şi personalizate prevăzute; aplicarea de  strategii educative -didactice de potenţare şi 

suport compensativ; adoptarea de  măsuri de dispensare; aplicarea de  modalităţi de verificare şi notare 

adecvate şi coerente. 

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): analiza sarcinilor; învățarea eficientă; lucrul în grup; 

utilizarea calculatorului; intervenția logopedică sau psihopedagogică; abordarea multisenzorială. 

Resurse: computer/tabletă cu sofware -sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de 

ascultare; aparat de înregistrare care permite elevului să îşi completeze notiţele în timpul lecţiei (tabletă, 

reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare; hărţi mentale, mape conceptuale ale 

unităţii de studiu; manuale şi cărţi în format digital (audio-book); dicţionare, vocabulare digitale; tabele 

cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiţii etc.; texte cu imagini, 

sinteze, scheme. 

Evaluare:   întâlniri periodice, elaborarea unor grafice de progres/regres, oferirea de  suport colegilor în 

privinţa unor materiale specifice didactice şi de evaluare, inclusiv în reformularea planului didactic 

personalizat; furnizarea de  informaţii legate de site-uri sau platforme online pentru împărtăşirea bunelor 

practici pe tema  tulburări specifice de învăţare; dezvoltarea competenţelor colegilor profesori, acţionând 

pentru susţinerea elevilor cu tulburări specifice de învăţare şi sprijinirea acestora de către profesorii 

clasei. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. înv. preṣc.Dragu Vasilica 

Grădiniṭa cu program săptămanal Nr.32, Galaṭi 

                                                                      

 

Numele şi prenumele preșcolarului: M.D 

Domiciliul:Galaţi 

Unitatea şcolară: GRĂDINIŢA CU P.S. NR.32 

Grupa : Mijlocie 

 

Informaţii educaţionale: 

În urma evaluării iniţiale de către educatoarele de la grupă, s-a observat că preşcolarul M. D. 

prezintă tulburări de limbaj (dislalie polimorfă) şi necesită activităţi suplimentare de corectare a vorbirii. 

Profesorul logoped, Ş. M., prin activitatea de intervenţie logopedică pe care o desfăşoară în 

unitatea noastră, în urma testării logopedice, a depistat şi identificat tulburări de limbaj şi comunicare la 

preşcolarul amintit şi a propus părinţilor terapie logopedică, precum şi consiliere logopedică în cadrul 

cabinetului din grădiniţă, spre corectare, recuperare, adaptare şi integrare şcolară şi socială. 

Comportament cognitiv: 

- copilul are reprezentări despre mediul înconjurator corespunzătoare vârstei şi capacitatea de a observa 

sistematic; 

- volumul limbajului este bogat, dar are  tulburări de limbaj; 

- operaţiile gândirii dezvoltate; 

- atenţia este bine dezvoltată. 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizică corespunzătoare vârstei; 

- cunoaşte schema corporală; 

- are deprinderi de igienă personală şi colectivă bine formate. 

Relaţii sociale: 

- este politicoasă cu educatoarele şi personalul grădiniţei; 

- este sociabilă, colaborează cu colegii de grupă. 

Domenii de intervenţie: Activităţi specifice învăţământului preşcolar 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR  

Educarea limbajului 

 

OBIECTIVE TEMA ACTIVITĂŢII MIJLOC DE 

REALIZARE 

- Să emită sunete din natură, 

onomatopeele: „ham, ham, miau, piu, 

piu, cotcodac, clonc, groh, groh”; 

 

- Să emită diferite onomatopee: cum 

face gâsca, raţa, şarpele, vântul, cucul, 

albina, ceasul deşteptător, locomotiva, 

ploaia; 

  

- Exersarea pronunţiei prin redarea de 

onomatopee; 

 

 

- Exersarea pronunţiei prin utilizarea 

onomatopeelor: „pu-pu-pu,  cri-cri-

cri, cirip-cirip, behehe, cot-cot-dac, 

cioc-cioc, mor-mor, ţup-ţup, bâz-bâz”  

 

- Emiterea unor cuvinte prin 

demonstraţie şi imitaţie: capră, ţânţar, 

şarpe, răţuşcă, rămurică, veveriţă. 

 

- Exersarea  sunetului vibrant ”r”: 

rândunică, rămurică, rama, Rică, râu;  

 

- Exersarea sunetului vibrant ”r”, 

sesizarea greşelilor în vorbire: laţă sau 

raţă, cleion sau creion, iepulaş sau 

iepuraş,  male sau mare, gădiniţă sau 

grădiniţă; 

 

- Exersarea prin imitaţie  

 

- Exersarea  diminutivelor, singularul / 

pluralul substantivelor. 

 „Cine face aşa?” 

 

 

 

„Cum face?” 

 

 

 

„ Cum  cântă?” ( vioara, 

toba, trompeta) 

Cântec: „Noi suntem 

muzicanţi voioşi” 

 

 

„ Repetă după mine!”  

 

 

 

  

„Spune cum spun eu!” 

 

 

 

„ Să rostim cuvinte cu sunetul 

R!” 

 Poezia: „ Rică nu ştia să 

zică…” 

 „ Am spus bine, n-am spus 

bine” 

 

 

 

„ Zboară, zboară!” 

 

„ Şi cuvintelor le place să se 

Joc-exerciţiu 

 

 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

 

Joc-exerciţiu 

cântec 

 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

 

Joc-exerciţiu 

Poezie 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

 

 

 

Joc distractiv 
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- Exersarea antonimelor 

 

 

- Construirea de propoziţii folosind 

denumirea obiectelor 

 

- Descrierea unei imagini, unui obiect 

cunoscut sau necunoscut de copii 

 

- Pronunţarea unor construcţii 

monosilabice: ba-be-bi-bo-bu, ma-

me-mi-mo-mu, za-ze-zi-zo-zu, ţa-ţe-

ţi-ţo-ţu, ram-tam-tim, dim-don-dum 

 

- Dezlegarea de ghicitori pe diferite 

teme; 

 

- Despărţirea unor cuvinte în silabe, 

apoi reunirea silabelor, refăcând 

cuvântul. 

- Descrierea în lanţ a diferitelor obiecte 

 

- Transformarea propoziţiilor 

enunţiative în interogative. 

 

- Realizarea acordului intre subiect si 

predicat. 

 

- Utilizarea corectă a cazului Genitiv. 

joace!”, „ Şi cuvintelor le 

place să fie alintate” 

„ Dacă este …, înseamnă că 

nu este…!” 

 

„ Ce este şi cum face?”-  

 

 

„Spune ce vezi!”  

 

 

„Rosteşte  după mine!” 

 

 

 

 

„ Cine-i atent şi gândeşte, 

repede ghiceşte!”- 

 

„ Joaca silabelor” 

 

 

„ Mai spune ceva!” 

 

„ Pune o întrebare despre…” 

 

  

„ Cine ţi-a dat jucăria?” 

 

 

„ Cui dai jucăria?” 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

Joc-exerciţiu 

 

 

Joc-exerciţiu 
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Dezvoltare socio-afectivă 

 

 

Obiective 

 

Activitate 

 

Metode si mijloace 

didactice 

- Să reacţioneze la expresia feţei celuilalt; 

 

- Să îşi exprime emoţiile; 

 

- Să îşi manifeste interesul faţă de o persoană 

prin observarea mişcărilor acesteia; 

 

- Să desfaşoare o activitate în compania 

celorlalţi copii;  

 

- Să ceară ajutorul la nevoie; 

 

- Să  împartă anumite obiecte/ mâncare/ 

jucării cu alţi copii. 

 

 

 

 

Executarea comenzilor 

atunci când este 

asistat şi sprijinit fizic şi 

verbal. 

 

 

- exerciţii; 

- jocuri de rol; 

- ilustraţii; 

- diverse obiecte. 
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PLAN DE ACŢIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 

Stîlpeanu Virginia, profesor de geografie,  

Liceul Tehnologic “Sf. Mucenic Sava” Berca, judeţul Buzău 

 

“Faptul că am o dizabilitate nu inseamnă că mă dau bătut, ci că trebuie să urmez o cale puţin diferită 

de a ta.” (Robert M. Hensel-Abilitate) 

Copilul învaţă de la cei din jur şi din ceea ce trăieşte. Comportamentul lui este influenţat de 

pesoanele din jur şi astfel îşi construieşte imaginea şi respectul de sine. În acest context, intervine rolul 

educaţiei şi al educatorilor, părinţilor în a-l sprijini pe copil să crească frumos, să se cunoască şi să 

cunoască lumea înconjurătoare, să capete încredere în sine. Prin comunicare, încredere şi crearea unui 

climat favorabil exprimării ideilor, opiniilor, emoţiilor, copilul va creşte în acord cu sine şi cu lumea din 

jur. Dacă va creşte într-un mediu ostil, pesimist, neîncrezător, care să-i „taie” aripile, copilul devine 

izolat, solitar, suferă şi vede lumea într-un mod deformat. 

Nu este suficient ca un copil să manifeste capacităţi care să-l prefigureze ca de excepţie, ci este 

nevoie ca cei din jur, părinţi, profesori, să-i construiască cu grijă şi imaginea de sine, într-un mod 

pozitiv. În cazul copiilor cu CES (cerinţe educative speciale), munca este mai dificilă, atenţia trebuie să 

fie maximă, trebuie priviţi cu optimism, pozitivism, iar eficienţa muncii educative este determinată de 

construirea unei imagini pozitive de sine şi de încrederea în forţele proprii. 

În majoritatea cazurilor, din varii motive, invocată fiind mai des lipsa timpului, tindem să lăsăm 

de-o parte copiii cu CES şi să lucrăm cu ceilalţi. Aşa cum putem lucra suplimentar cu elevii capabili de 

performanţă şi ne găsim mereu timp pentru ei, aşa se poate lucra şi cu elevii cu CES, iar lumina, bucuria 

şi emoţia din ochii lor, după o simplă activitate în care au fost solicitaţi şi implicaţi, sunt incomparabile, 

iar noi, ca dascăli, simţim cu adevărat o mare satisfacţie! Astfel, încet-încet, ei nu vor mai fi 

marginalizaţi, ridiculizaţi, nu se vor mai simţi singuri, se vor integra în colectiv şi vor fi înţeleşi de 

ceilalţi copii. 

  

Numele şi prenumele elevului: P.F. 

Clasa: a V-a  

Date familiale: 

1.Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor: 

Tatăl: muncitor (ocazional) 

Mama: casnică 

2. Structura şi componenţa familiei: 

a) familie formată din cei doi parinti; 

b) fraţi/surori: sunt 3 fraţi (mai are o soră şi un frate mai mari) 

3. Date medicale: 

-naştere: la termen 

-sarcina: fără probleme 

-dezvoltare fizică: normală 

4. Atmosfera şi climatul educativ: 

- climat educativ necorespunzător din cauza condiţiilor materiale/sociale (situaţie precară); 

-  lipsa unor modele parentale familiale; 
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 - dezinteres din partea părinţilor în educaţia minorului. 

DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI STAREA DE SĂNĂTATE 

-  dezvoltare fizică normală; 

− deficienţă/dizabilitate mintală uşoară. 

PARTICULARITĂŢI ALE DEBUTULUI ÎN CLASA a V-a 

-  lipsa motivaţiei si a interesului de cunoaştere; 

-  imprecizie în acţiunile practice şi mentale; 

− verbalizare redusă a reprezentărilor şi acţiunilor; 

− limbaj slab dezvoltat şi cu deficienţe de exprimare orală şi scrisă; 

− grad redus de independenţă în procesele intelectuale; 

− foarte retras, se simte marginalizat de către copii. 

− dificultăţi de comunicare şi relaţionare. 

 

 PROCESELE COGNITIVE ŞI STILUL DE MUNCĂ INTELECTUALĂ 

Tipul de dizabilitate: deficienţă mintală uşoară (retard psihic uşor); 

Q.I.: 60 

Dizabilităţi asociate: tulburări de limbaj, tulburări de atenţie; 

Dezvoltarea senzorial-perceptivă: nedescriminări perceptiv- vizuale si auditive; 

Nivelul dezvoltării psiho-motricităţii: 

-  reprezentări temporale reduse (nu cunoaşte anotimpurile, lunile anului, ziua în care suntem etc.); 

- slabe reprezentari spaţiale (nu poate aranja corect în pagina, nu percepe detaliile, nu utilizează corect 

noţiunile spaţiale). 

Gândirea 

- intuitiv-concretă, la nivelul operaţiilor concrete bazate pe material didactic şi sprijin din partea 

adultului; 

− analiza, compararea asigurate pe baza modelului prezentat; 

− înţelege lent noţiunile predate. 

Memoria 

-  mecanică, săracă, lentă, reproductivă,de scurtă durată; reprezentări instabile ale memoriei vizuale şi 

auditive; 

Atenţia 

-  tulburări de atenţie; 

-  fluctuanta in functie de stimul şi recompensa imediată; 

Imaginaţia slabă, subdezvoltată, reproductivă; 

-lipsită de creativitate; 

- procedeaza rutinier(cu automatisme), fără iniţiative. 

Limbajul 

- vocabular sărac, neactivizat, imprecis; 

- dislexo-disgrafie:- nu desprinde mesajul global din comunicarea orala; 

-  nu percepe şi nu discriminează auditiv şi vizual fenomenele; 

- nu recunoaşte literele şi nu ştie să scrie, nici chiar dacă are de copiat sau de transcris cuvinte, 

propoziţii simple; va scrie întotdeauna o înşiruire de semne indescifrabile, dar despre care el are 

o părere bună; 

- nu poate formula enunţuri proprii. 

- comunicare:-deficitară, exprimare greoaie, timp de reacţie lent 
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TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE (Conduita elevului la lecţii şi în clasă) 

Temperament: flegmatic 

Afectivitatea 

-este un copil foarte afectuos; 

-prietenos, se apropie de cei care îi acordă mai multă atenţie şi nu îl ridiculizează; 

-foarte sensibil la un ton mai ridicat al vocii, la exprimarea dezacordului cu ceea ce face din partea 

profesorului 

Motivaţia 

- redusă (elevul este mult mai retras, rezervat, introvertit); 

- lipsa încrederii in fortele proprii; 

- pozitivă faţă de persoane care acordă sprijin moral şi material. 

Aptitudini 

-  practice (gospodăreşti); 

-  lipsa aptitudinilor intelectuale (ritm lent, greoi, cu erori); 

-  lipsa aptitudinilor de comunicare şi interrelaţionare cu colegii de clasă. 

Nivelul maturizării psiho-sociale  

-  tulburări emoţional-afective; 

-  lipsa igienei corporale; 

-  lipsa igienei vestimentare; 

-  imaturitatea afectivă (dornic de afecţiunea persoanelor adulte). 

Recomandări psihopedagogice 

-  curriculum şcolar adaptat; 

-  profesori de sprijin/itinerant; 

− psihoterapii. 

 

• Echipa care participă la soluţionarea problemei: profesorii de limba română, matematică, 

geografie, dirigintele clasei, consilierul psihopedagog 

• Idei de activităţi: 

➢ exerciţii orale, simple, de calcul matematic; 

➢ exerciţii de recunoaştere şi scriere a literelor după un model dat, să formuleze cuvinte simple 

(inclusiv la geografie) 

➢ identificarea pe hartă a formelor de relief după semnele convenţionale; 

➢ recunoaşterea formelor de relief din imagini (imagini cu munţi, cu dealuri, cu câmpii) sau prin 

observaţie directă (elevul locuieşte în zona de deal) 

➢ realizarea unor desene simple, colaje etc.(colorarea unor hărţi, a unor desene geografice) 

➢ recunoaşterea formelor de relief pe hartă, a apelor curgătoare şi stătătoare, după culoare şi formă 

(simboluri şi semne convenţionale) 

➢ observarea directă a elementelor de hidrografie-râul Buzău, Sărăţel 

➢ explicarea într-un limbaj empiric a unor noţiuni simple, pe baza corelaţiilor cu suportul concret 

şi/sau a observaţiei directe,  precum: Soare, stea, Pământ, planetă, lac, munte, câmpie, deal, râu, 

nor, vânt, vegetaţie, faună, mare, ocean, val, gheţar etc. 

➢ implicarea elevului în activităţi extraşcolare: activităţi de gătit, serbarea de Crăciun; activităţi 

sportive; încurajarea permanentă, aprecierea din partea profesorilor şi a colegilor; stimulente-de 

exemplu- diplome, expunerea produsului realizat; 
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➢ activităţi de dezvoltare a încrederii în forţele proprii, implicarea elevului în aceste activităţi, la 

disciplina consiliere şi dezvoltare personală; 

➢ realizarea de activităţi practice prin care elevul să-şi descopere lucruri care îi plac, lucruri pe care 

le face bine (desenează frumos; îi place să găteasca, îi place să ingrijească curtea, îi place să 

grădinarească, să ude florile, grădina). 

 

• Strategii de învăţare:  

➢ Metode şi procedee: 

- explicaţia pe baza materialului intuitiv-concret; 

− demonstraţia pe baza de simboluri, pentru însuşirea algoritmului de efectuare a calculului mintal, 

oral şi scris, liniar şi în scris sau pentru însuşirea noţiunilor geografice; 

− experimentul: natural (în clasă, într-un ambient familiar) şi psihopedagogic; 

− jocul didactic; 

− jocul de rol; 

- observatia pe baza de stimuli (dirijată); 

-activităţile practice-în orizontul local 

- problematizarea – rezolvarea de probleme imagistice şi acţionale; 

− exerciţiul matematic şi exerciţiul – joc; 

− convorbirea; 

− metoda analizelor produselor activităţii; 

− Turul galeriei 

- fişa de evaluare; 

- munca independentă; 

- conversaţia euristică. 

• Resurse: 

➢ - beţisoare, planşe, simboluri (puncte, bile, linioare, steluţe, cercuri etc.), jetoane, tabla magnetică 

cu numere, cu simboluri geografice, culori, aţă colorată, hârtie colorată, harta/ calculator, 

videoproiector, ilustraţii 

• Evaluare: 

➢ fişe de lucru –să coloreze hărţi de contur; să unească punctele cu albastru obţinând o apa 

curgătoare;  să scrie cuvinte simple;  

➢ exerciţii de recunoaştere a plantelor şi animalelor pe baza suportului concret (imagini); 

➢ evaluare orală: să formuleze enunţuri scurte, corecte din punct de vedere gramatical şi ştiinţific. 

➢ descrierea unor fenomene din natură pe baza observaţiei directe-de exemplu descrierea stării 

vremii într-o zi; 

➢ realizarea de mici experimente prin care înţelege unele noţiuni (importanţa apei-udă florile; 

ploaia), realizarea de colaje( râul-îl reprezintă printr-un fir de culoare albastră lipit pe o foaie, 

muntele-prin lipirea unor mici bucăţele de hârtie maro pe un desen care redă forma muntelui). 

 

• Cum voi vorbi părintelui despre aşteptările mele? 

Copilul locuieşte într-un climat educativ necorespunzător, familia nu are o situaţie materială bună. Cea 

care se implică mai mult în educaţia copilului este mama. În primul rând trebuie să vorbesc mai des cu 

mama copilului şi să caut să-i sensibilizez pe părinţi cu privire la problematica şi nevoile elevului. 

Activităţi: 

➢ copilul are nevoie de o îngrijire şi o supraveghere mai atentă din partea părinţilor; 
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➢ este necesar ca parinţii să manifeste o atitudine pozitivă faţă de şcoală, să-l aprecieze si să-l 

încurajeze pentru a învaţa; 

➢ se impune o organizare mai judicioasă a timpului petrecut de elev acasă, să existe un raport 

optim între timpul de învăţare şi cel de joc. 

➢ Mersul la logoped şi la psihoterapeut. 

➢ Realizarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare în care să fie implicaţi şi părinţii (serbări, 

expoziţii cu produse ale elevilor) 

➢ Analiza mapei cu produsele realizate de elev. 

Strategii: 

➢ Şedinte cu părinţii; consiliere individuală; 

➢ Întâlniri cu parintele, cu profesorul de sprijin şi cu consilierul psihpedagog. 

Resurse: 

➢ Prezentări Power Point, reviste de specialitate, articole de specialitate de pe internet 

Evaluare: 

➢ Aprecierea progresului elevilor; 

➢ Analiza produselor activităţii. 

 

• Cum voi vorbi colegilor despre acest elev? Care sunt modalităţile prin care îmi pot ajuta 

colegii să îl cunoască şi cum putem colabora pentru a-l sprijini să-şi atingă potenţialul? 

Activităţi: 

➢ Diagnosticul va fi prezentat colegilor; 

➢ Problema cu care se confrunta elevul va fi analizata cu toţi colegii; 

➢ Se stabilesc parcursuri didactice individualizate,  obiective pe baza potenţialului de învăţare la 

fiecare disciplină: ce ştie-ce nu ştie elevul; 

➢ Se stabilesc obiective pe termen scurt, dar şi pe termen lung, având în vedere competenţele 

specifice pe fiecare disciplină în parte şi competenţele-cheie; 

➢ Se stabilesc obiective terapetice (care vizează gândirea, limbajul, atenţia, dezvoltarea încrederii 

în forţele proprii) 

➢ Se stabilesc modalităţi de verificare şi notare adecvate. 

Strategii: mese rotunde, activităţi metodice-cercuri;  

➢ Activităţi în echipă; 

➢ Activităţi împreună cu profesorul de sprijin şi consilierul psihopedagog; 

Resurse: 

➢ Reviste de specialitate, metodologia în vigoare privind integrarea copiilor cu CES în şcoala de 

masă 

Evaluare: 

➢ Analiza produselor activităţii, a fişelor de lucru; adoptarea măsurilor de remediere. 
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Bibliografie: 

• Ordin Nr. 3124/2017 privind Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu 

tulburari de învăţare; 
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vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale 

a copiilor cu CES, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 
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• Mara, D.2009. Strategii didactice în educaţia incluzivă, ediţia a II-a. Ed. Did. şi Ped. R.A. 
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https://rightwords.ro/citate/cauta/dizabilitate
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Prof. înv. Preşc. Niţă Daniela Nicoleta 

Grădiniţa cu P. P. Inocenţa Găeşti 

Numele şi prenumele beneficiarului D.J. A. 

Data şi locul naşterii 05. X.2014 

Domiciliul Găești 

Şcoala / instituţia Grădinița cu Program Prelungit ”Inocența” Găești 

Clasa / Grupa mare ”Buburuze” 

Echipa de lucru Prof. Niță Daniela Nicoleta,  

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  Tulburare globală a dezvoltării 

predominant cognitivă, grad de handicap - grav 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. 84 din 26. 04. 2018 emis de CJRAE 

Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp și anul școlar) : octombrie 2019 – iunie 2020 

Structura programului de intervenţie personalizat : 

Obiective Conţinuturi 

 

Metode şi mijloace 

de realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Să 

înțeleagă și 

să 

transmită 

mesaje 

simple. 

 

Exerciții de 

dezvotare a 

vocabularului 

- discuţii în mici 

grupuri informale; 

- activităţi de joc, 

de învăţare în grup, 

în 

care să se 

sugerează ce este 

de făcut mai 

departe într-un joc, 

o activitate, 

continuând 

secvenţe de 

acţiuni; 

Oct. 2019 

– iunie 

2020 

- răspunde 

corect la 

întrebări 

simple pe 

teme 

cunoscute

 

  

  

observarea 

sistematică 

Să audieze 

cu atenţie 

un text. 

Exerciții de  

exprimare 

corectă 

- activități de 

audiere a unei 

poveşti, 

concomitent cu 

imaginile din carte, 

ori 

ascultând povestea 

spusă de profesor; 

 

octombrie 

2019 – 

iunie 2020 

-

 răspu

nde la 

întrebări - 

fișa de lucru,  

fișa de lucru 
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Să-şi 

îmbogăţeas

că 

experienţa 

senzorială, 

Să 

recunoască 

denumirea 

obiectelor, 

clasificarea  

Exerciții de 

exprimare 

corectă a 

obiectelor si 

lucrurilor din 

imaginea data 

si identificare 

a culorilor si 

obiectelor 

- observarea de 

obiectele din sala 

de 

grupă, camera 

proprie etc. și 

recunoaşterea/num

irea obiectelor 

indicate; 

- clasificarea 

obiectelor/fiinţelor 

după 

diverse criterii 

(culoare, formă, 

mărime) 

 

octombrie 

2019 – 

iunie 2020  

 

- recunoaște 

și numește 

corect -

observarea, 

obiecte din 

mediul 

familia  

- clasifică 

diferite 

obiecte/ 

ființe,  

-observarea, 

Aprecierea 

orală, 

conversația 

de verificare 

Să 

recunoască, 

să 

denumeasc

ă, să 

construiasc

ă şi să 

utilizeze 

forma 

geometrică 

cerc, pătrat 

în jocuri 

exE 

c Exerciții de  

recunoștere a 

figurilor 

geometriceaE

xercirii” 

Exercitii de 

numarare 

rare 

- recunoaşterea şi 

denumirea 

figurilor 

geometrice în 

mediul ambiant 

sau cu 

ajutorul 

materialelor puse 

la dispoziţie 

(cerc, pătrat); 

- trasarea figurilor 

geometrice 

cunoscute 

trecând cu creionul 

peste o linie deja 

trasată. 

 

octombrie 

2019 – 

iunie 2020 

-  recunoaşte  

şi  denumește  

corect 

figurile   

geometrice   

în   mediul 

ambiant sau 

cu ajutorul 

materialelor 

puse la 

dispoziţie 

- trasează 

corect 

figurile 

geometrice 

observarea, 

aprecierea 

orală, 

 

Să numere 

de la 1 la 3 

Recunoscâ

nd grupele 

cu 1-3 

obiecte şi 

cifrele 

corespunză 

toare 

Exerciții de  

recunoștere a 

grupelor și 

cifrelor în 

intervalul 1 - 

3 

- alcătuieşte grupe 

de obiecte în 

limitele 1-3 

și numără corect 

aceste obiecte; 

- descoperă care 

cifră lipseşte într-

un şir dat; 

- recunoaşte şi 

denumeşte cifre în 

 

octombrie 

2019 – 

iunie 2020 

 

-  alcătuiește  

corect  grupe  

de  1-3 

obiecte,  le  

numără  și  

recunoaște 

corect 

cifracorespun

zătoare 

grupului

conversația de 

verificare 
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intervalul 1-3.  

 

  

să perceapă 

component

ele spaţio-

temporale 

 

deprinderi 

motrice de 

bază: mers, 

alergare 

 

-se raportează la 

un reper dat; 

-îşi coordonează 

mişcările cu ritmul 

solicitat de 

educatoare. 

 

octombrie 

2019 – 

iunie 2020 

 

-execută 

corect  

deprinderile 

motrice de 

bază 

observarea, 

aprecierea 

orală, 

 

 Servicii de 

terapie 

logopedică/ter

apia 

tulburărilor de 

limbaj 

- dezvoltarea 

abilităţilor de 

comunicare 

adecvată, în 

contexte diferite 

- elaborare, 

organizare, 

dezvoltare a 

limbajului oral şi 

scris 

- dezvoltarea 

abilităţilor 

implicate în actul 

lexic şi grafic 

- dezvoltarea 

capacităţii de 

pronunţie corectă, 

clară, precisă, prin 

articularea corectă 

a fonemelor, 

silabelor, 

cuvintelor, 

enunţutilor simple, 

cu respect pentru 

ritm, accent, 

intonaţie 

- înlăturarea 

nazonanței din 

vorbire, prin 

formarea şi 

dezvoltarea 

octombrie 

2019 – 

iunie 2020 

 

 observarea, 

aprecierea 

orală, 
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respiraţiei corecte, 

cu inspir nazal, 

expir oral 

 Sprijin de 

consiliere și 

orientare 

școlară 

- dezvoltarea 

abilităţilor sociale 

si de relaţionare şi 

a 

comportamentelor 

dezirabile  

- exersarea 

capacităţii de 

concentrare optimă 

a atenţiei 

- dezvoltarea unei 

atitudini pozitive 

faţă de sine ca 

persoană unică şi 

valoroasă 

-Identificarea şi 

autoreglarea 

emoţiilor; 

-Cultivarea 

abilităţilor sociale 

şi de comunicare 

(exprimare 

coerentă, 

ascultarea, 

răbdarea, toleranţa 

la frustrare) care să 

faciliteze 

comportamentele 

dezirabile social și 

rezolvarea 

conflictelor 

apărute. 

 

octombrie 

2019 – 

iunie 2020  

 

 observarea, 

aprecierea 

orală, 
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Evaluarea periodică: 

 

Obiective realizate :  

- receptează un text, reține  ideile principale ale acestuia 

- recită cu greutate versurile unei poezii 

-  formează mulțimi de obiecte ăn limitele 1-3 

- identifică formele geometrice și le trasează pe contur 

- socializează greoi cu preșcolarii din grupă 

Dificultăţi  întâmpinate  

În timpul programului de recuperare s-a constatat integrarea cu greutate a preșcolarului în mediul 

grădiniței, socializarea greoaie cu grupuri mai mari de 3 copii. S-au întâmpinat greutăți în cultivarea 

încrederii în sine a preșcolarului în dezvoltarea independenței. 

Metode cu impact ridicat : - pozitiv :  

- colaborarea cu familia 

- colaborarea cu logopedul grădiniței 

- implicarea preșcolarului în activități variate 

- încurajarea celorlalți copii să socializeze cu preșcolarul 

negativ : - nu este cazul 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele 

evaluărilor periodice )  

Programul de intervenție se va adapta treptat, în funcție de rezultatele obținute pe parcursul anului 

școlar. 

Recomandări particulare :  

  Se  recomandă implicare a familiei în continuare în cadrul activităților desfășurate în grădiniță, 

consilierea acesteia pentru a-i transmite preșcolarului independență și a-l implica în sitauții de învățare 

ce dezvoltă încrederea în sine. 

 Rolul şi modul de implicare a părţilor în program : 

Toate părțile menționate s-au implicat corespunzător și au realizat activități care au avut ca scop 

dezvoltarea cognitivă și socială a preșcolarului. 
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PLAN  DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 
 

                                                                                Prof. Simion Dobrica 

                                                                               Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău  

 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI :T.R.L.O. 

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII:  

DOMICILIUL:  

CLASA : a-IX-a A 

DISCIPLINA: OPERAȚII DE BAZĂ ÎN LABORATOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

PROFESOR:  

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL/ ELEVU (rezultatele evaluării 

complexe)(din fișa psihopedagogică, din Certificatul de Orientare Școlară și din recomandările COSP)  

   -Tulburare cu spectru autist 

   - ADHD 

Activitate diferenţiată în timpul orelor de curs în perioada 3decembrie 2020-29ianuarie 2019 (S12-

S17): 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof. Schipor Nicoleta Adriana 

 Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți 

 
 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI): .................................................................... 

DATA NAȘTERII: .................................................................... 

CLASA: a 9 –a 

ANUL ȘCOLAR: ....................................................................  

DIAGNOSTICUL: ..................................................................... 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: prof. Schipor Nicoleta Adriana 

      

SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

o Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

o Sprijinirea elevului pentru a participa la activități educative formale și nonformale 

o Valorificarea maximă a potențialului copilului pentru atingerea nivelului posibil de 

dezvoltare individuală; 

o Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice disciplinelor tehnologice; 

❖ OBIECTIVE: 

• PE TERMEN SCURT:  

Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

            Participarea la activităţi specifice disciplinlelor tehnologioce; 

❖ PE TERMEN MEDIU:  

Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de 

achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor obținute; 

❖ DURATA PROGRAMULUI: anul școlar 2020-2021; 

❖ DATA ELABORĂRII PIP: 5.10.2020 

❖ DATA REVIZUIRII  PIP:  7.07.2021 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR:
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CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII: 

Operații de baza în laborator 

Obiective  Conținuturi Strategii de 

terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

- Să selecteze vasele, ustensile şi 

aparatura de laborator  

-Să comunice în cadrul echipei de 

lucru, în scopul realizării 

sarcinilor de lucru primite 

 

Dotarea   

tehnico 

materiala a 

laboratorului de 

analize; 

Vase, ustensile 

şi aparatură de 

laborator; 

Norme de 

protectia 

muncii 

specifice 

laboratorului de 

industrie 

alimentara; 

Instrumente de 

laborator; 

Aparate pentru 

încălzire; 

Întreținerea 

vaselor și 

ustensilelor; 

Descoperirea; 

Problematizarea; 

Experimentul; 

Discutii; 

Vizionări de 

materiale video; 

Exerciții de 

documentare; 

Navigare 

internet pentru 

documentare; 

Activități 

practice; 

Observarea; 

Învățarea prin 

descoperire 

Anul 

școlar în 

curs 

Probe orale; 

Probe practice; 

Fișe de lucru; 

Teste de 

verificare 

cunoștinte; 

Fișe de 

autoevaluare; 

Observarea 

sistematică;   

Autoevaluarea; 

Fişe de 

observare; 

- Să selecteze vasele, ustensile şi 

aparatura de laborator în funcție 

de lucrarea executată 

-Să utilizeze corect vocabularul 

comun și cel de specialitate in 

descrierea operațiilor curente de 

laborator 

-Să colaborze cu membrii echipei 

de lucru, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor de la locul de 

Operaţii 

curente de 

laborator pentru 

separarea şi 

purificarea 

substanţelor: 

- Filtrarea  

- Centrifugarea  

- Distilarea 

Descoperirea; 

Problematizarea; 

Experimentul; 

Discutii; 

Vizionari 

materiale video; 

Exerciții de 

documentare; 

Navigare 

internet pentru 

documentare; 

 Probe orale; 

Probe practice; 

Fișe de lucru; 

Teste de 

verificare 

cunoștinte; 

Fișe de 

autoevaluare. 

Observarea 

sistematică;  
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desfășurare a activități  Activități 

practice; 

Observarea; 

Învățarea prin 

descoperire; 

Autoevaluarea; 

Fişe de 

observare;   

-Să aleagă corect metoda de 

analiza senzoriala în scopul 

aprecierii calității materiilor 

prime/semifabricatelor/produselor 

finite din industria alimentara 

-Să determine caracteristicilor 

senzoriale a materiilor prime  

/semifabricatelor/produselor 

finite din industria alimentară 

-Clasificarea 

metodelor de 

analiza 

senzorială; 

-Metode: de 

apreciere a 

calității,de 

diferențiere a 

calității, de 

ordonare după 

rang, de 

descriere a 

calității; 

-Principiile 

teoretice de 

analiza 

senzorială; 

-Principii: 

compararea 

probelor, 

alegerea 

metodei, 

parcurgerea și 

respectarea 

modului de 

lucru specificat 

în standarde, 

respectarea 

normelor de 

protecția 

muncii; 

Discuții; 

Vizionari 

materiale video; 

Exerciții de 

documentare; 

Navigare 

internet pentru 

documentare; 

Activități 

practice; 

Observarea; 

Problematizarea; 

Experimentul; 

 

 

  Probe orale; 

Probe practice; 

Fișe de lucru; 

Teste de 

verificare a 

cunoștințelor; 

Fișe de 

autoevaluare; 

Observarea 

sistematică;  

Autoevaluarea; 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT- Cunoștințe : Metode de măsurarea a volumelor 

Abilități Atitudini Conținuturi Metode Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

Selectarea vaselor, ustensilelor 

și aparaturii de laborator în 

funcție de lucrarea executată. 

 

Măsurarea volumului, densității, 

temperaturii 

 

Utilizarea corectă a 

vocabularului comun și a celui 

de specialitate în descrierea 

operațiilor curente de laborator 

 

Utilizarea documentației  de 

specialitate în executarea 

operațiilor curente și analizelor 

senzoriale 

 

 

Măsurarea volumelor 

pentru determinări 

cantitative 

a. Măsurarea volumelor 

substanțelor lichide 

-Măsurarea volumelor cu 

pipete 

-Măsurarea volumelor cu 

biureta 

-Masurarea volumelor cu 

cilindrii gradați  și cu 

baloane cotate. 

Unități de măsură pentru 

volum, transformări. 

b.- Măsurarea volumelor 

substanțelor solide și 

gazoase 

-Evaluare. Măsurarea 

volumelor. Evaluare 

semestrială 

Măsurarea volumelor 

pentru determinări 

cantitative 

a. Măsurarea volumelor 

substanțelor lichide 

-Măsurarea volumelor cu  

pipete 

-Măsurarea volumelor cu 

biureta 

-Masurarea volumelor cu 

cilindrii gradați și cu 

baloane cotate. 

Unități de măsură pentru 

volum, transformări. 

b.- Măsurarea volumelor 

substanțelor solide și 

gazoase 

-Evaluare. Măsurarea 

volumelor. Evaluare 

semestrială 

 

 

 

activitate 

practică 

individuală, 

conversația, 

demonstrația 

cu ajutorul 

experimentului 

fișe de lucru 

individualizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

măsoară corect 

volumul substanțelor  

lichide cu pipeta 

 

măsoară corect 

volumul substanțelor  

lichide cu biureta 

 

măsoară corect 

volumul substanțelor  

lichide cu cilindrii 

gradați și cu baloane 

cotate 

măsoară corect 

volumul substanțelor  

solide și gazoase 

realizează 

transformări în 

unități de măsură 

pentru volum 

 

 

observare 

sistematică, 

evaluare 

formativă, 

proba scrisă, 

 

 

 

 

evaluare orală, 

proba scrisă, 

tema 

individuală 

 

tema 

individuală, 

observare 

sistematică. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Modan Violeta 

Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Dolj 

 

Liceul Teoretic Amărăștii de jos, Dolj 

Domeniul de intervenţie: Limbă şi comunicare 

Disciplina : Limba şi literatura română 

Profesor : Modan Violeta 

Profilul elevului: 

Elev  : A. M.  

Clasa: a VII-a 

Diagnostic : handicap auditiv, mediu 

 

Informaţii generale  

Elevul urmează în prezent, anul şcolar 2020-2021, cursurile învățământului de masă, la clasa a 

VII - a. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte scăzut. Întâmpină  dificultăţi atât 

în exprimarea orală cât şi în cea scrisă, nu pronunță corect toate cuvintele ,  nu utilizează corect semnele 

de ortografie şi punctuaţie, confundă părţile de vorbire cu cele de propoziţie. Lucrează ceea ce i se cere, 

acceptă şi sprijin, colegii obişnuiesc să îl sprijine. 

 

Informaţii educaţionale : 

a).Comportament cognitiv: 

-Abilităţi reduse de scris-citit; nu respectă regulile ortografice şi de punctuaţie; exprimarea este nesigură, 

săracă ; nu povesteşte, comunică rar sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este 

foarte redusă; 

-Vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, tulburări semantice; 

- Formulează cu dificultate idei principale/secundare ale unui text, nu face distincții epic/liric,  text 

literar/nonliterar. 

 

b). Relaţii sociale: 

-Relaţionare pozitivă în grup, interacționează cu toți colegii care îl sprijină. 

-Vine la şcoală curat îmbrăcat, îngrijit. Părinţii colaborează cu şcoala, îi acordă sprijin. Cu toate acestea, 

înregistrează și absențe.  

 

c).Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi:  

-  Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample; 

- Comunică în propoziţii simple; 

- Memoria şi atenţia sunt scăzute, maginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent; 

- Nu face corelaţii, dovedind lipsă de gândire logică; 

- Scrie după dictare, omiţând frecvent litere, fără a respecta însă regulile ortografice sau de punctuaţie; 
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- Manifestă lipsă de atenție și de concentrare; 

- Permanent are nevoie de sprijin pentru a duce la îndeplinire o sarcină. 

 

Activitate diferenţiată în timpul orelor de curs în perioada 8 februarie-10 iunie 2021: 

 

Obiective  Metode didactice  Criterii de 

 Evaluare 

- dezvoltarea abilităţilor de 

scris –citit, prin ulilizarea 

unor texte scurte. 

 

-exerciţii şi jocuri de dezvoltare a 

auzului fonematic, de conştientizare a 

legăturii dintre fonem şi grafemul 

corespunzător  

 

Metoda  fonetică 

 -exerciţii de asociere a sunetului cu 

litera; exerciţii de formare, citire şi 

pronunţare corectă a cuvintelor;  

-exerciţii –joc de rostire a cuvintelor pe 

silabe 

Observarea  

sistematică şi 

aprecierea verbală 

stimulatoare 

-să stabilească numărul de 

silabe dintr-un cuvânt 

 

-să poziționeze corect 

accentul   

 

-să identifice litera/silaba 

care lipseşte dintr-un cuvânt 

-exerciţii de identificare a literei/silabei 

care lipseşte din poziţia iniţială sau 

finală - în scris 

 

-exerciții de despărâire în silabe 

 

-exerciţii de exprimare corectă, orală şi 

scrisă 

 

 

 

Fişe  de lucru 

- să scrie corect propoziţii 

dictate 

 

-exerciţii de scriere a propoziţiilor 

enunţiative, respectând scrierea cu 

majuscule la început şi folosirea 

acestora pentru substantivele proprii 

-exerciţii de scriere a unor propoziţii, 

respectând alineatul, liniatura caietului 

şi păstrarea distanţei adecvate dintre 

cuvinte 

-exercitii de copiere 

-exerciţii de dictare 

Fişe  de lucru 

-să identifice corespondența 

literă-sunet 

 

-exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere 

(a cuvintelor ce conţin grupurile ,,ce’’, 

,,ci’’, ,,ge’’, ,,gi’’, ,,che’’, ,,chi’’ + litera 

Fişe  de lucru 
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,,x’’) 

-exerciții  de transcriere fonetică 

-să precizeze sinonimele şi 

antonimele unor cuvinte 

uzuale 

 -să alcătuiască propoziţii 

corecte 

-exerciţii de precizare prin 

corespondenţă a sinonimelor şi 

antonimelor date  

-exerciţii de formulare de propoziţii, 

pornind de la cuvinte date  

Fişe  de lucru 

-să identifice părțile de 

vorbire 

-exerciții de morfologie Manualul  

Fişe  de lucru 

-să identifice trăsături 

morale/ fizice ale unui 

personaj  

-lectura exploratorie Manualul  

Fişe  de lucru 

-Să construiască texte simple   - exerciții de alcătuire de enunțuri/texte 

simple, pe baza unei teme date. 

Manualul  

Fişe  de lucru 

-să facă distincția text 

literar/text nonliterar 

-lectura exploratorie 

 

Manualul  

 

-să emită judecăți simple  -lectura exploratorie Manualul  

Fişe  de lucru 

 

 

Bibliografie: 

1. Gherguţ, A. - Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale.Stategii diferenţiate şi incluzive în 

educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

2. Popovici, D. – Învăţământul integrat sau incluziv, Editura Corint, Bucureşti, 1998 
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                                       PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Jurubiță Mirela 

Școala Gim. Nr 1 Malu Spart 

 

INFORMAȚII DE BAZĂ: 

Numele și prenumele elevului: L.V. 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Malu-Spart 

Clasa: a VII-a A 

Data de elaborare a programului: 09.10.2020 

Durata de desfășurare a programului: octombrie 2020- iunie 2021 

Echipa de intervenție: 

• Prof. RALUCA GEANTĂ 

• Prof. MIRELA JURUBIȚĂ 

 

Date despre familie:   Eleva provine dintr-o familie organizată, care se ocupă de creșterea și 

educarea sa, fiind singurul copil. Familia manifestă o atitudine pozitivă față de activitatea școlară, este 

receptivă la sugestiile date de cadrele didactice și la ceilalți factori educativi din școală.  Situația 

materială a părinților este modestă, însă aceștia se străduiesc să asigure copilului tot ce îi este necesar 

atât acasă, cât și la școală. 

Mama merge periodic cu copilul la medicul specialist și la ședințe de logopedie, ceea ce contribuie 

major la evoluția favorabilă a acestuia. 

 

STAREA ACTUALĂ A ELEVEI 

Problemele cu care se confruntă eleva (rezultatele evaluării ):  

• Din punct de vedere medical – 

• Din punct de vedere psihopedagogic – lacune în evoluția limbajului, cauzat  de problema 

medicală ( exprimare greoaie, pronunţia greşită a unor cuvinte/sunete), dificultăți de concentrare 

şi menţinere a atenției,  nevoie de atenţie, de afecţiune, de integrare în grup, de modele 

comportamentale şi sprijin permanent; 

• Din punct de vedere al competențelor școlare- sincope în însuşirea cunoştinţelor şi în 

dobândirea competenţelor specifice vârstei și nivelului școlar. 

 Autonomie personală și socială: 
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• - aria de autoservire: eleva  are nevoie de sprijin pentru igiena personală, mediul ambiant și 

acțiunile din timpul programului. Prezintă carențe în comportamentele motrice și în gesturile 

social-utile de autogospodărire.  Are nevoie de ajutor pentru a se îmbrăca și de a se deplasa. 

• - aria de socializare:  are o atitudine prietenoasă, respectă  regulile școlare de grup dezvoltând 

relații interpersonale, însă în privința achizițiilor cognitive înregistrează unele lipsuri. Comunică 

cu colegii și cu prietenii în așa fel încât să realizeze un climat favorabil de desfășurare a 

activităților comune. 

Capacități-competențe-abilități-lacune-nevoi: 

- competențe bune în desfășurarea activităților ludice (  respectă regulile jocului, nu se plictisește repede 

și încearcă să ducă la capăt sarcina didactică); 

- lucrează foarte bine în echipă, uneori domină grupul; 

- are  capacități de învățare comportamentală prin imitație;  

- o bună comunicare gestuală, expresivă, comunicarea orală este uneori îngreunată; 

- are în permanență nevoie de afecțiune, de integrare, de modele socio-umane și de sprijin gradat; 

-prezintă toleranță scăzută la frustrări, sociabilitate  bună; 

- uneori, feedbek mai slab în situațiile de individualizare a sarcinilor de învățare. 

 Intervenții anterioare: eleva  a mai beneficiat la școală de un program de intervenție personalizat 

, pe perioada vacanței de vară, care a condus la remedierea  unor lacune . 

     

 Obiective pe termen lung 

O1-Stimularea capacității de recepționare polisenzorială; 

O2-Formarea și consolidarea abilităților de identificare corectă a formelor și structurilor verbale prin 

antrenarea analizatorului tactil-vibratoriu, vizual, auditiv, gustativ și olfactiv; 

O3-Utilizarea acțiunilor de compensare polisenzorială și a tehnicii pentru achiziția și în  țelegerea 

limbajului în scopul  atingerii  competențelor  programei școlare.   

Obiective pe termen scurt 

O1- Dezvoltarea capacității de concentrare a atenției vizuale, a spiritului de observație; 

O2- Înțelegerea semnificației mesajului verbal perceput vizual; 

O3- Stimularea capacității de a reacționa  la zgomote și sunete  nonverbale, la vocea umană, la 

sunete și structuri verbale; 

      O4- Educarea şi corectarea limbajului oral; 

      O5- Facilitarea însuşirii citit- scrisului; 

      O6- Educarea şi perfecţionarea comunicării; 
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      O7- Îmbogăţirea vocabularului şi dezvoltarea operaţiilor gândirii. 

    Conținuturi specifice 

 -Corectarea  defectelor de voce: reglarea intensităţii vocii (să nu ţipe sau să nu vorbească în   

şoaptă), corectarea nazalizării, corectarea plasării accentelor şi reglarea melodiei frazei; 

-Învăţarea fonemelor limbii (emiterea izolată a fonemului concomitent cu învăţarea grafemului 

corespunzător; rostirea fonemului cu vocale; rostirea fonemului cu consoane; introducerea fonemului în 

structuri verbale: cuvinte; diferenţierea fonemelor asemănătoare: a-o, e-i, u-o, consoane surde- consoane 

sonore, şuierătoare etc. rostirea grupurilor consonantice; rostirea diftongilor şi a triftongilor, etc. rostirea 

de cuvinte, propoziţii.); 

    -Citirea cuvintelor, propozițiilor, textelor; 

    -Scrierea cuvintelor/propozițiilor/textelor prin procedeele: transcriere, dictare, autodictare 

    - Povestirea după imagini succesive; 

     -Activităţi corespunzătoare competențelor specifice clasei a VII-a la diferite materii   (limba română, 

istorie,cultura socială). 

  

   Metode de realizare: 

• Demonstrația, imitația, explicația, exercițiul, jocul de rol; 

• Metode cu impact ridicat-pozitiv: stimularea afectivă, valorizarea. 

    Instrumente de evaluare: fişe de lucru, teste curriculare, probe orale, portofoliul. 

    Revizuirea programului de intervenție: 

         La sfârșitul perioadei, după evaluarea aplicată, vor fi redefinite obiectivele și proiectate noi 

conținuturi, pentru un parcurs școlar eficient, în anul școlar următor (clasa a VIII-a). 

 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: 

-familia manifestă atitudine pozitivă față de activitatea școlară, cere informații despre evoluția copilului 

și este receptivă la sugestii;                                        -mama 

are uneori tendința de a suprosolicita capacitățile copilului, din dorința ca acesta să reușească să țină 

pasul cu ceilalți colegi.  

     Obiective specifice domeniului comunicare şi limbaj: 

-să reacţioneze la vocea umană, prin diverse manifestări; 

-să semnalizeze anumite nevoi, prin diferite reacţii verbale şi/sau comportamentale; 

-să semnalizeze înţelegerea unui mesaj simplu, prin răspunsuri adecvate (verbale şi nonverbale); 

-să pronunţe combinaţii de cuvinte legate (substantiv – adjectiv/verb); 

-să reacţioneze la solicitările adultului; 
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-să execute comenzi simple şi apoi complexe;                                                                             -să 

formuleze propoziţii simple (pe baza unor imagini) şi apoi complexe; 

-să răspundă la întrebările,,cine?”, ,,ce face?”, ,,cum?”, ,,unde?” cu suport concret; 

-să se prezinte în manieră proprie; 

-să reproducă “jocuri de cuvinte” simple etc. 

      Exemple de activități specifice: exerciţii de dezvoltare a auzului fonematic, audierea de poveşti, 

poezii, mesaje, exerciţii de verbalizare, după model, exerciţii de tipul “întrebare – răspuns”, exerciții de 

despărţire în silabe, exerciţii de formulare de propoziţii, formare de cuvinte, memorare.  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Criste Cristina Ioana 

Liceul cu program sportiv ,,Avram Iancu’’ Zalau 

 

 

5. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Elev cu cerințe educaționale speciale înscris în învățământul de masă 

Numele cadrului didactic:  

Numele elevului: D.C.A. 

Data naşterii: 

Clasa: a III-a 

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Deficienţă mintală ușoară 

Certificat de Orientare Școlară și Profesională nr.117/15.07.2016 

Recomandare: curriculum adaptat, profesor itinerant și de sprijin 

Diagnosticul elevului:Din punct de vedere medical:grad de handicap MEDIU; 

                                -Din punct de vedere psihopedagogic:intelect liminar,deficit de 

atenție,adaptare inferioară la cerințele programei școlare pentru clasa a III-a. 

Informaţii despre mediul familial: Cristian este mezinul familiei,mai are un frate mai 

mare.ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

 

6. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru; 

• fișe de evaluare; 

• convorbire individuală; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

• Portofoliul. 

 

7. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

● Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale elevului, a ritmului propriu de achiziţie, 

prin observare zilnică şi prin sintetizarea tuturor informaţiilor primite de la bunică; 

● Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale; 

● Dezvoltarea psihomotricităţii fonoarticulatorii și motricității generale; 

● Consolidarea conceptului denumăr ca succesiune; 

● Dezvoltarea capacităţii de a efectua  calcul matematic. 

Pe termen scurt: 

● Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală; 

● Să participe la activități de grup, inclusiv la activitățile de joc, în calitate de vorbitor, dar si de auditor; 
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● Dezvoltarea capacităţilor de scriere - citire; 

● Participarea la activităţi  matematice (succesiune, calcul); 

● Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 

SCOPURILE PROGRAMULUI: 

●Dezvoltarea exprimării orale, întelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor structurilor verbale 

orale; 

●Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic; 

●  Educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical: 

● Dezvoltarea abilităților de pronunție și citire corectă 

●Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi scrierea lizibilă 

a cuvintelor; 

●  Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

●  Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

●  Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

●  Formarea și dezvoltarea capacității de analiză și sinteză; 

● Dezvoltarea dezvoltarea unor trăsături pozitive de personalitate din domeniul afectiv- motivational și  

a deprinderilor de muncă individuală; 

 

 

8. A) DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

 

• Intervenția educațională adaptată vârstei și nivelului de înțelegere stimulează elevul în 

vederea dezvoltării capacităților de învățare și asimilarea de noi cunoștințe: dezvoltarea structurilor 

perceptiv – motrice, coordonare spatio-temporală, dezvoltarea limbajului expresiv, abilități de 

scriere- citire;  

• Prin exersarea și antrenarea  capacității de concentrare a atenției se înregistrează progrese 

în domeniul cognitiv, fapt ce generează dezvoltarea unor trăsături pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv- motivational și  a deprinderilor de muncă individuală; 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exercitii de 

relaxare, pentru concentrarea 

atentiei și dezvoltarea memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercitiul de relaxare 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri de construcție 

- plastilina 

- cărți 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atenției vizuale, a analizei 

- exercitii de gimnastică respiratorie și  

fonoarticulatorie; 

- planșe 

- fișe de lucru 
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auditive și îmbogatirea 

vocabularului; 

- exerciții pentru formarea priceperilor și 

deprinderilor de pronunție corectă a 

silabelor și cuvintelor; 

- exercitii de formulare a unor propoziții 

simple cu sunetul învățat în diferite pozitii; 

-exerciții de asociere fonem-grafem; 

- povestiri după imagini, planse; 

- demonstratia; 

- jocuri 

- cărți 

- stăpînirea si motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvată a trăirilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciții de autocunoaștere; 

- exerciții pentru cresterea stimei de sine și 

a încrederii în forțele proprii; 

- exerciții pentru managementul emoțiilor 

negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

-identificarea. 

-fișe de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea și formarea unor 

deprinderi eficiente de studiu; 

- efectuarea temelor la cabinet 

când este posibil;  

- efectuarea temelor și învățarea pentru 

oferirea unui model de lucru; 

- explicația; 

- exercițiul 

-cărti, caiete; 

-fișe de lucru și 

cartonase 

 

- organizarea locului de învățare 

cu eliminarea elementelor 

distractoare; 

- convorbirea; 

- exercițiul; 

- aprecieri 

 

- sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu și ajutor la solicitarea 

doamnei învățătoare; 

- tratarea diferențiată; 

- relatie empatică învățător-elev, profesor 

de sprijin-elev; 

- intervenție individualizată 

-planse 

-jocuri 

-casete 

-carti 

- construirea unui orar și 

respecterea lui astfel încât elevul 

să iși faca temele, să se 

consolideze cunoștințele  

- convorbirea; 

- exercitiul 

-cartonașe cu sarcini 

-fișe de lucru 

- măsuri unitare de susținere a 

copilului de către familie; 

- motivarea familiei în 

continuarea tratamentului de 

specialitate recomandat; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fete 

vesele 

B) DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

 

• Antrenarea elevul în activităţile specifice pe arii curriculare cu respectarea 

particularităţilor de vârstă şi individuale; 
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• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, sarcini individualizate, cu respectarea 

planificării materiei (cu revizuiri şi adaptare curriculară; 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: LIMBA ROMÂNĂ 

➢ Limbajul expresiv: vocabular sărac 

➢ Atenție: capacitatea de concentrare a atenției diminuată 

➢ Orientare spațio-temporală: deficitară 

➢ Menține liniatura caietului cu dificulate. Scrie dezordonat, nu se  orientează în pagină, nu 

respectă o dimensiune pentru literele scrise. 

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1.Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

3.Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris  

 

1.să înţeleagă 

semnificaţia globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei 

propoziţii ascultate 

- să distingă cuvintele 

dintr-o propoziţie dată, 

silabele dintr-un cuvânt 

şi sunetele dintr-o 

silabă 

- să sesizeze sensul 

cuvintelor într-un enunţ 

dat 

2. să formuleze clar şi 

corect enunţuri verbale 

potrivite unor situaţii 

date 

- să integreze cuvintele 

noi în enunţuri 

3.să identifice litere, 

grupuri de litere, silabe, 

cuvinte şi enunţuri în 

textul tipărit şi în textul 

de mână 

-exercitii de delimitare 

a cuvintelor in enunturi; 

-exercitii de stabilire a 

pozitiei unui cuvant 

intr-o propozitie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor in 

cuvant; 

-exercitii de distingere a 

sunetului initial, final 

sau din interiorul unei 

silabe sau al unui 

cuvânt; 

-identificarea cuvintelor 

ce contin sunetul învăţat 

si despartirea lor in 

silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui 

cuvânt auzit cu 

imaginea 

corespunzătoare; 

-exercitii de despărtire a 

cuvintelor în silabe; 

- exerciţii de trasare a 

- înţelege 

semnificaţia 

globală a unui text 

scurt, după 

ascultarea repetată 

a acestuia, sau 

după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, 

corectate la 

solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite 

clar de învăţător; 

- distinge, după 

auz, silabele şi 

sunetele, dintr-un 

Evaluarea 

orală şi 

scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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4.Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

- să desprindă 

semnificaţia globală a 

unui text citit 

4.să citească în ritm 

propriu, corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect litere, 

silabe, cuvinte 

- să scrie corect, lizibil 

şi îngrijit propoziţii 

scurte 

 

 

 

 

elementelor grafice; 

- exerciţii de scriere a 

unor elemente grafice 

pregătitoare, care să 

faciliteze scrierea 

literelor; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor si 

propoziţiilor; 

- exerciţii de scriere a 

literelor si a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de încadrare 

corectă în pagina a 

textului (data, alineat); 

- exerciţii de apreciere 

corectă a spaţiului 

dintre cuvinte;  

- dictări de cuvinte si 

propoziţii; 

 

cuvânt dat, de 1-2 

silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral 

şi pe silabe, cu 

imprecizii 

corectate cu 

sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; 

citeşte în ritm 

propriu silabe, 

cuvinte şi 

propoziţii 

alcătuite din 2-3 

cuvinte, uneori cu 

inversiuni sau 

repetări, corectate 

la intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- copiază, 

transcrie şi scrie 

după dictare litere, 

silabe şi cuvinte 

cu abateri de la 

regulile grafice; 

-copiază/ 

transcrie/ scrie 

după dictare, cu 

unele omosiuni, 

inversiuni de 

litere. 

 

Domeniul de intervenţie: MATEMATICĂ 

➢ Dificultăți de percepție și reprezentarea cifrelor; 
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➢ Dificultăți în înțelegerea succesiunii, ca număr; 

➢ Capacitate diminuată de analiză și sinteză. 

➢ Orientarea și centrarea în pagină se realizează cu dificultate; 

➢ Tulburări în însusirea competentelor scris –citit. 

➢ Scrie dezordonat, nu se  orientează în pagină, nu respectă o dimensiune pentru cifrele 

scrise. 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

1.să scrie, să 

citească numerele 

naturale de la 0 la 

10; 

 

- să compare două 

numere cu 

diferenţă de o 

unitate; 

 

- să completeze 

un şir de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

2. să exploreze 

modalităţi variate 

de compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0 – 10 

cu obiecte de 

sprijin;  

 

 

 

 

- exerciţii de numărare cu 

obiecte de la 0 la 10; 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 10; 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la 10; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 10; 

- exerciţii de alegere a 

unei descompuneri 

potrivite pentru efectuarea 

unui calcul; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.. 

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare şi scădere 

cu numere de la 0 la 10 ; 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. de verificare a 

- asociază mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

- identifică cifra 

zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea 

unui număr de două 

cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, din 1 

în 1, în concentrul 

0-10; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

cifrele, cu greşeli 

privind 

corectitudinea 

elementelor grafice, 

încadrarea în spaţiul 

de scriere, 

înclinarea; 

-efectuează adunări 

şi scăderi în 

concentrul 0-10, , 

utilizănd 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

 

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare 

curentă 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

 

 

3. să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

de la 0 la 10 cu 

obiecte de sprijin, 

material intuitiv 

concret; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. să rezolve 

probleme care 

presupun o 

singură operaţie 

dintre cele 

învăţate. 

 

rezultatului prin probă ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând 

numerele date 

-ex. de numărare cu pas 

dat „înainte” şi „înapoi” 

cu şi fără sprijin de 

obiecte sau desene ; 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora ; 

simbolurile +, -, = 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează corect 

50-60% din 

exerciţiile cu o 

singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

- descompune 

numere naturale mai 

mici decât 10 în 

sume sau diferenţe, 

utilizând obiecte; 

-rezolvă probleme 

cu date numerice şi 

enunţ sintetic, care 

presupun o singură 

operaţie, cu numere 

mai mici decât 10, 

recurgând la 

modelarea figurală a 

datelor problemei; 

- execută, parţial 

corect, în ritm 

propriu, comanda 

dată, după lămuriri 

suplimentare;   

 

 

Prin acest program se urmărește: 

• Stimularea capacităților psihoindividuale, afectiv – motivaționale; 

• Conturarea unor modele de comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială; 

• Dezvoltarea limbajului și a exprimării verbale; 

• Antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-i valoriza potențialul; 

• Dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• Dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• Dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor și cifrelor; 

• Dezvoltarea capacității de pronunție clară și citire corectă;  

• Formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 
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• Dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• Dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

1. Evaluarea programului de intervenție personalizat:la fiecare 6 luni sau la finalul 

fiecărui semestru. 

Activităţi de consiliere a familiei: clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor fiecărui părinte, 

stabilirea programului copilului, crearea unei atitudini pozitive faţă de copil, antrenarea părinţilor în 

activităţi educative cu copilul, stabilirea modului de petrecere a timpului liber cu copilul, stabilirea unui 

program de socializare. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)  

  Borcea Hermina, Școala Gimnazială 

 ” Mihai Viteazul” Pucioasa 

• NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI (EI): M. S. 

• DATA NAŞTERII: 5.x.2008 

• DOMICILIUL: Pucioasa 

• CLASA / GRUPA: a VII a  

• ANUL ȘCOLAR 2020-2021 / sem. II 

• Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat 

• DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe 

-  deficiențele / 

•  afectările din certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE,  

• numărul și data eliberării acestui document): Deficiență mentală 

• ECHIPA DE INTERVENȚIE (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, 

membrii  familiei): Borcea H.- prof lb engleză, T. I.- prof de sprijin, M. F.- părinte 

• DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE: Lb engleză/ Domeniul cognitiv 

• SCOPUL (comportamentul țintă/rezultatul așteptat) 

Stimularea gândirii și a atenției 

OBIECTIVE/ COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ  

1. . Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală  

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală 

3.  Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală 

4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală 

 

 

• DURATA programului de intervenţie personalizat: sem II 

• Data elaborării PIP: 8.II. 2021                                       

• Data revizuirii  PIP:  11.06.2021 
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STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT: 

Nr

. 

crt

. 

OBIECTI

VE 

OPERAŢ

IONALE 

 
 

STRATEGII DE 

TERAPIE ŞI 

RECUPERARE PERIOADA  

DE  

INTERVENŢIE 

EVALUARE ŞI 

APRECIEREA 

EVOLUŢIEI 

CONȚIN

UTUL 

ACTIVIT

ĂȚILOR 

 

INDICA

TORI 

METODE 

ŞI 

INSTRUM

ENTE DE 

EVALUA

RE 

1 

1.1 

Identificarea 

informaţiilor 

principale din 

știrile 

prezentate la 

TV/ materiale 

înregistrate, 

referitoare la 

diferite 

evenimente, 

atunci când 

comentariul 

este ilustrat 

prin imagini 

1.2 

Identificarea 

detaliilor din 

mesaje și 

interacţiuni pe 

subiecte 

previzibile 

când locutorii 

/ interlocutorii 

vorbesc clar și 

rar 

  

 

- Verificarea 

corectitudinii 

informaţiilor 

selectate prin 

exerciţii de tip 

adevărat / fals, 

alegere 

multiplă, 

întrebări cu 

răspuns scurt 

Potrivirea 

paragrafelor 

cu imaginile 

 Meserii 

Completarea 

de tabele 

lacunare cu 

informaţiile 

necesare 

Ascultarea 

pentru găsirea 

informațiilor 

lexicale și 

structurale ale 

unui text 

S1 

Conversația 

Explicația 

Manualul 

Exerciţii cu 

alegere duală 

/ multiplă de 

tip adevărat/ 

fals; 

Fişă de lucru 

8.II- 

13.VI 

Elevul 

cunoaște 

obiectele 

din clasă 

 

Citește 

textul și 

răspunde 

la 

întrebări 

de tip 

adevărat

/fals 

Evaluare 

inițială 

orală 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

Aprecieri 

verbale 

Evaluare 

orală 

S3 

Prin 

intermediul 

aplicației 

Meet, 

conversația, 

explicația, 

manual 

digital, fișe 

de lucru 

online( 

liveworkshee

ts.com) 

Citește 

textul, 

răspunde 

la 

întrebări 

 

Complet

ează 

tabel cu 

informaţ

ii din 

text 

Evaluare 

orală 

2 

2.1 

Prezentarea 

unor planuri / 

expunerea 

 

Utilizarea 

unor formule 

S1 Conversația 

Explicația 

Manualul 

8.II-

13.VI 

 

Dialogur

i simple 

despre 

Observare

a 

sistematic

ă 
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unor intenţii și 

proiecte de 

viitor  

2.2 

Participarea la 

conversaţii în 

legătură cu 

planificarea 

unor activităţi  

vedere pe un 

subiect 

familiar 

uzuale pentru 

a indica 

intenţii, 

planuri. 

Conversaţie 

pentru fixarea 

unei întâlniri 

la mall / la 

film / într-un 

loc cunoscut 

etc 

 

Răspuns la 

întrebări 

simple 

Mijloace de 

comunicare 

tipărit, digital 

Ascultarea 

pentru 

găsirea 

informațiilor 

planuri 

pentru 

viitor 

Exerciţii 

cu 

alegere 

duală / 

multiplă 

de tip 

adevărat

/ fals; 

Aprecieri 

verbale 

Evaluare 

orală 

S3 Meet, 

Manual 

tipărit, 

digital, texte 

suport, 

linkuri 

transmise de 

profesor 

Reprodu

ce 

enunțuri 

simple, 

răspunde 

la 

întrebări 

Evaluare 

orală 

3 

3.1 . 

Extragerea 

informaţiilor 

necesare pe 

baza lecturii 

unor 

instrucţiuni de 

utilizare, 

regulamente  

3.2 Selectarea 

de informaţii 

din texte pe 

teme din viaţa 

cotidiană 

 

 

Urmărirea 

pașilor pentru 

instalarea și 

utilizarea unei 

aplicaţii IT 

noi 

Tehnologia și 

tipuri de 

gadgeturi 

 

Citirea pentru 

a prezice 

conținutul, 

citirea pentru 

confirmare 

Ilustrarea 

povestirii 

dintr-un text 

S1 

Explicația 

Problematiza

rea 

Manualul 

Calculatorul 

8.II-

13.VI 

Cunoașt

e 

gadgetur

ile și le 

poate 

numi. 

Citește 

un text 

și își dă 

seama 

care este 

tema și 

cum 

poate 

utiliza o 

aplicație 

nouă. 

 

Poate 

găsi 

anumite 

informaț

ii simple 

în text 

Observare

a 

sistematic

ă 

Aprecieri 

verbale 

Evaluare 

orală 
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dat 

 

S3 

Meet, 

Manual 

tipărit, 

digital, texte 

suport, 

linkuri 

transmise de 

profesor 

Exerciții 

de 

potrivire

, de 

complet

are de 

spații 

libere, 

răspunsu

ri Da/Nu 

Observare

a 

sistematic

ă 

Aprecieri 

verbale 

Evaluare 

scrisă- fișă 

online 

4 

4.1 Elaborarea 

unui mesaj 

simplu de 

prezentare 

pentru un 

profil personal 

4.3Manifestar

ea unei 

atitudini 

pozitive faţă 

de 

participarea la 

schimbul de 

mesaje scrise  

Realizarea 

minimală a 

profilului 

personal în 

limba străină 

pentru contul 

de e-mail / o 

platformă de 

comunicare 

folosită în 

școală 

 

Redactarea 

unui 

comentariu la 

o postare 

S1 

Explicația, 

conversația,  

Manualul, 

fișe de lucru, 

caietul 

elevului 

8.II-

13.VI 

 

 

Redactar

e de text 

simplu 

în care 

să se 

prezinte 

 

Să 

redactez

e un 

răspuns 

scurt la 

postări 

ale 

colegilor 

pe o 

platform

ă de 

comunic

are 

Observare

a 

sistematic

ă 

Aprecieri 

verbale 

Evaluare 

orală 

Evaluare 

scrisă 

S3 
Meet 

Conversația, 

explicația, 

jocul 

didactic, 

lauda, 

acordarea de 

ajutor 

permanent 

Postări 

pe 

platform

e de 

comunic

are 

Observare

a 

sistematic

ă 

Aprecieri 

verbale 

Evaluare 

scrisă- fișă 

online 

 

 

Notă: 
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* Pentru fiecare obiectiv operațional se precizează modul de lucru pentru scenariul 1 (S1 - față în 

față) și scenariul 3 (S3 - online). Scenariul hibrid reiese din îmbinarea scenariilor enumerate anterior 

*Precizarea STRATEGIILOR DE TERAPIE ŞI RECUPERARE pentru copiii/ elevii din 

învățământul de masă presupune enumerarea metodelor şi mijloacelor utilizate în vederea realizării 

obiectivelor operaționale 

** Precizarea INDICATORILOR presupune identificarea și enumerarea criteriilor minimale de 

apreciere a progreselor copiilor/ elevilor 

 

         Director, 

 Prof.____________________________ 

 Semnătură: ______________________ 

Data:__________________ 

Întocmit, 

Numele și prenumele înv./ prof. 

___________________________________ 

Specialitatea:_______________________________ 

Semnătură: ______________________ 

___________________________________ 

RAPORT DE MONITORIZARE  

SECŢIUNEA I 

  Date de identificare 

   a) Numele şi prenumele copilului/ elevului (ei) 

___M.S._______________________________________ 

   b) CNP __________________________________________ 

SECŢIUNEA II 

  Date relevante privind activitatea asistentului personal (se completează numai pentru copiii 

încadraţi în gradul grav  

        de handicap care au asistent personal) 

     a) Activitatea asistentului personal se desfăşoară în interesul superior al copilului, în acord cu fişa 

postului     DA     NU 

  b) Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii asistentului personal       DA       NU    

  c) Soluţii de remediere       DA       NU 

_______________________________________________________________ 

SECŢIUNEA III 

  Date relevante privind serviciile cuprinse în planul de servicii individualizat/ respectiv PIP: 

  a) Serviciile pentru copil/familie sunt furnizate în termenii stabiliţi de profesionistul responsabil  

DA    X   NU. 

  b) Se observă progres/stagnare în normele admise în situaţia copilului     DA    X   NU 

  c) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea serviciilor    DA       NUX 

  d) Se observă stagnare îndelungată/regres în situaţia copilului    DA       NUX 

  e)Soluţii de remediere  DA  X     

NU____________________________________________________________________ 

SECŢIUNEA IV 

  Date relevante privind intervenţiile cuprinse în planul de servicii individualizat/ respectiv PIP 

  a) Intervenţiile pentru copil/familie sunt furnizate în termenii stabiliţi de profesionistul responsabil. 

DA     X  NU 

  b) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea intervenţiilor DA       NU X 

  c) Soluţii de remediere DA       

NU____________________________________________________________________ 

SECŢIUNEA V 
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  Gradul de satisfacţie a beneficiarului şi familiei sale privind progresele copilului şi modul de 

implementare a  

        Planului de servicii individualizat/ respectiv PIP 

……………………………………………………………………….................. 

SECŢIUNEA VI 

  CONCLUZII PRIVIND PLANUL DE SERVICII INDIVIDUALIZAT (P.S.I): (se completează 

la sfârșitul anului în echipa multidiciplinară);  ((încercuiți litera/literele corespunzătoare enunțurilor 

adecvate din punctul dvs de vedere)) 

  a) Procesul de acordare a serviciilor psihoeducaționale decurge conform planului,  cu/ fără soluţii 

de remediere. 

  b) Procesul de acordare a serviciilor psihoeducaționale întâmpină dificultăţi care necesită revizuirea 

planului  

  c) Este necesară o nouă orientare şcolară şi profesională înainte de expirarea termenului  legal, DA 

NU 

  d) Obiectivele planului  au fost atinse în totalitate/ parţial/ nu au fost atinse în termenul propus. 

  e) Obiectivele planului   au fost atinse  în termenul propus/ înainte de termenul propus. 

  f) Alte concluzii 

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

       CONCLUZII PRIVIND PLANUL DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (se completează la 

sfârșitul perioadei de implementare) 

         a)  Obiectivele planului  au fost atinse în totalitate/ parţial/ nu au fost atinse în termenul propus. 

   b) Obiectivele planului   au fost atinse  în termenul propus/ înainte de termenul propus. 

   c) Alte concluzii 

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

SECŢIUNEA VII 

   RECOMANDĂRI PRIVIND PLANUL DE SERVICII INDIVIDUALIZAT (P.S.I): 

(încercuiți litera/literele corespunzătoare enunțurilor adecvate din punctul dvs de vedere) 

  a) Menţinerea planului  şi reevaluare pentru perioada următorului semestru DA   X    NU 

  b) Propunere/Decizie de revizuire a planului DA       NUX 

  c) Propunere/Decizie de revizuire a contractului cu familia DA       NUX 

  d) Propunere de reevaluare complexă DA       NUX 

  e) Reluarea demersurilor de reevaluare complexă, conform termenului legal DA       NUX 

  f) Decizie de începere a monitorizării postservicii pentru următorul semestru/an școlar DA       

NU X 

  g) Alte recomandări 

_______________________________________________________________________________ 

        

  RECOMANDĂRI  PRIVIND PLANUL DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

(PIP) 

        a) Menţinerea planului  şi reevaluare pentru perioada următorului semestru DA       NUX 

         b) Propunere/Decizie de revizuire a planului DA   X    NU 

   c) Alte concluzii 

.................................................................................................................................................................. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Grigoraș Daniela Adina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava 

 

4. INFORMAŢII GENERALE: 

 Numele: B.A. 

 Data naşterii: 2010 

 Domiciliul: Suceava 

 Şcoala: Gimnazială Nr. 1 Suceava 

 Clasa:  a IV-a B 

 Data de elaborare a programului: februarie 2021  

 Durata de desfăşurarea a programului: februarie - iunie 2021 

       Domeniul de intervenție: Limba română/ Matematică         

  

5. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea 

individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii (pretest). 

Diagnostic: 

• Medical: clinic sănătos; 

• psihologic: intelect liminar, deficit de atenţie, percepţie slabă;  

• psihopedagogic: dificultăţi de învăţare; 

•  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale, adaptare inferioară la cerinţele programei 

şcolare pentru clasa a IV- a şi a curriculumului de citire–scriere-calcul. 

Capacităţi-competenţe-abilităţi-lacune-nevoi: 

• competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile jocului 

şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu);  

• capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie; 

• posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală, expresivă; 

• nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat; 

• toleranţă scăzută la frustrări, sociabilitate relativ bună; 

• feed-back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare; 

Probleme cu care se confruntă copilul la disciplina limba română 

• vocabular sărac; 

• posibilităţi de exprimare reduse;  

• vorbire rară, ezitantă, încetinită;  

• în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică 

corect, inversiuni de litere; 

• automatizarea citirii la nivel de clasa I: numărul de cuvinte citite corect pe minut – 42 

cuvinte; 
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Probleme cu care se confruntă copilul la disciplina matematică 

• calcul matematic  

• ritm foarte lent în rezolvarea sarcinilor simple 

• dificultăți de înțelegere a cerinței 

 

6. a) DERULAREA PROGRAMULUI DE  INTERVENŢIE – Limba română 

 

Obiective Activităţi de învăţare 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

- să înţeleagă semnificaţia 

globală a mesajului oral; 

- să sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei 

propoziţii ascultate, 

- să sesizeze sensul 

cuvintelor într-un enunţ 

dat 

- să formuleze clar şi 

corect enunţuri verbale 

potrivite unor situaţii date 

- să identifice litere, 

grupuri de litere, silabe, 

cuvinte şi enunţuri în 

textul tipărit şi în textul de 

mână 

- să sesizeze legătura 

dintre enunţuri şi 

imaginile care le însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia globală a 

unui text citit 

- să citească în ritm 

propriu, corect un text  

 

 

 

 

- observarea unor imagini 

relaționate cu textul; 

- formularea de enunțuri 

pe baza acestor imagini; 

- citirea unor propoziții 

cu grad de dificultate 

crescând; 

- explicarea cuvintelor 

necunoscute; 

- punerea acestor cuvinte 

în contextul unor 

propoziții; 

- citirea repetată a unor 

paragrafe din lecturile 

propuse; 

- povestirea paragrafului 

în cuvinte proprii 

- raspunsul la intrebari 

literale legate de acest 

paragraf 

- realizarea unor 

inferente simple pe baza 

textului 

- citirea repetată a unui 

text de o pagină 

- repetarea sarcinilor de 

comprehensiune dupa 

citirea intregului text 

 

Metode: 

- observația 

- conversația 

- citirea în gând  

- citirea cu voce 

tare 

- povestirea 

- explicația 

- problematizarea 

 

Mijloace:  

- planșe cu imagini 

despre lecturile ce 

vor fi studiate; 

 

- lecturi literare 

clasa a IV-a 

cuprinse în 

manualul de limba 

română 

 

- fișe de lucru 

- calculator 

 

 

- înţelege semnificaţia 

globală a unui text 

scurt, după ascultarea 

repetată a acestuia, sau 

după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, uneori 

cu imprecizii, corectate 

la solicitarea 

învăţătorului; 

- citeşte în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite din 

2-3 cuvinte, uneori cu 

inversiuni sau repetări, 

corectate la intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte scrise, 

formate din silabe 

cunoscute; 

- citeşte fluent şi corect 

enunţuri  cunoscute, cu 

ezitări sau pauze mai 

lungi, atunci când 

întâlneşte cuvinte care 

conţin aglomerări de 

consoane, grupuri de 

litere etc.; 
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b) DERULAREA PROGRAMULUI DE  INTERVENŢIE - Matematică 

 

Obiective Activităţi de învăţare 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

- să înţeleagă şi să 

utilizeze sistemul poziţional 

de formare a numerelor 

naturale mai mici decât 

1000000 

- să scrie, să citească, 

să compare, să ordoneze, să 

facă estimări folosind numere 

naturale mai mici decât 

1000000 

- să efectueze operaţii 

de adunare şi de scădere cu 

numere mai mici decât  10000: 

- fără trecere peste 

ordin 

- cu trecere peste 

ordin 

- să efectueze operaţii 

de înmulţire şi împărţire cu 

numere naturale mai mici 

decât 100 

- să recunoască şi să 

descrie forme plane şi 

spaţiale, să clasifice obiecte 

şi desene după criterii variate 

- să descopere, să 

recunoască şi să utilizeze 

corespondenţe simple şi 

succesiuni de obiecte sau 

numere asociate după  reguli 

date 

- să exploreze 

modalităţi de efectuare a 

- reprezentarea 

prin obiecte sau desene 

a oricărui număr mai 

mic ca 1000000; 

- reprezentarea 

numerelor punând în 

evidenţă sistemul 

poziţional de scriere a 

cifrelor; trecerea de la o 

formă de reprezentare 

la alta; 

- compararea, 

ordonarea, rotunjirea 

numerelor utilizând 

modele semnificative 

(figuri geometrice de 

poziţionare, 

numărătoare poziţională 

etc.); 

- observarea 

legăturilor între 

adunarea şi scăderea 

numerelor naturale; 

efectuarea probei; 

- rezolvarea de 

exerciţii variate care 

solicită aflarea unui 

număr necunoscut notat 

în diverse moduri 

(litere, simboluri) 

- analiza 

cuvintelor care sugerează 

operaţii aritmetice, 

Metode: 

- exercițiul 

- conversația 

- jocul didactic  

- munca 

independentă 

- explicația 

- problematizarea 

 

 

Mijloace:  

- planșe cu imagini  

- simboluri 

- fișe de lucru 

- calculator 

 

 

 

 

Metode: 

- exercițiul 

- conversația 

- jocul didactic  

- munca 

independentă 

- explicația 

- problematizarea 

 

 

Mijloace:  

- planșe cu imagini  

- simboluri 

- fișe de lucru 

- scrie numere cu 2-

3-4 cifre; 

-ordonează crescător/ 

descrescător un șir de 

3-4 numere 

 

- efectuează exerciții 

simple de adunare și 

scădere 

 

- calculează înmulțiri 

simple  

 

- deduce rezultatul 

unor împărțiri prin 

scădere repetată  

 

- rezolvă probleme 

simple cu 2 operații 

 

- utilizează simboluri 

pentru rezolvarea 

unor probleme 

 

- recunoaște figuri și 

corpuri geometrice 
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înmulţirii sau împărţirii în 

0-1000 folosind diferite tipuri 

de grupări şi reprezentări 

- să utilizeze 

instrumente şi unităţile de 

măsură standard şi 

nonstandard pentru lungime, 

capacitate, masă, timp şi 

unităţile monetare în situaţii 

variate 

- să colecteze date, să 

le sorteze şi să le clasifice pe 

baza unor criterii date, să le 

organizeze în tabele 

-să manifeste 

iniţiativă în a transpune 

diferite situaţii în context 

matematic, propunând 

modalităţi diverse de 

abordare a unei probleme 

- să depăşească 

blocaje în rezolvarea de 

probleme, să caute prin 

încercare-eroare noi căi de 

rezolvare 

inclusiv a celor 

derutante; rezolvarea de 

probleme simple; 

- exerciţii de 

adunare şi înmulţire cu 

acelaşi număr; 

- verificarea cu 

ajutorul reprezentărilor 

simbolice a operaţiilor 

de înmulţire 

- utilizarea de 

desene / scheme / 

reprezentări pentru a 

clarifica modul de 

calcul 

- rezolvarea de 

probleme simple  (2 

operaţii) 

-exerciţii-joc de 

măsurare, folosind 

unităţi nonstandard 

- exerciţii cu 

operaţiile studiate, 

folosind unităţile 

sandard, cu multiplii şi 

submultiplii lor ( fără 

transformări) 

- calculator 

 

 

Prin acest program se urmărește: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește citirea conștientă; 

• recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește calculul matematic empiric 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• dezvoltarea abilităţilor de citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2445  

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Fană Elena Roxana 

Grădinița P.P.nr.29 Sibiu 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: T.N 

Problemele cu care se confruntă copilul:Retard mental moderat, retard în achiziția limbajului, 

sechelaritate cerebrală  

Domenii prioritare de intervenţie: 

1. Etapa pregătitoare 

2. Dezvoltarea auzului fonematic 

3. Dezvoltarea vocabularului 

       4.  Dezvoltarea abilităţilor de exprimare în propoziţii 

             5.  Însuşirea pronunţiei corecte 

         6.  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

1.  Istoria personală: 

Preșcolarul se află în plasament la matușa maternă, dar frecventeză grădinița. 

Pe parcurs încep situații care constau în apariţia diverselor probleme, dificultatea în dobândirea primelor 

deprinderi: mers, vorbire – astfel se constată întârzieri  în dezvoltarea limbajului, primul cuvânt fiind 

rostit spre 2 ani. 

Starea sănătăţii: Bună. 

2.  Experienţa educativă: 

S-a adaptat foarte greu, neacceptând săptămâni în şir despărţirea de matușă. 

Adaptarea grea la mediul din grădiniţă, cât şi în interiorul grupului de copii și s-a datorat în prima fază 

dificultăţilor de comunicare şi  de interpretare a cerinţelor celorlalţi. 

Copilul nu are o cameră a sa, locuind cu matușa doar într-o cameră, dar are un colț al său - se observă 

permanent dorinţa de a avea o zonă proprie - se retrage frecvent într-un colț al clasei. 
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Structura planului de intervenţie personalizat 

 

Domeniul de intervenţie Obiective propuse Modalităţi de realizare a obiectivelor 

1. Etapa pregătitoare • crearea unei relaţii socio-afective 

favorabile 

• dezinhibarea şi educarea motorie: 

educarea gesturilor utile de bază 

• dezvoltarea atenţiei vizuale şi 

auditive 

 

• jocuri de cooperare 

• manipulare de obiecte şi jucării 

• creez o atmosferă relaxantă de încredere reciprocă 

• educarea motivaţiei pentru activitate 

• Joc simbolic: ,,Să înşirăm mărgele”, ,, Să turnăm apa”, ,,Să udăm 

florile”, ,,Să spălăm rufele”, ,,Să culcăm păpuşa” 

• Executare de sarcini simple: stai jos!, vino la mine!, ridică mâna 

dreaptă!, bate din palme!, închide/deschide ochii!, aşează păpuşa 

în pătuţ! 

• Puzzle simplu, înşirat de mărgele, bile; colorat desene; imagini. 

• Jocuri: ,,Ascultă şi găseşte”, ,,Sari dacă poţi”, ,,Du-te la jucăria ta” 

• Jocuri cu diferite jucării: păpuşi, veselă, trusă medicală 

2. Dezvoltarea auzului 

fonematic 

• Dezvoltarea percepţiei auditive şi 

auditiv- verbală 

 

 

 

 

• Perceperea clară a sunetelor 

• Articularea corectă a sunetelor 

• Educarea abilităţii de a asculta şi de 

a se concentra 

• Se cere copilului să recunoască cu ochii închişi diverse zgomote 

produse de obiecte sau fiinţe: căderea unui scaun, sunetul sticlei, 

sunetul apei, mototolirea hârtiei, aplauze, strănut, tuse, vocea 

educatoarei/îngrijitoarei/colegului 

• Imitare de onomatopee: ,,Cum face …albina, trenul, şarpele, 

telefonul, ursul, oaia, vaca, câinele 

• Identificarea surselor sonore dupa sunetul emis: ,,Cine face aşa ?” 

• Recunoaşterea persoanelor din jur dupa voce: ,,Ghiceşte cine te-a 

strigat?” 

• Audiţie muzicală, fredonarea melodiei, executarea unor mişcări pe 

melodia audiată 

• Jocuri de repetare a ritmurilor (bătăi ritmice din palme, în masă, în 

tobă): Joc: ,,Bate la fel ca mine” 

• Frământări de limbă. 

3. Dezvoltarea şi 

îmbogăţirea 

• Înţelegerea cuvintelor şi utilizarea lor 

în situaţii diferite: 

• Să arate obiectele denumite de adult: se aleg 2-3 animale cărora li 

se spune numele iar copilul trebuie să le repete 
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vocabularului 1.indicarea pe imagini a animalului care 

emite onomatopee 

2.arată părţile corpului, numeşte trei părţi la 

o altă persoană sau la o păpuşă 

 

3.arată obiecte familiare când sunt numite 

 

4.să facă legatura între un obiect real şi 

imaginea lui 

 

5.să sorteze obiecte de acelaşi fel, apoi să 

sorteze obiecte în funcție de mărime, 

culoare, formă 

6.să imite o acțiune la cerere, să o identifice 

în imagini şi să o denumească 

7.să arate/să denumească membrii familiei, 

jucării, animale, îmbrăcăminte, obiecte din 

sala de grupa 

8.îmbogățirea vocabularului 

• Reproduc sunetul emis de un animal iar copilul indică pe desen 

care este animalul 

• Întreb copilul: Unde este nasul ? când arată partea cerută, copilul 

este încurajat să o denumească şi e întrebat: ,,Ce este aceasta?”. 

Copilul se joacă cu păpuşa şi denumeşte părţile corpului.  

• Se începe cu 3-4 obiecte familiare: ,,Ridică creionul!” 

            ,,Dă-mi mâna!”, ,,Adu-mi papuşa!” 

• ,,Ce fruct ai primit?”, ,, Găseşte-mi pe măsuţă imaginea lui!” 

• Alege-ţi din coşuleţ fructul preferat. Spune-mi ce fruct ţi-ai ales? 

Caută-i imaginea pe masă. 

• Alege toate cuburile/păpuşile/maşinuțele 

• Joc: ,,Ghicește ce facem  noi”, ,,Fă ca mine” 

 

 

 

          Jocuri: ,,Plimbăm păpușa”, ,,Trenul” 

4. Dezvoltarea abilităților 

de exprimare în 

propoziții 

• Asociază două cuvinte 

• Asociază un substantiv cu un verb 

• Asociază un substantiv cu un 

adjectiv 

• Folosirea corectă a pluralului 

• Să descrie corect o imagine 

Joc: ,,Spune-mi ce face?” (păpușa doarme, fetița mănâncă) 

Citire de imagini (câinele doarme, pisica se întinde) 

Joc: ,,Spune ce culoare are?” 

Joc: ,,Eu spun una , tu spui multe” 

Citire de imagini din reviste, cărți de povești 

5. Însuşirea pronunției 

corecte. 

• Educarea ritmului dintre inspir - 

respir 

 

• Educarea auzului fonematic şi 

Exerciții de inspirație pe nas şi expirație pe gură 

Exerciții de suflat: ,,Umflăm  balonul”, ,,Stinge lumânarea” 

Exerciții de imitare a sunetelor din natură: 

șarpele: sss 
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antrenarea atenției auditive 

 

 

 

 

• Pronunțarea corectă a sunetului ,,r”. 

 

albina: băăăz-băăăz 

cucul: cu-cu!, cu-cu! 

cocoșul: cucurigu 

ursul: mor, mor, mor  

 

1.Memorarea unor versuri: 

,,Rică nu știa să zică/Râu, rățușcă, rămurică” 

,,Pisicuța noastră hoața/A făcut o boroboață”….. 

2.Frământări de limbă: 

,,capra calcă piatra” 

6. Dezvoltarea abilității 

de comunicare 

Capacitatea de a dialoga cu adulții şi cu 

colegii 

Capacitatea de a nara  

Joc de rol: ,,De-a doctorul”, ,,De-a alimentara” 

Repovestire dupa tablouri 

Concluzii: 

Aplicarea programului de intervenție personalizat la T.N. – copil cu retard mental si întârziere în dezvoltarea limbajului îi 

permite acesteia o dezvoltare similară ca a unui copil obișnuit, ea putând fi recuperată și integrată în școală și apoi în viața socială.                             

Acordând o atenție aparte acestei fetițe, prin intermediul strategiilor folosite, am reușit să facilitez integrarea ei în grupa de copii și 

adaptarea la mediul grădiniței, am reușit să stimulez participarea activă a ei la activitățile de vorbire, obținerea unor rezultate bune, 

încurajatoare. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE  

PERSONALIZAT (P.I.P.) 

(Pentru elevi cu CES integraţi în învăţământul de masă;Modulul II:Lăcătuşerie generală) 

 

prof.ing.Ieremie Valentin 

Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza “ Suceava 

 

Numele şi prenumele elevului: ……………………………… 

Nr. certificat:x / 04.10.2020 

Data naşterii:.............................. 

Clasa:a IX-a - învăţământ profesional.Calificarea profesionala:Mecanic auto. 

Anul şcolar: 2020/2021 

Probleme cu care se confruntă elevul: potenţial cognitiv scăzut; 

Diagnostic:deficienţă psihică / intelect de limită. 

Scopul (comportamentul ţintă /rezultatul aşteptat) : 

-dezvoltarea  potenţialului  cognitiv;  

-câştigarea respectului faţă de sine şi capacitatea de integrare în grup; 

-montarea organelor de maşini în subansambluri mecanice; 

Obiective pe termen scurt : 

- să utilizeze corect vocabularul comun şi a celui de specialitate; 

- să colaboreze  cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă;     

- să fie capabil să execute sarcini de lucru sub supraveghere; 

- să  respecte normele de securitate şi sănătate în muncă; 

- să îşi asume, în cadrul echipei de la locul de muncă, responsabilitătea pentru sarcina de lucru 

primită; 

Obiective pe termen mediu şi lung : 

-săidentifice materiale metalice după culoare, aspect;. 

-să aleagă materialele şi semifabricatele necesare executării piesei prin operaţii de lăcătuşerie; 

- să  utilizeze simbolurile standartizate ale materialelor pentru realizarea pieselor prin operaţii de 

lăcătuşerie; 

-să aleagă mijloacele de măsurat şi verificat în funcţie de mărimea fizică de măsurat; 

-să utilizeze mijloacele de măsurat şi verificat lungimi, unghiuri , suprafeţe; 

-să aleagă sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de curăţare; 

-să utilizeze sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de curăţare; 

-să aleagă sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de îndreptare; 

-să utilizeze sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de îndreptare; 

-să aleagă sculele , dispozitiveleşi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de trasare; 

-să utilizeze sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de trasare; 

-să aleagă sculele , dispozitiveleşi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentrue operaţia de debitare; 

-să utilizeze sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de debitare; 
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-să aleagă sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de îndoire; 

-să utilizeze sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de îndoire; 

-să aleagă sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de pilire; 

-să utilizeze sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de pilire; 

-să aleagă sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de găurire; 

-să utilizeze sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de găurire; 

-să aleagă sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de polizare; 

-să utilizeze sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de polizare; 

-să aleagă sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de filetare; 

-să utilizeze sculele , dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V.-urile) pentru operaţia de filetare; 

-să utilizeze documentaţia tehnică /tehnologică pentru executarea operaţiilor de lăcătuşerie 

generală; 

 

Durata programului : anul şcolar 2020/2021 

Domeniul de intervenţie:Modulul II:Lăcătuşerie generală 

Data elaborării PIP: 06.10.2020 

Data revizuirii ………………… 

 

Conţinutul actvităţilor: 

 

Nr. 

crt 
Obiectiv operaţional 

Strategii de terapie 

şi recuperare 

In
te

rv
al

u
l 

d
e 

ti
m

p
 

Evaluarea şi aprecierea evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

0 1 2 3 4 5 

1 
Să utilizeze corect 

vocabularul comun şi a celui 

de specialitate. 

Cooperare în 

explicarea unor 

termeni specifici 

temei; 

 

S1 

 

 

Folosirea corectă a 

vocabularului comun 

şi a celui de 

specialitate. 

Observare 

sistemică; 

 

2 

Să colaboreze  cu membrii 

echipei de lucru, în scopul 

îndeplinirii sarcinilor de la  

locul de muncă. 

Activităţi în perechi şi 

în echipă de realizare 

a unor sarcini 

diferenţiate, în funcţie 

de complexitate; 

 

S2 

Indeplinirea corectă 

a sarcinilor de la 

locul de muncă. 

Observare 

sistemică; 

 

 

3 

 

Să identifice materialele 

metalice după culoare şi 

aspect. 

Exerciţii de 

identificare a tipurilor 

de materiale metalice 

după culoare, aspect. 

S3 

Recunoaşte   

materialele 

metalice după 

culoare, aspect. 

Observare 

sistemică; 

Test de 

evaluare; 
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4 

Să aleagă materialele si 

semifabricatele necesare 

executării piesei prin 

operaţii de lăcătuşerie. 

 

Exerciţii de 

identificare a tipurilor 

de materiale şi 

semifabricate necesare 

executării piesei prin 

operaţii de lăcătuşerie. 

S4 

Recunoaşte 

materialele şi 

semifabricatele 

necesare 

executării piesei 

prin operaţii de 

lăcătuşerie. 

Observare 

sistemică; 

Fişe de lucru; 

Test de 

evaluare cu 

itemi de 

diferite tipuri; 

 

 

0 1 2 3 4 5 

5 

Să  utilizeze simbolurile 

standartizate ale 

materialelor pentru 

realizarea pieselor prin 

operaţii de lăcătuşerie. 

Exerciţii de 

identificare a tipurilor 

de simboluri 

standartizate ale 

materialelor pentru 

realizarea pieselor 

prin operaţii de 

lăcătuşerie. 

S5 

 

 

Recunoaşte şi 

utilizează 

simbolurile 

standartizate ale 

materialelor. 

 

 

Observare 

sistemică; 

Fişe de lucru; 

Test de 

evaluare cu 

itemi de 

diferite tipuri; 

6 

Să aleagă mijloacele de 

măsurat şi verificat în 

funcţie de mărimea fizică 

de măsurat. 

 

Exerciţii de 

identificare a tipurilor 

de mijloace de 

măsurat şi verificat 

lungimi, unghiuri , 

suprafeţe. 

 

S6 

 

Recunoaşte şi 

utilizează 

mijloacele de 

măsurat şi 

verificat în funcţie 

de mărimea fizică  

măsurată. 

 

Observare 

sistemică; 

Fişe de lucru; 

Test de 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere.  

7 

Să utilizeze mijloacele de 

măsurat şi verificat 

lungimi, unghiuri , 

suprafeţe. 

 

Exerciţii de utilizarea 

tipurilor de mijloace 

de măsurat şi verificat 

lungimi, unghiuri , 

suprafeţe. 

 

S7 

 

S8 

 

S9 

 

S10 

Recunoaşte şi 

utilizează corect 

mijloacele de 

măsurat şi 

verificat lungimi, 

unghiuri, 

suprafeţe. 

Observare 

sistemică 

Fişe de lucru; 

Test de 

evaluare cu 

itemi de 

diferite tipuri; 

8 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

Exerciţii de 

identificare a sculelor,  

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

 

 

 

S11 

Recunoaşte 

S.D.V.-urile 

pentru operaţia de 

curăţare. 

Observare 

sistemică; 

Fişe de lucru; 

Test de 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2452  

curăţare. 

 

(S.D.V.-urilor) 

pentruoperaţia de 

curăţare. 

 

 

 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere. 

9 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

curăţare. 

 

Exerciţii de utilizare a 

sculelor , 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) 

pentruoperaţia de 

curăţare. 

S11 

 

Utilizează corect 

sculele , 

dispozitivele şi 

verificatoarele 

pentru operaţia de 

curăţare. 

Observare 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

10 

Să aleagă sculele  

dispozitivele si 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

îndreptare. 

Exerciţii de 

identificare a sculelor 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de îndreptare. 

 

 

 

S12 

 

 

 

Recunoaşte şi 

alege S.D.V.-uri 

pentru operaţia de 

îndreptare. 

Observare 

sistemică; 

Test de 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere. 

0 1 2 3 4 5 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

îndreptare. 

 

Exerciţii de utilizare a 

sculelor, 

dispozitivelor şi a 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de  

îndreptare. 

 

S12 

Utilizează corect 

sculele , 

dispozitivele şi 

verificatoarele 

pentru operaţia de 

îndreptare. 

 

Observare 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

12 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

trasare. 

 

Exerciţii de 

identificare a sculelor, 

dispozitivelor şi  

averificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de trasare. 

S13 

 

 

Recunoaşte 

S.D.V.-urile 

pentru operaţia de 

trasare. 

 

 

 

Observare 

sistemică; 

 

Test de 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere. 

 

13 

 

 

 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele  (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

trasare. 

Exerciţii de utilizare 

ale sculelor , 

dispozitivelor şi a 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

S13 

 

Utilizează corect 

sculele , 

dispozitivele şi 

verificatoarele 

Observare 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 
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 operaţia de trasare. pentru operaţia de 

trasare. 

 

14 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

debitare. 

 

Exerciţii de 

identificare a sculelor 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de debitare. 

 

S14 

S15 

Recunoaşte 

S.D.V.-urile 

pentru operaţiade 

debitare. 

Observare 

sistemică; 

Test de 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere. 

 

15 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

debitare. 

 

 

Exerciţii de utilizare 

ale sculelor , 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de debitare. 

S16 

 

S17 

S18 

Utilizează corect 

sculele, 

dispozitivele şi 

verificatoarele 

pentru operaţia de 

debitare. 

 

Observare 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

îndoire. 

Exerciţii de 

identificare a sculelor, 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de îndoire. 

 

S19 

 

S20 

Recunoaşte  

S.D.V.-urile 

pentru operaţia de 

îndoire. 

Fişe de lucru; 

Test de 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere. 

0 1 2 3 4 5 

 

 

17 

 

 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

îndoire. 

 

Exerciţii de utilizare a 

sculelor,dispozitivelor

şi a verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia deîndoire. 

 

 

S21 

Utilizează corect 

sculele , 

dispozitivele şi 

verificatoarele 

pentru operaţia de 

îndoire. 

Observare 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

 

18 

 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

pilire. 

 

Exerciţii de 

identificare a sculelor, 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de pilire. 

S22 

S23 

Recunoaşte 

S.D.V.-urile 

pentru operaţia 

de pilire. 

Observare 

sistemică; 

 

Test de 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere. 

 Să aleagă sculele  Exerciţii de utilizare a S24 Utilizează corect Observare 
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19 

 

 

 

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

pilire. 

sculelor, 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de pilire. 

 

S25 

sculele , 

dispozitivele şi 

verificatoarele 

pentru operaţia de 

pilire. 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

20 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

polizare. 

 

Exerciţii de 

identificare a sculelor, 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de polizare. 

 

 

S26 

 

 

Recunoaşte şi 

alege sculele , 

dispozitivele şi 

verificatoarele 

pentru operaţia 

de polizare. 

Observare 

sistemică; 

 

Test de 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere; 

21 

Să aleagă sculele,  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

polizare. 

Exerciţii de utilizare a 

sculelor, 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de polizare. 

 

 

 

S27 

S28 

 

 

Utilizează corect 

S.D.V.-urile 

pentru operaţia de 

polizare. 

 

Observare 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

 

 

22 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

găurire. 

Exerciţii de 

identificare a sculelor, 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de găurire. 

 

 

S29 

 

 

 

Recunoaşte şi 

alege S.D.V.-urile 

pentru operaţia de 

găurire. 

Observare 

sistemică; 

 

Test de 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere. 

0 1 2 3 4 5 

 

 

23 

Să aleagă sculele,  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urilor) pentru operaţia de 

gaurire. 

 

 

Exerciţii de utilizare a 

sculelor, 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de găurire. 

 

S30. 

 

Utilizează corect 

SDV-urile pentru 

operaţia de 

găurire. 

 

Observare 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 
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24 

Să aleagă sculele  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

filetare. 

 

Exerciţii de 

identificare a sculelor, 

dispozitivelor şi 

verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de filetare. 

S31 

S32 

 

Recunoaşte şi 

alege singur 

SDV-urile necesare 

pentru operaţia de 

filetare. 

 

Observare 

sistemică; 

 

Test de 

evaluare cu 

itemi  cu 

răspuns la 

alegere. 

25 

Să aleagă sculele,  

dispozitivele şi 

verificatoarele (S.D.V.-

urile) pentru operaţia de 

filetare. 

 

 

Exerciţii de utilizare a 

sculelor,dispozitivelor

şi verificatoarelor 

(S.D.V.-urilor) pentru 

operaţia de filetare. 

 

 

S33 

 

 

Utilizează corect 

sculele, 

dispozitivele şi 

verificatoarele 

pentru operaţia de 

filetare. 

Observare 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

26 

Să utilizeze documentaţia 

tehnică  /tehnologică 

pentru executarea 

operaţiilor de lăcătuşerie 

generală. 

 

Exerciţii de 

identificare a 

documentaţiei tehnice 

/tehnologică pentru 

executarea operaţiilor 

de lăcătuşerie 

generală. 

 

 

S34 

 

Recunoaşte  şi 

alege singur 

documentaţia 

tehnică 

/tehnologică 

pentru executarea 

operaţiilor de 

lăcătuşerie 

generală. 

 

 

Observare 

sistemică; 

 

Fişe de lucru; 
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Plan de intervenție personalizat 

 

Autori: Prof. Ene Ana – Maria  

Prof. Vișan Ioana – Alexandra  

Grădinița Rază de Soare, Târgoviște, Dâmbovița 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Rază de Soare, Târgoviște 

Nr. de înregistrareînunitateașcolară:________________ 

 

PLANDE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

❖ NUMELE ŞI PRENUMELE PREȘCOLARULUI: I. E. M. 

❖ DATA NAŞTERII: .2015, Târgoviște 

❖ DOMICILIUL: ...................... 

❖ GRUPA: mare Albinuțe 

❖ ANUL ȘCOLAR: semestrul I al anului școlar 2020 – 2021  

❖ Nr. înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat______________________________ 

❖ DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe -deficiențele/ afectările din certificatul de 

orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul și data eliberării acestui document): TSA, certificat COSP nr 28/ 

22.01.2020 

❖ ECHIPA DE INTERVENȚIE(se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii  familiei): 

 Educatoare: Prof. Ene Ana – Maria și Prof. Vișan Ioana – Alexandra 

 Consilier școlar: Prof. Stanciu C. 

 Logoped: Prof. Andreescu M. 

 Părinții: I. S. și I. V. 

❖ DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE: 

 Limbă şi comunicare; 

 Ştiinţe; 
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 Om şi societate; 

 Psihomotric. 

❖ SCOPUL (comportamentulțintă/rezultatulașteptat): 

 Dezvoltarea unei exprimări cursive, în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical; 

 Pronunţare clară şi corectă a tuturor sunetelor, silabelor, cuvintelor; 

 Îmbogăţirea vocabularului; 

 Creşterea încrederii în forţele proprii, întărirea imaginii de sine pozitive, a independenţei şi a iniţiativelor; 

 Creşterea încrederii în persoanele din jurul său, din grădiniţă; 

 Stimularea relaţiilor de colaborare şi încredere reciprocă cu colegii de grupă; 

❖ OBIECTIVE/ COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ: 

❖ DURATA planuluide intervenţiepersonalizat: semestrul I al anului școlar 2020 – 2021  

❖ Data elaborăriiPIP: octombrie 2020 

❖ Data revizuirii  PIP: februarie 2021 

 

STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT: 

 

Nr

. 

crt

. 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONA

LE 

 

CONȚINUTU

L 

ACTIVITĂȚI

LOR 

 

STRATEGII DE TERAPIE ŞI 

RECUPERARE 

PERIOADA  

DE  

INTERVEN

ŢIE 

EVALUARE ŞI APRECIEREA 

EVOLUŢIEI 

 

INDICATORI 

 

METODE ŞI 

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

1 

-Să cunoască 

numele copiilor 

din grupă, ale 

doamnelor 

educatoare, 

consilierului 

şcolar, a 

logopedului, a 

Cine sunt eu? 

Eu şi ceilalţi 

S1 

-Jocul “Deschide urechea bine”; 

 

Periodic 

 

-Identifică şi 

numeşte toţi copiii, 

ştie numele 

educatoarelor, a 

îngrijitoarelor, a 

consilierului 

şcolar, logopedului 

-Probe orale 

Încurajarea şi 

stimularea 

-Deplasare prin 

grădiniţă 
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îngrijitoarelor 

2 

-Să recunoască 

anotimpurile, 

caracteristicile 

specifice fiecăruia 

Anotimpurile şi 

caracteristicile 

sale 

Curcubeul 

S1 -Exerciţii de exprimare corectă a 

denumirii obiectelor şi lucrurilor 

din imaginea dată   

Periodic -Exprimă corect 

denumirea 

obiectelor şi 

lucrurilor cerute, 

singur sau cu 

ajutor 

-Aprecieri verbale 

pozitive 

3 

-Să recunoască 

părţile componente 

ale corpului omenesc, 

ale corpului 

animalelor, structura 

plantelor 

-Să denumească 

simţurile  

Corpul omenesc. 

Simţurile 

Plante şi animale 

S1 

-Exerciţiile de identificare şi 

denumire a părţilor corpului 

omenesc, a animalelor, structura 

plantelor  

Octombrie 

2020 

-Exprimă singură 

sau cu ajutor 

-Arată singur sau 

cu ajutor 

-Aprecieri 

stimulatoare 

4 

-Să numească 

membrii familiei sale 

-Să cunoască 

informaţii despre 

fiecare membru 

Familia mea S1 

-Joc de rol “De-a mama şi de-a 

tata”, “De-a fraţii”, “De-a bunicii” 

etc 

Noiembrie 

2020 

-Identifică 

membrii familiei, 

îi numeşte singur 

din fotografii, 

descrie ocupaţia 

părinţilor 

-Aprecieri verbale 

    

 

5 

-Să recunoască 

animale, păsări, să le 

Animale domestice 

Animale sălbatice 

S1 -Jocul “Ograda cu păsări”, “Ferma 

de animale”, “Animalele pădurii”, 

Decembrie 

2020 

-Recunoaşte şi 

denumeşte singur 

-Încurajări, 

stimulente; 
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denumească, să le 

descrie succint 

“La zoo” 

-Exerciţii de exprimare corectă 

sau cu ajutor 

 

 

    

6 

-Să aranjeze figurile 

geometrice 

-Să recunoască forma 

geometrică cerută sau 

culoarea și mărimea 

Formele 

geometrice: pătrat, 

rotund, triunghi 

 

 

S1 

-Găseşte triunghiul colorat 

-Exerciţii de corecţie a pronunţiei 

Ianuarie 

2021 

-Găseşte şi 

numeşte figura 

cerută, singur sau 

cu ajutor 

-Aprecieri verbale 

 

 

7 

-Să-şi manifeste 

nevoia de hrană, de 

joacă, de somn, de a 

se încălța/ descălța, 

îmbrăca/ dezbrăca etc 

-Să mănânce singur 

-Să folosească corect 

obiectele de toaletă 

(prosop, săpun,hârtie 

etc) 

- Să-şi exprime 

sentimente de 

dragoste, respect faţă 

de colegi, părinţi, 

fraţi 

-Să capete încredere 

în 

forţele proprii, să 

aibă o imagine de 

sine pozitivă. 

 

Învățăm să ne 

îngrijim 

 

 

S1 -activităţi 

de servire/ autoservire în  cadrul 

programului grădiniţei 

-exerciţii de îmbrăcare, 

dezbrăcare  încălţare: ”Cine se 

îmbracă primul ? (joc) 

-“Chiar dacă sunt mic, mă descurc 

un pic” 

-“Pe cine iubeşti şi de ce?” 

-“Fiecare pui are familia lui “– 

convorbire/ lectură după imagini 

Februarie 

2021 

Veselă 

Planşe 

Îmbrăcăminte 

Încălţăminte 

Obiecte de toaletă 

Metode: 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

-Aprecieri 

stimulative 

-Observarea 

comportamentului 
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Notă: 

* Pentru fiecare obiectiv operațional se precizează modul de lucru pentru scenariul 1 (S1 - față în față) și scenariul 3 (S3 - online). Scenariul 

hibrid reiese din îmbinarea scenariilor enumerate anterior 

*Precizarea STRATEGIILOR DE TERAPIE ŞI RECUPERARE pentrucopiii/ elevii din învățământul de 

masăpresupuneenumerareametodelor şi mijloacelor utilizate în vederea realizării obiectivelor operaționale 

**Precizarea INDICATORILOR presupuneidentificareașienumerareacriteriilor minimale de apreciere a progreselorcopiilor/ elevilor 
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Plan de intervențiepersonalizat 

                                                      prof. Anghel Carmen Elena 

prof. Gheorghe Florentina Emilia 

Grădinița „Rază de Soare”, Târgoviște 

 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Rază de Soare ,Târgoviște 

Nr. de înregistrare în unitatea școlară: 

  

RESPONSABIL DE CAZ SERVICII 

EDUCAȚIONALE:  

 

Numele și prenumele: Anghel Carmen Elena  

Date de contact: tel………………. 

e-mail: ……………………………. 

 

Numele și prenumele: Gheorghe Florentina Emilia 

Date de contact: tel………………. 

e-mail: …………………………… 

  AVIZAT,  

 Director CJRAE DÂMBOVIȚA, 

Director CJRAE Dâmbovița:  

Prof. psih.:…………………………….. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (PIP) 

Autori:  prof. Anghel Carmen Elena 

prof. Gheorghe Florentina Emilia 

Grădinița „Rază de Soare”, Târgoviște 

❖ NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI (EI): R.A.G. 

❖ DATA NAŞTERII: 2016 

❖ DOMICILIUL: Târgoviște 

❖ CLASA / GRUPA: Mijlocie  

❖ ANUL ȘCOLAR: 2020/2021 

❖ DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cucare se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe -  deficiențele / afectările din certificatul 

de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/ CMBRAE, numărul și data eliberării acestui document): TSA, hiperactivitate cu 

deficit de atenție, Certificat COSP nr. 104/ 28.02.2020 

❖ ECHIPA DE INTERVENȚIE (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii familiei): 

• prof. Anghel Carmen Elena, prof. Gheorghe Florentina Emilia 

• consilierșcolar: prof.Stanciu C. 

• logoped: prof. AndreescuM. 

• părinții: R. A. M., R.M. 

 

❖ DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE:  

• Domeniul Limbă și comunicare 

• Domeniul Științe 

• Domeniul Om și societate 

• Domeniul Psihomotric 

• Domeniul Estetic și creativ 

❖ SCOPUL (comportamentul țintă/rezultatul așteptat):  

• Dezvoltarea capacității de a pronunța corect sunete, silabe, cuvinte 

• Exeresarea capacității de exprimare corectă din punct de vedere gramatical 
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• Îmbogățirea vocabularului 

• Dezvoltarea capacității de concentrare și menținere a atenției 

• Întărirea imaginii de sine pozitive, a independenței și inițiativelor în activitățile întreprinse 

• Creșterea încrederii în forțele proprii și în persoanele din jurul său 

• Stimularea relațiilor de colaborare și încredere reciprocă cu colegii de grupă 

❖ OBIECTIVE/ COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ  

• Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

• Conceptul de sine 

• Autocontrol și expresivitate emoțională 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

❖ DURATA planului de intervenţie personalizat: Semestrul I al anului școlar 2020-2021 

❖ Data elaborarii PIP: octombrie 2020 

❖ Data revizuirii  PIP:  februarie 2021 
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STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT: 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONA

LE 

 

CONȚINUTUL 

ACTIVITĂȚIL

OR 

 

STRATEGII DE TERAPIE ŞI 

RECUPERARE 

PERIOADA 

DE 

INTERVENŢIE 

EVALUARE ŞI APRECIEREA 

EVOLUŢIEI 

 

INDICATORI 

 

METODE ŞI 

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

1 

-Să cunoască 

numele 

copiilor din 

grupă, ale 

doamnelor 

educatoare, 

consilierului 

şcolar, a 

logopedului, a 

îngrijitoarelor 

Cine sunteu? 

Eu suntunic 

S1 

-Jocul“Toțiavem un nume”; 

 

Periodic 

 

-Identifică şi numeşte toţi 

copiii, ştie numele 

educatoarelor, a 

îngrijitoarelor, a 

consilierului şcolar, 

logopedului 

-Probe orale 

Încurajarea şi 

stimularea 

Deplasare prin 

grădiniţă 

2 

-Să recunoască 

obiectele din 

jurullui, 

caracteristicile 

specifice fiecăruia 

Grădinița mea- 

Sala de grupa- 

observare 

S1 -Exerciţii de exprimare corectă a 

denumirii obiectelor şi lucrurilor 

din sala de grupă 

Periodic -Exprimă corect denumirea 

obiectelor şi lucrurilor 

cerute, singur sau cu ajutor 

-Aprecieri 

verbale 

pozitive 

3 

-Să 

recunoascăpărţile 

componente ale 

corpului  omenesc 

-Să denumească 

simţurile 

Corpul omenesc. 

Simţurile 

S1 

-Exerciţiile de identificare şi 

denumire a părţilor componente 

ale  corpului omenesc 

Octombrie 

2020 

-Exprimă singur sau cu 

ajutor 

-Arată singur sau cu ajutor 

-Aprecieri 

stimulatoare 
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4 

-Să identifice 

membriifamiliei 

-

Săcunoascăinfor

maţiidesprefiecar

emembru 

Familia mea 

Prietenii noștri 

S1 

-Joc de rol “De-a mama şi de-a 

tata”, “De-a prietenii”, “De-a 

bunicii” etc 

Octombrie 

2020 

-Identifică membrii 

familiei, prietenii, îi 

recunoaște singur din 

fotografii 

-Aprecieri 

verbale 

    

 

5 

-Să recunoască 

semnele 

caracteristice 

venirii 

anotimpuluI  

toamna 

Vreme de toamnă S1 -Jocul “Bate vântul , frunzele”, 

“Ferma de animale”, “Salata de 

fructe”,  

-Exerciţii de 

exprimarecorectă:”Cum e 

vremea?” 

https://wordwall.net/resource/63

90950/roata-legumelor 

Noiembrie 

2020 

-Recunoaşte şi denumeşte 

singur sau cu ajutor 

 

-Încurajări, 

stimulente; 

 

  
 

 

6 

-Sărealizeze o 

lucrare 

plastică, 

folosind pata 

de culoare  

Morcovul, 

vânăta, 

castravetele S3 

Pictură 

https://m.youtube.com/watch?v=

5LI7EHy9r4Q 

 

 

Noiembrie 

2020 

 

-Realizeaza o lucrare 

plastica, folosind corect 

materialele și tehnicile 

învățate 

-Încurajarea şi 

stimularea 

 

7 

-Să ordoneze 

corect obiecte 

dupa crieteriul 

mărimii și 

grosimii 

Iarnă albă cu 

ninsoare 

S3 -Ordonează globulețe după 

mărime, lumânărele după 

grosime 

https://www.liveworksheets.com

/vl1441024sf 

Decembrie 

2020 

-Așază corect globulețe de 

la micla mare, lumânări de 

la subțiri la groase. 

-Aprecieri 

verbale 

 

 

https://wordwall.net/resource/6390950/roata-legumelor
https://wordwall.net/resource/6390950/roata-legumelor
https://m.youtube.com/watch?v=5LI7EHy9r4Q
https://m.youtube.com/watch?v=5LI7EHy9r4Q
https://www.liveworksheets.com/vl1441024sf
https://www.liveworksheets.com/vl1441024sf
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8 

-Să identifice 

comportamentele 

pozitive 

corespunzătoare 

și să manifeste 

atitudini de 

colaborare și într-

ajutorare cu 

colegii și cadrele 

didactice 

-să recunoască 

stările emoționale 

asociate unor 

situații, prezentate 

în imagini 

În așteptarea lui 

Moș Nicolae 

 

 

S3 - Activităţide  identificare a 

comportamentelor /pozitive sau 

negative- lectură după imagini 

https://wordwall.net/ro/resource/

7510446/ce-fapte-ii-plac-nu-i-

plac-lui-mos-nicolae 

 

- -Observă imaginile și recunoaște 

emoțiiledin imagini, asociindu-le 

cu trăirile lui 

 

https://wordwall.net/ro/resource/

8150038/emoții-de-iarnă 

Ianuarie 2021 - identifică  

comportamente pozitive și 

recunoaște emoții pe care 

le simte și el la rândul lui 

-Aprecieri 

stimulative 

-Observarea 

comportament

ului 

 

9 

 

Să-şi manifeste 

nevoia de hrană, 

de joacă, de 

somn, de a se 

încălța/ descălța, 

îmbrăca/ dezbrăca 

etc 

-Să mănânce 

singur 

-Să folosească 

corect obiectele 

de toaletă 

(prosop, 

 

Singurel mă 

îngrijesc 

 

 

S3 

 

-„Ne spălăm pe mâini”- joc 

muzical 

-activităţide servire/ autoservire 

în  cadrul programului zilnic 

-exerciţii de îmbrăcare, 

dezbrăcare  încălţare: ”Cine își 

încalță repede șosetele? (joc 

distractiv ) 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=tRd7RTpf86g 

 

 

Februarie 

2021 

 

Planşe 

Îmbrăcăminte 

Încălţăminte 

Obiecte de toaletă 

Metode: 

Jocul muzical 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

-Aprecieri 

stimulative 

-Observarea 

comportament

ului 

 

https://wordwall.net/ro/resource/7510446/ce-fapte-ii-plac-nu-i-plac-lui-mos-nicolae
https://wordwall.net/ro/resource/7510446/ce-fapte-ii-plac-nu-i-plac-lui-mos-nicolae
https://wordwall.net/ro/resource/7510446/ce-fapte-ii-plac-nu-i-plac-lui-mos-nicolae
https://wordwall.net/ro/resource/8150038/emoții-de-iarnă
https://wordwall.net/ro/resource/8150038/emoții-de-iarnă
https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g
https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g
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săpun,hârtie etc) 

 

 

 

Notă: 

* Pentru fiecare obiectiv operațional se precizează modul de lucru pentru scenariul 1 (S1 - față în față) și scenariul 3 (S3 - online). Scenariul 

hibrid reiese din îmbinarea scenariilor enumerate anterior 

*Precizarea STRATEGIILOR DE TERAPIE ŞI RECUPERARE pentru copiii/ elevii din învățământul de masă presupune enumerarea 

metodelor şi mijloacelor utilizate în vederea realizării obiectivelor operaționale 

**Precizarea INDICATORILOR presupune identificarea și enumerare a criteriilor minimale de apreciere a progreselor copiilor/ elevilor 
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                         PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

               Prof. Cosma Cornelia 

           Liceul cu Program Sportiv „ Florin Fleșeriu” Sebeș 

 

Unitatea de învățământ:..................... 

Inițiala numelui si a prenumelui elevului:.............................. 

Clasa: ..................... 

Cadrul didactic:............................ 

Disciplina: limba franceză 

Anul școlar :.......................... 

Date generale despre subiect:  

Elevul urmează în prezent, cursurile învățământului de masă, la clasa a VII-a. Provine dintr-un 

mediu familial cu potenţial intelectual foarte scăzut. În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind 

o fire retrasă, puţin comunicativă. Lucrează ceea ce i se cere, acceptă şi sprijin, colegii nu obişnuiesc să 

îi sară în ajutor şi nici el nu apelează la aceştia.  

Elevul are abilități reduse de scris-citit: citeşte în ritm lent, propriu, texte de mică întindere; 

omite frecvent litere în scrierea cuvintelor; nu respectă regulile ortografice şi de punctuaţie; desparte 

corect, cu sprijin, cuvinte în silabe; exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte; 

nu povesteşte, comunică rar sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte 

redusă. 

  Elevul are un vocabular sărac, posibilități de exprimare reduse și tulburări semantice. 

Elevul are o capacitate de concentrare scăzută şi rezistență la efort, minimă. 

Elevul este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, 

sau derularea pe o perioadă de 2-3 zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază, dar nu 

şi orele. 

Elevul încurcă ordinea cronologică în menţionarea zilelor săptămânii; nu cunoaşte numele 

tuturor lunilor anului. 

Comportament psihomotric şi autonomie personală: schema corporală este realizată, iar 

deprinderile de igienă personală fiind parţial dezvoltate.  
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Elevul are posibilităţi slabe pentru dezvoltarea atitudinilor de relaţionare pozitivă în grup, 

datorită tendinţei copiilor de a-l marginaliza. Manifestă dorinţa de a se integra în grup, dar aceasta este 

blocată de atitudini de inacceptare din partea colectivului. 

Strategie de evaluare la disciplina limba francezã:  

Conținuturi de evaluat:  

 1. - obiective turistice și culturale  

 2. - inventatori și savanți. 

 3. - obiectele electromenajere; 

 

Evaluarea competențelor adaptate 

Formele de organizare ale evaluării: 

 -răspunsuri orale – prin  rostirea de  enunțuri afirmative, negative, scurte dialoguri ; 

 -observarea sistematică, aprecierea verbală stimulatoare, precum și recompensarea calității muncii 

prin acordarea de puncte apreciative  sau simboluri; 

 -evaluarea  modului de utilizare a materialelor specifice disciplinei-fisa de 

lucru diferențiată. 

 

Notă: Pentru stabilirea competențelor specifice adaptate, s-a utilizat Programa școlară pentru Disciplina 

Limba Francezã, L1, clasa a VII-a -O.M. 3393/28.02.2017. 

 

 EXEMPLE DE ITEMI CUPRINȘI ÎN PROCESUL EVALUĂRII 

 1. Incercuiește obiectivul turistic pe care îl recunoști  din lectura profesorului; 

 2. Unește printr- o linie, invenția cu inventatorul său; 

 3. Colorează în roșu obiectul “ un micro-ondes,” în albastru, obiectul „un frigo” și în verde , obiectul –„la 

four”; 

4. Răspunde prin OUI / NON, la următoarele întrebări: 

a- La capitale de la France est Paris? 

b- La Tour Eiffel est située à Rome? 

c- Notre -Dame de Paris est une cathédrale? 
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d- Le parc EuroDisney est à Madrid? 

5. Elimină intrusul: un frigo, une cafetière, un cahier 

6. Completează grila după indicațiile de pe eticheta și scrie răspunsul convenabil, respectând indicația 

săgeții. 

 

a. Obiectiv  

turistic preferat 

 

b. Invenție preferată 

 

 

 

 

 

c. Obiect electro-menajer 
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PROGRAMUL DE INTERVENṬIE PERSONALIZAT 

Prof. Bratu Ioana Mihaela 

G.P.P. ,,Fantezia”Costeṣti ,Argeṣ 

 

Nume și prenume preșcolar :  M.C. 

Abilități  sociale -  activități la nivelul clasei  de elevi organizate de profesorul diriginte . 

O 1 Consolidarea relațiilor existente în grupa de preșcolari în sensul creșterii nivelului de acceptare a 

tuturor membrilor . 

 

Abiltăți cognitive  

O 2 Îmbogățirea experiento – senzorialǎ ca bazǎ a cunoștințelor referitoare la : cunoașterea ,denumirea 

obiectelor și a ființelor  din  mediul înconjurator (animale , plante, insecte , păsări etc ). 

O 3 Consolidarea capacității de a număra în  limita 1-3 recunoscând grupele cu 1-3 elemente (sem I ) si 

in limitele 1-5 ( in al II lea ) semestru . 

 

Abilități  motrice  

 O 4 Utilizarea mâinilor și degetelor pentru realizarea de activități variate . 

 O 5 Participarea la activități fizice variate adecvate nivelului de dezvoltare . 

 

Obiective  Conținuturi  Metode și mijloace 

de realizare  

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor  

 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

O1  „ Mă accept și te 

accept” 

ALA  II 

Discuție în grupul 

mare pe studii de caz, 

problematizarea pe  

grupe mici 

 

14.09.- 30 

09 2020 

Copiii reușesc să-și 

împartă 

Obiecte și 

interacționează  unii 

cu altii  

Observarea 

sistemică 

încurajarea 

permanentă  

O4 ALA  

Pictură„ 

„Peisaj de toamnă”  

Constructie  

„ Căsuță Zânei 

Toamna ” 

Joc de masă 

 „ Alege si grupează 

frunzele ” 

Explicația 

Conversația  

Demonstrația 

Exercițiul  

01 .10- 31 

10 2020 

Copilul reușește  

să  folosească 

ustensilele 

pentru pictură, 

să construiască după 

model utilizând 

diferite materiale de 

construcție,să 

asambleze jetoane 

Obeservarea 

sistemică 

încurajarea 

permanentă 
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realizand tema 

propusă.     

O5 Joc de mișcare  

„ Prinde hoțul fugi ” 

Joc de mișcare  

„Urcăm scările 

blocului”  

Euritmie 

 „Dansul 

spiridusilor” 

(DPM.)   

Demonstrația 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul   

1.11 - 

30.11. 2020 

Copilul  reușește să 

execute mișcările din 

jocurile prezentate   

Evaluarea orală,  

Observarea 

sistemica  

O3 Joc exercițiu  

„ Să ne jucăm cu 

globulețele” (DȘ)    

Demonstrația, 

Explicația 

Conversația, 

Povestirea,  

Învățarea reciprocă 

Exercițiul    

1.12 – 22.12 

2020  

Copilul reușește să 

rezolve sarcinile 

primite ( să numere 

,să asocieze cifra,să 

aprecieze cantitatea – 

mai mic ,mai mare și 

sa clasifice după un 

criteriu dat . 

Fișă de lucru 

Observarea 

sistemică 

Încurajarea 

permanentă  

O2   Joc exercițiu   

Evaluare  sumativa  

„ Încercuiește ce nu 

se potrivește”  

Dans tematic „Hora 

Unirii „  

Demonstrația 

Explicația  

Conversația 

Povestirea 

Îinvățarea reciprocă 

Exercițiul    

11.01 – 

29.01 2021 

Copilul reușește să 

rezolve cu sprijin 

sarcinile din fișa de 

lucru : pagina 59 din 

caietul auxiliar ”La 

gradiniță cu Nana și 

Dodo”,să joace hora 

după melodia 

specifică  

Fisa de lucru  

Evaluare orală 

Observarea 

sistemică 

O3  „Poziții spațiale!” 

pagina 61 ” La 

gradiniță cu Nana si 

Dodo „ punctul 1  

DS)  Joc exercitiu 

„ Colorează și 

încercuiește  

respectand mare -

mic”  pagina 61 „La 

gradinita cu Nana si 

Dodo „  

Conversatia, 

Explicația, 

Demonstrația 

Exercițiul  

08 02 – 28 

02 2021  

Copilul reușește să 

rezolve sarcinile 

primite  să recunoască 

poziiile spațiale, să 

aprecieze cantitatea 

mai mic și mai mare )  

Evaluarea scrisă 

Evaluarea 

verbală  
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 O2 Joc exercitiu 

„Încercuiește cifra 

corespunzătoare 

elementelor” 

(DȘ) pag 72 „ La 

gradiniță cu Nana si 

Dodo „  

Joc exercitiu 

 „Colorează tot 

atâtea desene câte 

indică cifra” 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația  

Exercițiul  

01.03 – 31 

03 2021 

Copilul reușește să 

completeze fișa 

respectivă pagina 72 

și să rezolve sarcinile  

pas cu pas. 

Evaluarea 

sumativă 

 (orală și scrisă 

) . 

O3 Să observam 

mijloace de 

transport (DS) 

ALA (ARTA )  

Confecție 

„Vaporul„ 

  

Observare 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

12.04.- 29 

04 2021  

Copilul reușește să 

observe imaginile 

prezentate, să 

confecționeze 

respectand etapele de 

lucru. 

Evaluare orală  

Evaluare prin 

lucrare   

O4 Aplicație : (DOS) 

„Acvariul cu pești” 

Construcție : 

„Acvariul „ (ALA)  

Joc de masa domino  

„Viețuitoarele 

acvatice” 

(ALA)  

Explicatia 

Conversația, 

Observarea 

Exercițiul  

10.05.- 18 

05.2021 

Copilul reușește  

să folosească 

ustensilele pentru 

aplicație, 

 să construiască 

folosind diverse 

materiale , 

să combine jetoanele 

spre a putea obține 

puzzle –ul. 

Evaluare orală  

O3 Exercitii si 

probleme ilustrate „ 

Colorează 

respectând legenda„  

Joc  exercițiu 

„Unește figurile 

identice” 

Explicația 

Conversația 

Observarea Exercițiul 

10.06.- 

18.06.2021 

 

Copilul reușește să 

coloreze,să numere, 

să asocieze cifra unei 

cantiți. 

Evaluare  orală 

și scrisă . 
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Program de intervenție personalizat 

 

   Psihopedagog-Costin Dina Ramona 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă satu Mare 

 

 

Numele și prenumele beneficiarului: L.I. 

Data nașterii: 27.x.2007 

Domiciliul:  

Unitatea școlară și clasa: C.S.E.I. clasa I. B. 

Date relevante despre familie: Copilul provine dintr-o familie cu tată și mamă necăsătoriți. Are un frate 

care are 5 ani. 

Diagnostic: EIS:retard psihic sever, elemente autistice  

Deficiente asociate: probleme de echilibru şi deficit de atenţie, pareza facială 

Echipa de caz: profesori psihopedagog, kinetoterapeut, 

 

Rezultatele evaluării complexe: 

-motricitate generală: afectată, înca prezintă rigiditate când merge încearcă controlarea mișcărilor. Are 

probleme de echilibru care față de anul trecut s-a ameliorat. 

- lateralitate: în principiu prezintă lateralitate stânga 

- motricitate fină: slab dezvoltat, 

- schema corporală: nu este formată şi dezvoltată conform vârstei 

- structuri perceptive-motrice: 

         - de culoare: recunoaște o singură culoare galben, nu este format, cu ajutor poate să diferențieze   

         - de formă: încearcă să identifice și să denumească formele geometrice principale   

         - de mărime: nu are notiuni de marimi 

         - de orientare spațială: prezintă dificultăți în realizarea unor sarcini de dificultate simplă, sunt 

probleme cu prelucrarea informaţiei orale și vizuale. 

         - temporală: nu are noțiuni temporale 

Aparatul fono-articulator: nu prezintă anomalii  

Mobilitatea aparatului fono-articulator: relative bine dezvoltată 

Limbajul: receptiv slab dezvoltat, limbajul expresiv slab dezvoltat mult sub nivelul vârstei,cuvintele 

învățate folosește funcțional, 

Auzul: - percepe vocea șoptită 

      - redă structuri ritmice 

      - localizează sursa sonoră,  

      - memorarea deficitară 

Autonomie alimentara si de igiena: autonomia personală este slab dezvoltată, am învățat să manânce 

singur folosind corect obiectele; igiena personală este respectată cu ajutor, folosește toaleta fără ajutor, 

nu are toate deprinderi de autonomie personală formate. 
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Plan socio-afectiv: copilul este rezervat, manifesta afectivitate unori persoane, nu prezintă forme de 

autoagresivitate, a început să inițiază jocuri şi activităţi cu colegii de clasă, nu manifestă empatie şi nu 

recunoaşte stările sufleteşti ai celor din jur. Nu respecte reguli în diferite contexte. 

 

Prioritati pentru anul scolar  

- dezvoltarea abilităților de comunicare și a limbajului receptiv și expresiv 

- program de ameliorare kinetoterapeutic în particular 

- formarea motricitătii fine și dezvoltarea domeniului cognitiv 

- formarea și dezvoltarea autonomiei personale și sociale 

 

Structura programului de intervenție personalizat 

 

A. Obiectivele generale ale programului: (de atins la sfarsitul anului scolar) 

Copilul L.I. va reuși până la sfârşitul anului școlar ,să realizeze următoarele: 

Comunicare şi limbaj: 

-să înțeleagă indicațiile, instrucțiunile simple 

-să folosească funcțional cuvintele și expresiile învățate 

-să diferenţieze şi să pronunţe corect sunetele şi cuvintele 

-să alcătuiască propoziţii simple după imagini 

-să scrie elementele grafice, 

-sa folosească în mod independent/spontan formulări care să exprime nevoi/politețuri și forme simple de 

salut  

-să povestească întâmplări simple coerent 

Domeniul cognitiv: 

-să efectueze singur sarcinile simple, fără ajutor 

-să identifice, să denumească culorile/forme și să manipuleze cu ele 

-să identifice și să denumească obiecte, animale, fructe și să manipuleze cu ele 

-să identifice diverse poziții ale unor obiecte în raport cu propria persoană 

-să execute o serie de două sarcini de complexitate medie,  

Domeniul motor: 

-să dezvolte motricitatea fină a mâinii care să permită folosirea cât mai corectă a creionului în procesul 

de scriere, colorare, pictat, lipit,șurubare, înșirare etc. 

-să urce ăi să coboare scările cu pas adaugat respectiv alternativ, ținându-se de balustrade 

-să amelioreze problemele de motricitate generală/ rigiditate prin kinetoterapie-să efectueze mişcări 

globale după model, să efectueze mişcări fine după model, să identifice corect reprezentările 

dimensionale 

-să stea într-un picior pe o perioadă de minim 5 secunde fără a se dezechilibra 

-să dezvolte capacitatea orientării în spațiu respectiv orientării temporale 

-să însușească noțiuni și deprinderi de igiena alimentară, vestimentară și personală 

-să diferenţieze noţiunile de timp în raport cu experienţa personală 
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Domeniul social afectiv: 

-să identifice emoţiile corect în diferite contexte 

-să respectă reguli în diferite contexte 

-să colaboreze cu colegii de clasă,colegi de școală, cu profesorii din școală 

-să utilizeze adecvat obiectele de igienă personală, să realizeze activităţi gospodăreşti cu sprijin şi 

individual 

 

 

B. Metode si mijloace de realizare 

- activități și exerciții individuale și de grup 

- exerciții de vorbire pentru formarea priceperilor și deprinderilor de pronunție corectă a silabelor și 

cuvintelor 

- folosirea imaginilor, planșelor pentru facilitarea și dezvoltarea comunicării verbale și non-verbale 

- exerciții de dezvoltare a motricității 

- exerciții de autocunoaștere  

- demonstrația, munca indepentă respectiv munca în co-acțiune 

 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi manualele 

şcolare, obiecte de uz general; 

C. Criterii minimale de apreciere a progreselor 

- îmbunătățirea sesizabilă a comunicării verbale prin spontaneitate și expansiunea vocabularului activ 

- ameliorarea motricității generale respectiv a mișcărilor fine  

- îmbogățirea achizițiilor în domeniul cognitiv 

D. Metode și instrumente de evaluare 

- observația directă și indirectă 

- fișe de evaluare 

- fișa de monitorizare progresului în cadrul activitățiilor din domeniile de învățare 

Recomandări particulare: 

- ergoterapie, logopedie, kinetoterapie 

- socializare prin jocuri de rol pentru identificarea sinelui si dezvoltării abilităților de comunicare verbală 

și socială.  

Evaluare finală 

Obiective realizate 

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

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

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

Dificultăți întâmpinate 

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

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

.....................................................................................................................................Metode cu impact 
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ridicat: 

a. pozitiv: .......................................................................................................................................... 

b.negativ:........................................................................................................................................... 

Recomandări: 

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

................................................................................................................................................ Membrii 

echipei: 

Psihopedagog: 

Profesor-educatorȘ 

Kinetoterapeut: 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

                                                                                                           Înv. Alexandru Antoneta 

                                                  Şcoala Gimnazială ,,Pictor Nicolae Grigorescu” Titu,Dâmbovița 

 

 

  

Numele şi prenumele beneficiarului:  V.G.A. 

Data şi locul naşterii: ...... 

Domiciliul: Titu 

Şcoala Gimnaziala „Pictor Nicolae Grigorescu” Titu 

Clasa I  

Echipa de lucru: 

-învățătoare  Alexandru Antoneta 

-prof. consilier școlar    ……… 

-bunica  ................................... 

Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat: ……….. 

Problemele cu care se confruntă copilul-  TSA, ADHD, deficiență mentală 

Domeniul cognitiv 

Are dificultăți mari de pronunție 

Prezintă întârziere în dezvoltarea limbajului 

Nu emite toate sunetele 

Ia obiectele indicate cu mâna, dar nu le grupează după formă, culoare, mărime, funcționalitate 

Recunoaşte literele „a A”, ,,m M”, ,,i I”, ,,r R” 

Nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică.  

Formulează oral propoziţii cu dificultate.  

Denumește și  indică obiecte familiare.  

Scrie numerele 0-10 dupa contur 

Numără crescător oral de la 0 la 5, dar nu şi descrescător. Recunoaşte doar cercul (rotund).  

Nu denumește  zilele săptămânii 

Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau derularea pe o perioadă de două-trei 

zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază.  

Nu are deprinderi de igienă personală.  

Nu realizează atunci când se murdărește și trebuie să se spele pe mâini. 

Nu respectă obiectele din mediul ambiant 

Domeniul social 

Autocontrol scăzut în situații de frustare/interdicții 

Nu are deprinderi sociale dezvoltate pentru a fi independent în situații sociale 

Nu cunoaște date personale în afară de propriul prenume 

Prezintă comportament autoagresiv 
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Prezintă comportamente distructive ale mediului ambiental 

Are nevoie de atenţie din partea tuturor factorilor implicați.       

Priorităţi pentru anul școlar 2020-2021:  

Formarea și dezvoltarea capacității de comunicare ca mijloc de relaționare 

Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-31 cu suport concret  

Dezvoltarea capacităților de relaționare și socializare în diferite contexte și situații sociale 

Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii cauză-

efect) 

Structura programului de intervenţie personalizat 

Domeniul cognitiv  

Conținuturi Obiective pe 

termen scurt  

               Metode şi 

mijloace didactice  

Perioada 

de timp  

 Criterii de 

evaluare  

Metode şi 

instrumente de 

evaluare  

CLR 

Acte de 

vorbire 

  

 

 

 

Litere mici 

și mari de 

tipar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente 

grafice-

desenarea 

literelor 

 

-să salute  

-să identifice 

obiecte/persoane 

-să formuleze o 

rugăminte 

-să povestească 

după imagini 

-să identifice 

litere ale 

alfabetului 

Să „ citească” 

imagini şi să 

depisteze 

sunetele iniţiale 

Să identifice 

litere într-o  

ordine aleatorie  

Să denumescă 

obiectele din 

imagini  

Să răspundă 

corect  

Să traseze după 

contur literele 

învățate 

Să scrie corect 

Joc de rol 

 

Exerciții de identificare de  

obiecte/colegi 

 

Forme ale discursului oral 

 

Exerciţii şi jocuri de  

dezvoltare a auzului 

fonematic, de 

conştientizare a legăturii 

între fonem şi semnul 

grafic corespunzător  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de trasare/  

desenare după contur  

Fișe de lucru 

 

 

 2020-

2021 

Formulează 

propoziţii din 2-

3 cuvinte 

observând 

imaginile 

 

 

Identifică şi 

recunoaşte 

literele  

Diferenţiază 

literele mari de 

cele mici  

Răspunde în 

propoziţii 

 

 

 

 

 

 

Transcrie litere 

Scrie nume de 

persoane  

Scrie propriul 

nume  

 

Evaluarea 

orală va 

alterna cu cea 

scrisă. 

 

 

Pentru fixare 

se vor relua de 

mai multe ori 

anumite litere. 

 

Aprecieri 

stimulative  

 

 

 

 

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri şi cu 

reactualizarea 

legăturii între 

grup şi sunet  

Aprecieri 
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MEM 

Numere 

naturale 0-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unități de 

măsură 

Elemente 

de 

geometrie 

Părțile 

componente 

ale ale 

corpului 

omenesc/ 

ale 

plantelor și 

animalelor 

propriul nume 

Să recunoască 

numerele în 

concentrul 0-31 

Să numere în 

ordine 

crescătoare  

Să recunoască 

locul unui 

număr într-un 

şir 

Să compare 

numere vecine  

Să enumere 

zilele săptămânii 

Să recunoască 

figurile 

geometrice 

Să recunoască 

părțile 

componente ale 

propriului  corp 

Să identifice 

condiţii de 

menţinere a unui 

corp sănătos  

Stabilirea unor 

reguli de 

conduită corectă 

asupra mediului 

 

Exerciții de recunoaștere a 

nr. 0-3110 

Exerciții de numărare 

crescător în concentrul 0-

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de învăţare a 

zilelor săptămânii 

Exerciţii de recunoaştere a 

pătratului, dreptunghiului, 

cercului  

Exerciţii de denumire a 

părţilor propriului corp, pe 

mulaje, ale unei plante sau 

animal  

 

 

Exerciţii de recunoastere a 

acestora în desene sau 

imagini  

Exerciţii de desenare a 

acestora  

 

Citeşte numerele 

0-31 

Numără 

crescător 0-31 

Compară şi 

numeşte vecinii 

 

 

 

 

 

 

Enumeră zilele 

săptămânii 

Denumeşte şi 

desenează figuri 

geometrice  

 

 

 

Recunoaşte şi 

denumeşte 

corpuri/părți ale 

corpului 

stimulative  

Evaluări 

orale,alternate 

cu cele scrise  

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

Aprecieri 

stimulative  

 

 

Activitate 

practică 

 

Observare 

sistematică 

 

Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv- emoţional  

Conținuturi Obiectivele  Metode şi mijloace 

didactice  

Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare  

Metode şi 

instrumente 

de evaluare  

Abilități de 

comunicare 

de bază 

Să comunice in 

situatii diferite   

 

 

 

Incredinţarea unor sarcini 

pe măsură  

Exprimarea unei opinii, 

păreri asupra unor lucruri  

cunoscute elevei 

2020-

2021 

Desenează  

 

Colaborează, 

discută 

 

Activitate 

practică  

Evaluări 

orale  
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Să recunoască 

emotii de bază 

apărute în 

situații variate; 

Povestirea unor fapte, 

întâmplări personale  

Să respecte voluntar 

regulile de distantare 

Exerciții de identificare a 

emoțiilor;  

 

 

Povesteşte  

 

 

Desenează 

Activităţi 

practice 

  

Observare 

sistematică 

Idei de activități „face to face” pentru elev:  

- așezarea optimă a copilului în clasă: 

- să stea în prima bancă;  

- să nu fie agitaţie în jurul lui 

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

- tabla este recomandat să fie albă; 

- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice; 

- activități de terapie educațională; 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP); 

- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități; 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare. 

Idei de activități „online” pentru elev:  

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice;  

- activități de terapie educațională; 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP); 

- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități; 

- activităţile on line să fie scurte; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice adaptate;  

- valorizarea activității în fiecare oră; 

- ancorarea de interesele copilului pentru motivare. 

Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat propriu; 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, CD-uri etc.); 

- cărți cu imagini; 
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- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului;  

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

Bunica 

Idei de activități „face to face” și „online”  

- consultări permanente cu bunica elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune  

- activități comune bunică-elev-învățător; 

Strategii de învățare 

- discutii în fiecare scenariu 

Resurse 

- afișe informative 

- asigurarea unei tablete 

- umane: medici de specialitate, psiholog, logoped 

Evaluare 

- observarea sistematică 

- chestionare 

 Cadre didactice  

Idei de activități „face to face” 

- colaborarea cu profesorul logoped/psihologul școlii (PIP); 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă  

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu 

CES); 

- activități comune bunica-profesori-elev  

Strategii de învățare 

- dezbateri 

- interasistențe 

- lucru în echipă 

 

Resurse 

-pliante/reviste/afișe informative 

-tehnologii informatizate 

-listă cu lucrări de specialitate 
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-cadru normativ Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului 

necesar elevilor cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-

na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru 

-Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu 

CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-

grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1 

-materiale didactice adecvate 

Evaluare 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Carțiș Florina-Viorica 

                                                                      Prof.Școala Gimnazială nr.1 Săcădat 

 

Numele și prenumele beneficiarului: B.R. 

Data și locul nașterii:            

Clasa: a V-a      

Domiciliul: Bihor 

Psihodiagnostic: deficiență mintală ușoară IQ=62,ritm lent,deficiență de limbaj ușoară,potențial de 

învățare mediu 

Diagnostic medical: Sindrom Pierre-Robin simptomatic,Exoftalmie,Miopie severă,hipoacuzie 

neurosenzorială ușoară pe frecvențe înalte,Malformația conductului Eustachio operat, despicătură 

palativă operată 

Informații despre mediul social: Copilul locuiește împreună cu familia,părinții au venituri și oferă 

acestuia condiții bune de locuit,sunt implicați în educația copilului,colaborează cu dirigintele 

clasei și se implică în activitățile școlare de fiecare dată când situația o cere. 

 Perioada de intervenție: 09.02.2021- 25.06.2021; dezvoltarea competențelor 1.1,            

1.4,2.1,2.2,2.4,3.1,3.3,4.2,4.3 din programa adaptată de limba și literatura română 

     Disciplina : limba și literatura română 

     Obiective pe termen lung: 

               O1. Dezvoltarea abilităților de comunicare orală,înțelegerea și utilizarea corectă a      

structurilor gramaticale; 

                O2.Dezvoltarea vocabularului prin exprimarea în propoziții scurte;  

                O3.Dezvoltarea abilităților de relaționare și a comportamentelor emoționale; 

                O4.Dezvoltarea motricității fine și generale; 

                O5.Exersarea comportamentului în comunicarea socială; 

                O6.Dezvoltarea aparatului fono-articulator,dezvoltarea auzului fonematic; 

            O7.Consolidarea și automatizarea sunetelor deficitare în poziție                 

finală:emiterea,consolidarea  și automatizarea grupurilor de sunete și a cuvintelor în propoziții; 

     Domenii de intervenție recomandate: cognitiv și comportamental 

     Obiective pe termen scurt: 

- Să citească corect și expresiv texte scurte; 

- Să construiască oral și în scris un text scurt; 

- Să alcătuiască compuneri cu temă dată sau libere; 

- Să reacționeze adecvat la diferite stări sufletești; 

- Să scrie corect după dictare. 

Strategii de intervenție și învățare 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2485  

Competen

țe 

specifice 

Activități de învățare Metode și 

mijloace 

Criterii minimale de 

apreciere a progresului 

Instrumente de 

evaluare 

1.1 -exerciții de ascultare a 

unor înregistrări audio 

sau video cu 

basme,reclame,dialoguri 

pentru înțelegerea 

mesajului; 

-exerciții de recunoaștere 

a unor momente în textul 

audiat pe baza unor 

imagini; 

-exerciții de extragere a 

informațiilor esențiale și 

de detaliu; 

-exerciții de tip 

întrebare-răspuns elev-

elevi,elev-profesor; 

-repovestire pe bază de 

întrebări; 

-exerciții-joc de analiză 

fonetică,cu localizarea 

fonemelor în cuvânt; 

-conversația, 

jocul de rol, 

problematizare 

-realizează dialoguri 

imaginare cu persoane 

diferite  și prezentări simple 

pe teme date; 

-identifică în mod corect 

stările/emoțiile partenerilor 

dintr-un dialog; 

-continuă un dialog pe o 

temă accesibilă; 

-formulează idei principale și 

secundare dintr-un text oral; 

- își exprimă adecvat 

emoțiile și dezvoltă atitudini 

comunicative:atenția,empatia 

 

-evaluarea 

orală, 

observarea 

sistematică,fișe 

de lucru cu 

imagini 

1.4 -exerciții de exprimare 

orală a ideilor,pornind de 

la textele audiate; 

-exerciții de completare a 

unor enunțuri cu formule 

care să exprime 

manifestarea atenției față 

de interlocutori; 

 

conversația, 

exercițiul,jocul 

de rol 

-conversează cu un 

interlocutor pe teme 

cunoscute; 

-jocuri de rol pentru 

exersarea unor acte de 

vorbire;utilizarea formulelor  

de salut,prezentare,permisi- 

une,solicitare; 

-aprecierea 

orală 

2.1 -exerciții de lectură 

predictivă; 

-identificarea cuvintelor 

noi în textele literare și 

nonliterare și explicarea 

acestora; 

-exerciții de alcătuire a 

unor enunțuri cu noile 

conversația, 

învățarea prin 

descoperire, 

explicația 

-identifică sensul cuvintelor 

necunoscute folosindu-se de 

context și formează enunțuri 

cu acestea 

-fișă de lucru, 

Evaluare 

curentă 
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cuvinte; 

2.2 -exerciții de identificare 

a temei,de ordonare 

cronologică a ideilor 

într-un text; 

-exerciții de lectură 

selectivă pentru 

extragerea unor 

informații esențiale și de 

detaliu; 

 

-exercițiul, 

problematizarea 

-ordonează,într-o succesiune 

logică,întâmplările 

prezentate într-un text; 

-realizează o povestire orală 

ponind de la anumite 

cuvinte; 

-recunoaște spațiul și timpul 

desfășurării acțiunii într-un 

text și personajele; 

-transcrie cuvinte ilustrative 

pentru tema textului dat 

-fișă de lucru 

Observarea 

sistematică 

2.4 -exerciții de observare a 

valorii expresive a 

părților de vorbire în 

textele date; 

-exerciții de citire 

expresivă 

-explicația, 

demonstrația, 

exercițiul 

 

-recunoaște personificarea și 

comparația în texte literare și 

înțelege mesajul textelor 

abordate; 

-dezvoltă interese și atitudini 

față de lectură; 

-fișă de lucru 

3.1 -exerciții de redactare a 

unei compuneri după un 

plan simplu dat de 

profesor; 

-exerciții de înțelegere a 

textului literar și 

nonliterar 

-explicația, 

exercițiul,munca 

independentă 

-redactează compuneri pe 

baza unor întrebări sau 

suport vizual; 

-inserează desene sau 

scheme în textul scris 

 

-aprecierea 

orală,observare

a sistematică 

3.3 -exerciții de transcriere a 

unor fragmente, dictare 

-conversația, 

exercițiul 

-respectă convențiile 

ortografice și de punctuație 

în transcrierea unor 

texte,scrierea după dictare 

-fișă de lucru 

4.2 -exerciții de utilizare 

corectă a normelor 

gramaticale,valorificând 

părțile de vorbire 

învățate; 

 

-explicația, 

exercițiul, 

jocul didactic 

-precizează sinonimele și 

antonimele unor cuvinte; 

-identifică cuvinte dintr-un 

câmp lexical; 

-formează cuvinte derivate; 

-descrie un personaj/animal 

folosind categorii 

gramaticale și semantice 

învățat; 

-identifică sensul unor 

cuvinte în funcție de context; 

-fișa de lucru, 

chestionarea 

orală 

4.3 -exerciții de scriere,de 

transcriere și de rescriere 

-conversația, 

exercițiul 

-construiește propoziții co-

recte din punct de vedere 

-fișa de lucru, 

observarea 
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corectă a unor texte; 

-exerciții de relaționare a 

sunetului cu litera și de 

identificare a rolului 

semnelor diacritice în 

rostirea sunetelor; 

gramatical; 

-folosește corect semnele de 

punctuație; 

sistematică 

     

Recomandări particulare: 

• -socializarea prin jocuri de rol ,antrenarea în activități ludice(puzzle,desen,colaje,jocuri) 

• -se va utiliza material didactic personalizat,se vor da comenzi constructive,fără 

critici,sarcini scurte care se vor executa independent pe cât posibil; 

• -orice progres va fi apreciat și notat,comportamentul pozitiv va fi recompensat; 

 Rolul și modul de implicare al părinților în program 

 Responsabilizarea părinților prin consiliere.Părinții vor primi sarcini privind implicarea în program  

pentru a sprijini adaptarea demersului didactic la necesitățile copilului.Progresele vizibile vor încuraja 

familia în a oferi un suport afectiv copilului. 
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Plan de intervenţie personalizat 

 Prof. Ticea Daniela 

Șc.Gimn. ˝CăpitanAviator Mircea T. Bădulescu˝ Buzău 

 

Nume şi prenume: N.R.A 

Şcoala Gimnazială: ,,Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” 

Clasa: a II-a A 

Diagnostic: Implant coclear pe partea dreaptă, iar pe partea stângă Hipoacuzie   neurosenzorială 

bilaterală. 

 

Date personale: 

          Elevul N.R.A  este născut la data 16.11. 2008, în Buzău. Are o stare bună de sănătate, dar prezintă 

întârziere în dezvoltarea limbajului datorită deficienţei de auz cu care s-a născut. Uneori pronunţă greşit 

cuvintele şi are un vocabular sărac. Răspunsurile sale sunt monosilabice sau în propoziţii simple. Nu 

reuşeşte să povestească textele auzite în cadrul activităţilor, pierde firul logic. Locuieşte împreună cu 

bunica şi vărul ei, părinţii fiind plecaţi la lucru în străinătate. Familia prezintă condiţii bune de locuit. 

Bunica, dar şi părinţii, atunci când vin în vacanţe, se implică în activitatea copilului atât acasă cât şi la 

şcoală. Eleva ia lecţii, în particular, de dans, de pian şi de limba engleză. 

 Instrumente utilizate în evaluare: 

• Chestionare orale; 

• Observaţii curente; 

• Aplicaţii practice; 

• Fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• Proba de evaluare; 

• Convorbire individuală şi în grup; 

• Obsevaţia spontană şi dirijată. 

 

 Obiectivele programului: 

 Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare al elevei,  a ritmului propriu de 

achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei; 

• Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

•  Dezvoltarea capacităţii de receptare a  unui mesaj scris; 

•  Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii. 

Pe termen scurt: 

•    Formarea abilităţilor de comunicare; 

•    Formarea abilităţilor de participare la activităţi; 

•    Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a unui text scurt; 

•    Dezvoltarea capacităţii de scriere; 

•    Participarea la activităţi de grup; 

•    Participarea la activităţile specifice disciplinelor şcolare. 

Scopurile programului: 

•     Reducerea  şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

•     Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 
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•     Formarea capacităţii de a comunica, folosind propoziţiile, în diferite situaţii; 

•     Formarea deprinderilor de scriere corectă; 

•     Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

•     Dezvoltarea capacităţilor de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme; 

•     Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic. 

 
DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

II.I.        DOMENIUL MOTOR 

I.I      Domeniul motricităţii generale 

Data Manifestări 

comporta - 

mentale 

Obiective de referinţă Activitate Metode si 

mijloace 

didactice 

Obs 

  

 

Poziţii  şi tonus  

muscular 

- să se ridice în picioare   

       singură;                                                                                             

- să stea în picioare; 

- să se ridice în poziţie şezândă din 

culcat; 

- să îşi menţină poziţia şezânda 5-10 

min. 

- să stea în poziţie şezândă cu 

picioarele încrucişate 5 min; 

- să se aşeze în ghemuit şi apoi să se 

ridice; 

- să se aplece cu flexia genunchilor 

după un obiect şi să se ridice. 

 

 

Exerciţii de 

motricitate 

 

Exemplu; 

Explicaţia; 

Conversaţia; 

Planşe; 

Păpuşa. 

 

  

 

 

Mers şi alergări 

- să meargă înainte; 

- să meargă în diferite ritmuri (normal, 

lent sau repede) după model; 

- să alerge; 

- să meargă pe vârfuri; 

- să meargă pe călcâie 

- să meargă înapoi; 

- să meargă pe un traseu simplu, dat. 

 

 

Exerciţii de 

motricitate 

 

Demonstraţia 

Explicaţia; 

Conversaţia; 

Planşe; 

Păpuşa. 

 

  

 

Sărituri 

- să se mişte dezordonat, aruncând 

ambele picioare (ţopăie); 

- să sară pe loc pe ambele picioare; 

- să sară pe loc într-un picior. 

 

 

Exerciţii de 

motricitate 

Exemplu; 

Explicaţia; 

Conversaţia; 

Planşe; 

Păpuşa. 

 

 Apucare, 

aruncare, 

prindere 

- să prindă cu ambele mâini un obiect 

(minge); 

- să apuce un obiect cu două degete 

(police si arătător); 

- să arunce obiecte de anumite mărimi 

cu o mâna (stânga/dreapta); 

- să prindă cu ambele mâini un obiect 

 

 

Exerciţii de 

motricitate 

 

Demonstraţia 

Explicaţia; 

Conversaţia; 

Planşe;                                                

Minge. 
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(se subliniază care dintre ele: minge 

– mare, mică, moale, tare). 

  

Urcări 

- să urce scările cu pas adăugat, 

ţinându-se de balustradă; 

- să coboare scările cu pas adăugat, 

ţinându-se de balustradă; 

- să urce şi să coboare scările 

alternând picioarele, ţinându-se de 

balustradă. 

 

 

Exerciţii de 

motricitate 

 

Exemplu; 

Explicaţia; 

Conversaţia; 

Planşe; 

Scările. 

 

  

Echilibru 

- să îşi păstreze echilibrul cu ochii 

închisi, stând pe ambele picioare; 

- să lovească cu piciorul o minge 

mare, mică, grea; 

- să stea într-un picior    (3-5 sec.). 

Exerciţii de 

motricitate 

Exemplu; 

Conversaţia; 

Mingea. 

 

 I.II      Domeniul motricităţii fine şi coordonării oculo-motorii 
 

Data Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace 

didactice 

Obs. 
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 - să pună şi să scoată obiecte mici în/din cutii; 

-  să bată din palme; 

- să tragă de sforă jucării, pe o amunită distanţă; 

- să construiască un turn din mai multe cuburi; 

- să realizeze mâzgălituri pe foaie; 

- să imite anumite gesturi simple; 

- să imite anumite acţiuni simole (deschide/închide 

uşa, învârte cheia etc); 

- să realizeze după model, mişcări repetitive; 

- să înfileze un fir gros pe o bobină mare; 

- să despacheteze diverse obiecte, prin ruperea 

hârtiei; 

- să mototolească hârtia; 

- să deşurubeze jucării; 

- să rostogoleasă forme din plastilină/lut; 

- să mâzgălească cu instrumente de scris/colorare 

groase (markere, carioci, culori cerate); 

- să realizeze în manieră proprie, dactilopicturi; 

- să atingă degetul mare de fiecare deget; 

- să apuce creionul între degetul mare şi arător; 

- să înşire pe sfoară mărgele mari; 

- să utilizeze şablonul în realizarea unor figuri 

geometrice mari; 

- să coloreze respectând conturul; 

- să realizeze diverse imagini prin lipirea părţilor 

componente (casă, brădut, omul) de dimensiuni 

mari; 

- să scrie litere mari de tipar, după model; 

să asambleze un puzzle din mai multe piese mari. 

 

Exerciţii 

pentru 

dezvoltarea 

motricităţii fine; 

 

Jocuri de 

construit; 

 

Exerciţii de 

mototolire, 

înşurubare/ 

deşurubare; 

 

Exerciţii de 

scriere, colorare, 

dactilopictură 

 

 

 

Exerciţii de 

înşirare a 

mărgelelor pe 

sfoară; 

 

 

 

Explicaţia; 

Demonstraţia; 

Munca 

independentă, 

supravegheată; 

 

Cuburi; 

Puzzle; 

Coli de scris; 

Cartoane; 

Lipici; 

Acuarele; 

Plastilină; 

Şabloane; 

Markere; 

Mărgele; 

Jucării. 

 

 

I.III    Domeniul psihomotricităţii 
Data Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace 

didactice 

Obs. 

 - să utilizeze în efectuarea acţiunilor, predominant o 

anumită mână (stânga-dreapta); 

- să arate părţile principale ale corpului omenesc:                                         

       * la propria persoană ; 

       * la partener. 

- să identifice elemente de detaliu ale schemei 

corporale; 

- să redea grafic, în manieră proprie, principalele 

părţi ale corpului omenesc; 

- să asambleze corect corpul uman din trei părţi 

componente (incastru, puzzle); 

Exerciţii privind 

dezvoltarea 

schemei 

corporale; 

 

Exerciţii privind 

dezvoltarea 

lateralitătii; 

 

Exerciţii de 

îmbrăcat/  

Conversaţia; 

Demonstraţia; 

Munca dirijată   

şi independentă 

 

Planşa “corpul 

uman”; 

Jetoane; 

Puzzle; 

Incastru; 

Casetofon; 
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- să îmbrace/dezbrace păpuşa; 

- să diferenţieze copiii în medii familiare, în funcție 

de sex; 

- să identifice culorile unor obiecte cunoscute din 

mediu apropiat sau din imagini; 

- să recunoască în contexte diferite patru culori 

uzuale (roşu, galben, albastru, verde); 

- să grupeze obiecte cunoscute după culoare; 

- să asocieze formele geometrice (cercul şi 

dreptunghiul) cu obiectele din mediul cunoscut; 

- să realizeze imagini simple din forme geometrice 

(soare, minge); 

- să identifice diverse poziţii ale unor obiecte în 

raport cu propria persoană (pe-sub, sus-jos); 

- să localizeze sursele sonore; 

- să facă diferenţa între gusturile familiare (dulce, 

sărat, acru, amar); 

- să recunoască şi să facă diferenţe  între zi şi 

noapte, după tipurile de activitate dominante; 

- să numească zilele săptămânii; 

- să identifice anotimpurile; 

- să execute o serie de două sarcini simple, 

succesive 

dezbrăcat 

păpuşa; 

 

Exerciţii de 

grupare a 

obiectelor, 

jucăriilor, 

după un criteriu 

dat; 

 

Audiţii 

muzicale; 

 

Exerciţii de 

recunoaştere a 

poziţiilor unor 

obiecte raportate 

la propria 

persoană; 

 

Exerciţii de 

recunoaştere a 

gusturilor 

familiare; 

Casete audio; 

Fructe; 

Alimente; 

Jucării. 

 

 II. Domeniul comunicare şi limbaj 

 

Data Obiective de referinţă Activitate Metode si 

mijloace didactice 

Obs. 

 

 

 

 

- să reacţioneze la vocea umană, prin 

diverse manifestări; 

- să semnalizeze anumite nevoi , prin 

diferite reacţii verbale şi/sau 

comportamentale; 

- să  semnalizeze întelegerea unui mesaj 

simplu, prin răspunsuri adecvate 

(verbale şi non-verbale); 

- să  emită după model, sunete izolate 

(vocale şi consoane); 

- să  indice recunoaşterea unor animale 

prin emiterea de onomatopee; 

- să pronunţe combinaţii de două cuvinte 

legate (substantiv – advectiv/verb); 

- să reacţioneze la solicitările simple ale 

adultului; 

- să execute comenzi simple (ia, stai jos, 

 

 

Exerciţii de 

dezvoltare a auzului 

fonematic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

verbalizare, după 

model; 

 

 

 

Explicaţia; 

Conversaţia; 

Munca 

independentă; 

Exerciţiul. 

 

 

 

 

 

 

 

Planşe; 

Jetoane; 

Jucării. 
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închide/deschide uşa); 

- să formuleze propoziţii simple (pe bază 

de imagini); 

- să răspundă la întrebarea “ce face?” 

pentru. activităţi familiare; 

- să răspundă la întrebarea “cine?” cu 

suport concret; 

- să răspundă la întrebarea “cum?” cu 

suport concret; 

- să răspundă la întrebarea “unde?” cu 

suport concret; 

- să identifice şi să numeascaă acţiuni; 

- să se prezinte în manieră proprie; 

- să recunoască şi să numească persoane 

din mediul familiar (familie, şcoală); 

- să diferenţieze, în contexte diferite 

persoane, după anumite criterii (sex, 

vârstă); 

- să identifice şi să denumească cel puţin 

3-5 elemente din urmatoarele categorii: 

• rechizite; 

• mobilierul clasei; 

• obiecte de igienă; 

• obiecte din locuinţă; 

• obiecte de îmbrăcăminte; 

• legume; 

• fructe; 

• animale; 

• păsări; 

• jucării; 

• dulciuri; 

• băuturi; 

• alimente; 

• mijloace de transport; 

• flori; 

• meserii şi ocupaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de tipul 

“întrebare – răspuns” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

identificare şi 

denumire a unor 

obiecte, acţiuni 

cunoscute. 
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III      DOMENIUL COGNITIV  

III.I   Citire-scriere-comunicare 

 
Data Tipuri de 

abilităţi 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloce 

didactice 

Obs. 

 Abilităţi de 

receptare a 

mesajului 

oral 

- să asculte comenzi simple legate de 

acţiuni/activităţi cotidiene; 

- să asculte o poveste scurtă cu suport 

ilustrat; 

- să execute, în maniera personală, sarcini 

simple; 

- să indice verbal/nonverbal înţelegerea unui 

mesaj simplu; 

- să răspundă verbal/nonverbal la întrebari 

simple, privind acţiuni la care participă; 

- să povestească inteligibil o succesiune de 

acţiuni realiate; 

- să răspundă verbal/nonverbal la întrebari 

simple privind acţiuni, situaţii, evenimente 

la care copilul participă. 

Exerciţii de 

dezvoltare a 

auzului 

fonematic; 

 

Explicaţia; 

Conversaţia 

Munca 

indepen-

dentă 

Exerciţiul. 

 

 

 

 

Planşe; 

Jetoane; 

Jucării. 
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Abilităţi de 

exprimare 

orală şi 

comunicare 

indepen-

dentă 

 

 

 

- să se recomande în maniera proprie; 

- să exprime/semnalizeze nevoi personale 

(foame, sete); 

- să recunoască persoane cunoscute, verbal 

şi nonverbal; 

- să utilizeze formule uzuale de salut, verbal 

şi nonverbal; 

- să asocieze anumite cuvinte cu obiecte 

familiare; 

- să grupeze obiecte familiare, după anumite 

criterii; 

- să denumească, în maniera proprie, obiecte 

familiare; 

- să răspundă cu “da” sau “nu” la întrebări 

simple, verbal si nonverbal; 

- să răspundă în maniera proprie, la întrebări 

simple, cu referire la persoane şi acţiuni 

desfăşurate în prezenţa sa; 

- să formuleze propoziţii simple ca răspuns 

laîntrebări; 

- să formuleze propoziţii simple ca răspuns 

la întrebări; 

- să desccrie o imagine simplă, în maniera 

personală; 

- să repete după model, cuvinte, propoziţii 

scurte; 

- să despartă în silabe cuvinte date, cu batăi 

din palme sau cu mâna sub bărbie; 

- să formuleze cuvinte pe baza literei sau 

silabei iniţiale; 

- să formuleze propoziţii cu cuvinte 

cunoscute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

verbalizare 

după model; 

 

 

 

Explicaţia; 

Conversaţia 

Munca 

indepen-

dentă; 

Exerciţiul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşe; 

Jetoane; 

Jucării. 
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  - să imite zgomotele din natură şi 

onomatopeele; 

- să identifice sunetele în silabe şi cuvinte, în 

poziţie iniţială, finală, mijloc; 

- să pronunţe prin imitaţie silabe directe 

(consoană+vocală); 

- să pronunţe prin imitaţie, cuvinte simple, 

familiare, cu suport concret; 

- să pronunţe prin imitaţie, combinaţii de 

două cuvinte simple, cu suport concret; 

- să identifice grafeme de tipar mari (jucării, 

litere tridimensionale):  

A, O, U, I, P, T, C, M, F, S, E, L, A, N, S, B, 

V, Z, A, I, D, R, J, T, G, H, X, K, CE, CI, 

GE, GI, CHE, CHI, GHE, GHI; 

- să identifice grafemele mici de tipar 

- să formeze silabe prin asocierea grafemelor 

mari de tipar; 

- să identifice grafeme mari de tipar, în 

diferite contexte (ziar, reviste, tablă); 

- să citească în maniera proprie, silabe, 

cuvinte şi propoziţii simple; 

- să alcătuiască propoziţii simple cu cuvinte 

date, folosind suport concret; 

- să memoreze poezii scurte, ghicitori, 

proverbe. 

 

Exerciţii de 

recunoaşte-

re a literelor 

învățate; 

 

Exerciţii de 

asociere 

literă – 

sunet; 

 

 

Exerciţii de 

citire; 

 

Exerciţii de 

alcătuire de 

propoziţii 

simple cu 

cuvinte date 

 

Memorere 

de poezii, 

ghicitori. 

 

 

 

Explicaţia; 

Demonstraţi

a; 

Munca 

indepen-

dentă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşe; 

Jucării; 

Litere 

tridimensio

nale 

Manual; 

Ziare. 

 

           

 

 

 

 

Abilităţi de 

scriere 

 

 

- să utilizeze şablonul pentru a reda grafic 

diverse imagini (obiecte, forme geometrice); 

- să reprezinte grafic diferite imagini prin 

unire de puncte: 

• forme geometrice; 

• legume, fructe; 

• cifre, litere; 

-  să realizeze grafic diverse imagini, 

întărind conturul cu marker, cariocă, pix 

 

 

 

 

Scriere de 

forme 

geometrice; 

Semne 

pregrafice; 

Conversaţia

Demonstraţi

a; 

Exerciţiul. 

Jetoane; 

Planşe; 

Coli de 

scris; 

Markere. 
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III.II Matematică 

Data Tipuri de 

abilităţi 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace 

didactice 

Obs. 

 Operarea 

cu 

conceptul 

de număr 

 

- să sorteze obiecte/jucării după criteriul 

formă; 

- să sorteze obiecte/jucării după criteriul 

culoare; 

- să sorteze obiecte/jucării după criteriul 

mărime; 

- să identifice elemente din interiorul şi 

exteriorul unei mulţimi; 

- să formeze grupe de jucării după un criteriu 

dat; 

- să asocieze prin corespondenţă elementele a 

două mulţimi; 

- să compare mulţimi de obiecte, cu cel mult 

5-6 elemente; 

- să numere obiecte dintr-o mulţime, cu cel 

mult 5-6 obiecte; 

- să realizeze corespondenţa între numărul de 

elemente a unei mulţimi şi cifră; 

- să alcătuiască mulţimi cu număr dat de 

elemente, cu cel mult 5-6 elemente; 

- să numere crescător, pe baza suportului 

concret-intuitiv, în concentrul 0-31şi 31-100; 

- să numere descrescător, pe baza suportului 

concret intuitiv, în concentrul 0-31 şi 31-100; 

- să copie şirul numerelor crescător şi 

descrescător, în concentrul 0-31; 

- să recunoască pe baza suportului concret, 

semnificaţia noţiunilor: 

• mai mult; mai puţin; 

• la fel, tot atâtea; 

• punem/ luăm; vine/ pleacă. 

 

Exerciţii de 

sortare a 

obiectelor 

după un 

criteriu dat; 

 

Exerciţii de 

alcătuire de 

mulţimi; 

De 

comparare a 

două 

mulţimi; 

Exerciţii de 

asociere 

cifră-număr; 

 

Exerciţii de 

identificare 

a vecinilor 

unui număr  

dat 

 

Explicaţia; 

Demonstraţi

a; 

Exerciţiul. 

 

 

 

Planşe cu 

numerele 

învăţate; 

Jucării; 

Jetoane; 

Beţişoare. 

 

 

 

 

  

 

 

Abilităţi de 

scriere 

 

- să scrie litere de tipar mari  după model; 

- să copieze silabe si cuvinte simple scrise 

cu litere de tipar mari; 

- să scrie litere mici de mână; 

- să scrie litere mari de mână; 

- să scrie propoziţii simple;  

- să scrie propoziţii dezvoltate; 

- să scrie după dictare: litere, silabe, cuvinte, 

propoziții simple; 

- să transcrie 

 

Exerciţii de 

asociere 

literă-sunet; 

Exerciţii de 

scriere a li-

terelor mari 

de tipar în-

văţate 

Exerciţii de 

scriere a li-

terelor, sila-

belor etc. 

 

 

Conversaţia

Demonstraţi

a; 

Exerciţiul. 

 

 

Jetoane; 

Planşe; 

Coli de 

scris; 

Markere. 
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- sa identifice vecinii unui numar dat în 

concentrul 0-31şi 31-100, cu suport. 

  

Calculul 

matematic 

şi 

rezolvarea 

de 

probleme 

- să rezolve oral cu suport adunări de doi 

termeni în concentrul 0-31şi 31-100; 

- să rezolve probleme acţionale şi imagistice, 

cu o singură operaţie, în concentrul 0-31 şi 

31-100; 

- să scrie adunări cu doi termeni în concentrul 

0-31 şi 31-100, după model; 

- să scrie scăderi în concentrul 0-31 şi 31-

100, după model; 

  

Exerciţii de 

adunare şi 

scădere în 

concentrul 

0-31şi 31-

100; 

Conversaţia

Demonstraţi

a; 

Exerciţiul. 

Jetoane; 

Planşe; 

Coli de 

scris; 

Markere. 

 

 Operarea 

cu unităţi 

de măsură 

şi forme 

geometrice 

- să asococieze anumite repere orare cu 

activităţi/ momente din viaţă; 

- să diferenţieze unităţi monetare 

(monede/bacnote); 

- să asocieze figurile geometrice cu obiecte 

cunoscute. 

 

Exerciţii de 

asociere 

 

Conversaţia 

Exerciţiul; 

Planşe. 

 

 

IV        DOMENIUL SOCIAL AFECTIV 

IV.I     Autonomie personală şi social 

Data Tipuri de 

deprinderi 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace 

didactice 

Obs. 

  

 

 

 

 

Hrănirea 

- să-şi manifeste nevoia de hrană, lichide; 

-  să adopte o poziţie; corespunzătoare luării 

mesei; 

- să mănânce singură; 

- să folosească corespunzător tacâmurile; 

- să ţină cana în mână şi să bea din ea; 

- să foloseacă serveţelul la indicaţia adultului. 

 

 

Servirea  

pachetului, 

alături de 

ceilalţi copii 

Demonstraţi

a; 

conversaţia; 

 - jocul de 

rol; 

 - ilustraţii; 

 - vesela;  

 - tacâmuri; 

 - meniu 

 

  

 

 

 

 

Deplasarea 

autonomă 

- să comunice dorinţa de a se deplasa în altă 

încăpere; 

- să meargă pe un traseu dat; 

- să meargă pe scară cu paşi alternativi; 

- să se urce şi să coboare din pat; 

- să se aşeze şi să se ridice singură pe 

scaun/din bancă; 

- să se orienteze într-un spaţiu delimitat 

cunoscut (clasa); 

- să evite obiectele şi situaţiile periculoase; 

Exerciţii de 

lateralitate 

şi schemă 

corporală; 

Exerciţii 

pentru 

dezvoltarea 

motricitătţi 

generale 

Demonstraţi

a; 

conversaţia; 

- planşa 

“schema 

corporală” 

- păpuşa; 

- mingii; 

- obiecte din 

clasă. 

 

  

 

 

 

- să comunice (verbal sau nonverbal) nevoia 

de a merge la toaletă; 

- să aibe control sfincterian pe parcursul unei 

perioade limitate de timp (o oră); 

 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

 

 

conversaţia; 

comunicare
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Utilizarea 

toaletei 

- să se îmbrace şi să se dezbrace la toaletă; 

- să folosească hârtia igienică; 

- să se spele pe mâini la solicitarea adultului; 

- să folosească prosopul- şerveţele pentru a se 

şterge pe mâini. 

este asisitat 

şi sprijinit 

fizic şi 

verbal. 

a. 

  

 

Îmbrăcarea 

- să manifeste dorinţa de a se îmbraca şi 

dezbrăca: verbal/nonverbal; 

- să se îmbrace/dezbrace asistat; 

- să discrimineze corect obiectele de îmbrăcat; 

- să se încalţe/descalţe asistat; 

- să încheie/descheie fermoare, nasturi, capse 

la haine, cizme. 

Exerciţii de 

îmbrăcat/ 

dezbrăcat 

păpuşa; 

Exerciţii de 

discriminare 

a obiectelor 

de îmbrăcat; 

Exerciţii de 

încheiat/ 

descheiat 

nasturi, 

fermoare. 

- explicaţia; 

demonstraţi

a; 

conversaţia; 

- munca 

independent

ă; 

- ilustraţii; 

- obiecte de 

îmbrăcat/ 

încălţat. 

 

 

  

Igiena 

personală 

- să se spele pe faţă şi pe mâini asistat; 

- să se steargă cu prosopul-şerveţele la 

indicaţia adultului; 

- să folosească adecvat sapunul şi hârtia 

igienică; 

- să se spele pe dinţi în prezeţa adultului; 

- să facă baie/duş ajutat; 

- să se pieptăne; 

- să-şi şteargă nasul. 

 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat şi 

sprijinit 

fizic şi 

verbal. 

 

- 

demonstraţi

e; 

- explicaţia; 

- obiecte de 

igienă 

personal. 

 

  

Igiena 

camerei/ a 

spaţiului 

personal 

- să îşi pregătească spaţiul de lucru, de joacă, 

patul; 

- să identifice hainele, jucăriile, rechizitele 

proprii; 

- să aranjeze hainele, cărţile, jucăriile în dulap 

în stil propriu. 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat şi 

sprijinit 

fizic şi 

verbal. 

- explicaţia; 

- 

demonstraţi

a; 

- jucării; 

- haine; 

- rechizite. 

 

  

Utilizarea 

mijloacelor 

de transport 

- să utilizeze însoţit mijloacele de transport; 

- să se comporte  adecvat în mijloacele de 

transport, în compania persoanelor care-l 

însotesc. 

- să traverseze strada însoţit; 

- să meargă însoţit la şcoală,  în oraş şi în 

împrejurimi. 

 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat şi 

sprijinit 

fizic şi 

verbal. 

 

conversaţia; 

- explicaţia; 

demonstraţi

a; 

- ilustraţii. 

 

  

Realizarea 

- să indeplinească sarcini simple, legate de 

aranjarea mesei; 

Executarea 

comenzilor 

- explicaţia; 

demonstraţi
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activitătilor 

gospodă-

reşti 

- să participe la aranjarea/ strângerea mesei, 

alături de adult; 

- să-si pună farfuria şi tacâmurile în chiuvetă; 

- să participe la mici treburi casnice (şters 

praful). 

atunci când 

este asistat 

şi sprijinit 

fizic şi 

verbal. 

a; 

conversaţia; 

- obiecte din 

casă şi din 

clasă. 

 Achiziţionar

ea de 

cumpără –

turi 

- să mearga însoţit la magazinele din 

vecinătate; 

- să participe la mici cumpărături. 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat şi 

sprijinit 

fizic şi 

verbal. 

- 

conversaţia; 

- explicaţia; 

- 

demonstraţi

a; 

- diverse 

produse. 

 

 

 
IV.II Maturizare social-afectivă 

 

Data    Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace 

didactice 

        

Obs. 

 - să reacţioneze la expresia feţei celuilalt; 

- să îşi exprime emoţiile; 

- să îşi manifeste interesul faţă de o persoană 

prin observarea mişcărilor acesteia; 

- să desfăşoare o activitate în compania 

celorlalţi; 

- să ştie să-şi spună numele; 

- să accepte prezenţa unei persoane necunoscute; 

- să abordeze “adecvat” persoanele necunoscute; 

- să suporte contactul cu mai mulţi oamenii; 

- să suporte să se afle într-un loc necunoscut; 

- să ceară ajutorul la nevoie; 

- să evite pericolele evidente; 

- să respecte regulile impuse de adult (comenzi 

simple); 

- să reacţioneze la diferiţi stimuli (muzică, 

mirosuri, gusturi); 

- să solicite diverse obiecte ale altor copii; 

- să  împartă anumite obiecte/ mâncare/ jucării 

cu alţii copii. 

 

Executarea comenzilor 

atunci când este asistat 

şi sprijinit fizic şi 

verbal. 

- exerciţii; 

- jocuri de 

rol; 

- ilustraţii; 

- diverse 

obiecte. 

 

 

✓       Singurele probleme cu care se confruntă elevul N.R.A sunt la disciplina Comunicare în limba 

română. Acestea sunt: 

• vocabular sărac; 

• posibilităţi de exprimare reduse; 
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• vorbire rară, ezitantă; 

• dificultăţi de a răspunde la întrebări literale. 
 

 

✓       Prin acest program am urmărit: 
 

• antrenarea elevei în activităţi plăcute pentru a o stimula; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce priveşte exprimarea orală şi înţelegerea mesajului 

scris; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup 
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PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE 

– P.I.P.    

prof. Croitoru Adela  

 Școala Gimnazială ,,O. D. Renea”Focșani 

 

 

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini 

diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent 

de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice 

– evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele egalităţii şanselor 

de acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au 

avut ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru 

toţi indivizii, educaţia de tip „a doua şansă” pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea 

educaţiei formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de 

învăţare. 

Școala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza astfel: selectarea unor conținuturi din curriculumul general care pot fi 

însușite de copiii cu cerințe speciale; introducerea elevilor cu cerințe educative speciale într-o varietate 

de activități individuale, terapeutice destinate recuperării acestora; folosirea unor metode și procedee 

didactice, a unor mijloace de învățământ intuitive, de natură să sprijine înțelegerea conținuturilor predate 

la clasă. 

Planul de intervenție personalizat (P.I.P.) este un instrument de planificare si coordonare extrem 

de util, ce vizează intervenții de natură să asigure învățarea si dezvoltarea, ca răspuns la cerințele 

multiple și complexe ale copilului. El reprezintă un document de lucru elaborat pentru a sprijini copilul 

în învățare, identificând pe de-o parte dificultățile de învățare existente si avansând pe de alta parte 

modalitățile concrete de intervenție in vederea depășirii acestora și atingerii unor scopuri de învățare si 

dezvoltare. 
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

Date personale: 

            Numele şi prenumele elevului : N. M. 

Clasa a III-a 

Programe terapeutice urmate: consiliere educaționala, program de sprijin individualizat  

Echipa de lucru:  consilier scolar, profesor de sprijin, profesor pentru învățământul primar  

 Data de elaborare a programului: ianuarie 

 Durata de desfăşurarea a programului: semestrul al II-lea 

 Domeniul de intervenție: Limba şi literatura română şi Matematică 

Tipul si gradul de deficienta ( din certificatul OSP). 

- Nivel de deficienta = Deficit instructiv-educativ. 

Rezultatele evaluării globale ( complexe) inițiale:  

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea 

individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii (pretest). 

- domeniul motor si psihomotor: schema corporală este bine  realizată ;  atenție scăzută. 

- domeniul comunicare si limbaj: dificultăți in relatare si evocare; fond lexic redus; posibilități de 

exprimare reduse, vorbire rară, ezitantă, încetinită,; 

- domeniul cognitiv - scris, citit, socotit: dificultăți in realizarea activităților de analiza si sinteza, in scris 

apar omisiuni si înlocuiri de grafisme; scrisul nu se încadrează in spațiul liniaturii caietului - realizarea 

sarcinilor școlare preponderent mecanic si până la un anumit grad de complexitate;  

- domeniul socio-afectiv: familia  nu este implicata in realizarea sarcinilor școlare; nevoie de atenţie, 

afecţiune, integrare în grup, de modele comportamentale şi sprijin permanent; are o atitudine prietenoasă 

doar cu o colegă de clasă, inclusă în programul de sprijin, dezvoltând relații interpersonale; nu se 

implica în relatii cu ceilalți colegi de clasă, preferă să stea singură . 

Priorități de intervenție( rezultate in urma evaluării globale): 

✓ domeniul motor si psihomotor: menținerea atenției; 

✓ domeniul comunicării si limbajului: - dezvoltarea limbajului. 

✓ domeniul cognitiv - scris, citit, socotit: - dezvoltarea abilităţilor de scris-citit si calcul matematic; 

✓ domeniul socio-afectiv  - implicarea în cadrul activităților din clasă, menținerea de relații cu 

ceilalți colegi. 
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Obiective pe termen lung ( achiziții minime ale elevului la sfârșitul anului școlar): 

➢ dezvoltarea abilităţilor de scris-citit; 

➢ dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic cu sau  fără suport concret; 

➢ dezvoltarea limbajului. 

➢ însușirea conduitelor corecte în cadrul orelor 

            dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

 Obiective pe termen scurt ; 

o Formarea abilităţilor de comunicare; 

o Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

o Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

o Participarea la activităţi de grup; 

o Participarea la activităţi specifice matematicii; 

o Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 

Scopurile programului: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

Modalitati de realizare( categorii / tipuri de activități sau terapii recuperatorii) : 

- lucrul la clasa si individual; ludoterapie; metode stimulative; utilizare de material didactic 

ajutător; exerciţii şi jocuri de dezvoltare a auzului fonematic,de citire coerentă. 

      -     exerciții de calcul matematic, rezolvare de probleme 

      -     exerciții de autocunoastere; exerciții pentru creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele 

proprii; exerciții pentru managementul emoțiilor negative; 

Sarcini ale membrilor echipei de caz: 

a) Profesor de educație speciala: planificarea specifică fiecărui tip de dificultate, completarea PIP, 

sprijin individual cu elevul; 

Stimulează elevul în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și dezvoltarea 

proceselor psihice (memorie, atenție, motivație), a unor trăsături pozitive de personalitate din 
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domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală; implică mama pentru a o 

ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: cunoașterea mediului, 

coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, abilități de comunicare. 

b) Profesor educator / învățător: lucru diferențiat la clasa în conformitate cu particularitățile 

elevului, adaptarea curriculară; 

Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

c) Profesor psihopedagog / logoped:  

d) Alți membri ai echipei după caz ( kinetoterapeut, psiholog, asistent social, etc.) părinții- 

implicarea în activitățile școlare si menținerea legăturii cu echipa de lucru. 

 

Prin acest program s-a urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu 

un grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

 

 Planul de intervenție personalizat rămâne principalul instrument de lucru al profesorului 

itinerant/ de sprijin și ar trebui extins și la nivelul învățământului de masă sub forma unui plan 

educațional de grup la aceeași clasă sau disciplină de studiu, pentru elevii care prezintă întârzieri 

în parcurgerea materiei. Probabil până la consolidarea învățământului special integrat planul de 

intervenție personalizat reprezintă o sursă de colaborare/ parteneriat între cadrul didactic de la 

școala integratoare, profesorul itinerant/ de sprijin, părinți și specialiști(logoped, consilier școlar, 

psiholog, asistent social). În concluzie planul de intervenție personalizată reprezintă un document 

școlar important pentru învățământul special integrat, care propune activități integrate pentru 

elevii cu cerințe educative speciale.  
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Sibiu, 2009. Mara D. – ,,Strategii didactice în educaţia incluzivă”, Editura Didactică şi Pedagogică,             

Bucureşti, 2004. 

M. Duță, Egalitatea de șanse în sistemul educațional românesc, EDICT, ianuarie 2018 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. înv. primar Gabriela Limbianu 

Șc. Gimnaz. ,, Dominic Stanca” Orăștie/ Hunedoara 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: D.E. 

Data şi locul naşterii: 15.x.2007, REŞIŢA, jud. Caraş Severin 

Domiciliul: ORĂŞTIE , str. .......... 

Şcoala/ Instituţia: Școala Gimnazială ,,Dominic Stanca” Orăștie 

Clasa: a IV-a  

Echipa de lucru: Învăţător / Diriginte: ……………… 

                             Profesor Itinerant: .................. 

TIP DEFICIENŢĂ/HANDICAP : Dificultăţi de învăţare, conform  certificat orientare şcolară ............., valabil până la final ciclu 

primar 31.08.2020 

Perioada de timp: an şcolar 2019-2020 
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LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

Dezvoltarea 

capacitătii de 

receptare a 

mesajului oral  

Să înteleagă 

semnificatia globală a 

unui mesaj oral; 

Sa localizeze literele 

in cuvinte 

Să distingă cuvintele 

dintr-o propozitie 

dată, silabele dintr-un 

cuvânt si sunetele 

dintr-o silabă; 

Exercitii de citire, scriere si dictare; 

Exercitii de  identificare a literelor in cuvinte 

Jocuri de punere în corespondentă a unui 

cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare; 

Exercitii de sesizare si folosire a intonatiei 

corecte; 

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta 

- să identifice litere, grupuri de litere, silabe, 

cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în 

textul de mână 

Exercitii de despărtire în silabe; 

Realizarea unor compuneri orale, povestirea 

unor  intamplari 

Repovestirea unor întâmplări auzite 

Citirea cuvintelor asociate unor imagini, 

obiecte, persoane 

Exercitii de distingere a sunetului initial, 

final sau din interiorul unei silabe sau al 

unui cuvant; 

Exerciţiul 

jocul de rol, 

explicatia, 

conversatia, 

demonstratia, 

jocul 

didactic, 

învătarea 

prin 

descoperire, 

povestirea, 

expunerea, 

vizionare 

unor filme și 

prezentări 

ppt etc. 

-înţelege semnificaţia 

globală a unui text scurt, 

după citirea repetată a 

acestuia, sau după 

lămuriri suplimentare; 

-distinge  literele în 

cuvinte şi cuvintele dintr-

o propozitie ; 

 

-asociază sunetul cu litera 

de tipar, sau de mână;  

-construieşte propoziţii 

cu cuvinte noi; 

-exemplifică sinonime şi 

antonime pentru cuvinte 

date; 

- citeşte fluent şi corect 

enunţuri  cunoscute, cu 

ezitări sau pauze mai 

Fise de lucru; 

Evaluarea orală; 

Aprecieri 

stimulative; 

evaluări scrise; 

Activităti practice; 

Observatii 

sistematice. 

 fişe de lucru, 

planşe, jetoane, 

jocuri didactice, 

rechizitele şi 

manualele şcolare; 

 

 

Dezvoltarea 

capacitătii de 

exprimare orală 

Să integreze 

cuvintele noi în 

propozitii 2-3 cuvinte 

Să răspundă la 

întrebări legate de o 

temă anume; 

Să exprime propriile 

idei referitoare la 

contexte familiare 
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Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

Să exemplifice 

cuvinte cu sens 

asemănător sau sens 

opus pentru un 

cuvânt dat; 

 

Identificarea cuvintelor ce contin sunetul 

învăţat si despartirea lor in silabe; 

Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte si 

comode pentru scris; 

Exerciţii de scriere a literelor si a cuvintelor, 

respectând forma, mărimea lor; 

Exerciţii de încadrare corecta în pagina a 

textului  

Exerciţii de apreciere corecta a spaţiului 

dintre cuvinte;  

Dictări de cuvinte si propoziţii scurte; 

 

 

lungi, atunci când 

întâlneşte cuvinte care 

conţin aglomerări de 

consoane, grupuri de 

litere etc.; 

- copiază, transcrie şi 

scrie după dictare litere, 

silabe şi cuvinte cu 

abateri de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în scris 

propoziţii formate din 2-3 

cuvinte, cu mici abateri 

de la regulile grafice, 

ortografice şi de 

punctuaţie 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacitătii de 

receptare a 

mesajului scris 

 

Să citească în mod 

corect propoziţii 

scurte; 

 

 

Dezvoltarea 

capacitătii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

Să desparta  în silabe 

cuvinte  

Să scrie  cuvinte, 

propoziţii scurte 

Să redacteze mesaje 

scurte, formate din 

cuvinte scrise cu 

litere de mână 
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Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

 

 

MATEMATICĂ 

 

1Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

- să scrie, să citească 

numerele naturale de 

la 0 la 1000; 

 

- să compare două 

numere cu diferenţă 

de o unitate; 

 

- să completeze un şir 

de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

- să exploreze 

modalităţi variate de 

 - exerciţii de numărare cu obiecte de la 0 la 

1000; 

- exerciţii de citire şi de scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 1000; 

- compararea şi ordonarea numerelor de la 0 

la 1000; 

- exerciţii compunere şi descompunere cu 

numere naturale de la 0 la 1000; 

- exerciţii de alegere a unei descompuneri 

potrivite pentru efectuarea unui calcul; 

- rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu 

desene simple: puncte, cerculeţe, linii etc.; 

- rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu 

desene simple: puncte, cerculeţe, linii etc.. 

-exerciţii de descompunere a numerelor în 

sume şi diferenţe ; 

Exerciţiul 

jocul de rol, 

explicatia, 

conversatia, 

demonstratia, 

jocul 

didactic, 

învătarea 

prin 

descoperire, 

vizionarea 

unor 

prezentări 

ppt etc. 

 - asociază mulţimi 

(alcătuite din obiecte 

identice, uşor de 

numărat), cu numărul lor 

(cardinalul mulţimii); 

- identifică cifra zecilor şi 

cifra unităţilor în scrierea 

unui număr de două cifre; 

-numără corect, crescător 

şi descrescător, din 1 în 1, 

în concentrul 0-100; 

- copiază, transcrie şi 

scrie după dictare cifrele, 

cu greşeli privind 

corectitudinea 

elementelor grafice, 

Fise de lucru; 

Evaluarea orală; 

Aprecieri 

stimulative; 

evaluări scrise; 

Activităti practice; 

Observatii 

sistematice; 

Probe scrise. 
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Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

probleme 

 

 

 

compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0 – 1000 

cu obiecte de sprijin;  

 

- exerciţii de adunare şi scădere cu numere 

de la 0 la 1000 ;  

-  exerciţii de aflare a numărului necunoscut 

; 

- exerciţii de verificare a rezultatului prin 

probă ; 

- exerciţii – joc pentru verbalizarea etapelor 

de calcul 

-  exerciţii de analiză a părţilor componente 

ale unei probleme ;                                                                                                                                                                              

- exerciţii de comparare a numerelor 

folosind diferite reprezentări ale acestora ; 

-exerciţii tabla înmulţirii; 

- exerciţii de identificare/desenare figuri 

geometrice: trinughi, pătrat, cerc, 

dreptunghi, sferă, cub; 

-exerciţii de calculare a perimetrului 

figurilor geometrice plane; 

 

încadrarea în spaţiul de 

scriere, înclinarea; 

-efectuează adunări şi 

scăderi în concentrul 0-

1000,utilizănd 

simbolurile +, -, = în 

scrierea unui exerciţiu; 

- efectuează corect 50-

60% din exerciţiile cu o 

singură operaţie cuprinsă 

într-o listă dată; 

- descompune numere 

naturale mai mici decât 

10 în sume sau diferenţe, 

utilizând obiecte; 

-rezolvă probleme cu date 

numerice şi enunţ 

sintetic, care presupun o 

singură operaţie, cu 

numere mai mici decât 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

 

- să efectueze operaţii 

de adunare şi de 

scădere cu numere 

naturale de la 0 la 

1000 cu trecere peste 

ordin; 

-să identifice figurile 

geometrice: trinughi, 

pătrat, cerc, 

dreptunghi, sferă, 

cub; 

-să calculeze 
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Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

contexte variate perimetrul figurilor 

geometrice plane 

 

- să rezolve probleme 

care presupun o 

singură operaţie 

dintre cele învăţate. 

 

100. 

-identifică figurile 

geometrice: trinughi, 

pătrat, cerc, dreptunghi, 

sferă, cub; 

-calculează perimetrul 

figurilor geometrice 

plane; 

- execută, parţial corect, 

în ritm propriu, comanda 

dată, după lămuriri 

suplimentare;   
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT  

Prof. înv. primar: Camelia Filimonescu 

Șc. Gimnaz. ,,Dominic Stanca” Orăștie/ Hunedoara 

Numele şi prenumele beneficiarului: I.C. 

Data şi locul naşterii: 19.x.2007, ORĂŞTIE,  

Domiciliul: ORĂŞTIE , str. ................. 

Şcoala/ Instituţia: Șc. Gimnaz. ,,Dominic Stanca” Orăștie/ Hunedoara 

Clasa: a IV-a  

Echipa de lucru: Învăţător / Diriginte………………….  

                             Profesor Itinerant: ........................ 

                   

TIP DEFICIENŢĂ/ HANDICAP : Dificultăţi de învăţare, conform  certificat orientare şcolară........., valabil până la finalul ciclului 

primar 31.08.2020 

 

Perioada de timp: an şcolar 2019-2020 
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LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

Dezvoltarea 

capacitătii de 

receptare a 

mesajului oral  

Să înteleagă 

semnificatia globală a 

unui mesaj oral; 

Sa localizeze literele 

in cuvinte 

Să distingă cuvintele 

dintr-o propozitie 

dată, silabele dintr-un 

cuvânt si sunetele 

dintr-o silabă; 

Exercitii de citire, scriere si dictare; 

Exercitii de  identificare a literelor in cuvinte 

Jocuri de punere în corespondentă a unui 

cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare; 

Exercitii de sesizare si folosire a intonatiei 

corecte; 

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta 

- să identifice litere, grupuri de litere, silabe, 

cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în 

textul de mână 

Exercitii de despărtire în silabe; 

Realizarea unor compuneri orale, povestirea 

unor  intamplari 

Repovestirea unor întâmplări auzite 

Exercitii de distingere a sunetului initial, 

final sau din interiorul unei silabe sau al unui 

cuvant; 

Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte si 

comode pentru scris; 

Exerciţiul 

jocul de rol, 

explicatia, 

conversatia, 

demonstratia, 

jocul 

didactic, 

învătarea 

prin 

descoperire, 

povestirea, 

expunerea, 

vizionare 

unor filme și 

prezentări 

ppt etc. 

-înţelege semnificaţia 

globală a unui text scurt, 

după citirea repetată a 

acestuia 

-distinge  literele în 

cuvinte şi cuvintele dintr-

o propozitie ; 

 

-construieşte propoziţii 

cu cuvinte noi; 

-exemplifică sinonime şi 

antonime pentru cuvinte 

date; 

- citeşte fluent şi corect 

enunţuri  cunoscute, cu 

ezitări sau pauze mai 

lungi, atunci când 

întâlneşte cuvinte care 

conţin aglomerări de 

Fise de lucru; 

Evaluarea orală; 

Aprecieri 

stimulative; 

evaluări scrise; 

Activităti practice; 

Observatii 

sistematice. 

 fişe de lucru, 

planşe, jetoane, 

jocuri didactice, 

rechizitele şi 

manualele şcolare; 

 

 

Dezvoltarea 

capacitătii de 

exprimare orală 

Să integreze 

cuvintele noi în 

propozitii 2-3 cuvinte 

Să răspundă la 

întrebări legate de o 

temă anume; 

Să exprime propriile 

idei referitoare la 

contexte familiare 
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Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

Să exemplifice 

cuvinte cu sens 

asemănător sau sens 

opus pentru un 

cuvânt dat; 

 

Exerciţii de scriere a literelor si a cuvintelor, 

respectând forma, mărimea lor; 

Exerciţii de încadrare corecta în pagina a 

textului  

Exerciţii de apreciere corecta a spaţiului 

dintre cuvinte;  

Dictări de cuvinte si propoziţii 

 

 

consoane, grupuri de 

litere etc.; 

- copiază, transcrie şi 

scrie după dictare litere, 

silabe şi cuvinte cu 

abateri de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în scris 

texte scurte pe o tema 

data 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacitătii de 

receptare a 

mesajului scris 

 

Să citească în mod 

corect un text; 

 

 

Dezvoltarea 

capacitătii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

Să desparta  în silabe 

cuvinte  

Să scrie  cuvinte, 

propoziţii scurte 

Să redacteze mesaje 

scurte, formate din 

cuvinte scrise cu 

litere de mână 
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Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

 

 

MATEMATICĂ 

 

1.Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

- să scrie, să citească 

numerele naturale de 

la 0 la 1000000; 

 

- să compare două 

numere cu diferenţă 

de o unitate; 

 

- să completeze un şir 

de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

- să exploreze 

modalităţi variate de 

  

- exerciţii de citire şi de scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 1000000; 

-exerciţii de comparare şi ordonare a 

numerelor de la 0 la 1000000; 

- exerciţii compunere şi descompunere cu 

numere naturale de la 0 la 1000000; 

- exerciţii de alegere a unei descompuneri 

potrivite pentru efectuarea unui calcul; 

-exerciţii de descompunere a numerelor în 

sume şi diferenţe ; 

- exerciţii de adunare şi scădere cu numere 

de la 0 la 1000000 ;  

-  exerciţii de aflare a numărului necunoscut 

; 

- exerciţii de verificare a rezultatului prin 

Exerciţiul 

jocul de rol, 

explicatia, 

conversatia, 

demonstratia, 

jocul 

didactic, 

învătarea 

prin 

descoperire, 

vizionarea 

unor 

prezentări 

ppt etc. 

  

  

-citeşte, scrie şi compară 

corect numerele în  

concentrul 0-1000000; 

-efectuează adunări şi 

scăderi în concentrul 0-

1000000, utilizănd 

simbolurile +, -, = în 

scrierea unui exerciţiu; 

- descompune numere 

naturale mai mici decât 

1000000 în sume sau 

diferenţe, utilizând 

obiecte; 

 -află termenul 

Fise de lucru; 

Evaluarea orală; 

Aprecieri 

stimulative; 

evaluări scrise; 

Activităti practice; 

Observatii 

sistematice; 

Probe scrise. 
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Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

probleme 

 

 

 

compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0 – 

1000000  

 

probă ; 

- exerciţii – joc pentru verbalizarea etapelor 

de calcul 

-  exerciţii de analiză a părţilor componente 

ale unei probleme ;   

 - rezolvarea de probleme cu enunţuri simple 

-exerciţii tabla înmulţirii/ împărţirii; 

- exerciţii de identificare/desenare figuri 

geometrice: trinughi, pătrat, cerc, 

dreptunghi, sferă, cub; 

-exerciţii de calculare a perimetrului 

figurilor geometrice plane; 

 

necunoscut într-o 

operaţie dată; 

-verifică rezultatele 

obţinute prin probă; 

- rezolvă probleme cu 

date numerice şi enunţ 

sintetic 

-rezolvă exerciţii 

înmulţire/ împărţire 

-identifică figurile 

geometrice: trinughi, 

pătrat, cerc, dreptunghi, 

sferă, cub; 

-calculează perimetrul 

figurilor geometrice 

plane; 

- execută, parţial corect, 

în ritm propriu, comanda 

dată, după lămuriri 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

 

- să efectueze operaţii 

de adunare şi de 

scădere cu numere 

naturale de la 0 la 

1000000 cu trecere 

peste ordin  

-să identifice figurile 

geometrice: trinughi, 

pătrat, cerc, 

dreptunghi, sferă, 

cub; 

-să calculeze 
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Obiective pe 

termen lung 

 

Obiective pe termen 

scurt 

 

Activităti de învătare 

Metode Si 

mijloace 

didactice 

 

Criterii de evaluare 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

contexte variate perimetrul figurilor 

geometrice plane 

 

- să rezolve probleme 

care presupun o 

singură operaţie 

dintre cele învăţate. 

 

suplimentare;   
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 Cozma Anca 

Școala de proveniență: Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Oradea, clase integrate Salonta 

 

Instituția de învătământ frecventată: Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Oradea, clase integrate Salonta 

Clasa: a VIII-a  

Numele și prenumele elevului: M. A. 

Locul și data nașterii: Oradea, 23.x.2005 

Vârsta: 17 ani 

Perioada de implementare a programului: an școlar 2020/2021 

 

DIAGNOSTIC PSIHOLOGIC: DEFICIENȚĂ MENTALĂ SEVERĂ (DMS) 

DIAGNOSTIC MEDICAL: COMIŢIALITATE (CRIZE POLIMORFE), TETRAPAREZĂ SPASTICĂ PREDOMINANT STÂNGĂ, 

MICROCEFALIE, CHIST SUBARAHNOIDIAN EMISFERA DREAPTĂ. 

DIAGNOSTIC LOGOPEDIC: RETARD GRAV DE LIMBAJ 

DIAGNOSTIC EDUCAȚIONAL: PREZINTĂ C.E.S 

Deficențe asociate:  

- Dislalie polimorfă totală 

- Tulburări de psihomotricitate 

- Agrafie-alexie; discalculie, alalie 
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Echipa de caz: 

- Profesor psihopedagogie specială: Cozma Anca 

- Profesor-educator: S. L. 

- Kinetoterapeut:  M. L. 

- Profesor psihopedagog T.T.L.: F.R. 

- Profesor Ed. Fizică: G. A. 

- Asisitent social: M. F. 

- Dr. Specialist: C. S. 

 

Date de contact: M. M. (mama) 
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Nivelul de dezvoltare constant 

 

                                     Puncte tari                                   Puncte slabe 

Înțelege doar unele mesaje orale foarte simple 

 

Motricitate foarte scăzută a aparatului fonoarticulator 

Indică obiecte/ființe familiare 

 

Auz fonematic nediferențiat 

Execută comenzi simple 

 

Limbajul oral foarte slab dezvoltat 

Comunică doar prin gesturi pentru a cere ceva 

 

Tulburări majore în sfera perceptiv-motorie. 

Trasează linii cu creionul, mazgălește Motricitate deficitară, nu știe să țină un creion în mână, decât cu 

ajutor 

Indică unele dintre părțile corpului când e întrebat 

 

Nu recunoaște litere sau cifre 

Cu ajutor colorează imagini simple 

 

Nu se îmbracă sau spală singur 

Îi place muzica Este instabil emoțional și cere mereu asigurări că este iubit de la 

mamă 

Este liniștit și ascultător Este dependent de mamă, cu greu acceptă că mama să plece și 

să îl lase în clasă 

Îi place să se joace unele jocuri simple, chiar dacă nu înțelege Nu cunoște: culorile, formele geometrice, noțiunile spațio-
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regulile jocului 

 

temporale. 

Identifică părți ale propriei fețe 

 

Capacitate scăzută de concentrare 

Poate mânca singur o perioadă scurtă de timp 

 

Nu reușește să finalizeze sarcinile școlare 

Răspunde când este strigat pe nume Face crize de plâns și strigă din senin 

 

 

Oportunități                                                                  Amenințări 

 

Inducerea unei stări de calm prin activități plăcute și relaxante 

ca audițiile muzicale sau cântecele pentru copii 

 

 

Ironiile colegilor la adresa lui 

 

Implicarea în jocuri cu ceilalți colegi cât mai mult posibil, 

oferindu-i astfel elevului sentimentul de utilitate 

 

 

Neimplicarea la ore 

 

Asigurarea unui climat cald 

 

Obosește rapid și nu mai își realizează sarcinile 

 

Administrarea corectă a tratamentului medicamentos Agitația din clasă, gălăgia sau violența verbală sau fizică a unor 
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OBIECTIVE 

O1: Să execute mișcări de gimnastică generală 

O2: Să execute miscări fonoarticulatorii 

O3: Să indice direcția sursei sonore 

O4: Să execute mișcări specifice pentru degete și mână dominantă 

O5: Dezvoltarea abilitățiii de receptare a mesajului oral 

O6: Să învețe să unească cu o linie spațiul dintre puncte 

O7: Să coroleze figuri geometrice date 

O8: Dezvoltarea abilităților de exprimare orală și de comunicare independentă 

O9: Să identifice părți ale propriului corp și ale corpului altei persoane: cap, mâini, picioare, gură, urechi, nas, ochi, păr, obraz, față. 

O10: Explorarea polisenzorială a realității înconjurătoare 

O11: Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale 

O12: Să înțeleagă aprobarea, dezaprobarea și interdicția 

O13: Să dea mâna sau să facă cu mâna în semn de salut cu colegii de clasă 

O14: Să indice persoanele atunci când i se spune numele acestora 

colegi și limitele caracteristice persoanelor cu DMS 
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O15: Dezvoltarea motricității generale 

Domeniul de 

intervenție 

Obiecte de referință Activități de învățare Evaluarea progresului 

Formarea 

abilităților de 

comunicare 

Exersarea abilităților de comunicare 

mimico- gestuală în diferite situații 

Exerciții de ascultare a unor mesaje orale Evaluare orală 

 

Citire – scriere - 

comunicare 

Să comunice cu ajutorul LMG atunci 

când are o necesitate. Să exprime 

aprobare sau dezaprobare atunci când 

este întrebată un anumit lucru 

Exerciții de comunicare pozitivă. 

Exemple de comunicare 

Întrebări care să îl ajute să înțeleagă mesajul 

primit. 

Exerciții de scriere cu suport 

 

Evaluare orală 

 

Fișe de lucru 

 

 

Terapia 

tulburărilor de 

limbaj 

 

Dezvoltarea motricității aparatului 

fonoarticulator 

 

 

Dezvoltarea auzului fonematic 

Exerciții de mobilitate a maxilarului 

Exerciții de mobilitate labio-facială 

Exerciții de mobilitate linguală 

Pronunțarea de onomatopee 

Pronunțarea vocalelor 

Identificarea sursei sonore 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Elemente de 

matematică 

aplicată 

Să coloreze figuri geometrice fără să 

depășească conturul 

Exerciții de colorare a figurilor geometrice. 

Exerciții de scriere cu suport 

Fișe de lucru 

 

Fișe de evaluare 

Stimulare cognitivă Să introducă figura geometrică în Exerciții de introducere a figurilor  
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locul corespunzător acesteia 

Să recunoască numele colegilor și să 

indice colegul numit 

geometrice în spațiul corespunzător 

Exerciții de recunoaștere a colegilor 

 

Evaluare orală 

Formarea 

autonomiei 

personale 

Reguli de igienă personală 

Fixarea schemei corporale 

Reguli de igienă personală 

Exerciții-joc: Fă ce fac eu, omulețul 

Probă practică 

Fișă de lucru 

 

Terapie 

ocupațională 

Exersarea tehnicilor de lucru utilizate 

în activitățile de abilitare manuală 

Utilizarea unor tehnici de lucru cu 

diverse materiale 

Exerciții elementare de rupere, lipire, 

modelare, îndoire 

 

Exerciții de decupare a unor figuri 

geometrice 

 

 

 

Probă practică 

Fișe de lucru 

Educație fizică și 

sport 

Prevenirea și corectarea deficențelor 

fizice în vederea dezvoltării fizice 

armonioase a copilului cu C.E.S. 

Elemente acrobatice: rulări, rostogoliri 

 

Prinderea și aruncarea unei mingi, jocuri de 

mișcare 

 

 

Probă practică 

Ludoterapie Dezvoltarea motricității fine Jocuri cu mingea, cu zaruri, cu mașini, cu 

animale, cu plastelină 

 

Probă practică 

Anatomie Identificarea părților componente ale 

corpului 

Exerciții de identificare în imagini sau în 

realitate, a elementelor componente ale 

corpului uman 

 

Evaluare orală 

Socializare Cunoașterea și identificarea rudelor 

apropiate, a colegilor și profesorilor. 

 

Jocuri de recunoaștere a colegilor de clasă, 
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Utilizarea formelor de salut. de numire a rudelor și de identificare a 

profesorilor. Forme de salut 

Probă practică 

Educație plastică Colorarea cu ajutor a unor planșe 

simple 

Exerciții de colorare fără depășirea 

conturului 

Fișe de colorat 

Educație muzicală Explorarea polisenzorială a lumii 

înconjurătoare 

 

Dezvoltrarea auzului muzical și a 

memoriei muzicale 

Exerciții de receptare a sunetelor și 

zgomotelor din natură 

Exerciții de dezvoltare a acuității auditive și 

de imitare a sunetelor auzite 

 

Probă practică 

Evaluare orală 

Religie Credința creștină Semnificația Crăciunului 

Sfintele Paști 

Evaluare orală 

Consiliere și 

orientare 

Explorarea propriilor interese 

 

Calitatea vieții personale 

Ce vrem să fim când vom crește mari? 

 

Atenție! Pericol de...! 

Ce facem dacă? 

Jocul – modalitate de a învăța 

Evaluare orală 

 

 

Probă practică 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Prof. Popescu Gabriela 

 Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma“, Vama- 

Școala Gimnazială „George Voevidca“, Câmpulung Moldovenesc, Suceava 

 

 

Plecând de la premisa că nu există un anumit tip de format obligatoriu de respectat în realizarea unui plan de intervenție personalizat pentru 

elevii cu CES, eu, personal, am conceput un astfel de PIP adaptat pentru limba franceză, clasa a VI – a, limba modernă 2. 

Deoarece problema elevilor cu CES integrați în învățământul de masă este complexă și constituie o adevărată provocare, de cele mai multe ori, 

pentru mine ca și cadru didactic, am corelat acest PIP cu proiectarea curriculumului adaptat elevilor cu CES de clasa a VI – a, realizat separat. Am 

prevăzut trei perioade de evaluare pentru acest an școlar: prima perioadă se referă la testarea inițială, nota 1 de pe semestrul I fiind o medie generală 

între rezultatele evaluării celor patru competențe generale dezvoltate la orele de limba franceză, a doua perioadă este constituită din evaluările sumative 

realizate de-a lungul semestrului I, iar cea de a treia perioadă este reprezentată din evaluările sumative realizate de-a lungul semestrului al II- lea. Având 

ca reper diagnosticul elevilor, urmăresc pe parcursul celor trei perioade asocierea cât mai corectă a obiectivelor urmărite cu strategia didactică și formele 

de evaluare corespunzătoare pe care, de la o perioadă la alta, le re-adaptez, astfel încât activitatea de predare-învățare-evaluare și analiza comparativă a 

rezultatelor învățării elevilor cu CES, realizată la sfârșitul anului școlar, să fie eficiente. 

Prin urmare, PIP-ul pe care îl utilizez eu anul acesta școlar este următorul: 

 

Numele și prenumele elevului: ........................................................................................................................................................................ 

Data și locul naşterii: ........................................................................................................................................................................  

Domiciliul: .....................................................................................................................................................................................................................
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Principalele categorii de cerințe abordate în acest PIP 

• Deficiențele / afectările – diagnosticul  

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

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

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

• Certificatul de Orientare Școlară și Profesională eliberat de CJRAE / 

CMBRAE  

Nr. .......................... din ....................................... 

• Planul de servicii individualizat  

Nr. .......................... din ........................................ 

Puncte forte care pot fi folosite 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Problemele cu care se confruntă elevul (rezultatele evaluării complexe) 

- Întârziere a reacțiilor; 

- Capacitate redusă de a memora și de a înțelege; 

- Dificultăți în pronunție. 
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Priorități pentru perioada: anul școlar 2020-2021 

- Adaptarea cu disciplina de învățat : limba franceză – limbă modernă 2, anul al doilea de studiu; 

- Învățarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii franceze (din materia pentru clasa a VI – a). 

 

 Obiective Strategii de sprijin Cine va asigura sprijinul Rezultate anticipate Criterii minimale  

de  

apreciere a progresului 

Pe 

termen 

mediu 

 

1. Dezvoltarea capacității 

de receptare a mesajului 

oral; 

2. Dezvoltarea capacității 

de exprimare orală; 

3. Dezvoltarea capacității 

de receptare a mesajului 

scris; 

4. Dezvoltarea unor 

reprezentări culturale și a 

interesului pentru studiul 

limbii franceze și a 

civilizației francofone. 

• Conversația; 

• Demonstrația; 

• Brainstorming; 

• Fișele de lucru; 

• Planșele; 

• Lucrul cu manualul / 

dicționarul; 

• Mijloacele audio/video; 

• Computerul, Internetul. 

• Prof. Popescu 

Gabriela – limba 

franceză 

• Testarea inițială; 

• Testarea sumativă; 

• Evaluarea semestrială. 

• Portofoliul. 

Pe 

termen 

scurt 

O1 Să urmeze instrucțiuni 

rostite clar și rar în limba 

franceză; 

O2 Să repete corect după 

modelul oferit de profesor; 

O3 Să justifice răspunsurile 

date prin asociere de 

cuvinte sau imagini; 

• Conversația; 

• Demonstrația; 

• Brainstorming; 

• Fișele de lucru; 

• Planșele; 

• Lucrul cu manualul / 

dicționarul; 

• Prof. Popescu 

Gabriela – limba 

franceză 

• Interacțiunea verbală; 

• Evaluarea orală. 

 

• Rezolvarea temelor 

pentru acasă; 

• Fișele de lucru. 
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O4 Să transcrie corect 

fragmente de text sau texte 

din exerciții 

• Mijloacele audio/video; 

• Computerul, Internetul. 

 

 

Evaluarea periodică – intervalul 1: ......................................................... 

- Observația progresului și evaluarea performanței obținute se vor face în funcție de progresul realizat, nu de nivelul clasei / programei; 

- Obiective realizate: ............................................................................................................................................................................................. 

- Dificultăți întâmpinate: ...................................................................................................................................................................................... 

- Metode cu impact ridicat: 

   – pozitiv: .......................................................................................................................................................................................................... 

   – negativ: ......................................................................................................................................................................................................... 

- Motivație note: NOTA 1: ................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

Revizuirea programului de intervenție educațional - terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice): 

……………................................................................................................................................................................................................................................

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

……………..................................................................................................................................................................................................................... 

 

Evaluarea periodică – intervalul 2: ......................................................... 

- Observația progresului și evaluarea performanței obținute se vor face în funcție de progresul realizat, nu de nivelul clasei / programei; 

- Obiective realizate: ............................................................................................................................................................................................. 

- Dificultăți întâmpinate: ...................................................................................................................................................................................... 
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- Metode cu impact ridicat: 

   – pozitiv: .......................................................................................................................................................................................................... 

   – negativ: ......................................................................................................................................................................................................... 

- Motivație note: NOTA 2: ................................................................................................................................................................................... 

                          NOTA 3: ................................................................................................................................................................................... 

                          NOTA 4: ................................................................................................................................................................................... 

                          NOTA 5: ................................................................................................................................................................................... 

                          NOTA 6: ................................................................................................................................................................................... 

 

Revizuirea programului de intervenție educațional - terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice): 

……………................................................................................................................................................................................................................................

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

……………..................................................................................................................................................................................................................... 

 

Evaluarea periodică – intervalul 3: ......................................................... 

- Observația progresului și evaluarea performanței obținute se vor face în funcție de progresul realizat, nu de nivelul clasei / programei; 

- Obiective realizate: ............................................................................................................................................................................................. 

- Dificultăți întâmpinate: ...................................................................................................................................................................................... 

- Metode cu impact ridicat: 

   – pozitiv: .......................................................................................................................................................................................................... 

   – negativ: ......................................................................................................................................................................................................... 

- Motivație note: NOTA 1: ................................................................................................................................................................................... 

                          NOTA 2: ................................................................................................................................................................................... 

                          NOTA 3: ................................................................................................................................................................................... 

                          NOTA 4: ................................................................................................................................................................................... 

                          NOTA 5: ................................................................................................................................................................................... 

                          NOTA 6: ................................................................................................................................................................................... 
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Revizuirea programului de intervenție educațional - terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice): 

……………................................................................................................................................................................................................................................

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

……………..................................................................................................................................................................................................................... 

 

Recomandări particulare:  

- Acest elev are nevoie de multă atenție și trebuie implicat în activități de grup pentru a se simți parte componentă a grupului-clasă; 

- Rolul și modul de implicare a părinților în program (suportul părinților este absolut necesar) se realizează în procent de: ........................ . 

  

           Bibliografie:  

1. CRED_G_M31_suport_curs_DP, MODUL 3. Aspecte transversale în abordarea și implementarea curriculumului național, 3.1. 

Consiliere și dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive; 

2. MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, GHID pentru desfășurarea activităților educaționale și terapeutic-recuperatorii în 

învățământul special și special integrat,  Editura Didactică și Pedagogică S.A., București, 2020; 

3. Monica Dobre, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile“ Craiova, P.I.P. Planul de Intervenție Personalizat (prezentat în 

cadrul cursului online CES, preșcolari și educația celor mici, susținut de Sellification.org). 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2533 
 

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

EDUCAŢIE   FIZICĂ ȘI SPORT           

                                               Vlad Georgiana Mihaela 
Şcoala Gimnazială ,,Coresi,, Târgoviște 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

❖ NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI (EI):  ZAHARIA ELISSA MARIA 

❖ DATA NAŞTERII: 17.07. 2006 

❖ DOMICILIUL: Târgoviște, Dâmbovița, bld. Unirii, nr. 80, bl. C 1, et. 2, ap. 9, Târgoviște, Dâmbovița 

❖  CLASA : a VII a  

❖ ANUL ȘCOLAR:  01. 09. 2020 – 31. 08. 2021.  

❖ Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat : 

 

❖ Problemele cu care se confruntă copilul(rezultatele evaluării complexe) -  deficiențele / afectările din certificatul de orientare școlară și 

profesională  rezultă din:   Certificat  OSP Nr.198 , eliberat în data -  25.06.2020 (NR. PSI 4966/22.09.2020 ) de CJRAE Dâmbovița,  

valabil până la finalizarea nivelului de învățământ gimnazial. 

 
Diagnostic: 

a)deficiențe/afectări: 

- deficiență senzorială de auz;  

- tulburare de limbaj 

b)grad de handicap: ACCENTUAT 

CH nr 91/14.07.2020 

c)tulburări/dificultăți de învățare: 

- dislexo-disgrafie,  

- discalculie 

❖ Echipa de lucru (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii familiei) 

• prof. de sprijin : I. I. A.M 
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• prof. consilier școlar: B.A. 

• prof. ed. Fizică : Vlad Georgiana Mihaela 

❖ DISCIPLINA : Educație fizică și sport 

 

❖   DURATA planului de intervenţie personalizat : 08 februarie 2021 – 31 martie 2021 (8 săptămâni ) 

❖ SCOPUL - priorităţi pentru perioada  de intervenție : 

⬧ Argumentarea importanţei respectarii programului stabilit pentru perfecţionarea capacităţilor motrice proprii; 

⬧ Dezvoltarea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii prin participarea la activitățile din cadrul orelor; 

⬧ Dezvoltarea competențelor de relaţionare pozitivă, de cooperare, colaborare prin participarea la activitățile   de grup; 

⬧ Dezvoltarea competenţelor  socio-emoţionale, prin participarea la, ștafete, întreceri; 

⬧ Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare și înțelegere firească a raporturilor dintre copilul cu nevoi speciale și restul 

grupei; 

⬧ Diminuarea dificultăţilor de executie și de comunicare;  

⬧ Formulare de întrebări și răspunsuri legate  de activitatea motrică. 

⬧ Realizarea evaluării  în funcție de  nivelului de pregătire al elevei;  
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STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT: 

 

Competențe 

specifice 

Conţinuturi 

(Activităţi de învăţare) 

STRATEGIILOR DE 

TERAPIE ŞI 

RECUPERARE 

(Metode şi mijloace 

de realizare) 

Perioada de 

intervenţie 

EVALUARE ŞI APRECIEREA EVOLUŢIEI 

INDICATORI 

(Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor) 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

 
 
 
 
 
 
2.2. 

Aplicarea 

celor mai 

importante 

măsuri 

pentru 

dezvoltarea 

fizică 

armonioasă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dezvoltare fizică armonioasă:  

( conținuturi ) 

-exerciţii libere, cu obiecte, de 

influenţare selectivă a aparatului 

locomotor; 

 - exerciţii corective pentru atitudinile 

deficiente, segmentare şi posturale 

- complexe de exerciţii pentru 

dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu 

obiecte portative, cu partener, cu/fără 

fond muzical); 

Activităţi de învăţare 

- execută exerciţii libere de influenţare 

selectivă a aparatului locomotor  în 

conformitate cu comenzile și indicațiile 

profesorului; 

-  execută exerciţii corective pentru 

deficiente segmentare şi posturale în 

conformitate cu indicațiile 

profesorului; 

  - execută complexe de exerciţii pentru 

 

Resurse materiale:  

 

Activitățile se 

desfășoară în on-line, 

platforma TEAMS,  

Se folosește în 

derularea activităților 

și platforma 

Wordwall, platforma 

e-learning apps, 

Youtube. 

  

Laptop ,  

 

videoproiector, 

 

minge, 

 

baston,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Săpt.  

I – VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-identifică  modul de 

executie, 

 

 -recunoaște   acțiunea 

motrică 

 

- recunoașterea unor 

termeni specifici  

 

-să cunoască 

mecanismul de execuție 

a  exercițiilor simple 

pentru brațe, trunchi, 

picioare 

 

 

 

 

- să poată executa un 

complex de exerciții  

 

 

Observare 

sistematică:  

 - se observă  calitatea 

și corectitudinea   

activităţii motrice 

desfăşurate 

 

 

 

evaluare individuală 

 

autoevaluare 

 

evaluare formativă 
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2.3. 

Efectuarea 

exerciţiilor 

complexe 

pentru 

dezvoltarea 

calităţilor 

motrice 

dezvoltare fizică armonioasă libere și 

cu mingea (cu/fără fond muzical)  sub 

îndrumarea profesorului; 

- participarea la discuții inițiate de 

profesor, pe teme specifice domeniului, 

utilizând  cuvinte simple 

 

Calităţi motrice: 

(Conținuturi ) 

 

Îndemânarea 

- coordonarea acţiunilor corpului în 

relaţia cu parteneri şi cu adversari 

- manevrarea de obiecte: - individual - 

cu parteneri  

- echilibrul: - în poziţii statice 

- deplasări în echilibru, libere şi cu 

purtare de obiecte, 

Forţa 

- forţa dinamică segmentară - forţa 

dinamică segmentară în regim de 

rezistenţă 

Activităţi de învăţare: 

-Exerciții pentru menținerea 

echilibrului 

- Exerciții cu mânuire de obiecte 

- Exerciții pentru îmbunătățirea 

indicilor de forță dinamică segmentară 

 

 

Resurse 

procedurale:  

Observația sistematică 

 

Explicaţia 

demonstrativă 

 

(explicație -

demonstrație) 

 

 Conversaţia 

 

Exerciţiul fizic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săpt. IV-

VIII 

( cu minim 1-2 exerciții 

pentru fiecare segment 

al corpului ),  

 

-  să poarte discuții cu 

profesorul despre 

activitatea motrică  

desfăşurată 

 

 

 

Elevul va exersa după 

posibilitățile proprii 

 

 

Observare 

sistematică:  

 - se observă  calitatea 

și corectitudinea   

activităţii motrice 

desfăşurate 

 

 

 

 

evaluare individuală 

 

autoevaluare 

 

evaluare formativă 
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a musculaturii abdominale 

 

 

3.1. 

Îndeplinirea 

de sarcini de 

organizare în 

efectuarea 

unor 

elemente de 

gimnastică  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gimnastică 

(Conținuturi ) 

elemente statice: 

-cumpăna pe un genunchi 

-cumpăna pe un picior 

-semisfoara 

-podul de jos 

-stând pe omoplaţi 

elemente dinamice: 

 - rulări 

-variante de legare a elementelor 

acrobatice însuşite 

 

Activităţi de învăţare 

-executarea izolat a  elementelor 

acrobatice statice și dinamice 

- executarea unor variante de linii 

acrobatice cu elemntele însuşite 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse materiale: 

 

Activitățile se 

desfășoară în on-line, 

platforma TEAMS,  

Se folosește în 

derularea activităților 

și platforma 

Wordwall, platforma 

e-learning apps, 

Youtube. 

  

Laptop ,  

 

videoproiector, 

covoraș gimnastică 

 

Resurse 

procedurale:  

Observația sistematică 

Explicaţia 

demonstrativă 

(explicație -

demonstrație) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săpt. II- VI 

 

- indentifică greșelile de  

execuție   şi  le 

comunică  în termeni 

simpli   

 

-respectă indicațiile 

profesorului  

 

-  să poarte discuții cu 

profesorul despre 

activitatea motrică  

desfăşurată 

 

 

 

 

 

Elevul va exersa după 

posibilitățile proprii 

 

 

Observare 

sistematică:  

 - se observă  calitatea  

activităţii motrice 

desfăşurate 

 

evaluare individuală 

 

autoevaluare 

 

evaluare  
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 Conversaţia 

Exerciţiul fizic 

 

 

 

 

3.3. 

Evaluarea 

propriului 

randament în 

activităţile 

sportive 

 

 

 

 

 

*Evaluare  

 

1. executarea unei linii acrobatice 

cu elemntele însuşite (Săpt. VI) 

2. Forța abdominală și forța 

brațelor (Săpt. VII-VIII) 

 

 

Activitățile se 

desfășoară în on-line, 

platforma TEAMS, 

 

Laptop ,  

 

videoproiector, 

Observația sistematică 

 

Conversaţia 

 

Exerciţiul fizic 

 

 

 

 

 

Săpt.  

VI-VIII 

 

 

 

Elevul va executa 

probele de evaluare 

după posibilitățile 

proprii 

 

 

 

 

autoevaluare 

 

evaluare  

 

 
 

❖ OBIECTIVE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ 

 realizate : 

▪ execută exerciţii libere, cu obiecte, de influenţare selectivă a aparatului locomotor ; 

▪ participă cu interes la activitățile de la fiecare oră; 

▪ executa cursiv anumite acțiuni motrice; 

▪ discută, în perechi sau în grup, soluții găsite pentru rezolvarea unor sarcini de lucru: rezolvarea unor joculețe de pe platformele pe care 

se lucrează (din unitatea de învățare abordată) ; 
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▪ participă activ la ore; 

nerealizate la „Unitatea de învăţare – gimnastică acrobatică,” vor fi reluate în PIP-ul următor.  

▪ se vor face  mai multe exerciţii pentru învăţarea elementelor statice / dinamice din gimnastica acrobatică; 

▪ alegerea unei echipe potrivite care să stimuleze participarea activă şi concentrată la rezolvarea sarcinilor de lucru, pe tot parcursul 

desfăsurării activității; 

▪ elevul va fi solicitat  mai mult în desfăşurarea  activităţilor  sportive. 

 

Dificultăţi  întâmpinate :  

▪ nu-şi poate prelungi perioada de concentrare pentru o perioadă de timp mai îndelungată; 

▪ greutate în formularea unor opinii; 

▪ nu respectă întotdeauna regulile pentru o execuție corectă; 

Metode cu impact ridicat :  

pozitiv :  

▪ lauda, încurajarea, acordarea atenţiei prin aprecieri verbale; 

▪ acordarea de ajutor; 

▪ explicaţia demonstrativă, 

▪ încurajarea autoaprecierii ; 

▪ acordarea de simboluri stimulative;  

 

negativ :  

▪ efortul intelectual susţinut; 

▪  greşeala facută o descurajează să se mai concentreze în continuarea activității ; 

▪ blamarea în faţa colegilor. 

 

❖ DATA REVIZUIRII  PIP:  

Revizuirea programului de intervenţie personalizat se va realiza în  funcţie de rezultatele evaluărilor. 

Recomandări particulare :  

▪ acordarea sprijinului cognitiv şi afectiv în momentele dificile ale elevului cu CES.(mai ales când  elevul solicită) 
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▪ stimularea pozitivă pentru captarea atenţiei şi diminuarea situaţiilor de indiferenţă pentru elevul cu CES; 

▪ valorizarea elevului cu CES, prin implicarea în activităţi extracurriculare (participarea elevului  la activităţi sportive coordonate  prof. 

de educaţie fizică/ de  prof. de sprijin ; 

▪ susţinerea, în continuare, a elevului în participarea la concursuri sportive şi combinate (desen , muzică şi dans, teatru) 

▪ monitorizarea permanentă a progresului şcolar şi aprecierea prin diplome şi note foarte bune; 

Rolul şi modul de implicare a părţilor în program : 

Se va continua pe recuperarea psihică și motrică, urmând să fie diminuate treptat tulburările de atenţie si de comportament din cauza 

rezistenței scăzute la frustrare. 

Se va lucra cu profesorul de sprijin în parteneriat, încercându-se implicarea lui în activități de grup, echipă. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

Profesor Streinu Florina Loredana 

Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului:  ........................... 

Data şi locul naşterii: ..................................................... 

Domiciliul: ..................................................................... 

Şcoala / instituţia: .......................................................... 

Clasa a IX-a 

Echipa de lucru: prof.de limba și literatura română, prof. diriginte, părinți, cadre didactice 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):   

Tipul de deficienţă / handicap: Tulburări instrumentale 

Gradul de deficienţă: Uşor 

 

Din punctul de vedere al competenţelor şcolare: 

Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp și anul școlar):  

 octombrie 2020 – iunie 2021 

                   

Structura programului de intervenţie personalizat 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT 

 

1. Exersarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală în situaţii de comunicare. 

2. Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului. 

3. Dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrise. 

4. Utilizarea corectă a limbii române în producerea de mesaje scrise. 

 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG 

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor în diferite 

situații de comunicare. 

2. Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor texte 

literare și nonliterare 

3. Argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare 
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Proiectarea activității la disciplina Limba și literatura română 

 

Obiective 

pe termen 

scurt 

Conținuturi 

Metode si 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenți

e 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

1.Exersarea 

şi 

dezvoltarea 

capacităţilor 

de 

exprimare 

orală în 

situaţii de 

comunicare. 

 

 

 

 

2.Utilizarea 

corectă a 

limbii 

române în 

producerea 

de mesaje 

scrise. 

 

 

 

A.Literatura 

 

1.Ficțiunea literară 

2.Ficțiune și 

realitate 

 

M.1. Joc și joacă 

 

M2. Familia 

 

M3. Scene din 

viața de ieri și de 

azi 

 

M4. Aventură, 

călătorie 

 

      

      3. Literatură și 

alte arte: literatură 

și cinematografie 

 

Ecranizări după 

opere de Ion 

Creangă, Ioan 

Slavici, I. L. 

Caragiale. 

 

 

 

 

B.Limbă și 

comunicare 

 

 

-jocul 

-puzzle 

-conversația 

 

-știu-vreau să 

știu-învăț 

-metode art-

creative 

-lucrul cu 

manualul 

-materiale în 

format 

electronic 

postate în 

classroom 

 

- exerciţii joc 

de 

identificare a 

sensurilor 

unor cuvinte 

în context;  

 

- rezumarea 

orală a unui 

fragment/a 

unei secvențe 

dintr-o 

ecranizare; 

 

 

 

- exerciţii de 

 

 

 

an școlar 

2020-2021 

 

 

 

-utilizează 

formule de 

adresare în 

dialog; 

-recunoaște 

structuri 

textuale 

descriptive, 

narative; 

 

-își exprimă în 

scris  opinia 

față de un text 

ficțional sau 

nonficțional; 

 

-realizează o 

caracterizare a 

unui personaj 

după un 

model dat; 

 

-realizează 

texte 

nonficționale 

în format 

divers; 

 

 

 

- recunoaște 

mijloacele 

evaluare inițială,  

 

evaluare 

continuă 

evaluare 

sumativă 

 

 

 

evaluare de 

proces 

 de produs  

 de progres 

 

-quizz/teste 

online 

-fișe de lucru 

-memorizare text 
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Niveluri de 

constituire a 

mesajului 

 

 

Receptarea 

mesajelor orale și 

scrise 

 

1.Producerea 

mesajelor orale și 

scrise 

 

1.1.Exprimarea 

orală 

 

1.2.Exprimarea 

scrisă 

 

 

 

1.3.Niveluri de 

constituire a 

mesajului 

 

1.Receptarea 

mesajelor orale și 

scrise 

 

2.1.Receptarea 

diverselor tipuri de 

mesaje 

 

2.2.Niveluri ale 

receptării 

alcătuire 

corectă a 

unor enunțuri 

simple şi 

dezvoltate; 

 

 

 

 

-exerciții de 

producere a 

unui mesaj 

oral 

 

-exerciții de 

redactare a 

unui text, sub 

îndrumarea 

profesorului 

 

 

 

Teme  

individuale 

 

 

Itemi 

diferențiați 

exerciții de 

reformulare a 

unor structuri 

 

artistice 

precum: 

personificare, 

epitetul și 

comparația.  

 

 

 

 

-Identifică în 

mod correct 

mesajul unui 

text scris sau 

audiat; 

 

 

 

 

 

-formulează 

corect mesajul 

unui text 

scris; 

 

 

 

 

- stabilește 

tema unui 

text; 

 

 

 

- identifică 

motivul unui 

text; 

 

3.Vlorificar

ea şi 

îmbogăţirea 

 Probe orale 

 

Teme  

 -identifică 

idei principale 

dintr-un text; 

observarea 

sistematică a 

comportamentul
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vocabularul

ui în lucrul 

cu texte 

diverse 

(literare/ 

nonliterare) 

 

 

 

 

4.Dezvoltar

ea 

capacității 

de 

exprimare 

orală și 

scrise. 

individuale 

 

Itemi 

diferențiați 

exerciții de 

reformulare a 

unor structuri 

 

 

-exerciţii de 

redactare 

 

 

 

 

- enumeră și 

identifică 

trăsături ale 

textului 

ficțional și 

nonficțional. 

 

-își exprimă 

opinia/ un 

punct de 

vedere față de 

un text dat. 

ui elevilor 

 

 

 

investigația 

 

referatul 

 

 

 

proiectul  

 

portofoliul  

 

autoevaluarea. 

 

 

Evaluarea periodică: 

Obiective realizate : obiectivele propuse au fost realizate; a înregistrat progrese la disciplina cuprinsă în 

PIP prin:  

• recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește citirea conștientă; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• dezvoltarea abilităţilor de citire și de scriere a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale. 

•  

Dificultăţi  întâmpinate : nu rezolvă temele pentru acasă. Are independență redusă, rigiditate mintală, 

anxietate și autonomie personală deficitară.  

                                                                    

Metode cu impact ridicat :  

- pozitiv: jocul didactic, activităţile practice, explicația, demonstrația, recompensa 

- negativ : sistemul de pedepse, dezaprobarea, concursurile școlare 

 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor 

periodice) : semestrial. Pe parcursul semestrului al II-lea, după evaluarea intermediară, vor fi redefinite 

unele obiective şi proiectate noi conţinuturi în vederea sistematizării cunoştintelor, consolidării  

priceperilor şi deprinderilor însuşite. 
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Recomandări particulare : Se recomandă în continuare adoptarea unei strategii de intervenţie 

personalizată, curriculum adaptat/activitate diferenţiată în clasă, metode activ-participative care să-i 

capteze şi să-i menţină atenţia concentrată atât cât este posibil. O atenţie deosebită trebuie acordată 

sferei afectiv-motivaţionale pentru a obţine cele mai bune rezultate. 

 

Rolul şi modul de implicare a părţilor în program :  

- profesorul de română monitorizează sistematic efectuarea temelor pentru acasă;        

- dirigintele comunică periodic cu cadrele didactice care predau la clasă și cu părinții elevului;  

- cadrele didactice ajută copilul în realizarea sarcinilor;  

- toate părțile implicate în program contribuie la dezvoltarea autonomiei personale.  

-  

 Strategia didactică : 

a) Metode și procedee: cercul de discuții; 

b) Forme de organizare: frontal, individual; 

c) Evaluare: aprecieri verbale; 

     Resurse: laptop, videoproiector. 

 

Activități pentru elevi: 

- jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere;  

- lectura unor texte scurte și discuții pe marginea textelor 

- identificarea unor trăsături ale unor personaje literare 

- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în 

situaţii variate;    

- exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în mod sănătos a emoţiilor;  

- exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor 

situaţii concrete din experienţa elevilor;  

  

Strategii de învățare: conversația euristică, jocul  didactic, învățarea prin descoperire, problematizarea, 

utilizarea unor secvenţe din filme 

 

Resurse: jocuri diverse, coli colorate, carioci, laptop, videoproiector, planșe, cărți atractive 

 

Evaluare: proiecte, postere, desene, portofolii, autoevaluarea, interevaluarea 

 

Activități pentru părinți: 

- recomandarea unor resurse suplimentare care pot fi utilizate sau organizarea unor activităţi în 

parteneriat;  

- implicarea părinţilor în activităţi cum ar fi: expoziţii/târguri, serbări, concursuri, proiecte în echipă 

părinţi-copii, discuţii pe baza portofoliilor elevilor. 
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Strategii de învățare: consiliere individuală 

 

Resurse: cărți/reviste de specialitate, materiale informative 

 

Evaluare: chestionare 

 

Activități cadre didactice:  

-creează cadrul relațional adecvat în clasă pentru toți (profesor-elev, elev-elev);   

- participarea la cursuri de formare pe problematica copiilor cu CES – diseminarea informațiilor. 

 

Strategii de învățare comune cu alţi colegi: studiul de caz, dezbaterea 

 

Resurse: laptop, videoproiector, vizionarea unor filme despre incluziune, cărți de specialitate, suporturi 

de curs, programele școlare, portofoliile elevilor. 

 

Evaluarea: chestionare, rapoarte privind progresul individual al elevilor               
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Elev cu CES, S.L.G. - clasa  a II-a C (an şcolar: 2019-2020) 

Limba şi literatura română 

                                                                                       Prof.inv.primar Delureanu Elena Roxana 

                                                                                 Scoala Gimnaziala ,,Elena Vacarescu,, 

 
Numele şi prenumele beneficiarului: S.L.G.   

Data şi locul naşterii: ......................... 

Domiciliul: ............................. 

Şcoala :......................... 

Clasa : a II-a  

Cadru didactic:Delureanu Elena Roxana 

 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

  Certificat de orientare şcolară şi profesională Nr....... 

 Diagnostic:  

▪ Tipul de deficienţă/handicap: tulburări de învăţare pe fond anxios; deficit de învăţare; 

▪ Gradul de deficienţă: uşor 

 

Priorităţi pentru perioada: 1mai. - 31 mai. 2016 

▪ corectarea tulburărilor de învăţarepe fond anxios; 

▪ diminuarea tulburărilor instrumentale, ale scris-cititului; 

▪ dezvoltarea auzului fonematic; 

▪ dezvoltarea deprinderilor de analiză/sinteză a cuvintelor /enunţurilor auzite/ citite; 

▪ scrierea corectă a literelor, cuvintelor/enunţurilor prin: copiere, transcriere, dictare; 

▪ formarea competenţelor de citire corectă şi expresivă a unui text (în ritm propriu); 

▪ dezvoltarea deprinderilor de a lua notiţe şi de a finaliza sarcinile şcolare în clasă; 

▪ diminuarea tulburărilor de atenţie şi de creştere a puterii de concentrare. 

 

Structura programului de intervenţie  personalizat 

 

 

Obiective 

 

Conţinutur

i 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioad

a de 

interven

-ţie 

 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

1.1.să 

desprindă 

informaţii de 

detaliu  

 

Cartea 

(actualizare) 

 

- activitate 

individuală 

- activitate 

frontală 

 

1-31 

mai. 

2016 

 

- formulează  răspunsuri 

simple, la cerere, la 

întrebări despre carte. 

-observare 

sistematică 

- ev. formativă 

orală 
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dintr-un mesaj 

ascultat 

 

1.2.să distingă 

sensul 

cuvintelor 

 într-un enunţ 

 

2.4. să –şi 

adapteze 

vorbirea în 

funcţie de 

partenerul de 

dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vizită la 

bibliotecă şi 

la librărie; 

 

 

 

 

 

 

 

- artterapie 

- instrumente 

pentru desen 

 

 

- sesizează cel puţin un 

cuvânt necunoscut,          

-  receptează si 

formulează 5 enunţuri cu 

cuvinte noi 

 

-  participă la dialog, 

exprimându-şi opiniile 

despre cărţi; 

 - diferenţiază cărţile 

după utilitatea lor; 

-  desenează o carte 

- ev. practică 

 

 

 

 

-  evaluare 

individuală, 

 

 

 

 

 

- autoevaluarea 

 

4.1. să scrie 

corect litere, 

silabe, cuvinte, 

enunţuri; 

 

 

 

 

1.2.să distingă 

sensul 

cuvintelor 

 într-un enunţ 

 

 

3.1.să 

identifice 

elemente de 

bază ale 

organizării  

textului în 

pagină 

       

 

4.4. -să scrie 

Alfabetul 

 

- 

demonstraţia 

explicativă;  - lauda/dezaprobarea ; 

-  observaţia 

dirijată;                                                        

-sprijinul/act. 

diferenţiată ; 

- conversaţia 

euristică;                                                     

autoevaluare

a/ev.reciproc

ă  

- met. 

participative;                                                          

-  act ludice 

/artterapie ; 

- exerciţiul –

joc 

  

-scrie corect toate literele 

alfabetului; 

- copiază un tex;  

-  transcrie un fragment; 

- scrie după dictare (cu 

sprijin CDS); 

  

 

- utilizează, ocazional,  

cuvinte nou însuşite, la 

cererea prof. de 

sprijin/învaţătoarei; 

 

 

- aşază corect în pagină 

un text pe baza unor 

îndrumări primite înainte 

de începerea scrierii, cu 

abateri; 

 

 

 

 

- scrie lizibil cuvinte, 

-observare 

sistematică 

- ev.formativă 

orală şi scrisă 

 

 

 

 

 

 

- evaluare 

orală   

şi scrisă 

 

 

 

- evaluare 

individuală, 
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corect, lizibil 

şi îngrijit 

textele 

 

 

- să-şi 

corecteze 

tulburările de 

pronunţie 

 

enunţuri şi texte scurte 

prin transcriere sau după 

dictare. 

 

- pronunţă corect 

cuvintele care conţin 

aglomerări de consoane 

(dupa model); 

- reproduce scurte 

poezii/cântecele cu 

cuvinte care conţin 

sunetele:”r”,f”,”s”,”ce”, 

”ci” etc. 

-  teme pentru 

acasă; 

- evaluare orală 

şi scrisă; 

 

 

- ev.formativă 

orală ;  

- autoevaluare 

 

 

 

 

Evaluarea periodică: 

Obiective realizate :  

• formulează  răspunsuri simple, la cerere, la întrebări despre carte; 

• sesizează cel puţin un cuvânt necunoscut;        

• receptează şi formulează 5 enunţuri cu cuvinte noi,( cu sprijin CDS); 

• participă la dialog, exprimându-şi opiniile despre cărţi; 

• diferenţiază cărţile după utilitatea lor; 

• desenează o carte; 

• scrie corect toate literele alfabetului; 

• copiază un text;  

• transcrie un fragment; 

• scrie după dictare (cu sprijin CDS); 

 

Dificultăţi întâmpinate : 

▪ nu  aşază corect, în pagină, un text pe baza unor  îndrumări primite înainte de începerea scrierii;  

▪ scrie ilizibil şi cu greşeli cuvintele, enunţurile şi textele scurte, prin transcriere sau după dictare; 

▪ nu se poate concentra mult timp pe o sarcină; 

▪ se mobilizează greu pentru sarcinile şcolare/munca independentă 

 

Metode  cu impact ridicat : 

➢ pozitiv:  

▪ îndrumare diferenţiată în situaţii de dificultate accentuată a sarcinilor; 

▪ aprecierea rezultatelor în funcţie de posibilităţile elevului cu S.L.G.; 

▪ acordarea de ajutor; 

▪ lucrul în echipă 

▪ lauda/ aprobarea  
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▪ acordarea de simboluri stimulative; 

 

➢ negativ:   

• insistenţa în diminuarea tulburărilor de atenţie  pe tot parcursul orelor;  

• suprasolicitarea elevului când este în stare de inhibiţie; 

• necesitatea utilizării adecvate a materialului utilizat; 

• solicitarea elevuluiS.L.G.. atunci când prezintă fatigabilitate crescută. 

 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional- terapeutică (în funcţie de rezultatele 

evaluărilor periodice)  

            Obiectivele nerealizate vor fi reluate în PIP-ul următor: 

• utilizarea exerciţiilor de captare a atenţiei; 

• solicitarea elevului în activităţi stimulative, pentru corectarea tulburărilor instrumentale, ale 

scris-cititului, pentru dezvoltarea auzului fonematic şi scrierea lizibilă în caiet;  

• mobilizarea elevului S.L.G.. pentru a lua notiţe în clasă şi pentru a finaliza sarcinile. 

Recomandări particulare: 

▪ acordarea sprijinului cognitiv şi afectiv permanent ; 

▪ stimularea pozitivă pentru captarea atenţiei şi diminuarea situaţiilor de indiferenţă ale 

elevului cu CES; 

▪ valorizarea elevului S.L.G.. prin implicarea în activităţi extracurriculare şi activităţi de grup, 

în care să aibă sarcini precise; 

▪ monitorizarea permanentă a progresului şcolar; 

 

 Rolul şi modul de implicare a părţilor în program : 

            

 

        Elevul cu CES este luat in plasament.Nu a frecventat gradinita si nici clasa pregatitoare. 

La clasa ,elevul prezinta un comportament anxios,negativist in fata sarcinilor scolare,prezentand 

dificultati de invatare si tulburari dislexo-disgrafice.Nu-i place sa scrie,dar are un scris frumos pe 

caiete.Ii place matematica,chiar daca scrie gresit exercitiile in coloane/pagina. 

           Receptivitatea de învăţare este oscilantă, în funcţie de stimuli şi de explicaţiile  suplimentare, 

pentru că elevul S.L.G.. este adeseori neatent. Adeseori nu reuşeşte să copieze totul de pe tablă, 

 rămâne în urmă, renunţă la sarcinile de muncă independentă, iar acasă spune că nu ştie ce teme are de 

efectuat. Vine întotdeauna cu temele făcute datorită sprijinului familial, al asistentului maternal si al 

,,surorii,,.                                              

            Relaţiile colegiale sunt lipsite de cooperare, adeseori cu probleme, conflicte. Minorul 

manifestă neîncredere în forţele proprii, cu imagine de sine scăzută. Are autonomie personală  

corespunzătoare vârstei biologice. 

            Se va face compensarea inabilităţilor cognitive de la şcoală, prin implicarea elevului cu CES în 

activităţi  extraşcolare stimulative, pentru valorizarea potenţialului său.          
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           Se va menţine legătura între familie şi şcoală pentru a monitoriza progresul şcolar al elevului cu 

CES. 
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 PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

NEMES CRISTINA 

 

Numele şi prenumele copilului: H. N. 

Data şi locul naşterii: 2014, Satu Mare 

Domiciliul: Satu Mare 

Şcoala/instituţia: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GULIVER 

Echipa de lucru: Consiilierul va colabora cu educatoarea, în urma anlizei certificatuluui medical nr 282/02.08.2017, c Certificatului de 

handicap nr. 761/05.09.2017 și a evaluărrii inițiale realizate de consilier și educatoarele de la grupă 

Diagnostic: Tulburare din spectru autist. Retard psihomotor usor. Retard sever al limbajului expresiv 

Probleme cu care se confruntă copilul)(din fişa psihopedagogică, din certificatul de Orientare Şcolară şi din recomandările COPS):   

Comportament cognitiv: 

• posibilități de exprimare foarte reduse, comarativ cu nivelul de vârstă 

• limbajul receptive puțin dezvoltat, limbaj expresiv afectat 

• operațiile prematematice: capacitate de gruppare/ construire a grupelor, mulțimilor sunt afectate (1- 2 elemente) 

• cunoaște partial poziții spațiale 

Comportament psihomotric: 

➢ motricitatea fină afectată 

Relații sociale: 

✓ manifestă dorința de a se integra în grup 

✓ se joacă cu copiii de vârstă mai fragedă decât el 

✓ se simte în siguranță doar în prezența unui adult 

✓ refuză de multe ori impplicarea în activitățile grupei 

✓ nevoie de atenție, afecțiune, integrare în grup, de modele comportamentale 

Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp): an școlar 2020-2021 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Obiective  

 

Conţinuturi  

 

Metode şi  

mijloace de  

realizare  

 

Perioada de  

intervenţie  

 

Criterii  

minimale de 

apreciere a  

progreselor  

 

Metode şi  

instrumente de  

evaluare  

Domeniul cognitiv 

Să sorteze obiecte/ 

jucării din sala de grupă  

Să grupeze obiectele 

după un criteriu dat 

(formă, culoare, 

mărime) 

Să aşeze obiectele pe/ 

sub/ lângă 

 

 

 

 

Jocuri şi exerciţii sortare  a 

obiectelor/ jucăriilor din sala de 

grupă;  

Jocuri şi exerciţii de sortare  a 

jucăriilor/ obiectelor dumă culori 

– roşu galben, albastru; 

Jocuri şi exerciţii  sortare a 

jucăriilor, obiectelor după mărime 

(mare - mic); 

Jocuri şi exerciţii de plasare  a 

obiectelor/ jucăriilor in poziţiile  

spaţiale relative indicate de 

educatoare (pe, sub, lângă); 

Conversația 

Observația 

Exercițiul 

Demonstrația 

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 

Sortează jucării și 

obiecte din grupă, 

după diferite 

criterii 

Respectă pozițiile 

spațiale 

Evaluare orală  

Observaţia 

Evaluarea continuă  se va 

realiza prin utilizarea 

aprecierilor verbale şi 

sublinierea progresului 

realizat în rezolvarea 

fiecărei sarcini 

Aprecieri stimulative 

Domeniul psiho-motor  

Să arate pările principale 

ale corpului propriu/ 

altora (cap, trunchi, 

mâini, picioare); 

Să arate ce se află pe cap 

(ochi, nas, gură, urechi, 

păr); 

Să execute acţiuni de 

prindere/ aruncare a 

Jocuri şi exerciţii de cunoaştere a 

schemei corporale proprii/ a 

colegilor de grupă/ pe imagini 

„Luaţi seama bine, în picioare 

drepţi”, „Faceţi toţi la fel ca noi”, 

„Mâna pe cap, ochi, etc.” 

 

Jocuri şi Exerciţii de prindere a 

mingii 

Jocuri şi exerciţii .de manipulare a 

Jocul  

Jocul didactic 

Exercițul 

Demonstrația 

Explicația 

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 

În cadrul 

rutinelor și 

tranzițiilor 

Arată și denumește 

părțile corpului 

Prinde și aruncă 

mingea 

Manipulează cu 

ușurință obiecte 

Rupe și mototolește 

hârtia 

Evaluare orală 

Observaţi 

 Fişe de evaluare cu imagini 

care să ilustreze părţile 

corpului uman. Fişe cu 

imaginea corpului uman pe 

care trebuie să aşeze părţile 

decupate ale corpului uman. 

Fişe cu imagini incomplete 

ale corpului uman (lipsesc 

unele părţi şi trebuie 
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mingii, de manipuşare a 

obiectelor; 

Să rupă hârtia; 

Să mototolească hârtia; 

Să înşire mărgele cu 

orificiu mare; 

 

 

obiectelor , jucăriilor; 

 

Exerciţii pt dezvoltarea 

motricităţii fine: rupere, 

mototolire, înşirare. (,, Mâncare 

pentru puişori”,,, Mărgelele 

păpuşii”) 

 

completate de copil)  

Evaluare continuă prin 

aprecieri stimulative 

pentru fiecare sarcină 

corect realizată 

Social-afectiv  

Să îşi precizeze numele; 

Să exprime emoţii 

simple; 

Să arate cum se simte 

celălalt; 

Să execute gesturi cu 

semnificaţie socială; 

Să respecte reguli simple 

în grupă şi în  cadrul 

jocurilor 

 

 

Jocuri şi exerciţii de 

recunoaştere şi precizare a 

propriului nume 

Jocuri şi exerciţii de recunoaştere 

şi a expresiilor emoţionale 

bucurie, tristeţe, furie. 

Jocuri şi exerciţii de  

executare a unor gesturi cu 

semnificaţie socială (mângâiem 

păpuşa, întrebăm unde este, 

hrănim ursuleţul, etc ) 

Jocuri şi exerciţii ce vizează 

relaţionarea  pozitivă cu ceilalţi 

copii (,, Cu cine ai făcut 

cunoştinţă?” - exprimarea însoţită 

de un zâmbet larg) 

Jocuri cu reguli simple, fixe şi 

clare (jocuri cu text şi cânt, jocuri 

de mişcare, etc) 

Activităţi de distribuire a unor 

sarcini simple (adună cuburile, 

Exercițiul  

Demonstrația 

Explicația 

Jocul 

În cadrul 

Întâlnirii de 

dimineață 

În cadrul 

activităților 

desfășurate 

pe sectoare 

În cadrul 

rutinelor și 

tranzițiilor 

Reacționează la 

propriul nume 

Exprimă emoții 

simple 

Respectă regulile 

grupei 

Observarea 

comportamentului 

copilului 

Evaluarea orală prin 

aprecierea şi încurajarea 

comportamentelor pozitive 
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aşează creioanele pe etajeră, ) 

Afişarea şi reprezentarea regulilor 

de comportare în grup (facem 

rândul, stăm pe scăunel şi 

ascultăm, etc) 

Comunicare și limbaj  

Să indice/ aducă 

obiectele/ jucăriile 

numite de adult (formă, 

culoare, mărime)  

Să execute/ recunoască 

acţiuni simple 

Să recepteze stimuli 

sonori din mediul 

apropiat; 

Să redea verbal unele 

onomatopee/ silabe; 

Să execute exerciţiile de 

dezvoltare a aparatului 

verbal 

 

 

Limbaj receptiv – receptiv 

obiecte, culori, mărimi, poziţii 

spaţiale, acţiuni simple. 

Jocuri şi exerciţii indicare/ 

aducere a obiectelor/ jucăriilor din 

sala de grupă;  

Jocuri şi exerciţii de indicare/ 

aducere a obiectelor/ jucăriilor de 

o anumită culoare; 

Jocuri şi exerciţii de indicare/ 

aducere a obiectelor/ jucăriilor 

mari/ mici; 

Jocuri şi exerciţii de plasare a 

obiectelor in anumite poziţii 

spaţiale relative (pe, sub, lângă); 

Jocuri şi exerciţii de executare/ 

recunoaştere a unor acţiuni simple 

Limbaj expresiv 

Jocuri şi exerciţii de ascultare şi 

identificare a unor semnale 

sonore: zgomote, sunete, 

onomatopee. – ex. Copilul la 

doctor: 

Aaa, aaa, aaa 

Conversația 

Observația 

Exercițiul 

Demonstrația 

Jocul didactic 

Jocul exercițiu 

În cadrrul 

rutinelor și 

tranzițiilor, în 

cadrul 

activităților 

din Domeniul 

Limbă și 

Comunicare, 

în cadrul 

activităților 

de la Sector 

Bibliotecă 

Recunoaște 

obiectele denumite 

de educatoare sau 

colegi 

Execută acțiuni 

simple 

Redă verbal 

anumite 

onomatopee 

Evaluare orală şi 

observarea 

comportamentului 

copilului 

Evaluarea continuă se va 

realiza prin aprecieri 

verbale, stimulative 

pentru fiecare sarcină 

dusă la bun sfârşit. 

Nu se va insista pe 

pronunţarea corectă a 

cuvintelor. 
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- Oile la stână: 

Bee,bee,bee 

- Şoferul claxonează: 

Tit,tit,tit 

- Maşina poliţiei: 

Ni-no, ni-no, ni-no 

Jocuri şi exerciţii de mobilizare a 

aparatului verbal 

,, Suntem graşi”    - umflă obrajii 

,, Suntem slabi” - suge obrajii 

„Ne spălăm pe dinţi cu limba” 

„Avem bomboane în guriţă” 

„Suflăm păpădia” - etc 

Jocuri şi exerciţii de denumire a 

unor obiecte/ culori/ poziţii 

spaţiale (cuvinte scurte) 

 

Autonomie personală  

Să aibă o poziţie corectă 

în timpul mesei 

Să utilizeze şerveţelul la 

masă 

Să se spele pe mâini 

inainte/ după masă (cu 

sprijin) 

Să utilizeze săpunul 

 

 

Activităţi practice şi exerciţii  de 

aşezare la masă, utilizare a 

şerveţelului  

Exerciţii practice de întreţinere a 

igienei personale  

( faţă, dinţi, mâini, corp ) 

Ex. practice de utilizare corectă a 

vestimentaţi,încălţăminte 

Demonstrația 

Explicația 

Exercițiul 

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 

În cadrul 

rutinelor și 

tranzițiilor 

Adoptă o poziție 

corectă la masa 

Utilizeează săpunul 

și șervețelul 

Se spală correct pe 

mâini 

Observarea 

comportamentului 

copilului 

Aprecieri stimulative 

păentru fiecare sarcină 

corect realizată 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2557 
 

EVALUARE PERIODICĂ (formativă)  

• Obiective realizate:  

- formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare verbal șii noonverbală 

- stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea și dezvoltarea proceselor psihice 

- organizarea schemei corporale și formarea imaginii de sine 

- formarea și dezvoltarea deprinderilor de igienă alimentară, sanitară, vestimentară 

- dezvoltarea abilităților socio- emoționale 

 

• Dificultăţi întâmpinate: refuză uneori să participle la activități/ să ducă sarcinile la bun sfârșit 

 

• Metode cu impact ridicat:  

➢ pozitiv: jocul, exercițiul, aplicații practice 

➢ negative: exercițiile cu materiale 2D (imagini) 

 

 

Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica (in functie de rezultatele evaluarilor periodice): semestrial 

Revizuirea PIP ( în funcţie de rezultatele evaluărilor): semestrial/ anual 

Recomandări particulare: Integrarea în grădinița de masa cu servicii educaționale de sprijin, pplan de intervenție personalizat, 

consigliere individual, menținerea terapiei de specialitate 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: Părinții sunt consiliați pentru sprijinirea acestora în aducerea copilului în grădinița 

de masă 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

AN ȘCOLAR 2019 – 2020 

Borodei Raluca 

Numele și prenumele beneficiarului: C.M.C. 

Data  nașterii/ varsta:  02.x.2015; 4 ani 

Domiciliul: Satu Mare 

Școala/Instituția: GPP GULIVER SATU MARE 

Diagnostic: Întârziere mentală ușoară, tulburare a limbajului expresiv. 

- Consilierul va colabora impreuna cu educatoarea, in urma fișei de evaluare complexe cu  nr 2/196 din data de 

19.06.2020 , de la Centrul Scheffler Satu Mare și a evaluarii inițiale realizată în grădinița. 

 

Problemele cu care se confruntă copilul:  Comportament cognitiv: - posibilități de exprimare foarte reduse, comparativ cu nivelul 

de vârstă 

                                                                           -limbajul receptiv puțin dezvoltat , limbajul expresiv afectat  

        -pronunție afectată 

                                                                          -operațiile prematematice: capacitate de grupare/constituire a grupelor, mulțimilor sunt 

afectate( 1-2  elemente ) 

                                                                          -cunoaște parțial  poziții spațiale: pe, sub 

                                                                           Comportament psihomotric: - motricitatea fină afectată 

Relații sociale: -manifestă dorința de a se integra în grup 

                           -se joacă cu copii de vârstă mai fragedă decât el (3ani) 
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                           -se simte în siguranță doar în prezența unui adult 

                           -refuză de multe ori implicarea în activitățile grupei 

                          - nevoie de atenție, afecțiune, integrare în grup,de modele comportamentale șide sprijin permanent din partea celorlalți 

Obiective : -formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare verbală și nonverbală 

                    -stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea și  dezvoltarea proceselor psihice 

                   -organizarea schemei  corporale și formarea imaginii de sine 

                   -formarea și dezvoltarea deprinderilor de igienă  alimentară, sanitară, vestimentară 

                  - dezvoltarea abilităților socio - emoționale 

Durata P.I.P.:  1 an 

Obiective Conținuturi Metode și mijloace 

realizate 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale de 

apreciare a 

rezultatelor 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

COGNITIV 

-să sorteze obiecte, 

jucării din sala de 

grupă 

-să grupeze 

obiectele după un 

criteriu dat: formă, 

culoare, 

mărime(mare, mic) 

 

 

 

 

-jocuri și exerciții 

de sortare  a 

obiectelor din sala 

de grupă 

-jocuri și exerciții 

de sortare a 

jucăriilor 

/obiectelor după 

culori:roșu, 

galben,albastru 

-jocuri și exerciții 

 

observația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sortează  jucării, 

obiecte de grupă  

după criteriul formei, 

culorii,mărimii 

-grupează  jucăriile 

după formă, mărime 

sau culoare 

-așază 

jucăriile/obiectele pe, 

sub,  lângă 

 

 

-evaluare orală,  

 

 

 

-evaluarea 

contintinuă se va 

realiza prin 

utilizarea 

aprecierilor verbale 

și sublinierea 

progresului  

realizat în 
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-să aranjeze 

obiectele pe, sub, 

lângă 

 

 

 

 

COMUNICARE  ȘI 

LIMBAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de sortare a 

obiectelor după 

mărime(mare, mic) 

-jocuri și exerciții 

de plasare  a 

obiectelor în 

pozițiile  spațiale 

indicate de 

educatoare ( pe , 

sub, lângă) 

-să indice/ aducă 

obiectele denumite 

de adult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să execute acțiuni 

de prindere a 

mingii, de 

manipulare a 

 

 

 

 

 

 

 

LIMBAJ 

PERCEPTIV: 

-obiecte,obiecte de  

diferite culori/ mărimi, 

- obiecte situate  în 

diferite poziții spațiale  

-jocuri și exerciții 

indicate / aducere a 

obiectelor deo anumită 

culoare , mărime 

-jocuri și exerciții de 

executare 

/recunoaștere a unor  

acțiuni simple 

 

 

 

LIMBAJ EXPRESIV 

-jocuri și exerciții de 

ascultare și 

identificare a unor 

semnale  sonore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-indică/aduce 

obiectele numite de 

adult 

 

 

 

-indică/aduce jucăriile 

mari, mici numite de 

adult de diferite  

culori 

-indică /aduce 

jucăriile plasate într-o 

anumită poziție 

spațială numită de 

adult  ex. cubul  de pe 

masă, 

reacționează la 

stimuli  sonori 

 

redă verbal  anumite 

onomatopee 

 

rezolvarea fiecărei 

sarcini  

-aprecieri  

stimulative: 

aplauze, fete 

zambitoare; 
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PSIHOMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiectelor 

-să rupă hârtia,să 

mototolească hârtia,  

-să înșire mărgele 

cu orificiu mare 

zgomote, sunete, 

onomatopee(tit-tit= 

claxonul mașinii) 

-jocuri și exerciții de 

nobilitate a apartului 

verbal 

„ Suntem grași” -

umflăm obrajii  

“ Suntem slabi”  –suge 

obrajii  

Suflăm păpădia  

-jocuri și exerciții  de 

denumire a obiectelor, 

jucăriilor  deja 

manipulate, sarcinile 

venind de la personaje 

surpriză/educatoare   

-exerciții  pentru 

dezvoltarea 

motricității fine : 

mototolire, rupere, 

înșirare 

Ex: “ Mâncare pentru 

puișori” , „  Mărgele 

pentru păpușă ” 

-Incastru, puzzle 

 

 

execută exerciții de 

dezvoltare a 

aparatului articulator 

 

 

 

 

denumește obiectele 

în silabe prin imitație, 

repetiții simple 

 

 

 

 

 

 

-rupe, mototolește 

hârtia 

-înșiră mărgele cu 

orificiu mare 

Se insistă pe 

pronunțarea  

cuvintelor scurte 

susținută de 

motivația  

extrinseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare continuă 

prin aprecieri 

stimulative pentru 

fiecare sarcină 

corect realizată 
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Evaluare periodica: semestrial, anual 

Dificultati intampinate: -   refuză  uneori să  participe / să ducă sarcinile la bun sfârșit 

 

Metode cu impact  

-pozitiv:  jocul, exercițiul, aplicații practice 

-negativ:  exercițiile cu materiale 2D (imagini) 

Revizuirea programului:  semestrial 

Recomandări:  Integrarea în grădinița de masă cu servicii educaționale de sprijin și plan de intervenție personalizat 

Recomandări:  Integrarea în grădinița de masă cu servicii educaționale de sprijin și plan de intervenție personalizat. 

Intervenția va fi realizată cu  echipe de caz :   educatoarele - Borodei Raluca …………………………………..   
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT (PIP) 

Prof. Inv.Primar Dumitru Violeta Marinela 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Piteşti 

Numele şi prenumele beneficiarului: G. D. P. 

Data şi locul naşterii: 2009-Bucureşti 

Domiciliul: jud. Argeş  

Şcoala/Instituţia: Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Structura Şcoala Gimnazială Nr.1 

Piteşti Clasa Pregătitoare  

Echipa de lucru (prof. itinerant, prof. diriginte, prof. psiholog, profesorii de la clasă ) 

Director prof.Niculae Adrian,prof. itinerant Boboc Mihaela, prof înv. Primar Bădeaţă 

Denisie Mihaiela, prof. înv. Primar Dumitru Violeta Marinela, prof. psiholog Solomon Cornelia, 

prof. Preda Victorita, prof. Panaitescu Costina, prof. Urdea Cristian  

Nr. certificat COSP: 2811/25.07.2018 

Date generale : Mintal Grav 

Aspecte educaţionale: Prezinta cerinţe educaţionale speciale care necesită adaptare curriculară 

Perioada de implementare: 1.11.2019-12.06.2020 

Domeniile /ariile principale de intervenţie  

1. Consiliere psihopedagogică 

2. Discipline studiate 

a) Comunicare în limba română 

b) Matematică şi explorarea mediului 

c) Arte vizuale şi abilităţi practice 

d) Muzică şi mişcare 

e) Dezvoltare personală 

f) Limba engleză 

g) Educaţie fizică 

h) Religie ortodoxă 

 

Obiective generale ale intervenţiei  

- integrarea şcolară şi socială 

- stimulare cognitivă 

- consiliere psihologică a copilului şi familiei 

Obiective specifice ale intervenţiei(fiecare membru al echipei de lucru stabileşte obiectivele 

specifice) 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2564 
 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

1. Consiliere psihopedagogică 

 

a) Emoţional şi comportamental – activităţi la nivelul clasei de elevi organizate de profesorul din cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

 

Obiective specifice: 

O1. Aplicarea în practică a principiilor managementului comportamental 

O2. Autocontrolul (managementul emotiilor): controlul impulsurilor, managementul furiei, maniei, dorinta de adevar, constiinciozitatea 

adaptabilitatea, inovarea, disciplina 

O3.Asimilarea unor modalităţi de intervenție comportamentală pentru a facilita și integra cu ușurință relația profesor-elev,elev-elev. 

O4. Facilitează înţelegerea cauzelor apariției anumitor comportamente problematice și abordarea acestora din mai multe perspective; 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si instrumente de 

evaluare 

O1 Ce culoare au emotiile mele? 

 

interactiune de grup: 

provocari, dialog, 

dezbateri, tehnici de 

identificare a emoțiilor. 

SEM I  Elevii reușesc să 

identifice propriile 

emoții  

Chestionar de feed-back 

O2 Cum mă văd eu, cum mă văd 

ceilalți. 

Interactivitate, exercitii 

de autocunoastere și 

acceptare reciprocă 

SEM II  

Elevii împart obiecte și 

împãrtãșesc experiențe 

cu colegii; 

Chestionar de feed-back 

 

https://www.psihologpentrucopii.ro/2011/07/joc-ce-culoare-au-emotiile-mele/
https://www.psihologpentrucopii.ro/2012/02/joc-cum-ma-vad-eu-cum-ma-vad-ceilalti/
https://www.psihologpentrucopii.ro/2012/02/joc-cum-ma-vad-eu-cum-ma-vad-ceilalti/
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b) Abilităţi sociale – activităţi la nivelul clasei de elevi organizate de profesorul diriginte 

Obiective specifice: 

O1.  ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ – TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII 

O2. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ – 

TEHNICI DE STIMULARE A 

CREATIVITĂŢII 

Fișe de lucru 

SEM I  

Exerciţii de stimulare a 

creativităţii 

Chestionar de feed-

back 

O2 COMUNICARE ŞI 

ABILITĂŢI SOCIALE 

Fișe de lucru 

SEM II 

Realizarea unor postere, 

pliante despre diversitate 

şi diferenţele culturale 

Chestionar de feed-

back 

 

2. Discipline studiate 

 

a) Comunicare în limba română 

Competenţe specifice: 

C1 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate 

C2 . Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

C3. . Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise 

 

 

Competenţe Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

C1 

 

 

 

Comunicare orală (ascultare, 

vorbire, interacţiune)   

 

 

-audierea unor povestiri 

simple,  

-utilizarea imaginilor pentru 

indicarea semnificatiei unui 

 An școlar 

2019-2020 

-Formulează enunţuri 

simple corecte, referitoare 

la activtăţile desfăşurate. 

 

Evaluare prin probe 

orale  

Observarea sistematica 

a comportamentului  
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mesaj audiat 

-completarea orala a unor 

enunţuri cu elemente din 

textul audiat 

Formulare de intrebari si 

raspunsuri pe baza textelor 

audiate 

-conversaţia, explicatia, 

exerciţiul, dramatizarea 

 

 

 

 Formulează răspunsuri la 

întrebările adresate de 

colegi 

 

 

 

Fise de inregistrare a 

progresului 

C2 

 

Elemente de construcţie a 

comunicării 

A saluta, a se prezenta, a 

formula o rugăminte, o idee, o 

cerere. 

Oferirea unor informatii despre 

identitatea proprie 

 

-dialoguri despre şcoală,  

sala de clasă, colegi, familie  

-numărători melodice 

insoţite de mişcare 

-jocuri de pronunţie a 

cuvintelor 

 

-conversatia, demonstratia, 

exercitiul, joc de rol  

 

 

 Creşte frecvenţa 

comportamentelor 

adecvate  

Îşi adaptează comunicarea 

în funcţie de partenerul de 

dialog 

 

Evaluare prin probe 

orale  

Observarea sistematica 

a comportamentului  

Fise de inregistrare a 

progresului 

C3 Citire/ lectură 

Cartea, direcţii de orientare in 

pagină 

Literele mici şi mari de tipar  

 

-exerciţii de recunoaştere a 

literelor, 

-exerciţii de citire a 

etichetelor din clasa,  

 -realizarea de 

corespondenţe  intre cuvinte 

cu 1-2 silabe si imagini ale 

 Recunoaşte literelor mici 

şi mari de tipar şi de mână  

 Citeşte cuvinte formate 

din 1-2 silabe  

 Citeşte propoziţii 

alcătuite din 2- 3 cuvinte. 

 

Evaluare prin probe 

orale  

Observarea sistematica 

a comportamentului  

Fise de inregistrare a 

progresului 
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obiectelor din mediul 

apropiat 

-exerciţii de ordonare a unor 

silabe, 

-  memorarea unor poezii 

- observarea  unor carti cu 

imagini 

-formularea de propozitii pe 

baza unor imagini 

-conversatia, exerciţiul, 

demonstratia, observatia, 

jocul didactic 

 

 

 

b) Matematică şi explorarea mediului 

Competenţe specifice: 

C1 Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 10 

C2 Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-10. 

 

Competenţe Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

C1 Numerele naturale 0-31 : 

recunoaştere, formare, citire, 

scriere (cu cifre), comparare, 

ordonare: 

- de la 0 la 31 

 

 

Exerciţii de numărare a 

elementelor unei mulţimi 

Exercitii de citire şi scriere a 

numerelor de la 0 la 31 

Exercitii de comparare si de 

ordonare a numerelor 0-31 

 Exercitiul, explicatia, 

An școlar 

2019-2020 

 

 Asociază mulţimi 

(alcătuite din obiecte 

identice, uşor de numărat) 

cu numărul lor/ cardinalul 

mulţimii 

Numără corect, crescător 

Evaluare prin probe 

orale şi scrise 

Aprecieri stimulative 

 Fise/ caiete de lucru 

 Portofoliul elevei 

Fise de inregistrare a 

progresului  
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observatia, demonstratia, 

jocul didactic 

şi descrescător, din 1 in 1, 

în concentrul 0-31. 

  Utilizează corect 

semnele <, > ,= pentru a 

compara numere naturale 

in concentrul 0-31 

 Scrie corect numerele de 

la 0 la 31 pe reţeaua 

caietului de matematică 

C2 Adunarea şi scăderea în 

concentrul 0 – 31, prin numărare 

Adunarea şi scăderea în 

concentrul 0 – 31fără trecere 

peste ordin, prin numărare/cu 

suport intuitiv 

 

 

 

Exercitii de numărare cu pas 

dat ( ex. din 2 în 2, din 3 în 

3), cu suport intuitive 

Exercitii de compunere şi 

descompunere a unor 

mulţimi de obiecte având 

drept cardinal un număr de 

elemente mai mic decât 10; 

 

Rezolvare de exerciţii de 

adunare şi scădere cu 

1-5 unităţi în concentrul 0-31 

şi verificarea operaţiilor 

efectuate prin numărare de 

obiecte/prin 

desene; 

 

Exercitiul, explicatia, 

observatia, demonstratia, 

jocul didactic 

 

 Numără corect in 

concentrul 0-31. 

Efectuează corect 50-60% 

din exerciţiile de adunare 

şi scădere  cu numere 

naturale de la 0 la 31, 

utilizând simbolurile +, –, 

= în scrierea unui 

exerciţiu. 

Evaluare prin probe 

orale şi scrise 

Aprecieri stimulative 

 Fise/ caiete de lucru 

 Portofoliul elevei 

Fise de inregistrare a 

progresului 
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c) Arte vizuale şi abilităţi practice 

Competente specifice: 

C1 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicatii simple, specifice artelor vizuale 

 C2 Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile 

 

 

Competenţe  Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

C1 Elemente de limbaj plastic: 

punct, linie, nod, pată, formă 

 Domenii de activitate: desen, 

pictură modelaj, colaj 

 

Folosirea liniei cu scop de 

contur şi cu scop 

decorativ în 

aplicaţii/compoziţii  liber 

alese 

- explorarea modalităţilor de 

exprimare a ideilor şi 

sentimentelor prin mijloacele 

artei vizuale şi ale 

tehnologiei 

- conversaţia, explicaţia, 

demonstraţia, observaţia, 

exerciţiul 

 Realizeaza compoziţii 

plastice simple utilizând 

tehnicile de lucru invaţate.  

 Pastrează in ordine 

lucrurile personale 

 

 

Probe orale si practice s 

 Observarea sistematica 

 Portofoliul elevei 

C2 Materiale şi instrumente : 

hârtie , pensulă acuarele, 

foarfece, lipici, plastilina, fire 

textile 

 Tehnici de lucru: decupare, 

desenare, pensulatie, colaj,  

amprentare, mototolire, rupere, 

Exerciţii de numire a 

materialelor, instrumentelor 

şi tehnicilor utilizate 

- jocuri de asociere formă-

culoare; 

- gruparea unor instrumente 

şi materiale în funcţie de 

 Recunoaste materialele si 

instrumentele cu care 

lucreaza 

 Utilizeaza corect 

materialele şi 

instrumentele de lucru 

 Pastrează in ordine 

Probe orale si practice s 

 Observarea sistematica 

 Portofoliul elevei 
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rasucire 

  

 

 

domeniu (aceasta foloseşte la 

desen, pictură, modelaj, 

construcţii, confecţii, foto-

video); 

-realizarea  de colaje, jucarii, 

obiecte decorative 

- conversaţia, explicaţia, 

demonstraţia, observaţia, 

exerciţiul 

 

lucrurile personale 

Realizeaza lucrari simple 

utilizând tehnicile de lucru 

invaţate. 

 

 

d) Muzică şi mişcare 

Competenţe specifice: 

C1 Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-melodice simple şi repetate 

C2 Cântarea individuală sau în grup, asociind  mişcarea sugerată de text şi de ritm 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

C1 Cântare vocală  

 Cântare instrumentală – percuţie 

corporala  

 Jucării muzicale improvizate 

  

Audierea cânteelor 

demonstrate de cadrul  

didactic  sau redate cu 

ajutorul mijloacelor tehnice 

Însuşirea după auz a 

cântecelor, prin demonstrarea 

lor de către cadrul didactic 

sau cu ajutorul mijloacelor 

tehnice, urmată 

de preluarea intuitivă / 

receptarea lor de către copil 

An școlar 

2019-2020 

Interpretarea unor cântece 

însuşite după auz 

 Participarea  la jocurile 

copiilor   

Probe orale  

Observarea sistematică 

Aprecieri stimulative 

   



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2571 
 

 Jocuri inspirate de cantece 

 

Demonstraţia, exerciţiul, 

jocul didactic 

 

C2 Cântarea în grup și individual - 

Poziția, emisia naturală, dicția, 

tonul, semnalul de început. 

Sincronizarea 

Mişcări libere pe muzică 

Mişcări sugerate de textul 

cântecului 

 

 

Exerciţii de improvizaţie, de 

dans, interpretarea cântecelor 

insoţite de mişcare 

Reproducerea în colectiv şi 

individual a cântecelor 

însuşite intuitiv, pronunţând 

corect cuvintele 

 

Demonstraţia, exerciţiul, 

jocul didactic 

 

 

Executarea unor mişcări 

sugerate de text  

Reproducerea în grup a 

cântecelor însuşite intuitiv, 

respectând sincronizarea 

Probe orale  

Observarea sistematică 

Aprecieri stimulative 

   

 

e) Dezvoltarea personală 

Competenţe specifice: 

C1 Să dezvolte deprinderi de autonomie personală  

C2  Să dezvolte abilităţi socio-afective adecvate cu copiii şi adulţii  

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

C1 Activităţi  de orientare pe un 

traseu cunoscut (in cadrul scolii \)  

Însusirea modalităţilor de a obţine 

informaţii  

Activităţi  de consolidare a 

deprinderilor de îmbrăcare şi 

Jocul de rol  

Exersarea comportamentelor 

în  mediul real  

Problematizarea 

Întarirea comportamentelor 

adecvate .  

An școlar 

2019-2020 

Se deplasează singură in 

cadrul şcoli, la sala de 

sport, cabinetul de sprijin  

Cunoaşte drumul către 

domiciliu 

Încheie nasturi, leagă 

Evaluare prin probe 

practice- joc de rol  

 Observarea sistematica 

a comportamentului  

Discutii cu colegii  

Intarirea pozitiva   
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igienă  

 

 şireturi,  

Are grijă de obiectele 

personale 

 

Intarirea 

comportamentelor 

adecvate  

C2 Exersarea abilităţilor de 

relaţionare adecvată  în grupul de 

elevi şi cu adulţii (formularea de 

cereri, folosirea formulelor de 

adresare adecvate ) 

Activităţi pentru dezvoltarea 

abilităţilor de exprimare adecvată 

a emoţiilor 

 

Jocul de rol – marionete  

Modelare comportamentala  

Studiul de caz – fişe cu 

imagini a unor 

comportamente  

Problematizarea  

 

 

Creşte frecvenţa 

comportamentelor 

adecvate  

(salută , întreabă ,cere 

folosind formule 

politicoase )  

Îşi adaptează comunicarea 

în funcţie de partenerul de 

dialog 

Îşi manifestă emoţiile în 

mod adecvat . 

Evaluare prin probe 

practice- joc de rol  

 Observarea sistematica 

a comportamentului  

Discutii cu colegii  

Intarirea pozitiva   

 

 

Întărirea 

comportamentelor 

adecvate  

 

 

 

f) Limba engleză 

Obiective specifice: 

O1. Reproducerea unor cantece,poezii 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 Participarea la jocuri de 

comunicare 

 

Literele alfabetului 
SEM  I+ 

SEM II 

Reuseste sa invete partial 

din litere 

Repetitia 
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h) Religie ortodoxă 

Obiective specifice: 

O1. Cunoasterea invataturilor sf.scripturi 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 Rugaciunea in viata crestinilor 

 

Lectura,memorarea 
SEM I 

Lectureaza,recita o 

rugaciune 

Evaluare orala 

O2 Hristos și copiii Predare învățare SEM II Descrierea lui Hristos Evaluare orala 
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3. Evaluarea periodica (la finalul lunii) 

• Obiective realizate 

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

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

......... Dificultati intampinate 

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

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

......... 

• Metode cu impact ridicat: 

- pozitiv 

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

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

- negativ 

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

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

4. Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica (in functie de rezultatele evaluarilor periodice) 

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

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

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

Recomandari particulare 

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

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

............................................................................................................................................................................  
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Modul de implicare a parintilor in program 

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

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

.....................  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Mazilu Simona 

 prof.învaţământ preşcolar Grădiniţa nr.35, Bucureşti 

 

 

NUMELE SI PRENUMELE: A.B. 

DATA NASTERII: 2014 

GRUPA: grupa mare 

ANUL SCOLAR: 2019-2020 

DIAGNOSTICUL: Autism, grad uşor. 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: educatoare, consilierul scolar, părinţii 

SCOPUL – dezvoltarea potenţialului cognitiv în vederea integrării în activităţile grupei 

OBIECTIVE: 

✓ PE TERMEN SCURT 

• să ia parte la activitatile de învăţare în grup 

• să lucreze pe sarcini de 5-7 minute înpreună cu grupa 

• să  spună în funcţie de context: „mulţumesc”, „te rog”, „bună ziua”, „la revedere” 

• sa recunoasca persoane sau personaje fara sa foloseasca functia vizuala (numai prin intermediul 

auzului si tactului) 

• să-şi aştepte rândul în diverse situaţii 

• să coopereze, sa facă schimb de obiecte în joc 

• să lovească mingea cu piciorul 

• să coboare scările păşind alternativ 

• să ţină creionul cu trei degete 

✓ PE TERMEN LUNG 

• Dezvoltarea abilităţilor relaţionale şi a comportamentelor emoţionale 

• Cresterea nivelului de dezvoltare motrica 

• Dezvoltarea exprimării orale, inţelegerea si utilizarea  semnificatiilor  verbale 

DURATA PROGRAMULUI: sem. I 

DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: Educarea atenţiei şi voinţei 

DATA ELABORARII PIP :  octombrie 

DATA REVIZUIRII  PIP : februarie 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

operaţionale 

Strategii de 

terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare şi aprecierea evoluţiei 

 

Indicatori 

 

Instrumente 

 - să lucreze pe 

sarcini de 5-7 

minute 

 

- sa spună în 

funcţie de 

context: 

“multumesc”,”te 

rog”. 

- să recunoască 

persoane sau 

personaje fără să 

folosească 

funcţia vizuală 

(numai prin 

intermediul 

auzului şi 

tactului) 

- să-şi aştepte 

rândul în diverse 

situaţii. 

 

- să lovească 

mingea cu 

piciorul 

observaţia, 

jocul didactic, 

exerciţiul, 

explicaţia,  

exerciţiul, 

explicaţia, 

joc didactic, 

lucru individual 

 

conversaţia, 

explicaţia, 

exerciţiul, 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

demonstraţia 

 

 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

2 şedinte 

 

 

 

2 şedinte 

 

 

 

 

4 şedinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe tot 

parcursul 

semestrului 

 

pe tot 

parcursul 

semestrului 

- exercitii de sortare a 

obiectelor dupa anumite 

criterii; 

                                         

- sa cunoasca si sa raspunda 

la formulele de politete 

 

 

 

- identificarea aspectelor 

care nu se potrivesc în 

construcția unei imagini sau 

unui text; 

- exerciţii de realizare 

corectă a acordului 

predicatului cu subiectul;  

 

  

Joc de rol ce presupune mai 

mulţi participanţi 

 

 

Exerciţii de lovire a mingii 

-fisa de lucru 

-tabla 

Logico 

 

-cartonase cu 

imagini 

-joc de rol 

-jucării de 

pluș 

Jocul  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse 

obiecte 

necesare la 

jocul de rol 

Minge 
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT (PIP) 

Prof înv. primar Bădeaţă Denisie Mihaiela   

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”  Piteşti                       

Numele şi prenumele beneficiarului: O. S. 

Data şi locul naşterii: 2009-Piteşti 

Domiciliul: jud. Argeş  

Şcoala/Instituţia: Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Structura Şcoala Gimnazială Nr.1 

Piteşti Clasa Pregătitoare Step by Step 

Echipa de lucru (prof. itinerant, prof. diriginte, prof. psiholog, profesorii de la clasă ) 

Director prof.Niculae Adrian,prof. itinerant Boboc Mihaela, prof înv. Primar Bădeaţă Denisie 

Mihaiela, prof. înv. Primar Dumitru Violeta Marinela, prof. psiholog Solomon Cornelia, prof. Preda 

Victorita, prof. Panaitescu Costina, prof. Urdea Cristian  

Nr. certificat COSP: 2891/18.09.2018 

Date generale : Tulburare de spectru autist, tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție 

întârziere ușoară în dezvoltarea psihică. 

Aspecte educaţionale: Prezinta cerinţe educaţionale speciale care necesită adaptare curriculară 

Perioada de implementare: 1.11.2019-12.06.2020 

Domeniile /ariile principale de intervenţie  

3. Consiliere psihopedagogică 

4. Discipline studiate 

i) Comunicare în limba română 

j) Matematică şi explorarea mediului 

k) Arte vizuale şi abilităţi practice 

l) Muzică şi mişcare 

m) Dezvoltare personală 

n) Limba engleză 

o) Educaţie fizică 

p) Religie ortodoxă 

 

Obiective generale ale intervenţiei  

- integrarea şcolară şi socială 

- stimulare cognitivă 

- consiliere psihologică a copilului şi familiei 

 

Obiective specifice ale intervenţiei 

(fiecare membru al echipei de lucru stabileşte obiectivele specifice) 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

5. Consiliere psihopedagogică 

 

c) Emoţional şi comportamental – activităţi la nivelul clasei de elevi organizate de profesorul din cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

 

Obiective specifice: 

O1. Aplicarea în practică a principiilor managementului comportamental 

O2. Autocontrolul (managementul emotiilor): controlul impulsurilor, managementul furiei, maniei, dorinta de adevar, constiinciozitatea 

adaptabilitatea, inovarea, disciplina 

O3.Asimilarea unor modalităţi de intervenție comportamentală pentru a facilita și integra cu ușurință relația profesor-elev,elev-elev. 

O4. Facilitează înţelegerea cauzelor apariției anumitor comportamente problematice și abordarea acestora din mai multe perspective; 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si instrumente de 

evaluare 

O1 Ce culoare au emotiile mele? 

 

interactiune de grup: 

provocari, dialog, 

dezbateri, tehnici de 

identificare a emoțiilor. 

SEM I  Elevii reușesc să 

identifice propriile 

emoții  

Chestionar de feed-back 

O2 Cum mă văd eu, cum mă văd 

ceilalți. 

Interactivitate, exercitii 

de autocunoastere și 

acceptare reciprocă 

SEM II  

Elevii împart obiecte și 

împãrtãșesc experiențe 

cu colegii; 

Chestionar de feed-back 

 

https://www.psihologpentrucopii.ro/2011/07/joc-ce-culoare-au-emotiile-mele/
https://www.psihologpentrucopii.ro/2012/02/joc-cum-ma-vad-eu-cum-ma-vad-ceilalti/
https://www.psihologpentrucopii.ro/2012/02/joc-cum-ma-vad-eu-cum-ma-vad-ceilalti/
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d) Abilităţi sociale – activităţi la nivelul clasei de elevi organizate de profesorul diriginte 

Obiective specifice: 

O1.  ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ – TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII 

O2. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ – 

TEHNICI DE STIMULARE A 

CREATIVITĂŢII 

Fișe de lucru 

SEM I  

Exerciţii de stimulare a 

creativităţii 

Chestionar de feed-

back 

O2 COMUNICARE ŞI 

ABILITĂŢI SOCIALE 

Fișe de lucru 

SEM II 

Realizarea unor postere, 

pliante despre diversitate 

şi diferenţele culturale 

Chestionar de feed-

back 

 

6. Discipline studiate 

g) Comunicare în limba română 

Competenţe specifice: 

C1 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate 

C2 . Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

C3. . Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise 

 

 

Competenţe Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

C1 

 

 

 

 

Comunicare orală (ascultare, 

vorbire, interacţiune)   

 

 

 

-audierea unor povestiri 

simple,  

-utilizarea imaginilor pentru 

indicarea semnificatiei unui 

mesaj audiat 

An școlar 

2019-2020 

-Formulează enunţuri 

simple corecte, referitoare 

la activtăţile desfăşurate. 

 

 Formulează răspunsuri la 

Evaluare prin probe 

orale  

Observarea sistematica 

a comportamentului  

Fise de inregistrare a 
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-completarea orala a unor 

enunţuri cu elemente din 

textul audiat 

Formulare de intrebari si 

raspunsuri pe baza textelor 

audiate 

-conversaţia, explicatia, 

exerciţiul, dramatizarea 

 

 

 

întrebările adresate de 

colegi 

 

 

 

progresului 

C2 

 

Elemente de construcţie a 

comunicării 

A saluta, a se prezenta, a 

formula o rugăminte, o idee, o 

cerere. 

Oferirea unor informatii despre 

identitatea proprie 

 

-dialoguri despre şcoală,  

sala de clasă, colegi, familie  

-numărători melodice 

insoţite de mişcare 

-jocuri de pronunţie a 

cuvintelor 

 

-conversatia, demonstratia, 

exercitiul, joc de rol  

 

 

 Creşte frecvenţa 

comportamentelor 

adecvate  

Îşi adaptează comunicarea 

în funcţie de partenerul de 

dialog 

 

Evaluare prin probe 

orale  

Observarea sistematica 

a comportamentului  

Fise de inregistrare a 

progresului 

C3 Citire/ lectură 

Cartea, direcţii de orientare in 

pagină 

Literele mici şi mari de tipar  

 

-exerciţii de recunoaştere a 

literelor, 

-exerciţii de citire a 

etichetelor din clasa,  

 -realizarea de 

corespondenţe  intre cuvinte 

cu 1-2 silabe si imagini ale 

obiectelor din mediul 

 Recunoaşte literelor mici 

şi mari de tipar şi de mână  

 Citeşte cuvinte formate 

din 1-2 silabe  

 Citeşte propoziţii 

alcătuite din 2- 3 cuvinte. 

 

Evaluare prin probe 

orale  

Observarea sistematica 

a comportamentului  

Fise de inregistrare a 

progresului 
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apropiat 

-exerciţii de ordonare a unor 

silabe, 

-  memorarea unor poezii 

- observarea  unor carti cu 

imagini 

-formularea de propozitii pe 

baza unor imagini 

-conversatia, exerciţiul, 

demonstratia, observatia, 

jocul didactic 

 

 

 

h) Matematică şi explorarea mediului 

Competenţe specifice: 

C1 Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 10 

C2 Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-10. 

 

Competenţe Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

C1 Numerele naturale 0-31: 

recunoaştere, formare, citire, 

scriere (cu cifre), comparare, 

ordonare: 

- de la 0 la 31 

 

 

 

Exerciţii de numărare a 

elementelor unei mulţimi 

Exercitii de citire şi scriere a 

numerelor de la 0 la 31 

Exercitii de comparare si de 

ordonare a numerelor 0-31 

 Exercitiul, explicatia, 

observatia, demonstratia, 

An școlar 

2019-2020 

 

 Asociază mulţimi 

(alcătuite din obiecte 

identice, uşor de numărat) 

cu numărul lor/ cardinalul 

mulţimii 

Numără corect, crescător 

şi descrescător, din 1 in 1, 

Evaluare prin probe 

orale şi scrise 

Aprecieri stimulative 

 Fise/ caiete de lucru 

 Portofoliul elevei 

Fise de inregistrare a 

progresului  
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 jocul didactic în concentrul 0-31. 

  Utilizează corect 

semnele <, > ,= pentru a 

compara numere naturale 

in concentrul 0-31 

 Scrie corect numerele de 

la 0 la 31 pe reţeaua 

caietului de matematică 

C2 Adunarea şi scăderea în 

concentrul 0 – 10, prin numărare 

Adunarea şi scăderea în 

concentrul 0 – 10 fără trecere 

peste ordin, prin numărare/cu 

suport intuitiv 

 

 

 

Exercitii de numărare cu pas 

dat ( ex. din 2 în 2, din 3 în 

3), cu suport intuitive 

Exercitii de compunere şi 

descompunere a unor 

mulţimi de obiecte având 

drept cardinal un număr de 

elemente mai mic decât 10; 

 

Rezolvare de exerciţii de 

adunare şi scădere cu 

1-5 unităţi în concentrul 0-31 

şi verificarea operaţiilor 

efectuate prin numărare de 

obiecte/prin 

desene; 

 

Exercitiul, explicatia, 

observatia, demonstratia, 

jocul didactic 

 

 Numără corect in 

concentrul 0-31. 

Efectuează corect 50-60% 

din exerciţiile de adunare 

şi scădere  cu numere 

naturale de la 0 la 31, 

utilizând simbolurile +, –, 

= în scrierea unui 

exerciţiu. 

Evaluare prin probe 

orale şi scrise 

Aprecieri stimulative 

 Fise/ caiete de lucru 

 Portofoliul elevei 

Fise de inregistrare a 

progresului 
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i) Arte vizuale şi abilităţi practice 

Competente specifice: 

C1 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicatii simple, specifice artelor vizuale 

 C2 Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile 

 

 

Competenţe  Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

C1 Elemente de limbaj plastic: 

punct, linie, nod, pată, formă 

 Domenii de activitate: desen, 

pictură modelaj, colaj 

 

Folosirea liniei cu scop de 

contur şi cu scop 

decorativ în 

aplicaţii/compoziţii  liber 

alese 

- explorarea modalităţilor de 

exprimare a ideilor şi 

sentimentelor prin mijloacele 

artei vizuale şi ale 

tehnologiei 

- conversaţia, explicaţia, 

demonstraţia, observaţia, 

exerciţiul 

An școlar 

2019-2020 

Realizeaza compoziţii 

plastice simple utilizând 

tehnicile de lucru invaţate.  

 Pastrează in ordine 

lucrurile personale 

 

 

Probe orale si practice s 

 Observarea sistematica 

 Portofoliul elevei 

C2 Materiale şi instrumente : 

hârtie , pensulă acuarele, 

foarfece, lipici, plastilina, fire 

textile 

 Tehnici de lucru: decupare, 

desenare, pensulatie, colaj,  

amprentare, mototolire, rupere, 

rasucire 

Exerciţii de numire a 

materialelor, instrumentelor 

şi tehnicilor utilizate 

- jocuri de asociere formă-

culoare; 

- gruparea unor instrumente 

şi materiale în funcţie de 

domeniu (aceasta foloseşte la 

 Recunoaste materialele si 

instrumentele cu care 

lucreaza 

 Utilizeaza corect 

materialele şi 

instrumentele de lucru 

 Pastrează in ordine 

lucrurile personale 

Probe orale si practice s 

 Observarea sistematica 

 Portofoliul elevei 
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desen, pictură, modelaj, 

construcţii, confecţii, foto-

video); 

-realizarea  de colaje, jucarii, 

obiecte decorative 

- conversaţia, explicaţia, 

demonstraţia, observaţia, 

exerciţiul 

 

Realizeaza lucrari simple 

utilizând tehnicile de lucru 

invaţate. 

 

 

j) Muzică şi mişcare 

Competenţe specifice: 

C1 Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-melodice simple şi repetate 

C2 Cântarea individuală sau în grup, asociind  mişcarea sugerată de text şi de ritm 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

C1 Cântare vocală  

 Cântare instrumentală – percuţie 

corporala  

 Jucării muzicale improvizate 

  

Audierea cânteelor 

demonstrate de cadrul  

didactic  sau redate cu 

ajutorul mijloacelor tehnice 

Însuşirea după auz a 

cântecelor, prin demonstrarea 

lor de către cadrul didactic 

sau cu ajutorul mijloacelor 

tehnice, urmată 

de preluarea intuitivă / 

receptarea lor de către copil 

 Jocuri inspirate de cantece 

An școlar 

2019-2020 

Interpretarea unor cântece 

însuşite după auz 

 Participarea  la jocurile 

copiilor   

Probe orale  

Observarea sistematică 

Aprecieri stimulative 
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Demonstraţia, exerciţiul, 

jocul didactic 

 

C2 Cântarea în grup și individual - 

Poziția, emisia naturală, dicția, 

tonul, semnalul de început. 

Sincronizarea 

Mişcări libere pe muzică 

Mişcări sugerate de textul 

cântecului 

 

 

Exerciţii de improvizaţie, de 

dans, interpretarea cântecelor 

insoţite de mişcare 

Reproducerea în colectiv şi 

individual a cântecelor 

însuşite intuitiv, pronunţând 

corect cuvintele 

 

Demonstraţia, exerciţiul, 

jocul didactic 

 

 

Executarea unor mişcări 

sugerate de text  

Reproducerea în grup a 

cântecelor însuşite intuitiv, 

respectând sincronizarea 

Probe orale  

Observarea sistematică 

Aprecieri stimulative 

   

 

k) Dezvoltarea personală 

Competenţe specifice: 

C1 Să dezvolte deprinderi de autonomie personală  

C2  Să dezvolte abilităţi socio-afective adecvate cu copiii şi adulţii  

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

C1 Activităţi  de orientare pe un 

traseu cunoscut (in cadrul scolii \)  

Însusirea modalităţilor de a obţine 

informaţii  

Activităţi  de consolidare a 

deprinderilor de îmbrăcare şi 

igienă  

Jocul de rol  

Exersarea comportamentelor 

în  mediul real  

Problematizarea 

Întarirea comportamentelor 

adecvate .  

 

An școlar 

2019-2020 

Se deplasează singură in 

cadrul şcoli, la sala de 

sport, cabinetul de sprijin  

Cunoaşte drumul către 

domiciliu 

Încheie nasturi, leagă 

şireturi,  

Evaluare prin probe 

practice- joc de rol  

 Observarea sistematica 

a comportamentului  

Discutii cu colegii  

Intarirea pozitiva   
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 Are grijă de obiectele 

personale 

Intarirea 

comportamentelor 

adecvate  

C2 Exersarea abilităţilor de 

relaţionare adecvată  în grupul de 

elevi şi cu adulţii (formularea de 

cereri, folosirea formulelor de 

adresare adecvate ) 

Activităţi pentru dezvoltarea 

abilităţilor de exprimare adecvată 

a emoţiilor 

 

Jocul de rol – marionete  

Modelare comportamentala  

Studiul de caz – fişe cu 

imagini a unor 

comportamente  

Problematizarea  

 

 

Creşte frecvenţa 

comportamentelor 

adecvate  

(salută , întreabă ,cere 

folosind formule 

politicoase )  

Îşi adaptează comunicarea 

în funcţie de partenerul de 

dialog 

Îşi manifestă emoţiile în 

mod adecvat . 

Evaluare prin probe 

practice- joc de rol  

 Observarea sistematica 

a comportamentului  

Discutii cu colegii  

Intarirea pozitiva   

 

 

Întărirea 

comportamentelor 

adecvate  

 

l) Limba engleză 

Obiective specifice: 

O1. Reproducerea unor cantece,poezii 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 Participarea la jocuri de 

comunicare 

 

Literele alfabetului 

SEM  I+II 

Reuseste sa invete partial 

din litere 

Repetitia 

 

 

 

h) Religie ortodoxă 

Obiective specifice: 

O1. Cunoasterea invataturilor sf.scripturi 
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Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 Rugaciunea in viata crestinilor 

 

Lectura,memorarea 
SEM I 

Lectureaza,recita o 

rugaciune 

Evaluare orala 

O2 Hristos și copiii Predare învățare SEM II Descrierea lui Hristos Evaluare orala 
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7. Evaluarea periodica (la finalul lunii) 

• Obiective realizate 

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

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

......................................................................................................... Dificultati intampinate 

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

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

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

• Metode cu impact ridicat: 

- pozitiv 

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

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

- negativ 

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

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

8. Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica (in functie de rezultatele 

evaluarilor periodice) 

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

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

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

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

Recomandari particulare 

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

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

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

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

Modul de implicare a parintilor in program 

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

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

.....................................................................................................................  
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT* 

pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

 

Zamfirache Nicoleta Ela 

Liceul Tehnologic „Alexe Marin”, Slatina 

 

C. INFORMAȚII GENERALE: 

Numele şi prenumele copilului/elevului: S.R.G. 

Reprezentantul legal al copilului: S.C. 

Data naşterii: 2005 

Domiciliul:  

Unitatea de învăţământ la care este înscris: Liceul Tehnologic .................... 

Clasa: 9 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. ............... emis de CJRAE .......... 

Valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională: întreaga perioadă a ciclului de 

învăţământ 

Data realizării PIP:   

Perioada de implementare PIP  (an școlar): 2020 / 2021 

Disciplina: Fizică 

Cadrul didactic care implementează PIP-ul: Zamfirache Nicoleta Ela 

Diagnostic: cerinţe educaţionale speciale 

 

EVALUARE INIŢIALĂ: 

Instrumente folosite în evaluare:  

• fişe de lucru      

• evaluare scrisă        

• probe practice (experimentale) 

• evaluare orală
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D.    PLANIFICAREA INTERVENȚIEI: 

OBIECTIVE  GENERALE: 

1. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora 

2. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale 

acestora 

3. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii 

 

Nr. 

ctr. 

 

Obiective specifice 

 

Conținuturi 

Perioada de 

intervenţie 

 

Obs.  
 

1. • Să clasifice corpurile după diferite criterii de 

clasificare (însuşiri); 

• Să clasifice substanţele după diferite criterii 

de clasificare (însuşiri); 

• Să enumere stările de agregare ale corpurilor 

şi substanţelor; 

• Corpuri şi substanţe: clasificare, exemple 

• Stările de agregare ale substanţelor: clasificare 

• Starea solidă: descriere, exemple 

• Starea lichidă: descriere, exemple 

 

Noiembrie-

Decembrie 

2021 

 

 

2. • Să descrie fiecare stare de agregare; 

• Să dea exemple de corpuri şi substanţe aflate 

în diferite stări de agregare; 

• Să explice deformarea corpurilor şi să 

efectueze experimental diferite deformări; 

• Starea gazoasă: descriere, exemple 

• Proprietăţile corpurilor şi substanţelor 

• Deformarea corpurilor 

 

 

Ianuarie 

2021 

 

 

3. • Să descrie starea termică a unui corp cu 

ajutorul simţului tactil; 

• Să efectueze experimente prin care să 

observe dilatarea corpurilor aflate în 

cele 3 stări de agregare; 

• Să măsoare diferite dimensiuni ale 

corpurilor (lungime, volum) înainte şi 

după dilatare; 

• Să recunoască cele mai importante 

mărimi fizice (timp, masă etc.) 

• Stările termice ale corpurilor (cald- rece) 

• Dilatarea termică a solidelor 

• Dilatarea termică a lichidelor 

• Dilatarea termică a gazelor 

• Unităţi de măsură 

• Dimensiunile corpurilor 

• Masa corpurilor: cântarul 

• Masa corpurilor: balanţa 

Februarie – 

martie 

2021 
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• Să clasifice unităţile de măsură ale 

mărimilor fizice cele mai folosite (timp, 

lungime, masă, capacitate); 

4. • Să transforme diferite unităţi de măsură în 

multipli şi/sau submultipli (m/cm, km/m, 

zile/ore/minute, kg/g. t/kg); 

• Să efectueze măsurări de lungime, distanţă, 

timp, masă, folosind corect instrumentele de 

măsură adecvate; 

• Echilibrul corpurilor 

• Măsurarea timpului – ceasul 

• Măsurarea timpului – cronometrul 

• Compunerea de cantităţi de lichide 

• Evaluare 

 

Aprilie 

2021 

 

 

5. • Să recunoască stările mecanice ale corpurilor 

(starea de mişcare şi de repaus); 

• Să dea exemple de corpuri aflate în cele două 

stări mecanice; 

• Să identifice reperul în diferite situaţii pentru 

înţelegerea noţiunii de relativitate a stării 

mecanice a unui corp; 

• Să clasifice traiectoriile corpurilor, exem-

plificând; 

• Să clasifice diferite mişcări după traiectorie 

şi viteză şi să recu-noască în practică ti-purile 

de mişcări ale corpurilor; 

• Să descrie diferite tipuri de mişcări: mişcarea 

rectilinie, circulară şi oscilatorie; 

 

 

• Starea de mişcare a corpurilor 

• Starea de repaus a corpurilor 

• Reperul 

• Traiectoria 

• Viteza 

• Tipuri de mişcări:  

- mişcarea rectilinie 

- mişcarea circulară; 

- mişcarea oscilatorie 

• Evaluare 

Mai – iunie 

2021 
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PLAN  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 
Prof.inv.preșc.Boroș Ioana- Bianca 

                                                                 Școala Gimnazială Nr.1 Abram,Județul Bihor 

 

Numele si prenumele elevului: B.M.M. 

Data  nașterii: 2015 

Domiciliul: ABRAM 

Grădinița/CU PROGRAM NORMAL ABRAM 

Nivelul grupei: II (mare) 

Data aplicării: octombrie 2020(An școlar 2020-2021) 

Psihodiagnostic :   

Deficiență mintală moderată IQ=52,Tulburări in achiziția limbajului expresiv,Tulburări de 

comportament,Carențe afectiv educative,MCC-DSV Perimembranos mare operat Nyha III. 

Grad de handicap -ACCENTUAT 

Starea de sanatate : relativ- bună, 

Echipa de interventie: BOROȘ IOANA-BIANCA –Prof.inv.preșc. 

                                     

                                     DOMENIUL DE  INTERVENȚIE EDUCAȚIONAL 

Informatii educationale 

Comportament cognitiv: 

- copilul are minime reprezentari despre mediul inconjurator corespunzătoare vârstei și nu are 

capacitatea de a observa sistematic; 

- volumul limbajului este sărac, se exprimă greoi, are tulburări de pronunție; 

- gândirea se manifestă doar in cazuri concrete, intuitive; 

- atenția este slab dezvoltată. 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizică corespunzătoare vârstei;(slăbuță) 

- cunoaște schema corporală; 

- are deprinderi de igienă personală și colectivă bine formate. 

Relații sociale: 

- este politicoasă cu personalul gradinitei 

- este un copil liniștit, foarte apropiat de educatoare și ingrijitoare, tată 

 -are uneori crize de nesiguranță 

- este sociabilă, colaborează cu colegii de grupă. 

Obiective pe termen lung: 

- ameliorarea pronunției și dezvoltarea exprimării orale; 

- dezvoltarea operatiilor gândirii și a calitătii acesteia; 

- recuperarea lacunelor datorate handicapului ușor de care suferă; 

- exersarea capacității de orientare spațială și temporală; 

- educarea comportamentului civilizat. 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE  INTERVENȚIE  PERSONALIZATĂ 

1.   DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE  

 

 

Obiective 

Metode și mijloace de 

realizare 

Perioada de         

timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Exersarea abilităţii de 

receptare a mesajului 

verbal şi nonverbal; 

-Să pronunțe corect 

sunetele limbii romane 

(vocale și consoane); 

-Să  pronunțe  numele și 

prenumele său. 

-Să formeze  propoziții 

simple. 

-Să cunoască numele 

tuturor copiilor, al doamnei 

educatoare, grupa din care 

face parte.  

Joc-exercitiu: 

„Pe mine mă cheamă…” 

 

Joc didactic:„ Spune ce vezi?” 

 

Convorbire: 

„Cum ne jucăm la grădiniță!” 

sept.2020 

nov. 2020 

 

 

periodic 

Identifică și 

numește toți 

copiii. 

Pronunță 

numele și 

prenumele cu 

ajutorul 

educatoarei. 

Denumește 

obiecte cu 

ajutorul 

educatatoarei. 

Orale 

            

Încurajarea și 

stimularea; 

Întărire pozitivă 

-Să recunoască vecinătățile 

sălii de clasă; 

-Să numească grupele 

vecine. (mică, mare, 

pregătitoare). 

Vizită în grădiniță și la 

celelalte grupe vecine. 

Dialogul. 

2-3 zile 

Sept. 2020 

Identifică și 

numește 

locurile cerute 

Deplasare prin 

grădiniță 

- Să pronunţe corect şi clar 

sunete, cuvinte şi enunţuri 

Exercitii de exprimare corectă 

a obiectelor și lucrurilor din 

3-30  

oct.2020 

Exprimă corect 

denumirea 

Aprecieri 

verbale  
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simple.  

- Să asocieze cuvântul 

potrivit  imaginii date. 

 

imaginea dată, identificarea 

culorilor și a obiectelor. 

Formulare de enunțuri simple. 

Joc didactic – „Denumește 

imaginea printr-un cuvânt!” 

( 4 săpt) obiectelor și 

lucrurilor 

cerute, singur 

sau cu ajutor. 

 

-Să recunoască părți 

componente ale corpului 

omenesc; 

-Să denumească părțile 

componente ale corpului 

omenesc, simțurile. 

Exercitiile de identificare a 

părților corpului omenesc și 

de exprimare corectă.  

Memorizare:  

„Chipul meu?”, „Ce am?” 

1-20 

nov. 2020 

(3 săpt) 

Se exprimă 

singur sau cu 

ajutor; 

Arată singur 

sau cu ajutor. 

Aprecieri 

stimulatoare. 

-Să numeasca membrii 

familiei sale. 

-Să cunoască puține 

informații despre fiecare 

membru. 

 

 

ALA - Joc de rol „De-a mama 

și de-a tata”, „De-a frații”, 

„De-a bunicii” etc. 

 

Exercitii de dezvotare a 

vocabularului. 

21-30 

nov.2020 

 

periodic 

Identifică 

membrii 

familiei, îi 

numește singur 

din fotografii 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

-Să denumească anotimpul, 

să numească cel puţin două  

caracteristici. 

-Să denumeasca culorile 

caracteristice. 

Exercitii de exprimare corectă 

a denumirii plantelor din 

imaginea dată şi de 

identificare a culorilor  

regăsite la plantele prezentate; 

Jocuri senzoriale; ,,Ce culoare 

are floarea?”, ,,Arată 

culoarea…” 

Mai 2021 

 

Exprimă corect 

denumirea 

anotimpului şi 

caracteristicile 

cu ajutor sau 

singur.  

Denumeşte 

culorile 

galben,verde. 

Aprecieri 

verbale și 

stimulente 

-Să asculte cu atenție un 

text literar și să rețină 

DLC- „Capra cu trei iezi”, 

„Povestea celor doi arici: 

Ianuarie, 

februarie 

Numește 

personajele din 

Încurajări, 

stimulente; 
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câteva idei principale în 

succesiunea lor logică. 

-Să știe care sunt personaje 

pozitive și care sunt 

personaje negative. 

Ghimpici și Ghimpișor” 

 

Așază silueta unui animal la 

locul potrivit. 

Exerciții de exprimare corectă. 

 

„Îl așteptăm pe Moș 

Crăciun!” 

Exerciții de memorare. 

2021 

 

 

periodic 

poveste, 

povestește cu 

ajutorul 

educatoarei un 

fragment 

preferat. 

Încurajari 

verbale, 

primește 

stimulente, în 

piept, 

reprezentând 

personajul 

preferat din 

poveste. 

                                   

                      

2.  DOMENIUL ȘTIINȚE 

 

-Să numere corect, crescător, 

ordinal și cardinal, în 

limitele 1-5. 

-Să clasifice obiecte după 

criteriul culorii. 

-Să sorteze obiecte după 

criteriul mărime. 

-Să identifice cifrele 1, 2, 3. 

DȘ - Jocul „Coșul cu 

jucării” 

Exerciții de numărare. 

Joc-exercițiu  „Formează 

mulțimi după...” 

„Separă cercurile roșii de 

cele galbene!” 

„Colorează ciuperca mică și 

morcovul mare!” 

Joc didactic: „Grupează cum 

îți spun!” 

 

Jocuri muzicale: 

„Numărătoarea”, Unu-i 

soarele pe cer!” 

 

Septembrie, 

ocombrie, 

noiembrie, 

2020 

Numără, cu 

ajutor, jucăriile 

din coș. 

Separă cu 

dificultate 

cercurile roșii de 

celelalte cercuri. 

Colorează ori 

obiectele mici 

ori obiectele 

mari. 

Colorează 

parțial grupa cu 

trei și nu 

încercuiește 

cifra 

Aprecieri 

verbale,  

acordarea de 

stimulente 
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Fișe de lucru: corespunzătoare. 

-Să denumească anotimpul, 

să numească cel puţin două  

caracteristici. 

 

-Să enumere părțile 

componente ale propriului 

corp. 

 -Să identifice  fructe și    

legume.  

-Să identifice animalele 

domestice și sălbatice. 

DȘ  - „După mine cine 

vine?” 

„Care sunt culorile 

toamnei?” 

Observare  ,,Eu, la 

gradiniță” 

 

Lectură după imagini 

,,Vitamine, de la cine?” 

 

Cântec ,,Graiul animalelor” 

Joc de masă 

„Alege animale salbatice” 

Fișe de lucru 

- Jocul „Cine a venit la 

noi?” 

Oct. nov. 

2020 

Exprimă corect 

denumirea 

anotimpului şi 

caracteristicile 

cu ajutor sau 

singur. 

Identifică ori 

unele, ori altele. 

 Recunoaște       

legume și fructe. 

Identifică  

animalele 

domestice, dar 

nu pe cele 

sălbatice sau 

invers. 

Aprecieri 

verbale 

 

-Să observe plantele din 

imagini . 

Să recunoască plantele 

cerute. 

-Să formuleze enunţuri 

simple pe baza unor imagini 

sau situaţii expuse. 

-Să recunoască culorile 

regăsite la plantele propuse. 

„Grădina cu zarzavaturi”. 

Exercitii de identificare și 

recunoaștere . 

Exerciţii şi jocuri senzoriale: 

,,Ce culoare are?”, ,,Arată 

culoarea..”, Ce culoare se 

potriveşte?” 

Observare directă, exerciţii 

de analiză, exerciţii de 

Nov. 2020 

Aprilie 2021 

Oct. Nov. 

2020 

 

 

Aprilie- Mai 

2021 

Observă, 

recunoaște și 

numește, cu 

ajutor, câteva 

dintre plante. 

Găseşte şi 

numeşte 

culoarea cerută, 

singur sau cu 

Încurajari 

verbale, 

primește 

stimulente în 

piept, 

reprezentând 

florile 

observate. 
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-Să cunoască părţile 

componente ale unei plante. 

-Să recunoască culorile 

regăsite la plantele propuse 

 

completare, jocuri: ,,Cine 

sunt eu?”, ,,Cum mă 

cheamă?”, ,,Unde se 

potriveşte?” 

Exerciţii şi jocuri senzoriale: 

,,Ce culoare are?”, ,,Arată 

culoarea..”, Ce culoare se 

potriveşte?” 

ajutor. 

Repetă după 

educatoare, 

potriveşte, 

denumeşte 

singur sau cu 

ajutor 

Apreciere 

pozitivă; fişă 

individuală de 

lucru 

-Să aranjeze figurile 

geometrice. 

-Să recunoască forma 

geometrică cerută sau 

culoarea acestora. 

DȘ - „Găsește triunghiul 

colorat!” 

Exerciții de corecție a 

pronunției. 

Dec. 

Ian. 2020-

2021 

 

Periodic 

Găsește și 

numește figura 

cerută, singur 

sau cu ajutor. 

Aprecieri 

verbale 

- Să se orienteze corect în 

spaţiul de colorare. 

- Să denumească şi să 

folosească corect 

instrumentele de lucru. 

ALA – „Ghetuța lui Moș 

Nicolae” 

„Felicitare pentru mama” 

Periodic Scrie pe spațiile 

date, semnele 

grafice, cu 

ajutorul 

punctelor de 

sprijin. 

Aprecieri 

verbale; 

Încurajări; 

Stimulente. 

-Să învețe o poezie despre 

Moș Crăciun. 

DLC – „Uite, vine Moș 

Crăciun!” 

 

1-15 

dec.2020 

Repetă după 

educatoare, 

după bunică, 

spune singur sau 

cu ajutor 

Participarea 

activă la serbare 

-Să observe și să cunoască 

mijloacele de transport. 

DȘ - „Cu ce călătorim?” 

Dialogul 

Explicația 

 

Mai 2021 Observă, atinge 

și denumește 

jucăriile singur 

sau cu ajutor 

Încurajări 

verbale 

-Să participe la o activitate în ALA - „Și eu vreau să fiu Iun. 2021  Aprecieri 
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clasă, în mod direct. lăudat !”- joc verbale 

 

 

3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

Educație pentru societate - probe orale, practic-acționale 

 

 

- Să utilizeze formule de 

salut. 

- Salută frumos la sosire 

,,Bună dimineața!”, salută 

frumos la plecare ,,Bună 

ziua!”. 

 

-Să aplice norme de 

conviețuire în grup. 

 

- Să redea numele părinților. 

- Să utilizeze formule de 

politețe ,,te rog!”, 

,,mulțumesc”, iartă-mă!”. 

 

Rutine  

„ Bună dimineaţa!, Bună 

ziua! ” 

 

Convorbire 

„Cum ne comportăm la 

grădiniță?” 

 

Joc-exercitiu 

 „Mama mea și tatăl meu” 

 

 Utilizează 

formule de 

salut,  la venire 

și la plecarea 

din gradiniță, cu 

ajutorul 

părintelui sau a 

educatoarei. 

Încurajări 

verbale 

 

„Roagă papușa să-ți dea o 

jucărie!” 

  Acceptă, dar nu 

respectă regulile  

de conviețuire 

în grup. 

Aprecieri 

verbale 

„Spune cum o/îl cheamă pe 

mama/tata!” 

. Redă parțial  

numele 

părinților. 

Aprecieri 

verbale 
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-Să rupă hârtia în bucăți. 

 

-Să mototolească hârtia. 

 

 

 

-Să redea o temă, prin lipire, 

utilizând corespunzator 

instrumentele de lucru. 

Lucru pe centre de interes -

Artă 

,,Bucățele, bucățele” 

 

- Lucru pe centre de interes -

Artă 

,,Bulgărași din hârtie”  

 

- Activitate practică 

,,Mărul fermecat” 

  Rupe hârtia în 

bucăți, cu 

ajutorul 

educatoarei. 

 

Mototolește 

hârtia dată, cu 

ajutorul 

educatoarei. 

 

Completează  

spațiul din 

interiorul 

mărului. 

Aprecieri 

verbale 

 

4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 

Activitate artistico-plastică - probe practic-acționale. 

 

 

- Să reproducă din 

imaginație o temă la 

alegere. 

 

 

-Să redea, cu ajutorul 

plastilinei, diferite 

forme/elemente. 

 

-Să reproducă individual un 

 

Activitate artistico-plastică  

Desen cu temă la alegerea 

copiilor 

„Desenează tot ce dorești 

tu!” 

 

- Lucru pe centre- Arta 

Pictură cu 

temă la alegerea copiilor 

„Picteaza ce doresti tu!” 

 

   

 

Tot anul 

școlar 

 

 

 

 

 

 

 

 Mâzgălește foaia 

cu o culoare sau 

mai multe culori. 

Pictează foia cu o 

culoare sau mai 

multe culori, fără 

elemente. 

Modelează doar 

cu ajutorul 

educatoarei. 

Încurajări 

verbale 

 

Încurajarea și 

stimularea; 

 

Întărire 

pozitivă 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2601 
 

cântecel sau un fragment 

dintr-un cântecel la alegere. 

-Să execute mișcări 

asociindu-le după melodia și 

ritmul unui cântec. 

 

 

 

 

-Să asculte, să cânte colinde 

românești tradiționale. Să 

participe la serbarea de 

Crăciun. 

 

-Lucru pe centre- Arta- 

modelaj 

„Modelează ce îți place ție!” 

„Să cântăm un cântecel!” 

 

-Joc muzical  

„La pădure” 

 

„Ascultăm și cântăm 

colinde!” 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Execută mișcări 

la întâmplare.   

Execută  parțial 

mișcări după 

melodia și ritmul 

cântecului. 

 

 

 

Învață să cânte 

împreună cu 

ceilalți copii din 

grupă. 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

 

                                   

5.  DOMENIUL PSIHOMOTRIC 

 

-Să recunoască 

componentele spațiale și 

să se orienteze adecvat. 

Exerciții și locuri de mișcare 

ce vizează: 

a)direcția: înainte/înapoi 

sus/jos; stânga/dreapta 

b) distanța: aproape/departe 

c) pozițiile față de obiecte: 

lângă, pe, sub. 

Exerciții de mişcare: sus-jos, 

pe, sub, lângă, pe etc. 

Jocuri: ,,Unde sunt?”, Arată 

sus-jos...”, „Luați seama 

bine!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot anul 

școlar 

Corectitudinea și 

rapiditatea reacțiilor la 

comenzi; 

- Identificarea și 

precizarea corectă a 

pozițiilor spațiale ale 

obiectelor folosite în 

joc; 

- Recunoașterea și 

denumirea unor poziții 

spațiale ale obiectelor 

din imagini.  

Observarea 

comportament

ului; 

Chestionarea 

orală pentru 

conștientizare

a pozițiilor 

spațiale; 

 

Aprecieri 

stimulative; 

Întreceri 
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Jocuri de căutare a unor 

obiecte așezate în diferite 

poziții spațiale; 

Rezolvarea unor fișe cu 

sarcini de orientare spațială.  

ALA - „Unde s-a ascuns 

iepurașul?” 

 

Analiza 

produselor 

activității 

(modul de 

rezolvare a 

fișelor) 

Mers și alergări - să se ridice în poziție 

șezândă din culcat; 

- să-și mențină poziția 

șezândă 5-10 min. 

 - să se aplece cu flexia 

genunchilor dupa un 

obiect și să se ridice. 

 

Sărituri -să sară pe loc pe ambele 

picioare; 

 - să sară pe loc într-un 

picior. 

 

Apucare, aruncare, 

prindere 

-să prindă cu ambele mâini 

un obiect (minge); 

- să apuce un obiect cu două 

degete; 

Tot anul 

școlar 

-să arunce obiecte de 

anumite mărimi cu o 

mână (stanga/dreapta); 

- să prindă cu ambele 

mâini un obiect. 

 

 

Echilibru 

-să lovească cu piciorul o 

minge mare, mică, grea; să 

stea într-un picior(3-5 sec). 

 - să coboare scările, 

ținându-se de 

balustradă; 

 

 

 

-Să perceapă 

componentele temporale 

care vizează ritmul 

mișcărilor. 

 

 

-Să execute diferite 

-  Exerciții efectuate pe loc 

și în deplasare, cu 

respectarea duratei, 

tempoului, intensității. 

- Exerciții și jocuri de 

mișcare cu utilizarea 

onomatopeelor și a 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunde corect motric 

la comenzile 

educatoarei. 

-Execută mișcări la 

ritmul indicat.  

 

 

Analiza 

modului cum 

respectă 

durata, 

tempoul, 

intensitatea în 

timpul 
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deprinderi motrice 

însușite la grupa mică. 

 

 

 

-Să execute la comandă 

mișcări ale diferitelor 

segmente ale corpului. 

 

 

 

 

 

- Să-şi coordoneze 

gesturile şi mişcările, 

pentru a reda grafic 

sarcina cerută. 

- să pună și să scoată 

obiecte mici în/din cutii; 

-  să bată din palme; 

- să construiască un turn 

din mai multe cuburi; 

- să imite anumite acțiuni 

simple (deschide/închide 

ușa, învârte cheia etc); 

- să realizeze după 

model, mișcari repetitive; 

- să bobineze un fir gros 

pe o bobină mare; 

versurilor ritmate: „Cioc-

boc, treci la loc!”, „Unu-

doi, unu-doi/Faceți toți la fel 

ca noi!” 

Joc motric 

„ Fă ca mine!” 

 

„Copii, copii veniti la 

jucarii!” 

„Alergă la ursuleț!” 

ALA-DPM  „Mergi cât 

durează melodia!”, 

„Aleargă mai repede!”, 

„Pășește mai rar!”, „Mergi 

ușor pe vârfuri!”, „Bate 

pasul!” 

 

ALA – liniuțe oblice spre 

stânga/dreapta, orizontale, 

verticale etc. 

,,Încercuieşte floarea de 

sus!”, 

,,Subliniază rădăcina!” etc. 

- să realizeze în maniera 

proprie, dactilopicturi; 

- să atingă degetul mare de 

fiecare deget; 

- să apuce creionul între 

degetul mare și arătător; 

Tot anul 

școlar 

Execută deprinderea 

motrică de a alerga, 

doar cu ajutorul 

educatoarei. 

 

 

Execută la întâmplare  

mișcări ale diferitelor 

segmente ale corpului. 

 

 

Nu execută  corect 

semnele grafice. 

,,Încercuieşte floarea de 

sus!”, 

,,Subliniază rădăcina!” 

etc . 

- să realizeze diverse 

imagini prin lipirea 

părților componente 

(casă, brăduț, omul) de 

dimensiuni mari; 

- să rostogolească forme 

din plastilină; 

- să coloreze respectând 

conturul; 

-să asambleze un puzzle 

din mai multe piese 

mari; 

executării 

mișcărilor; 

-Aprecieri 

verbale; 

-Încurajări; 

-Stimulente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative; 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

 

 

 

 

Aprecieri 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2604 
 

- să mototolească hârtia; 

- să deșurubeze jucării; 

 

- să înșire pe sfoară mărgele 

mari; 

 

- să despacheteze 

diverse obiecte, prin 

ruperea hârtiei; 

 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

 

Evaluarea periodică 

-evaluare oralǎ; 

-observaţie directǎ; 

-evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice,portofoliul copilului, etc;      

-se face prin exerciţii susţinute , prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele întreţinute ,convorbiri cu 

copiii,povestiri,conversaţii,convorbiri cu părinţii,convorbiri cu medicul şi psihologul 

Obiective realizate 

Pregătirea copilului de a răspunde  pozitiv în grupul de copii ,de a face faţă în mod natural la integrarea în grupă ,promovarea unei 

atitudini deschise, de acceptare a copiilor cu nevoi speciale şi restul grupului. 

Dificultăți intâmpinate: 

Munca susţinută, posibilităţi de modulare a programului zilnic,adaptare curriculară individualizată; 

Metode cu impact ridicat:  

pozitiv 

-învingerea timidităţii,de a nu se izola de grup,încredere în sine, acceptarea celorlaţi copii. 

negativ 

-necesită timp şi implicare uneori în defavoarea celorlalţi,tehnici speciale de predare, de lucru prin schimbarea regulilor- 

Recomandări particulare:  

-îmbunătăţirea comunicării şi cooperării cu părinţii copiilor pentru program susţinut pentru ameliorare şi progres. 

Rolul și modul de implicare a părinților in program:  

-Un rol deosebit are tata ,care se ocupă de fetiță din toate punctele de vedere. 

-Stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale părinţilor de  a fii alături de copil, de cerinţele speciale ale copilului,să aibă multă 

răbdare, încredere,să acorde atenţie pozitivă la eforturile copilului,să conştientizeze că este nevoie de timp şi efort din partea lor,de a 

sesiza ,anticipa şi a repeta situaţii educative pentru înţelegerea  manifestărilor copilului.                                                                                                                                                                                                                                                  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Lăudat Raluca 

Colegiul Național „George Coșbuc” Motru, Gorj 

Numele şi prenumele elevului(ei): ……………. 

Clasa :a-IX-a 

An școlar:2019-2020 ………………………………….  

Echipa de lucru: Prof.Lăudat Raluca Mihaela prof.psiholog: …………………, părinţii;  

Probleme cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul(rezultatele evaluării complexe)(din fişa psihopedagogică, din certificatul de 

Orientare Şcolară şi din recomandările COPS) - dificultăţi de învăţare : deprinderi de lucru independent scăzute, autonomie personală 

redusă, adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru clasa a IX–a, comprehensiunea sarcinilor deficitară , vocabular sărac, 

dificultăţi de redare a mesajelor citite  şi scrise.  

       Elevul a beneficiat de un program de intervenţie personalizat în anii anteriori.  

Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp): septembrie 2019-iunie 2020 

  

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT  

Obiective  Conţinuturi  Metode şi 

mijloace de  

realizare  

Perioada 

de 

intervenţie  

Criterii  minimale 

de apreciere a  

progreselor  

Metode şi 

instrumente 

de evaluare  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2606 
 

Domeniul 

cognitiv  

a) Să identifice 

tipurile de celule 

  

  

  

  

  

  

b)Să stabilească 

utilitatea unor 

segmente şi a 

principalelor  

a)exerciţii de observare 

şi recunoaştere pe 

planşe,  e a  tipurilor de 

celule   

observatii microscopice 

asupra structurii celulei 

 

 

 

 

 

b)-exerciţii joc de 

conştientizare a utilităţii 

unor segmente/organe 

(mână, picior, ureche  

etc.);  

Conversaţia, 

Dialogul,  

Expunerea 

orală, 

Explicaţia,  

Observatia, Fise 

/caiet de lucru ,   

imagini , 

Manual  cls. a  

IX-a,  

Învăţarea prin 

descoperire, 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice,  

Pe tot 

parcursul  

anului 

şcolar  

2019-2020  

- Îmbogăţirea 

vocabularului   

- Alcătuieşte 

texte scurte pe baza 

unor imagini sau pe 

o temă dată  - 

Sesizarea 

corectitudinii 

mesajelor - 

Identifică situaţia  

problematică  

   

  

Evaluarea prin 

probe scrise – 

fişe de lucru/  

caiet   

Evaluare prin 

probe orale – 

alcătuirea de 

propoziţii şi 

fraze  

Portofoliul 

elevului  

organe  ale  

sistemelor 

digestiv, 

circulator, 

respirator, 

excretor,nervos 

,  

locomotor  si   

reproducător  

  

  

  

  

  

  

-exerciţii  de 

recunoaştere  a 

principalelor funcţii ale 

organelor şi sistemelor 

de organe; 

-exerciţii de interpretare 

a  unor proverbe, 

zicători, expresii despre 

diferite organe; 

-exerciţii de identificare 

a factorilor de mediu ce 

influenţează funcţiile 

organismului; 

-exerciţii de comparare a 

stării de sănătate şi a 

planşe, casete 

video, etc; 

Materiale pentru 

formarea şi 

exersarea 

deprinderilor: 

microscop, 

lamele, 

preparate fixe şi 

proaspete;  
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c)Să diferenţieze  

particularităţil 

e corpului uman 

la  

diferite vârste  

  

  

  

  

  

  

d) Să identifice 

efectele factorilor 

fizici şi chimici 

asupra  

organismului  

  

  

  

  

  

  

stării de boală. 

c)discuţii  dirijate 

cu privire la modificările 

fiziologice care se 

produc în organism la 

diferite vârste – stadii de 

dezvoltare; 

-exerciţii de identificare 

a formelor de 

manifestare a sexualităţii 

la diferite vârste (pe 

suport concret); 

d) exerciţii – joc/joc de 

rol/simulări pentru 

recunoaşterea influenţei 

consumului de alcool, 

tutun, droguri asupra 

stării de sănătate a 

organismului; 

-exerciţii de aplicare a 

unor măsuri de prim 

ajutor în caz de arsuri, 

insolaţii, răniri şi 

intoxicaţii cu 

medicamente, cafea, 

alcool etc.  

 

 

 

 

Domeniul 

psihomotor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2608 
 

a) Să realizeze 

experienţe 

simple/experim 

ente pe teme date  

  

 

 

 

 

 

 

  

b)Să reprezinte 

structura si 

functiile 

sistemelor 

biologice pe baza 

modelelor  

  

 

a)experimente pentru 

evidenţierea unor 

parametri fiziologici  ai 

corpului uman  

(temperatură, puls, 

tensiune) în raport cu 

diverşi factori de mediu  

(stress,  efort, 

sănătate/boală).  

 

 

 

 

b) reprezentarea prin 

desen a diferitelor 

organe şi sisteme de  

organe;  

 

-reprezentarea  

schematică a unor 

procese fiziologice la 

om;  

 

-modelarea unor 

structuri anatomice 

utilizând diverse  

materiale; 

 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice, 

planşe, casete 

video, etc; 

Materiale pentru 

formarea şi 

exersarea  

deprinderilor: 

microscop, 

lamele, 

preparate fixe  

şi proaspete;  

Studiul cu 

manualul, ,  

Studiul 

individual,  

Exerciţiul,  

Dezbateri,  

Conversatia,  

Învăţarea prin 

descoperire, 

Modelarea, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Foloseşte comporta- 

mente  

adecvate în situaţii 

specifice  -Identifică 

situaţia 

problematică,   

-Rezolvă problem 

 simple de biologie 

 

Evaluarea prin 

probe  

practice,  

Evaluarea prin 

probe scrise – 

fişe de lucru/  

caiet Analiza 

obiectelor 

confecţionate,   
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Social-afectiv  

a) Să găsească  

soluţii la 

situaţiiproblemă 

în relaţia omului 

cu mediul  

a)-exerciţii de 

identificare a cauzelor 

unor îmbolnăviri;  -

exerciţii de sesizare a 

factorilor de risc pentru 

propria sănătate;  

-exerciţii de identificare 

a măsurilor profilactice 

şi tratament în cazul 

bolilor transmise de 

animale omului;  

-dezbateri, jocuri de rol 

şi simulări, analiza unor 

cazuri reale;  

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice, 

planşe, casete 

video, etc;  

Studiul cu 

manualul, ,  

Studiul 

individual,  

Exerciţiul, 

Dezbateri,  

Conversaţia,  

  

 -manifestă interes şi 

iniţiativă faţă de 

activităţile  

şcolare   

- îşi adaptează 

comunicarea în 

funcţie de partenerul 

de dialog  

-îşi manifestă 

emoţiile în mod 

adecvat  

-identifică  situaţia 

problematică  

Observarea 

sistematică a 

comportamen 

-tului  Discuţii 

cu colegii   

Întărirea 

pozitivă   

exţincţia  

comportamen 

- telor 

nepotrivite  
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Comunicare si 

limbaj  

a)Să utilizeze 

corect 

terminologia 

specifică 

biologiei în  

diferite situaţii de 

comunicare  

  

  

  

  

b) Să prezinte 

informaţiile 

folosind diverse 

metode de 

comunicare  

a)-exerciţii de utilizare a 

desenului pentru 

înregistrarea unor  

observaţii; -experimente, 

interviuri, simulări, 

jocuri   

– concurs, dezbateri, 

comentarii pentru 

descoperirea de relaţii, 

fenomene, procese; -

prezentare de portofolii 

tematice.  

b)-activităţi practice de 

utilizare a unor surse 

diverse de informare: 

albume, atlase, reviste, 

filme documentare,  

internet, dicţionare etc.;  

-realizarea de portofolii 

pe teme date; -utilizarea 

de soft educaţional. 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice, 

planşe, casete 

video, etc;  

Studiul cu 

manualul, ,  

Studiul 

individual, 

Exerciţiul,  

Dezbaterea,  

Conversaţia  

  

 -Îmbogăţirea 

vocabularului  -

Sesizarea 

corectitudinii 

mesajelor  -Înţelege 

din context sensul 

unor cuvinte  -Se 

exprimă corect logic 

şi gramatical   

-Alcătuieşte texte 

scurte pe baza unor 

imagini sau pe o 

temă  

dată  

  

Evaluare prin 

probe orale – 

Alcătuirea de 

propoziţii şi 

fraze  

  

Evaluarea prin 

probe scrise – 

fişe  de lucru   

  

Exerciţii de 

vocabular ,  

  

Portofoliu  

elevului,   

  

   

  

Evaluare prin 

 probe practice  
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Autonomie 

personala  

a) Să 

exerseze 

aplicarea 

măsurilor de 

prim ajutor în 

cazul unor 

urgenţe medicale 

simple  

  

  

  

  

  

b) Sa 

dezvolte 

deprinderi de 

autonomie  

personala    

  

a)-exerciţii  de 

conştientizare  a 

normelor/ regulilor de 

igienă  corporală, a 

alimentaţiei,  a 

vestimentaţiei etc.pentru 

 a preveni 

îmbolnăvirea;  

-exerciţii  de 

descoperire/stabilire a 

unor norme de igienă 

personală, corelând 

experienţa proprie cu 

alte surse de informare; -

exerciţii de aplicare a 

măsurilor de prim ajutor 

în cazul unor urgenţe 

medicale 

simple(hemoragii 

nazale,  

înec,fracturi,înţepături, 

tăieturi, febră, vomă 

etc.).  

b) -Activităţi  de 

orientare pe un traseu 

cunoscut ( în cadrul 

şcolii şi în afara ei )  -

Însuşirea modalităţilor 

de a obţine informaţii   

-Activităţi  de 

consolidare a 

deprinderilor de  

Exersarea 

comportament 

elor în  mediul 

real   

Problematiza- 

rea Întărirea  

comportamen- 

telor adecvate   

Prezentarea 

sarcinilor   într-

un ritm  mai 

lent,  cu 

pronunţie clară, 

articulată.  

  

  

  

- Foloseşte 

comportamente  

adecvate în situaţii 

specifice  -se 

deplasează  singur  

în cadrul şcolii, la 

cabinetul 

medical,sala de sport 

-cunoaşte drumul 

către domiciliu, -are 

grijă de obiectele 

personale,  

Întărirea 

comporta- 

mentelor 

adecvate,   

  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2612 
 

îmbrăcare şi igienă   
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EVALUARE PERIODICĂ (formativă)  

 Obiective realizate:  

-Îmbunătăţirea capacităţii de scris-citit -Îmbogăţirea vocabularului   

-Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală   

Dezvoltarea abilităţilor de  rezolvare de probleme   

-Dobândirea unor deprinderi  de  autonomie personală    

- Îmbunătăţirea abilităţilor  socio-afective în cadrul grupului de elevi şi cu adulţii   Dificultăţi întâmpinate:  

-menţinerea lentorii ideatorii şi a ritmului de executare a sarcinilor   

-independenţa redusă , rigiditate mintală , anxietate   

- posibilităţi de exprimare reduse                                                         

 Metode cu impact ridicat:  

❖ Pozitiv: recompensarea  socială, lucru pe grupe, întărirea pozitivă , modelarea comportamentală , explicaţia , demostraţia .                 

❖ Negative:  

III. Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica(in functie de rezultatele evaluarilor periodice) :  

Revizuirea PIP ( în funcţie de rezultatele evaluărilor)-/ la sfârşitul anului şcolar Recomandări particulare: continuarea lucrului 

diferenţiat  

IV. Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program  

Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, cere periodic informaţii despre evoluţia copilului şi este 

receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală, se ocupă în mod deosebit de copil. Ajută copilul în realizarea sarcinilor, 

contribuie la dezvoltarea autonomiei personale .  
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Program de intervenție personalizat 

 

Profesor învățământ primar Cordoș Ildiko 

Liceul Teoretic Pavel Dan CâmpiaTurzii 

 

Elevul R P are probleme la învăţătură, probleme de relaţionare cu colegii şi profesorii, 

absenteism, care se accentuează în ultimul timp, ajungând să se izoleze de prieteni şi să creeze reale 

probleme la ore, când este prezent. 

 

Numele şi prenumele elevului: R P  

Vârsta: 8 ani 

Clasa: I  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui. Familia este compusă din 

mama, tata, 2 copii și bunici.  

           Relaţiile dintre părinţi sunt destul de tensionate mai ales în ceea ce priveşte educaţia copilului, 

tatăl adoptând un model autoritar de educaţie, pe când mama este mai permisivă lăsându-l să facă tot ce 

doreşte, acoperindu-l în faţa tatălui. Bunicii sunt destul de implicaţi în viaţa familiei încercând să 

detensioneze conflictele când acestea apar. 

         Cercul de prieteni este format în majoritate de colegii de clasă cu care intră mereu în conflict 

atunci când este prezent la ore. 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului:  

Copilul este ambidextru. Poate efectua activităţi cu ambele mâini, iar la activitățile de la 

grădiniță a demonstrat deficit de atenție și incapacitate de a termina sarcina începută.  

Conform specialiştilor, aceşti copii sunt de două ori mai predispuşi la hiperactivitate, comparativ 

cu ceilalţi copii.  

Lucrând cu acest copil, am remarcat unele trăsături ale dislexiei: copilul inversează literele sau 

cifrele, scrie de la dreapta la stânga (orientare confuză), are dificultăţi în reţinerea cuvintelor scrise 

(inversează b cu d, 6 cu 9), schimbă ordinea literelor în cuvinte (dor-rod, iar-rai, mare-rame), are greşeli 

în exprimare, confundă vocalele şi înlocuieşte o consoană cu alta, uneori vorbeşte cu întârziere şi are 

probleme cu direcţia (sus-jos) şi cu timpul (înainte-după, ieri-mâine). 

Observând dificultățile de învățare, împreună cu logopedul și psihologul școlar am conceput un 

PIP. 
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Data elaborării P.I.P.: octombrie 

Data revizuirii P.I.P.: noiembrie 

Matematică 

Obiective operaţionale Mijloace de realizare Perioada 

de timp 

Criterii minimale de 

evaluare 

Grad de 

realizare 

- să compună numerele 

naturale de la 0 la 30 

folosind material 

concret 

- să compare numerele 

naturale de la 0 la 30 

- să ordoneze numerele 

naturale de la 0 la 30 

- să citească numerele 

date  

- să scrie numerele 

folosind cifre 

- să scrie numerele 

după dictare 

- să identifice cifra 

zecilor şi a unităţilor 

- să scrie un număr sub 

formă de sumă cu zeci 

întregi şi unităţi 

- să efectueze adunări 

cu scrierea termenilor 

descompuşi în Z şi U 

- să efectueze adunări 

prin utilizarea 

procedeului de calcul în 

scris 

- să verifice rezultatul 

corect prin efectuarea 

probei 

- să afle diferenţa a 

două numere prin 

utilizarea suportului 

concret                                        

- să efectueze exerciţii 

de scădere prin scrierea 

- Exerciţii de compunere 

a numerelor folosind 

suport concret; 

- Citirea numerelor 

naturale de la 0 la 30; 

- Scrierea numerelor 

naturale de la 0 la 30; 

- Ex. de identificare a 

cifrei zecilor şi a cifrei 

unităţilor; 

- Exerciţii de scriere a 

unui nr. sub formă de 

sumă Z+U; 

- Ex. de adunare cu 

scrierea termenilor 

descompuşi în Z şi U; 

- Exerciţii de adunare cu 

utilizarea procedeului de 

calcul în scris; 

- Exerciţii de identificare 

a rezultatului corect; 

- Ex. de aflare a 

diferenţei dintre două 

numere formate din Z şi 

U cu utilizarea suportului 

concret; 

- Ex. de scădere cu 

scrierea termenilor unul 

sub altul; 

- Operare cu noţiunile 

„cu atât mai mult”, „cu 

atât mai puţin”, „cu atât 

mai mare”, „cu atât mai 

mic”. 

 

     4 

săptămâni                                                                              

- compune numerele 

folosind material concret; 

- compune numerele fără 

material concret; 

- compară numerele; 

- ordonează numerele după 

criterii cerute; 

- citeşte numerele; 

- scrie numerele folosind 

cifre; 

- scrie numerele după 

dictare; 

- identifică cifra zecilor şi a 

unităţilor; 

- scrie un număr sub formă 

de sumă cu zeci întregi şi 

unităţi; 

- efectuează adunări cu 

scrierea termenilor 

descompuşi; 

 

- efectuează adunări prin 

utilizarea procedeului de 

calcul în scris; 

 

- efectuează proba; 

 

 

- află diferenţa a două 

numere prin utilizarea 

suportului concret; 

                                                  

 

- efectuează scăderi prin 

utilizarea procedeului de 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

I 

 

 

 

S 

 

 

 

 

S 
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termenilor unul sub 

altul 

- să înţeleagă şi să 

folosească noţiunile „cu 

atât mai mult”, „cu atât 

mai puţin”, „cu atât mai 

mare”, „cu atât mai 

mic” 

calcul în scris; 

 

- înţelege şi foloseşte 

noţiunile specifice adunării 

şi scăderii. 

I 

 

 

 

Comunicare în limba română 

Obiective operaţionale Mijloace de realizare Perioada 

de timp 

Criterii miniale de evaluare Grad de 

realizare 

- să identifice şi să 

pronunţe corect 

sunetele limbii române 

- să asocieze sunetul cu 

litera corespunzătoare 

- să cunoască literele 

mari şi mici 

- să cunoască literele de 

mână şi de tipar 

- să lege literele în 

silabe 

- să lege silabele în 

cuvinte 

 

- Jocuri de punere în 

corespondenţă a unui 

cuvânt auzit cu imaginea 

corespunzătoare; 

- Exerciţii şi jocuri de 

dezvoltare a auzului 

fonematic; 

- Exerciţii de „ citire” de 

imagini şi depistarea 

sunetelor iniţiale; 

- Exerciţii de distingere a 

sunetului iniţial, final sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvânt; 

- Identificarea cuvintelor 

ce conţin sunetul învăţat 

si despărţirea lor în 

silabe; 

- Exerciţii de scriere a 

unor elemente grafice 

pregătitoare, care să 

faciliteze scrierea 

literelor; 

- Exerciţii de scriere a 

literelor şi a silabelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- Exerciţii de asociere a 

     

 

      4 

săptămâni                                                                              

                                                                                    

- formulează răspunsuri la 

întrebările puse; 

- pronunţă corect cuvântul 

de pe imagini; 

- depistează sunetele 

iniţiale;  

- recunoaşte 

sunetele iniţiale, finale sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvânt; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, dintr-

un cuvânt dat, de 1-2 

silabe; 

- trasează elementele 

grafice; 

- diferenţiază literele mari 

de cele mici, de tipar de 

cele de mână; 

- asociază sunetul cu litera 

de tipar sau de mână; 

- respectă forma şi 

mărimea literelor; 

- se încadrează cu uşurinţă 

în pagina caietului; 

- respectă distanţă dintre 

litere; 

-copiază, transcrie, scrie 

S 

 

 

S 

 

 

S 

 

 

 

S 

 

 

S 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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sunetului cu litera 

corespunzătoare; 

- Exerciţii de încadrare 

corectă în pagina 

caietului;  

- Exerciţii de apreciere 

corectă a spaţiului dintre 

litere;  

- Copieri, transcrieri, 

dictări de litere, silabe şi 

cuvinte; 

- Exerciţii de identificare 

a literelor într-o ordine 

aleatorie;  

- Jocuri de identificare a 

poziţiei silabelor în 

cuvânt; 

- Exerciţii de despărţire a 

cuvintelor în silabe. 

după dictare, cu unele 

omisiuni sau inversiuni de 

litere;  

 

- identifică literele într-un 

şir de litere; 

 

-  identifică silabele; 

- desparte cuvintele în 

silabe. 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

S 
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PROGRAM  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 

Prof. înv. primar Ungureanu Minodora               

Instituția Școlară: Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia 

 

1.INFORMAŢII  DE  BAZĂ: 

Numele elevului:  

Data naşterii:  

Instituţia integratoare: Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia 

Clasa: I  

Domiciliul: Mangalia, jud. Constanţa 

Psihodiagnostic: Deficienţă de limbaj şi comportament. 

Tipul de program propus: PIP 

Perioada de implementare a programului: an şcolar 2020 - 2021 

Domeniile vizate: Comunicare în limba romană  

                               Matematică şi explorarea mediului 

Nivel constatat la evaluările iniţiale: 

Limba română 

- dificultăţi de concentrare a atenţiei o perioadă mai lungă de timp; 

- citirea-greoaie, pe litere; 

- scris dezordonat, fără respectarea spaţiului dat;  

- distorsiuni la scrierea după dictare ( omisiuni, înlocuiri de litere); 

- folosirea  inadecvată a semnelor de punctuaţie; 

Matematică 

- citeşte şi scrie numerele naturale în concentrul 0- 30; 

- dificultăţi în citirea şi scrierea numerelor formate din zeci şi unităţi; 

- nu utilizează corect semnele: < > =, în compararea numerelor 0-30; 

- întâmpină dificultăţi în raportarea numărului la cantitate şi invers; 

- realizează adunări şi scăderi în concentrul 0- 30, fără trecere peste ordin, cu material concret, cu 

sprijin; 
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Obiective generale propuse: 

    Limba română: 

- îmbogăţirea vocabularului; 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris; 

- dezvoltarea abilităţilor de citit-scris ( a calităţilor citirii, de copiere, transcriere şi scriere după dictare ). 

 Matematică : 

- dezvoltarea capacităţilor de explorare, investigare şi rezolvare de exerciţii şi probleme cu o singură 

operaţie; 

- consolidarea deprinderilor de calcul aritmetic (adunări şi scăderi fără trecere peste ordin în concentrul 

0- 30); 

- dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiu. 

 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: T.G.V. are 7 ani, este elev în clasa I și provine dintr-o familie normlă 

alcătuită din 3 membri. Locuieşte împreună cu familia lui. Familia prezintă condiţii bune de locuit. 

Mama se implică în activitatea copilului atât acasă cât şi la şcoală, dar nu are pregătirea necesară pentru 

a-şi educa copilul, cât să nu fie nevoie de intervenţia specialiştilor. 

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE:  Comunicare în limba română 

PERIOADA DE INTERVENŢIE: Semestrul  I 

                                                              An şcolar 2020-2021 

 

OBIECTIVE 

 

METODE ŞI MIJLOACE 

DE REALIZARE 

 

PERIOADA 

DE  

INTERVENŢI

E 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE 

A PROGRESELOR 

REALIZATE 

OBS. 

MONITORI- 

ZAREA    

ATINGERII 

OB. 

Evaluare 

iniţială 

 

-să semnaleze 

prin replici 

Fişa de evaluare iniţială 

 

- dialoguri: profesor-elev; 

elev-elev; pe teme familiare 

copilului 

- septembrie 

 

- octombrie 

 

 

 

- să participe activ la 

conversaţia de grup; 

- să dea dovadă de 

iniţiativă în lămurirea unor 
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adecvate 

întelegerea 

mesajului 

interlocutorulu

i; 

 

 

-să pronunţe 

clar şi corect 

un mesaj; 

 

 

- să-şi adapteze 

vorbirea în 

funcţie 

de partenerul 

de dialog; 

 

 

 

- să distingă 

cuvintele dintr-

o propoziţie 

dată, silabele 

dintr-un cuvânt 

şi sunetele 

dintr-o silabă; 

 

- să scrie 

corect litere, 

grupuri de 

- exercitii de completare a 

unor mesaje orale scurte, 

pentru 

obţinerea mai multor 

informaţii în cadrul 

grupurilor; 

- exercitii de perceptie 

fonică a intonaţiei 

propoziţiei; 

 

- exerciţii de rostire fluentă 

şi corectă a unor mesaje 

individual 

sau în grupuri mici; 

 

- exerciţii de comunicare 

orală vizând utilizarea unor 

formule de adresare şi 

initiere/ încheiere a unui 

dialog cu persoane diferite; 

- joc de rol: „La bibliotecă”; 

- vizită la bibliotecă 

(aplicarea cunoştinţelor); 

                                              

 -exerciţii de analiză prin 

metoda analitico-fonetico-

sintetică; 

- exerciţii de despărţire a 

cuvintelor în silabe; 

 

 

 

 

                            

 - permanent 

 

 

 

- octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

- octombrie 

 

 

 

 

 

 

- octombrie/ 

noiembrie 

 

 

 

 

 

 

aspecte sau probleme 

dezbătute; 

 

- să se corecteze singur 

când este atenţionat în 

legătură cu eventuale 

greşeli; 

- să utilizeze în practică 

formule de adresare 

corecte conform situaţiilor 

propuse: dialog cu un 

coleg, profesor; 

-să analizeze fonematic  o 

propoziţie dezvoltată, cu 

sprijin; 

 

- să copieze, transcrie si 

scrie lizibil dupa dictare 

litere, silabe, cuvinte 

formate din 1-3 silabe, 

enunţuri, fără omisiuni de 

litere, cu respectarea 

scrierii cu majusculă, titlul, 

alineatul; 

- sa scrie corect dupa 

dictare grupurile de litere: 

ce, ci ge, gi; 

 

-să citească în ritm propriu 

un text; 
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litere, silabe, 

cuvinte, 

enunţuri; 

 

 

 

 

 

 

 

- să citească în 

ritm propriu un 

text nou de 

mică întindere; 

 

Evaluare 

continuă 

 

-să identifice 

elemente de 

baza ale 

organizării 

textului în 

pagină;                      

                                            

Recapitulare 

finală 

Evaluare 

sumativă 

- exercitii de copiere, 

transcriere şi scriere după 

dictare a literelor, grupurilor 

de litere,  silabelor, 

cuvintelor şi propozitiilor; 

- exercitii de autocorectare a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor 

scrise prin comparare cu un 

model; 

- exerciţii de încadrare pe 

spaţiu şi în pagină; 

- exercitii de completare a 

silabelor, 

cuvintelor,enunturilor; 

- exercitii de scriere corectă 

a grupurilor de litere: ce, ci, 

ge, gi  

 

-exerciţii de citire pentru 

lărgirea câmpului vizual de 

la literă la silabă şi cuvânt;          

- exerciţii de citire “la prima 

vedere”, în gând, şoptit, 

tare, etc. 

- exerciţii de citire în lanţ; 

 

 

Fişa de evaluare continuă 

 

- exerciţii de observare 

- permanent 

 

 

 

 

- noiembrie 

 

- decembrie 

 

 

 

 

-să identifice cel puţin 

titlul, autorul, alineatul şi 

la poezie-strofa; 
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dirijată, identificare, citire 

selectivă      ( titlu autor, 

alineat, strofă); 

 

Exerciţii recapitulative; 

Fişa de evaluare finală 

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE:  Comunicare în limba română 

PEERIOADA DE INTERVENŢIE: Semestrul al II-lea 

                                                              An şcolar 2020-2021 

 

OBIECTIVE 

 

 

 

METODE ŞI MIJLOACE 

DE REALIZARE 

 

PERIOADA 

DE 

INTERVEN

ŢIE 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE A 

PROGRESELOR 

REALIZATE 

OBS. 

MONITORI- 

ZAREA 

ATINGERII 

OB. 

- să îmbine 

enunţuri într-

un mesaj 

propriu; 

 

 

 

 

 

-să identifice 

elemente de 

bază ale 

organizării 

textului în 

pagină; 

- exerciţii de construire 

orală a unor enunţuri scurte 

pe baza suportului vizual –

ilustraţii,  unui set de 

cuvinte date, a unui şir de 

întrebări, pe baza unui 

mesaj audiat sau text citit; 

- exerciţii de prezentare a 

unor obiecte;  

- exerciţii de dezvoltare a 

unor enunţuri; 

- exerciţii de recunoaştere a 

titlului, autorului, 

alineatelor; 

- exerciţii de citire selectivă 

- permanent 

 

 

 

 

- februarie 

 

 

-februarie-

mai 

 

 

 

 

 

 

- să emită enunţuri coerente, 

logice într- un mesaj oral; 

 

 

- să citească selectiv, după 

indicaţia dată; 

  

 

- să scrie corect după dictare 

grupurile de litere, cuvinte, 

propoziţii; 

 

- să-şi corecteze scrierea 

după model; 
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-să scrie corect 

litere, grupuri 

de litere, 

silabe, cuvinte, 

enunţuri; 

 

 

 

 

 

 

- să citească în 

mod corect un 

text 

necunoscut; 

 

 

 

 - să distingă 

sensul 

cuvintelor într-

un enunţ; 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 

în funcţie de diferite repere: 

titlu, autor alineat, vers, 

strofă; 

- exerciţii de scriere în duct 

continuu; 

- exerciţii de copiere, 

transcriere şi scriere după 

dictare a grupurilor de litere, 

cuvintelor şi propoziţiilor; 

- exercitii de autocorectare a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor 

scrise prin comparare cu un 

model; 

- exerciţii de încadrare pe 

spaţiu şi în pagină; 

- exercitii de completare a 

silabelor, enunturilor; 

 

- exerciţii de citire pentru 

lărgirea câmpului vizual de 

la literă la silabă şi cuvânt;          

 - exerciţii de citire “la 

prima vedere”, în gând, 

şoptit, tare;          - exerciţii 

de citire a unor texte scurte 

în ritm propriu; 

 - exerciţii joc de tipul: „La 

ce foloseşte”, „Ce poţi face 

cu ...?” 

 

 

- permanent 

 

 

 

 

 

-februarie   

- martie 

 

 

-februarie-

mai 

 

- februarie-

mai 

 

 

 

 

 

- februarie-

mai 

 

 

 

- iunie 

 

 

 

 

- să citească în ritm propriu, 

un text necunoscut; 

 

 

- să respecte regulile 

jocurilor; 

- să înlocuiască unele 

cuvinte într-un enunţ, cu 

altele cerute; 

 

 

- să copieze, transcrie si 

scrie lizibil după dictare 

litere, silabe, cuvinte 

formate din 1-3 silabe, 

enunţuri, cu respectarea 

scrierii cu majusculă, titlul, 

alineatul; 
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- să respecte 

regulile de 

despărţire în 

silabe, 

ortografia şi 

punctuaţia 

într-un text 

propriu; 

 

     

 Recapitulare 

finală 

 

Evaluare 

sumativă 

 

- exerciţii de sesizare a 

înlocuirii a unor cuvinte cu 

altele cu sens 

asemănător/opus; 

- exerciţii de stabilire a 

sensului unui cuvânt 

necunoscut prin raportare la 

context; 

 

Fişe de evaluare continuă 

 

 - exerciţii de aplicare a 

regulilor de despărţire în 

silabe în copieri, transcrieri, 

dictări, autodictări, sau în 

scrierea unor enunţuri 

proprii; 

- exerciţii de scriere corectă 

a cuvintelor care încep cu 

litera 

“e” (pronume, formele 

verbului “a fi”); 

- exerciţii de folosire corectă 

a majusculei; 

- exerciţii de utilizare 

corectă a semnelor de 

punctuaţie; 

- exerciţii de utilizare 

corectă a cuvintelor scrise 

cu cratimă; 

                                                  

 

 

-iunie 
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 -exerciţii recapitulative; 

 

Fişa de evaluare finală 

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Matematică şi explorarea mediului 

PERIOADA DE INTERVENŢIE: Semestrul I 

                                                           An şcolar 2020-2021 

 

OBIECTIVE 

 

 

 

METODE ŞI MIJLOACE 

DE REALIZARE 

 

PERIOADA DE 

INTERVENŢIE 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE A 

PROGRESELOR 

REALIZATE 

OBS. 

MONITORI-

ZAREA 

ATINGERII 

OB. 

Evaluare 

iniţială 

-să perceapă  

desfăşurarea 

evenimentelor 

temporale in 

raport cu 

propriile sale 

activităţi; 

 

- să  compare, 

şi să ordoneze 

numerele 

naturale de la 0 

la 10; 

 

-să efectueze 

operaţii de 

- fişa de evaluare iniţială 

-exerciţii de precizare a 

momentelor temporale în 

funcţie de activităţi (întâi 

mănânc, apoi mă joc, 

dimineaţa mă 

trezesc…seara mă culc 

etc.). 

 

 

-exerciţii de raportare a 

numărului la cantitate şi 

invers; 

-exerciţii de comparare, 

ordonare (crescător şi 

descrescător) a numerelor;  

-exerciţii de stabilire a 

vecinilor numerelor. 

- septembrie 

 

 

- octombrie 

 

 

                        

 

 

 

- octombrie 

 

 

 

 

 

 

- octombrie 

- să enumere desfăşurarea 

unor evenimente temporale 

în raport cu propriile sale 

activităţi  

 

 

- să compare două numere  

apoi  să scrie semnele 

<,>,==; 

- să stabilească vecinii 

numerelor;  

 

 

-să efectueze operaţii de 

adunare şi scădere în 

concentrul 0-10, fără 

trecere peste ordin, cu 

suport concret. 
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adunare şi 

scădere in 

concentrul 0-

10;  

 

- să înteleagă 

sistemul 

zecimal de 

formare a 

numerelor (din 

zeci şi unităţi); 

 

 - să numere 

corect în 

ordine 

crescătoare şi 

descrescătoare  

(0-20)  

 

- citirea, 

scrierea, 

compunerea şi 

descompunerea 

numerelor 

naturale de la 0 

la 20;  

 

Evaluare 

formativă 

 

- să rezolve 

 

 

-exerciţii de calcul cu 

operaţii de adunare şi 

scădere în concentrul 0-10, 

fără trecere peste ordin, cu 

suport concret;  

 

- exerciţii de grupare a 

unor obiecte (bile, 

beţişoare), jocuri de 

numărare cu obiecte în 

care grupele de câte 10 se 

înlocuiesc cu un alt obiect. 

- exerciţii de compunere / 

descompunere a numerelor 

în zecile şi unităţile din 

care sunt formate; 

 

- exerciţii de numărare - 

crescător ; 

- exerciţii de raportare a 

numărului la cantitate şi 

invers; 

 

- exerciţii de citire, scriere, 

( 0-20 ); 

- exercitii de compunere şi 

descompunere a numerelor 

naturale de la 0 la 20;  

 

 

 

 

 

 

- noiembrie 

 

 

 

 

 

- noiembrie 

 

 

 

- noiembrie 

 

 

- noiembrie 

 

 

- decembrie 

 

- ianuarie  

 

- să descompună  după 

model, numerele formate 

din zeci şi unităţi 

 

- să numere în concentrul 

0-20, crescător şi 

descrescător;. 

 

-să transpună corect 

limbajul matematic (mai 

mult, mai puţin cu.. ) în  

rezolvarea unor probleme 

cu o singură judecată şi o 

singură operaţie de 

adunare sau scădere. 
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probleme care 

presupun o 

singură 

operaţie din 

cele învăţate. 

 

 

Recapitulare 

finală 

 

Evaluare 

sumativă 

 

 

Fişa de evaluare 

                                     

 - exerciţii de analiză a 

părţilor componente ale 

unei probleme; 

- exerciţii de adăugare sau 

extragere de elemente 

dintr-o mulţime de obiecte 

şi exprimarea operaţiei 

verbal şi în scris; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau desene şi 

verificarea rezultatului 

prin numărare; 

 

- Exerciţii recapitulative; 

 

- fişa de evaluare finală 

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE:  Matematică şi explorarea mediului 

PERIOADA DE INTERVENŢIE: Semestrul al II- lea 

                                                              An şcolar 2020-2021 

 

OBIECTIVE 

 

 

 

METODE ŞI MIJLOACE 

DE REALIZARE 

 

PERIOADA DE 

INTERVENŢIE 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE A 

PROGRESELOR 

REALIZATE 

OBS. 

MONITORI- 

ZAREA 

ATINGERII 

OB. 
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- să  compare, 

şi să ordoneze 

numerele 

naturale de la 0 

la 10; 

 

 

 

-să efectueze 

operaţii de 

adunare şi 

scădere în 

concentrul 0-

10;  

 

 

-să rezolve 

probleme care 

presupun o 

singură 

operaţie din 

cele învăţate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciţii de raportare a 

numărului la cantitate şi 

invers; 

- exerciţii de comparare a 

două numere în concentrul 

0-10;        

- exercitii de stabilire a 

vecinilor numerelor; 

 

-exerciţii de    calcul cu 

operaţii de adunare şi 

scădere în concentrul 0-10, 

fără trecere peste ordin, cu 

suport concret;  

 

 

- exerciţii de analiză a 

părţilor componente ale 

unei probleme; 

- exerciţii de adăugare sau 

extragere de elemente 

dintr-o mulţime de obiecte 

şi exprimarea operaţiei 

verbal şi în scris; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau desene şi 

verificarea rezultatului 

prin numărare; exercitii de    

grupare a unor obiecte 

(bile); 

 

- februarie                       

 

 

 

- februarie                       

 

 

 

 

- martie- mai                      

 

 

 

 

 

-februarie-mai                       

- aprilie 

 

 

 

- mai 

 

 

 

- mai 

 

 

- iunie 

 

- iunie                

- să compare două numere  

apoi  să scrie semnele 

<,>,==; 

-să stabilească vecinii 

numerelor;  

 

 

-să efectueze operaţii de 

adunare şi scădere în 

concentrul 0-10, (fără 

trecere peste ordin), cu 

suport concret şi sprijin; 

 

 

 

-să transpună corect 

limbajul matematic (mai 

mult,mai puţin cu.. )în  

rezolvarea unor probleme 

cu o singură judecată; 

 

 

 

- să compună/ descompună  

după model, numerele 

formate din zeci şi unităţi 
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Evaluare 

formativă  

- să înţeleagă 

sistemul 

zecimal de 

formare a 

numerelor (din 

zeci şi unităţi/ 

0-30); 

 - să numere 

corect în 

ordine 

crescătoare şi 

descrescătoare 

(0-30);  

- să citească, 

scrie, compună 

şi descompună 

numerele 

naturale de la 0 

la 30;  

Recapitulare 

finală 

 

Evaluare 

finală 

 

 

Fişe de evaluare 

formativă 

- exerciţii de compunere / 

descompunere a numerelor 

în zecile şi unităţile din 

care sunt formate; 

 

 

- exerciţii de numărare- 

crescător ; 

- exerciţii de raportare a 

numărului la cantitate şi 

invers; 

 

 

- exerciţii de citire, scriere, 

( 0-30.) 

- exercitii de compunere şi 

descompunere a numerelor 

naturale de la 0 la 30;  

 

-exerciţii recapitulative; 

 

 

- fişa de evaluare finală 

 

 

 

 

 

 

 

- să numere în concentrul 

0-30, crescător;. 

  

 

 

- să citească, scrie, 

descompună numere 

naturale formate din zeci şi 

unităţi;  

 

 

 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• consilierea comportamentală; 
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• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: 

• Ţin legatura cu cadrele didactice;  

• Nu participă la şedinţe de consiliere;  

• Comunică periodic cu d-na învăţătoare;  

• Nu pot ajuta copilul în realizarea sarcinilor;  
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Profesor Antonescu Valeria Cristia 

Liceul Sanitar ,, Antim Ivireanu,, Rm. Vâlcea 

 

 

Nume şi prenume 

elev(ă):  x 

Unitatea şcolară: Liceul Sanitar ,, Antim Ivireanu,, 

Anul nașterii: 2007 

Clasa:  a VII-a 

I. INFORMAȚII GENERALE 

  Recomandarea Comisiei de Orientare Școlară şi Profesională privind educația incluzivă:  

□ Facilitator – da 

□ profesor de sprijin   

□ terapia tulburărilor de limbaj  

□ consiliere psihopedagogică – da (cabinet interscolar 

de asistenta psihopedagogică) 

□ măsuri privind asistența socială – da 

□ adaptare curriculara individualizată – fiecare 

disciplina de studiu 

 

 

II. INFORMAȚII EDUCAŢIONALE 

1. Evaluare educaţională completă și detaliată (evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor). Dificultăți 

întâmpinate 

➢ domeniul psihomotor: motricitate generală și fină în limite normale ( nu prezintă o conduită 

motrică adecvată) 

➢ domeniul cognitiv  

Limbă și comunicare 

La disciplina limba latină prezintă dificultăți la următoarele activități de învățare: 

-să relateze evenimente. 

➢ domeniul socio- emoţionalː 

                 -tulburare anxioasă (tulburări emoționale); 

                 -deficit de atenție. 
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2. CAPACITĂŢI SI COMPETENŢE, ABILITĂŢI, PUNCTE SLABE, NEVOI . 

CAPACITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

-capacitate redusă de mobilizare a energiei 

psihonervoase; 

-competențe cognitive deficitare. 

PUNCTE SLABE 

-gradul de concentrare, stabilitate și 

distributivitate redusă. 

ABILITĂŢI 

-aptitudini pentru lucrări practice 

NEVOI 

-creșterea gradului de atenție și o bună 

incluziune în grup 

 

3. ECHIPA DE CAZ:  

Psiholog şcolar:  

Profesor diriginte: Ivancu Manuela 

4.    OBIECTIVE PE TERMEN LUNG ( ANUL ȘCOLAR ÎN CURS); 

➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : PSIHOMOTOR
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             Obiective 

 

Activităţi de învăţare. 

Conținuturi. 

Metode/ 

mijloace 
Perioada 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observații 

-formarea deprinderii de a citi; 

-formarea de conduite motrice, 

practice. 

-realizare de rezumate; 

 

-scrierea de sintagme. 

-aplicarea 

deprinderilor 

eficiente, la 

contexte diferite. 

-orele de 

la clasă. 

-automatisme – gradul de 

finalizare a deprinderilor. 
-exersarea.  

 

➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : COGNITIV 

 

❖ INTELIGENŢĂ LINGVISTICĂ 

 

Obiective 

 

Activităţi de învăţare. 

Conținuturi. 

       Metode/ 

mijloace 
Perioada  

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

    

Observaț

ii 
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1.Recunoașterea 

părților de 

vorbire în 

diverse contexte 

 

 

- Identificarea în exemple 

a substantivelor si verbelor 

 

- Reprezentarea grafică a 

elementelor interculturale 

Explicaţie 

Conversaţie 

Joc didactic 

Imitaţie 

Fişe de lucru 

 

septembrie 

– 

decembrie  

 

     

 

 -Să recunoască 

verbele 

 

 

 

 

-să realizeze 50% din 

exerciţiile prezentate în 

fişa de lucru 

Observarea şi 

aprecierea; 

Fișe  de  lucru 

 

 

Probă scrisă 

 

Evaluare orală 

 

Temă individuală 
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2. Utilizarea 

dictionarului  în 

rezolvarea unor 

sarcini de 

învățare 

 

- Transcrierea de enunțuri 

simple. 

 

 

  

Explicaţia,  

Exerciţiul 

 

Jocul didactic  

Lucrul individual; 

 

Fişe de lucru. 

Ianuarie – 

februarie 

 

 

 

-Utilizarea în 

comunicarea orală și 

scrisă a diverselor 

tipuri de enunțuri 

 

-Identificarea partilor 

de vorbire  substantiv, 

pronume, numeral, 

adjectiv, verb, adverb, 

prepozitie, conjunctie, 

interjectie 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

Tema individuală 
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Prezentarea 

orală, pe baza 

unor repere date 

de profesor, a 

unor informaţii 

şi a unor 

idei,exprimând 

opinii, emoţii şi 

sentimente prin 

participarea la 

discuţii pe teme 

familiare, de 

interes sau 

pornind de la 

textele 

ascultate/citite 

-realizare de interacțiuni 

verbale (dirijate), apoi 

spontane 

 

 

-repovestirea unui 

fragment din manual 

 

 

 

Exerciţiul 

  

Lucrul individual; 

Fişe de lucru. 

Martie- 

aprilie 

-Să realizeze, cu 

sprijin, dialoguri pe 

temă ; 

 

-să reprezinte, prin 

intermediul unui desen 

rolul îndeplinit în 

comunicare (emițător, 

receptor) 

 

 

 

-să respecte regulile 

dialogului  

 

 

 

 

-să prezinte momentele 

subiectului,în urma 

ascultării lecturii unui 

basm. 

 

Fişă de evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea şi 

aprecierea; 

 

 

 

 

Fișe  de  lucru 
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4.Recapitulare  

 

-rezolvare de exerciții și 

probleme recapitulative 

Jocul didactic  

Lucrul individual; 

Fişe de lucru. 

Mai - iunie 

-Cunoasterea 

principalolor eroi ai 

mitologiei greco-

romane 

-exerciții de citire și 

lectură  

Evaluare orală 

Temă individuală 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT- forma prescurtată  

Pentru un elev din clasa a IX-a de la un liceu cu profil economic 

Solomon Carmen Marioara 

Colegiul Economic “Emanuil Gojdu” Hunedoara 

 

Numele şi prenumele elevului:       

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Modul I BAZELE CONTABILITĂŢII 

OBIECTIVE PE TERMEN 

LUNG 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT 

(OPERAŢIONALIZATE) 

PERIOADA 

PROPUSĂ PENTRU 

REALIZARE 

METODE ŞI MIJLOACE 

DE REALIZARE 

OBSERVAŢII, 

APRECIERI 

• Stabilirea  rolului 

informației contabile în 

sistemul informațional 

economic. 

- să identifice cele mai întâlnite tipuri de 

unități patrimoniale din Romania 

2 săptămâni -Fişe de lucru individualizate 

-Activitatea la ore 

-Dicţionar economic 

-Videoproiector 

-Calculator 

Profesorul de contabilitate 

Consilierul școlar 

- să identifice cel puţin doi utilizatori ai 

informaţiei contabile 

1 săptămână 

• Identificarea formelor 

evidenței și caracteristicile 

acestora 

- să identifice cel puţin două tipuri de 

etaloane de evidenţă cantitativă. 

2 săptămâni -Fişe de lucru individualizate 

-Activitatea la ore 

-Videoproiector 

-Calculator 

Profesorul de contabilitate 

- să recunoască etalonul de evidenţă valoric. 1 săptămână 

•  Identificarea si descrierea 

elementelor patrimoniale 

de activ 

- să identifice elementele care formează 

averea intreprinderii 

2 săptămâni -Fişe de lucru individualizate 

- Pe echipe  

( mozaicul) 

-Activitatea la ore 

- Videoproiector 

- Calculator 

 

 

Profesorul de contabilitate 

Consilierul școlar 

- să dea cel puţin două exemple de 

imobilizări necorporale 

1 săptămână 

- să dea cel puţin două exemple de 

imobilizări  corporale 

1 săptămână 

- să dea cel puţin patru  exemple de stocuri 1 săptămână 
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OBIECTIVE PE TERMEN 

LUNG 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT 

(OPERAŢIONALIZATE) 

PERIOADA 

PROPUSĂ PENTRU 

REALIZARE 

METODE ŞI MIJLOACE 

DE REALIZARE 

OBSERVAŢII, 

APRECIERI 

•  Identificarea si descrierea 

elementelor patrimoniale 

de pasiv 

- să cunoască modul de formare a capitalului 

social 

2 săptămâni -Fişe de lucru individualizate 

- Pe echipe  

( mozaicul) 

-Activitatea la ore 

- Videoproiector 

- Calculator 

 

 

Profesorul de contabilitate 

 

- să recunoască modalităţi de majorare a 

capitalului social 

1 săptămână 

- să calculeze rezultatul exerciţiului sub 

formă de profit si pierdere 

1 săptămână 

-  să dea cel puţin două exemple de datorii 2 săptămâni 

- să deosebească creanţele de datorii 2 săptămâni 

 

Criterii de evaluare 

➢ Minimale: 

• Recunoașterea de utilizatori ai informaţiei contabile; 

• Recunoașterea de active și pasive patrimoniale. 

➢ Maximale: 

• Identificarea societăților comerciale; 

• Diferențierea etaloanelor cantitative de cele valorice; 

• Descrierea elementelor patrimoniale de activ; 

• Descrierea elementelor patrimoniale de pasiv. 

Instrumente de evaluare – conversația individuală, observaţia spontană şi dirijată, fişe de evaluare. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 
 

Gavrilă Adela Roxela Maria 
 

Unitate de proveniență: Grădinița cu P.P. nr. 15 Sibiu, Jud. Sibiu 
 

Iniţiale de identificare: U. D. Perioada: 

octombrie 2013 - iunie 2014 

PERIOADA DOMENIUL SUBDOMENIUL OBIECTIVE RESURSE 

PROCEDURALE 

RESURSE 

MATERIALE 

EVALUARE 

Octombrie 

2013 - Iunie 

2014 

Dezvoltarea 

fizică, a 

sănătăţii şi 

igienei 

personale 

1. Dezvoltarea 

fizică 

 
Motricitate 

grosieră 

- să-şi 

coordoneze 

muşchii mari ai 

corpului cu un 

scop al mişcării 

Activităţi de denumire a 

părţilor corpului, a 

acţiunilor care pot fi 

realizate cu acele părţi ale 

corpului 

 

 
Exerciţii de identificare a 

părţilor corpului, denumite 

mai întâi pe propria 

persoană, pe o altă 

persoană, sau pe o păpuşă, 

iar apoi într-o reprezentare 

imagistică bidimensională 

Creioane colorate 

Planşe cu părţi ale 

corpului 

 

 

 

 
Fişe de evaluare şi 

stimularea achiziţiilor 

privind părţile corpului şi 

lateralitatea 

Jocul: ,,Rulează şi 

joacă-te” 

Jocuri de imitare a 

mişcării unor animale, 

mişcări de dans 

Recunoaşte cu 

uşurinţă părţile 

corpului şi le 

indică prin 

intermediul 

formulelor 

ludice. 
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Octombrie 

2013 - Iunie 

2014 

   Exerciţii de completare de 

imagini lacunare cu părţi 

ale corpului 

 

 

 
Jocuri de asociere a 

părţilor corpului cu 

obiecte de îmbrăcăminte 

corespunzătoare şi cu 

anotimpul aferent 

 
Exerciţii de identificare a 

mâinii stângi, a urechii 

drepte..., pe propria 

persoană, pe partenerul cu 

care se află faţă în faţă; 

Exerciţii pentru explorarea 

schemei corporale; 

Exerciţii de efectuare de 

sarcini complexe prin care 

se demonstrează 

capacitatea integratoare de 

utilizare în context a 

preachiziţiilor (ex. cu mâna 

stângă ridici cana verde); 

Exerciţii pentru 

antrenarea motricităţii 

Teste pentru evaluarea 

lateralităţii 

Completează 

imagini lacunare 

cu părţi 

importante ale 

corpului 

 
Asociază 

obiectele de 

îmbrăcăminte 

cu anotimpul 

aferent 

 
Decodifică facil 

indicaţiile 

educatoarei în 

activităţile de 

educaţie psiho- 

motrică şi 

educaţie fizică 

şi are o mai 

mare autonomie 

personală, o mai 

mare libertate în 

mişcare şi 

acţiune 
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Octombrie 

2013 - Iunie 

2014 

  

 

 
Motricitate fină 

 

 

 
- să utilizeze 

mâinile şi 

degetele pentru 

scopuri diferite 

generale (picioare, braţe, 

trunchi) 

 
Jocuri de imitare fidelă a 

mişcărilor unor animale, a 

unor mişcări de dans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exerciţii de redare a 

alfabetului corporal 

Exerciţii pentru antrenarea 

grupelor musculare ale 

mâinilor: prindere de 

obiecte mari, manipulare 

 

 

 
Fişe de lucru 

Coarda elastică 

Mingi 

 

 

 
Joc: ,,Mergi ca…” 

,,Dansul fulgilor”, 

,,Dansul fluturaşilor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc: ,,Prinde mingea”, 

,,Colierul mamei”, 

,,Hai să ne legăm 

şireturile” 

 

 

 
Mobilitate 

foarte bună a 

întregului corp; 

tonus muscular 

bun 

 
Poziţionează 

corpul şi 

membrele în 

mod 

corespunzator 

pentru a imita 

ceva sau pe 

cineva precum 

si pentru a 

executa 

miscarile 

indicate 

 
Manipulează cu 

uşurinţă 

obiectele mari, 

mici utilizând 

ambele mâini, 

înşiră mărgele, 
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Octombrie 

2013 - Iunie 

2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dezvoltarea 

senzorio-motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- să demonstreze 

utilizarea 

simţurilor (văzul, 

auzul, simţul 

tactil, mirosul) în 

interacţiunea cu 

mediul pentru a- 

şi orienta 

mişcările 

de obiecte mici, şiruri de 

mărgele, închidere de 

nasturi, legare de şireturi, 

utilizare de tacâmuri 

 
Exerciţii de antrenare în 

vederea achiziţiei scrisului 

(formarea pensei digitale, 

redare de reprezentări 

grafice după model, desen, 

dactilo-pictură, pictură) 

 

 

 

 
Exerciţii de recunoaştere a 

obiectelor ascunse prin 

pipăit fără să le vadă 

 
Exerciţii de recunoaştere a 

mirosurilor 

 

 
Exercitii de executare 

miscari la auzirea unor 

comenzi 

 
Exerciţii de schimbare a 

 

 

 

 

 
Fişe de lucru 

Desen liber 

Desen tematic 

 

 

 

 

 

 

 
Joc: ,,Săculeţul 

fermecat”, ,,Ghiceşte 

ce-ai găsit?” 

 
Joc: ,,Ghiceşte ce ai 

mirosit”, ,,Spune-mi 

cum miroase?” 

 
Joc: ,,Mergi unde îţi 

spun” 

 

 
Joc: ,,Mergi cum bat”, 

nasturi 

 

 

 

 
Utilizează cu 

destulă uşu- 

rinţă 

instrumentele de 

scris realizând 

compoziţii 

originale cărora 

le dă sens 

 
Demonstrează 

utilizarea 

corectă a 

simţurilor în 

acţiuni şi 

participă cu 

plăcere la jocuri 

care 

implică 

mişcare, reguli, 

contact social 
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2. Dezvoltarea 

sănătăţii şi igienei 

personale 

Promovarea 

îngrijirii şi igienei 

personale 

 

 

 

 
- să demonstreze 

deprinderi de 

păstrare a 

sănătăţii şi igienei 

personale 

ritmului, direcţiei, la 

semnale de natură diferită 

(culoare, sunet) 

 
Exerciţii de spălare, 

ştergere pe mâini 

Exerciţii de utilizare a 

batiste când strănută 

,,Roboţelul cu 

telecomandă” 

Joc: ,,Statuile” 

 
Joc de rol: ,,Hai să 

facem baie 

ursuleţului” 

 

 

 

 
Se spală şi se 

şterge singură 

pe mâini ori de 

câte ori e 

nevoie 

Utilizează 

corect batista 
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Octombrie 

2013 - Iunie 

2014 

2. Dezvoltarea 

socio- 

emoţională 

Dezvoltare socială 

Abilităţi de 

interacţiune cu 

adulţii 

- să ceară ajutor 

adultului când 

are nevoie 

 

 
- să manifeste 

încredere în 

adulţii cunoscuţi 

şi să 

interacţioneze cu 

ei 

Exerciţii de alegere a 

momentului potrivit 

pentru a aduce în atenţia 

adulţilor o problemă 

 
Exerciţii de utilizare a 

formulelor de politeţe în 

diferite ocazii 

Joc de rol: ,,Te rog, 

mă asculţi un 

moment?” 

 

 
Joc de rol: ,,De-a 

magazinul”, ,,De-a 

doctorul” 

Este timidă în a 

pune probleme 

în discuţie 

 

 
Interacţionează 

cu uşurinţă cu 

personalul 

grădiniţei şi se 

desparte uşor de 

membrii familiei 
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Octombrie 

2013 - Iunie 

2014 

 Abilităţi de 

interacţiune cu 

copii de vârstă 

apropiată 

 

 

 
Dezvoltarea 

comportamentu- 

lui pro-social 

 

 

 

 
Dezvoltare 

emoţională 

 

 

 
Dezvoltarea 

conceptului în sine 

- să 

interacţioneze 

pozitiv cu copii 

de vârstă 

apropiată 

 

 
- să perceapă 

regulile şi 

efectele acestora 

 

 

 

 
- să manifeste 

empatie faţă de 

celelalte 

persoane 

 
- să se perceapă 

în mod pozitiv ca 

persoană unică, 

cu caracteristici 

specifice 

Exerciţii de întrajutorare 

Stabilirea de 

responsabilităţi 

 

 

 

 
Exerciţii de adaptare a 

comportamentului în 

situaţii diferite (sala de 

grupă, biblioteca, mijloc 

de transport în comun, la 

masă) 

 
Exerciţii de oferire a 

ajutorului atunci când o 

persoană se află în nevoi 

 

 
Exerciţii de cunoaştere: 

ziua, luna, anul, oraşul în 

care s-a născut 

Responsabilităţi: cine 

udă florile, cine duce 

gunoiul 

 

 

 

 
Joc: ,,De-a 

biblioteca”, 

,,La restaurant”, 

,,De-a grădiniţa” 

 

 

 
Fişe de lucru 

Discuţii individuale 

Povestiri 

 

 
Joc: ,,Spune-mi, ce 

observăm afara?”, 

,,Când se întâmplă?” 

Îşi ajută colegii 

cu multă 

plăcere şi îşi 

duce sarcinile 

primite la bun 

sfârşit 

 
Respectă cu 

fidelitate regulile 

stabilite 

 

 

 

 
Oferă sprijin din 

proprie iniţiativă 

atunci când e 

nevoie 

 
Sesizează 

schimbările din 

mediu şi factorii 

care le determină 

precum şi faptul 

că a crescut 
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  Dezvoltarea 

autocontrolului 

emoţional 

 

 

 

 

 

 
Dezvoltarea 

expresivităţii 

emoţionale 

- să fie capabil 

să-şi regleze 

trăirile 

emoţionale 

 

 

 

 

 
- să recunoască 

şi să exprime 

adecvat o 

varietate de 

emoţii 

Exerciţii de sesizare a 

schimbărilor care au loc 

în sine şi în natură 

 
Exerciţii de interpretare de 

roluri aşa cum le percepe ea 

 

 
Exerciţii de împărtăşire a 

emoţiilor trăite 

 

 
Exerciţii de identificare a 

emoţiilor 

Roluri simbolice: fata 

babei, fata 

moşneagului, 

vrăjitoarea 

 

 

 

 

 
Povestirea unor 

întâmplări plăcute sau 

mai puţin plăcute la 

discuţia de grup. 

Joc: ,,Omul vesel, 

omul trist” 

Îşi controlează 

exprimarea 

sentimentelor, îşi 

modifică mai 

facil expresia şi 

comportamen- 

tul funcţie de 

context 

 
Îşi împărtăşeşte 

trăirile 
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 3. Capacităţi şi 

atitudini în 

învăţare 

Curiozitate şi 

interes 

 

 

 
Iniţiativă 

 

 

 

 
Persistenţa 

- să fie capabilă 

să manifeste 

curiozitate şi 

interes 

 
- să 

experimenteze şi 

să înveţe lucruri 

noi 

 

-să aibă iniţiativă 

în interacţiuni şi 

Derularea unor 

experimente accesibile 

vârstei 

 

 
Discuţii individuale şi de 

grup; Exerciţii de 

organizare a unor 

evenimente 

 

Exerciţii de realizare a 

unor sarcini 

De ce au nevoie 

plantele ca să crească? 

De ce se topeşte zăpada 

în palmă? 

 
Joc: ,,De-a familia”, 

,,De-a grădiniţa” 

,,Azi e ziua ta” 

 

 

Joc: ,,Cine termină 

primul câştigă” 

Este curioasă, 

interesată să 

afle noutăţi 

 

 
Nu are destulă 

iniţiativă în 

desfăşurarea 

unor jocuri 

 

Depune efort ca 

să ducă lucrarea 
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Octombrie 

2013 - Iunie 

2014 

  

 

 
Creativitate 

activităţi 

 

 
- să continue 

realizarea unei 

sarcini chiar 

dacă întâmpină 

greutăţi 

 
-să manifeste 

creativitate în 

activităţile 

zilnice 

Fişe de lucru 

 

 
Desen, pictură Jocuri 

de construcţie 

Povestiri cu început dat 

Creioane colorate 

Foarfecă 

 
Culori 

Pensulă, acuarele 

Fişe de lucru 

Cuburi colorate 

,,O întâmplare hazlie” 

la bun sfârşit 

 

 
Dă dovadă de 

creativitate în 

activităţile 

artistico- 

plastice 
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 4. Dezvoltarea 

limbajului, a 

comunicării şi a 

premiselor 

citirii şi scrierii 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

ascultare şi 

înţelegere 

(comunicare 

receptivă) 

-să asculte cu 

plăcere poveşti 

citite sau 

înregistrate în 

scopul înţelegerii 

limbajului 

 
- să identifice 

ideile principale 

dintr-un material 

audiat 

Audiţie de poveşti 

Lecturarea unor poveşti şi 

povestiri 

 

 

 

 
Discuţii pe baza textului 

audiat 

CD, casetă audio 

Cărţi de poveşti 

 

 

 

 

 
Tablouri cu scene din 

poveşti 

Răspunde la 

întrebări 

referitoare la 

textul audiat 

dând dovadă că a 

înţeles 

conţinutul 
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Octombrie 

2013 - 

 
Iunie 

2014 

 Dezvoltarea 

capacităţii de 

vorbire şi 

comunicare 

(comunicarea 

expresivă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premisele citirii şi 

scrierii 

- să-şi exprime 

gânduri, idei cu 

privire la textul 

audiat 

 

 

 

 

 

 

 
- să iniţieze o 

conversaţie cu 

colegii sau 

adulţii 

 
- să se exprime 

corect gramatical 

 

 
- să-şi extindă 

progresiv 

vocabularul 

Discuţii active în cadrul 

grupului despre textul 

audiat 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exerciţii de exersare a 

vorbirii în cadrul grupului 

Discutii despre diverse 

subiecte 

 
Exerciţii de utilizare 

corectă a acordului de gen, 

număr, persoană, timp 

 
Exerciţii de repetare a 

unor expresii frumoase, 

deosebite din textele 

audiate, de găsire a unor 

însuşiri ale obiectelor din 

jur 

 
Prezentarea titlului şi 

Joc: ,,De-a 

reporterul”, 

,,O invitaţie la TV” 

,, Unde îţi petreci 

vacanţa?”, ,,Cum ţi-ai 

sărbătorit ziua de 

naştere?” 

 

 

 

 
Citire de imagini 

Discuţii în grup 

 

 

 
Repovestiri 

Dramatizări 

 

 
Cărţi 

 

 

 

 

 

 

Răsfoire de cărţi 

Formulează 

propoziţii scurte 

, se exprimă 

incorect 

gramatical , nu 

realizează în 

vorbire acordul 

de gen, număr 

persoană, caz 

 
În povestire 

utilizează 

dialogul 

 

 
Îi face plăcere 

să răsfoiască 

cărţi 
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Octombrie 

2013 - Iunie 

2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

discriminare 

fonetică 

 
Însuşirea 

deprinderilor de 

scris; folosirea 

scrisului pentru 

transmiterea unui 

mesaj 

 

 

 

 

 
- participarea în 

experienţe cu 

cartea: 

cunoaşterea şi 

aprecierea cărţii 

 
- să identifice 

diferite sunete 

ale limbii 

 

 
- să pună în 

corespondenţă 

sunet - literă 

 

 
- să identifice 

mesaje scrise în 

mediul familiei 

sau în sala de 

grupă 

autorului cărţilor citite şi 

ascultate 

 

 

 
Exerciţii de utilizare şi 

păstrare a unei cărţi 

 

 

 

 
Exerciţii de recunoaştere a 

sunetului iniţial şi final al 

unui cuvânt 

 

 
Exerciţii de identificare a 

literelor din propriul nume 

cu sunetele specifice 

 

 
Exerciţii de identificare a 

literelor în diferite mesaje 

Lipirea cărţilor 

deteriorate 

Aranjarea cărţilor din 

grupă 

 

 

 

 

 

 

 
Joc: ,,Ghiceşte, cu ce 

sunet începe (se 

sfârşeşte) cuvântul?” 

 

 
Jetoane cu litere 

Joc: ,,Hai să ne jucăm, 

numele să-l formăm” 

 

 
Decuparea literelor 

mari din ziare, afişe şi 

compunerea de cuvinte 

noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoaşte 

sunetele cu 

uşurinţă 

 

 
Este capabilă să-

şi scrie numele 

cu literele de la 

tabla magnetică 
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   - să păstreze o 

ţinută corectă a 

corpului, a 

mâinii, a 

instrumentului 

de scris 

Exerciţii de ţinere a 

creionului corect în mână 

Executarea de 

grafisme 

Fişe de lucru 

Creioane 
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 5. Dezvoltarea 

cognitivă şi 

cunoaşterea 

mediului 

Dezvoltarea 

gândirii logice şi 

rezolvarea de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinţe si 

deprinderi 

elementare 

matematice, 

cunoaşterea şi 

- să demonstreze 

conştientizarea 

relaţiei cauză- 

efect 

 
- să observe şi să 

compare acţiuni, 

evenimente 

 
- să găsească 

multiple 

raspunsuri/solutii 

la intrebari, 

situatii, 

probleme , 

provocari 

 
- să demonstreze 

cunoaşterea 

numerelor şi a 

numeraţiei 

Efectuarea de experienţe 

 

 

 

 
Comparare de personaje 

din poveşti; asocierea lor 

cu personaje actuale 

 
Exerciţii cu diferite 

materiale 

 

 

 

 

 

 
Exerciţii de numărare 

Amestec apă-ulei; 

apă-cerneală 

Apă în congelator 

 

 
Imagini, jetoane 

 

 

 
Discuţii în grup, 

alegerea celei mai 

bune soluţii 

 

 

 

 

 
Jetoane, siluete, 

boabe, bet ţigaşe 

Joc: ,,Hai să 

numărăm” 

Este captivată 

de experienţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cunoaşte 

cifrele şi 

numără corect 

0-10. 
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  înţelegerea lumii 

 
Reprezentări 

elementare 

matematice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cunoaşterea şi 

înţelegerea lumii 

 

 
- să demonstreze 

cunoştinţe şi 

abilităţi de 

operare cu 

mărimi, greutăţi, 

înălţimi, lungimi, 

volum 

 
-să identifice şi 

să numească 

forme ale 

obiectelor 

 

 

 

 
- să dobândească 

informaţii despre 

mediul 

înconjurător şi 

lumea 

vie 

 
- să observe şi să 

descrie 

caracteristici ale 

 

 
Exerciţii pentru stabilirea 

mărimilor, greutăţilor etc. 

 

 

 

 

 

 
Exerciţii pentru 

recunoaşterea şi 

denumirea formelor 

geometrice; asocierea lor 

cu diferite obiecte din jur 

 

 

 
Exerciţii de recunoaştere a 

onomatopeelor, a vocilor 

 

 

 

 

 
Exerciţii de numire a 

anotimpurilor, zilele unei 

săptămâni, lunile anului, 

,,Cine ştie câştigă!” 

 
Utilizarea de materiale 

convenţionale şi 

neconvenţionale pentru 

executarea diferitelor 

măsurători 

 

 

 
Joc:,,Spune-mi cu ce 

seamăn?” 

 

 

 

 

 

 
Plimbări 

Drumeţii 

Vizite 

 

 

 

 
Lecturare de imagini 

Vizionări de filme 

Răsfoire de 

 

 
Participă activ la 

măsurători 

alături de colegi 

 

 

 

 

 
Recunoaşte 

formele 

geometrice şi le 

asociază cu 

obiecte din 

imediata 

apropiere 

 
Recunoaşte cu 

destulă uşurintă 

onomatopeele, 

vocile 

cunoscute/necu 

noscute 

 
Deţine 

cunoştinţe 

despre 
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   Pământului şi 

spaţiului 

planetele enciclopedii fenomenele din 

natură, 

anotimpuri, 

cosmos 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

 Prof.Voinea Raluca Rodica 

Liceul Tehnologic Meserii și Servicii  Buzău 

 

7. INFORMAŢII GENERALE: 

Numele şi prenumele elevului: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Clasa a IX-a B 

Liceul Tehnologic Meserii și Servicii  Buzau 

Data naşterii: xxxxxxx 

Domiciliul: xxxxxxxxx 

An şcolar: 2020 -2021   

Aria curriculară:Om și Societate  

Disciplina: Geografie  

ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Numele cadrului didactic: Voinea Raluca Rodica 

Psiholog : Filipoiu Andreea 

Durata de desfăşurare a programului: septembrie 2020 - iunie 2021 

8. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea 

individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii (pretest). 

Diagnostic: 

• Medical: clinic sănătos; deficienta psihica 

• psihologic: intelect liminar,  percepţie slabă, labilitate emoţională;  

• psihopedagogic: dificultăţi de învăţare 

•  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei 

şcolare pentru clasa a IX- a , geografie. 

 

Capacităţi-competenţe-abilităţi-lacune-nevoi: 

• competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile jocului 

didactic şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu);  

• posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală, expresivă; 

• nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat; 

• toleranţă scăzută la frustrări, sociabilitate relativ bună; 

• feed-back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare; 

 

    Problemele cu care se confruntă copilul:  

• Scrie foarte bine după dictare, dar foarte incet 

• Are un scris lizibil si cu caractere foarte mari 
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• Citeşte bine, insa  termenii mai dificili ii pronunta mai greu, neînţelegându-le valoarea în frază; 

• Nu înţelege suficient noţiunile simple astfel că nu poate să opereze cu ele; 

• Recunoaşte fenomenele şi procesele simple din natura şi le poate explica individual, dar nu şi 

relaţiile de cauzalitate şi nici interdependenţa  acestora, având probleme de transfer intra şi 

transdisciplinar; 

• Copiază corect după manual, dar extrem de încet, fiind mereu în urma colegilor săi; 

• Are deprinderi practice corespunzătoare, abilităţile practice fiind mult superioare capacităţilor 

intelectuale şi cunoştinţelor teoretice. 

• Capacitate redusă de identificare a elementelor de identificare spaţială legate de folosirea 

hărţilor 

     Derularea programului de interventie 

                Motiv de referinta :diminuarea dizabilitatilor printr-un antrenament continuu si gradat pentru 

aducerea subiectului la un nivel mai bun de functionalitate psihica generala,pentru a putea dobandi o 

experienta cognitiva superioara . 

Scopul programului de interventie :efectuarea unei game variate de exercitii prin intermediul unor 

actiuni simple,accesibile si in ritm propriu atat la grupa cat si individual in cadrul orelor de 

geografie,dezvoltarea intelegeri si atitudinilor pozitive de relationare in grup. 

       Loc de desfăşurare: sala de clasă;  

       Programul de interventie personalizat 

         Programul de interventie personalizat are la baza metode si strategii centrate pe elev , in functie de 

particularitatile lui, pentru a crea un mediu care sa favorizeze si sa sprijine invatarea. 

 

Obiective 

operaţionale 

Metode şi procedee 

didactice 

Perioada 

de timp 

Mijloace 

didactice 

Evaluare 

(progresul 

înregistrat) 

-   Să citească corect 

și în ritm propriu un 

text la prima vedere  

 

 

-    Să descrie o tema  

din Europa folosind 

o imagine 

cartografica   

 

 

 

 

-  Să  desprindă 

informațiile 

 Exerciții variate de 

citire sub îndrumarea și 

sprijinul profesorului 

 

 

 

Exerciții variate 

deinterpretare a hărţii şi 

a altor materiale suport  

sub îndrumarea și 

sprijinul profesorului 

 

 

Exerciţii de citire şi 

rezumare a unui text sub 

 

 

Sem I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşe, manual. 

 

 

 

 

 

Harta Fizică a 

lumii, imagini  

 

 

 

 

 

Texte, 

dicţionare. 

Evaluare orală( elevul 

şi-a îmbunătăţit 

capacitatea de citire a 

unui text) 

 

 

Observare sistematică. 

 

 

 

 

 

 

- evaluarea orală va fi 

preponderentă, 
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esențiale din textul 

citit; 

 

-  Să  utilizeze, în 

context nou, a 

informaţiilor primite 

din diferite surse ( 

text din manual, 

imagini cartografice 

sau alte surse) 

 

 

 

 

- Sa transcrie corect, 

lizibil si îngrijit 

 

 

- Să învețe sa scrie 

corect un text 

coerent utilizând 

noţiuni si denumiri 

noi.  

 

 

 

-Să identifice 

numele proprii 

predate pe hartă şi în 

texte diferite  

 

 

 

 

 

 

-Să identifice şi să 

explice termeni 

geografici simpli 

identificaţi în textul 

îndrumarea 

profesorului. 

 

Descrierea cu cuvinte 

proprii a elementelor 

înţelese dintr-un text la 

prima vedere; 

conversaţie euristică; 

explicaţia. 

 

 

 

 

 

Exerciții de transcriere a 

unor texte cunoscute. 

 

 

 

Compunere / eseu  

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu harta şi 

manualul 

Explicaţia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia. 

Exerciţii de identificare 

a termenilor geografici 

 

 

 

 

Sem. II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual. Texte 

geografice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hărţi geografice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte .  

Dicţionar. 

dar va alterna cu 

evaluarea scrisă (elevul  

se poate exprima mai 

bine oral decât scris) 

- probe orale; 

- probe scrise; 

 

 

Observare sistematică. 

Probe scrise. ( Elevul 

poate transcrie corect 

un text, chiar şi după 

dictare, dar într-un ritm 

mai lent.) 

Fişe de evaluare. 

  

Observarea 

sistematică( capacitatea 

de orientare şi 

identificare a 

elementelor de ordin 

cartografic a ajuns 

aproape la nivelul 

colegilor săi) 

 

Fişe de evaluare. 

Evaluare orală. 

 

 

 

Se va realiza evaluarea 

continuă prin: 

  -utilizarea aprecierilor 

verbale şi sublinierea 

progresului realizat în 

rezolvarea fiecărei 

sarcini; 

-Aprecierea şi 

încurajarea colaborării 

cu membrii grupului;   
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dat. într-un text la prima 

vedere. 

 

-Evaluarea finală va 

viza atingerea 

criteriilor minime de 

progres. 

 

 

 

 

 

Evaluare finala 

Criterii de evaluare : 

Minimale :imbogatirea si activizarea vocabularului cu termeni geografici noi, ,folosirea cuvintelor care 

exprima insusirile sau raporturile dintre obiecte si fenomene. 

Maximale :dezvoltarea capacitatii de a povesti in succesiune logica ceea ce a auzit si a vazut,folosirea 

corecta a cuvintelor cu caracter abstract sau generalizator. 

Instrumente de evaluare:  

- fişe de lucru individuale; 

- teste criteriale pentru fiecare obiectiv;  

Concluzii:  

- În urma evaluării rezultatelor obţinute, s-a ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi 

activităţilor simple, accesibile, desfăşurate în ritm propriu, elevul a depăşit în mare parte 

dificultăţile sale, dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând 

anumite bariere din calea dezvoltării sale si obtinand la sfarsitul anului scolar 2014-2015 

rezultate bune 

Recomandări:  

-     se recomandă colaborare cu profesorii clasei, profesorul diriginte, părinţi;  

- se constată că reluarea unor sarcini de învăţare sunt de un real folos în dezvoltarea deprinderilor 

de muncă independente;  

- se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi 

reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.  
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Plan de interventie educațională personalizată 

                              Sălăjan  Mariana 

                                           C.S.E.I Satu Mare 

 

 

Diagnostic (conform certificat O.S.P.): întârziere mentală ușoară, tulburare de dezvoltare a abilităților 

școlare 

 

I.Rezultatele evaluării complexe pe domeniile de referință -psihomotricitate, comunicare-limbaj, 

cognitiv, social-afectiv: 

 

1.Capacități, competențe: 

-conduite și structuri perceptiv-motrice partial elaborate și/sau în curs de consolidare 

-schema corporală generală și în detaliu însușită 

-imagine de sine formată 

-deprinderi de comunicare verbală satisfăcătoare 

-achiziții de tip școlar prezente, dar slabe 

-deprinderi de autonomie personală și socială formate satisfăcător 

 

2.Dificultăți, lacune: 

-structuri perceptiv-motrice - formă, mărime, orientare și organizare spațio-temporală încă difuze, în 

consolidare 

-ușoară instabilitate psihomotrică și afectivă, cu manifestări comportamentale inadecvate uneori 

-vocabular activ sărac, slabă structurare semantică și gramaticală 

-achiziții slabe de tip școlar - citire greoaie (cursivitate scăzută,înțelegere fragmentară), scriere incorectă 

(omisiuni de litere,ortografie deficitară), algoritmi de calcul elementar neconsolidați (lucrează în 

concentrul 0-100 cu sprijin) 

 

II.Priorităti de intervenție pentru anul școlar 2020-2021  

 

1.Psihomotricitate: 

-dezvoltarea calităților motrice-forță,viteză, precizie 

-îmbunătățirea coordonării oculo-motorii și a motricității fine  

-consolidarea structurilor perceptiv-motrice    

-creșterea nivelului de relaxare, control și autocontrol al mișcărilor și acțiunilor  

 

2.Comunicare și limbaj: 

-dezvoltarea vocabularului activ 

-dezvoltarea capacității de receptare a sensului mesajelor verbale și citite 

-dezvoltarea capacității de transmitere a mesajelor verbale în propoziții corect formulate 
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-dezvoltarea capacității de transmitere a mesajului scris 

-adecvarea comunicării mimico-gestuale și verbale la contexte 

 

3.Domeniul cognitiv:  

-dezvoltarea capacității de analiză și sinteză fonetică-fonem, silabă, cuvânt, propoziție, pentru 

îmbunătățirea actului lexic și grafic 

-consolidarea algoritmilor de calcul elementar și automatizarea lor în concentrul 0-100 

-dezvoltarea raționamentului logico-matematic și a capacității de argumentare logică 

-îmbunătățirea capacității de efort de concentrare pe stimulii relavanți sarcinilor 

-antrenarea memoriei de lucru și atenției 

  

4.Domeniul social-afectiv: 

-consolidarea deprinderilor de autonomie socială, a comportamentelor adecvate în situații variate  

-stimularea interesului de cooperare cu ceilalți din grup 

-dezvoltarea capacității de autocontrol comportamental și a gradului de maturizare psiho-afectivă 

-dezvoltarea capacității de autoapreciere corectă, a respectului față de sine și față de ceilalți 

 

III.Structura programului de interventie educațional-terapeutică 

 

1.Obiective generale ale programului 

Eleva Varga Rozalia va reusi pâna la sfârşitul anului scolar să realizeze următoarele: 

 

Domeniul motor: 

-să-și îmbunătățească calitătile motrice - viteză, precizie 

- să-și consolideze structurile perceptiv-motrice încă difuze sau slab consolidate 

-să-și îmbunătățească autocontrolul mișcărilor și acțiunilor 

 

Comunicare şi limbaj: 

-să utilizeze un vocabular mai bogat în comunicare 

-să recepteze corect mesajele ascultate 

-să formuleze corect propoziții în răspunsuri și în transmiterea mesajelor 

-să respecte logica expunerii în comunicare 

-să integreze corect în vorbire cuvinte noi, să formeze enunțuri (propoziții )cu cuvinte date   

 

Domeniul cognitiv: 

-să exprime corect relații spațio-temporale prin limbaj 

-să-și dezvolte capacitatea de analiză și sinteză fonematică pentru îmbunătățirea citit-scrisului 

-să-și însușească principalele reguli de ortografie pentru creșterea calității scrierii 

-să exerseze adunarea și scăderea în concentrul 0-100 pentru automatizarea algoritmilor 

-să-și îmbunătățească capacitatea de efort psihic și de concentrare a atenției pentru finalizarea sarcinilor  
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Domeniul social-afectiv: 

-să respecte regulile de comportament în perimetrul clasei și școlii  

-să manifeste comportamente adecvate în mediul extrașcolar 

-să manifeste interes de cooperare cu colegii 

-să-și dezvolte gradul de maturizare psiho-afectivă și de autocontrol comportamental 

-să-și dezvolte sentimentul de responsabilitate față de sine și față de ceilalți 

-să manifeste interes pentru învățare 

 

2.Metode si mijloace de realizare 

- activități de dezvoltare psihomotrică  

- activități de stimulare cognitivă 

- T.T.L.  

- activități pentru consolidarea deprinderilor de autonomie comunitară 

-consiliere psihologică și educațională 

- activități de dezvoltare a abilităților manuale, a motricității fine și coordonării dinamice 

- demonstratia, explicația, conversația tematică, exercițiul 

 

Mijloace: probe de evaluare inițială și periodică, materiale auxiliare (manuale, IT, fişe de lucru, 

planşe,etc.) jocuri didactice, jocuri de rol, rechizitele şi obiecte de uz general 

 

3. Metode si instrumente de evaluare: 

- observatia directă și indirectă 

- fișe/grile de evaluare 

- portofoliul elevei 

- fișa de monitorizare a progresului în cadrul activităților educational-terapeutice, pe domeniile de 

referință 

 

Observații și recomandări particulare: 

 

Eleva a avut o întrerupere prelungită a școlarizării și a fost integrată în învățământul special în urma unei 

evaluări complexe psihopedagogice, în clasa a IV-a(la recomandarea C.I.E.C.) 

A venit la C.S.E.I cu un retard pedagogic semnificativ. 

Familia biologică nu a avut capacitatea să asigure condiții materiale și educaționale minimale.  

Eleva a făcut progrese importante, semnificative, pe toate domeniile de referință în cei doi ani de 

școlarizare și decând a intrat în sistemul de protecție și asistență a copilului, în casă de tip familial. 

 

4.Evaluare finală 

 

Obiective realizate 
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............................................................................................................................................................ 

 

Dificultăți întâmpinate 

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

 

Recomandări 

............................................................................................................................................................ 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT                                                                                                                                                                              

Ţele Lavinia Florina 

                                                                                                                                                                                         

Școala Gimnazialǎ Conţești 

I. INFORMAŢII GENERALE: 

Nume și prenume elev: A.P 

Data naşterii:  

 Domiciliul:  

 Nr. Certificat de orientare școlară:  

 Şcoala: GIMNAZIALǍ CONŢEȘTI 

 Clasa:   

 Echipa de lucru:  profesor de sprijin: NU                             ;  

                               profesor lb.engleză: ŢELE LAVINIA FLORINA 

                               diriginte: prof. ..........................                      

Durata programului: anul școlar 2020-2021 

Domeniul de intervenție: Limba engleză 

 

9. EVALUARE INIŢIALĂ: 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea 

individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru familiarizarea cu vocabularul limbii engleze. 

                 Diagnostic: 

• Medical: .......... 

• psihologic: intelect liminar, deficit de atenţie  

• psihopedagogic: dificultăţi de învăţare; 

•  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei 

şcolare  şi a curriculumului de citire–scriere. 

 

      Capacităţi-competenţe-abilităţi-lacune-nevoi: 

• competenţe minime în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile jocului 

şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu);  

• capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie; 
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• posibilităţi reduse de comunicare orală, gestuală, expresivă; 

• nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat; 

• toleranţă scăzută la frustrări, sociabilitate relativ bună; 

feed-back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare. 

 

      Probleme cu care se confruntă copilul la disciplina limba engleză: 

• vocabular sărac; 

• posibilităţi de exprimare reduse;  

• vorbire rară, ezitantă, încetinită;  

• în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică 

corect, inversiuni de litere; 

• comprehensiunea citirii scăzută: scorul 1 p., dificultăți în a răspunde chiar și la întrebări 

literale 
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CURRICULUM ADAPTAT PERSONALIZAT 

Competențe specifice Activităţi de învăţare 
Metode și mijloace 

de realizare 

     Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

1.1 Identificarea informaţiilor 

principale din știrile prezentate la 

TV/ materiale înregistrate, 

referitoare la diferite evenimente, 

atunci când comentariul este 

ilustrat prin imagini 

1.2 Identificarea detaliilor din 

mesaje și interacţiuni pe subiecte 

previzibile când 

locutorii/interlocutorii vorbesc clar 

și rar 

2.1 Prezentarea unor 

planuri/expunerea unor intenţii și 

proiecte de viitor 

2.2 Participarea la conversaţii în 

legătură cu planificarea unor 

activităţi 

2.4 Manifestarea unei atitudini 

pozitive faţă de participarea la 

dialog și exprimarea în public 

3.1 Extragerea informaţiilor 

necesare pe baza lecturii unor 

instrucţiuni de 

utilizare, regulamente 

3.2 Selectarea de informaţii din 

texte pe teme din viaţa cotidiană 

4.1 Elaborarea unui mesaj simplu 

de prezentare pentru un profil 

personal 

4.3 Manifestarea unei atitudini 

pozitive faţă de participarea la 

- exerciţii de repetare 

după model; 

 

- exerciţii de dialog; 

 

- joc de rol; 

 

- activități de 

simulare; 

 

- descrieri simple, cu 

suport verbal, 

vizual și imagine; 

 

- exerciții de citire cu 

voce tare; 

 

- lectura în ritm 

propriu; 

 

- exerciții de citire pe 

roluri, în grup, 

individual; 

 

- exerciții de copiere 

 

- exerciții de 

completare 

(rebusuri, jocuri). 

Metode: 

- observația 

- conversația 

- citirea în gând 

- citirea cu voce 

tare 

- povestirea 

- explicația 

- problematizarea 

Mijloace:  

- planșe cu imagini  

- fișe de lucru 

- materiale audio 

- flashcards 

-manual, caiet 

-portofoliul elevului  

- fișe de lucru 

diferențiate 

 

• Desprinderea sensului global 

al unui scurt mesaj audiat. 

• Identificarea, în mesaje scurte 

audiate, a semnificaţiei unor 

cuvinte şi propoziţii simple 

referitoare la universul 

imediat. 

• Reproducerea unor mesaje 

orale scurte. 

• Producerea unui mesaj simplu 

şi scurt despre persoane şi 

activităţi din universul 

apropiat. 

• Participarea cu întrebări simple 

şi răspunsuri scurte la 

interacţiuni verbale simple 

(dialoguri),  în contexte 

familiare sau de necesitate 

imediată. 

• Identificarea semnificației unor 

cuvinte și propoziții simple, în 

texte autentice comune 

• Desprinderea sensului global 

al unui scurt text citit în gând 

• Redactarea unui enunţ scurt / 

mesaj, pe baza unui suport 

verbal / a unei imagini 
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schimbul de mesaje scrise 

            

             Prin acest program am urmărit: 

     - recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește citirea conștientă; 

     - antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

     - dezvoltarea abilităţilor de citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

     - îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

     - dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

           - dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare. 
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Planificare calendaristică pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

An şcolar 2020/2021 - CLASA a VII-a 

  

Nr. 

crt. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂŢARE 

 

CONŢINUTURI 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

NR. DE 

ORE 

SĂPT.  

OBSERVAŢII 

 

 

1. 

 

 

WELCOME 

BACK 

     Semestrul I 

 

Daily routines 

• Free time activities 

• Shops & Services 

• Food/Drinks; sports; 

appearance; means of 

transport 

• Prepositions of time 

• Prepositions of 

place/movement 

 

PROGRESS CHECK  

  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1-5 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUR WORLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature curiosities 

• Free-time activities 

• Places to live: features 

of the countryside/city 

• Present simple vs Present 

continuous 

 

CLIL (Citizenship): Green 

Neighbourhood Saturday 

 

PROGRESS CHECK  

 

1.1 Identificarea informaţiilor principale 

din știrile prezentate la TV/ 

materiale înregistrate, referitoare la 

diferite evenimente, atunci când 

comentariul este ilustrat prin imagini 

2.2 Participarea la conversaţii în legătură 

cu planificarea unor activităţi 

3.2 Selectarea de informaţii din texte pe 

teme din viaţa cotidiană 

3.4 Căutarea de surse adecvate de lectură 

și de informare 

4.1 Elaborarea unui mesaj simplu de 

prezentare pentru un profil personal 

4.3 Manifestarea unei atitudini pozitive 

faţă de participarea la schimbul de mesaje 

scrise 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

TRUTH OR 

LEGEND? 

Landmarks & Materials 

• Weather 

• Feelings 

• Past simple 

• Past continuous 

 

CLIL (History):.... 

 

 

 

 

 

PROGRESS CHECK  

1.1 Identificarea informaţiilor principale 

din știrile prezentate la TV/ 

materiale înregistrate, referitoare la 

diferite evenimente, atunci când 

comentariul este ilustrat prin imagini 

1.2 Identificarea detaliilor din mesaje și 

interacţiuni pe subiecte 

previzibile când locutorii/interlocutorii 

vorbesc clar și rar 

3.2 Selectarea de informaţii din texte pe 

teme din viaţa cotidiană 

4.2 Relatarea pe scurt a unei întâmplări 

utilizând cuvinte de legătură 

pentru a marca ordinea cronologică – 

Relatare 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

S10-

15 

 

 

 

4. 

 

 

FIT FOR LIFE 

 Semestrul al II-lea 

Activities & Sports 

• Phrases with do, have, 

make, take 

1.1 Identificarea informaţiilor principale 

din știrile prezentate la TV/ 

materiale înregistrate, referitoare la 

diferite evenimente, atunci când 

 

 

9 

 

 

 

S1-5 
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• Health problems & what 

to do 

• Present perfect 

• Present perfect continuous 

CLIL (PSHE): Germs  

 

PROGRESS CHECK  

comentariul este ilustrat prin imagin 

2.2 Participarea la conversaţii în legătură 

cu planificarea unor activități 

4.3 Manifestarea unei atitudini pozitive 

faţă de participarea la schimbul de mesaje 

scrise 

 

 

 

 

 

 

5. IN THE NEWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern technology 

• Jobs 

• can/can’t – could/couldn’t 

• may/may not – might/might 

not 

• must/mustn’t – 

should/shouldn’t 

 

CLIL (ICT): Internet Safety 

Tips  

 

PROGRESS CHECK  

 

2.1 Prezentarea unor planuri/expunerea 

unor intenţii și proiecte de viitor 

2.2 Participarea la conversaţii în legătură 

cu planificarea unor activităţi 

2.4 Manifestarea unei atitudini pozitive 

faţă de participarea la dialog și 

exprimarea în public 

3.1 Extragerea informaţiilor necesare pe 

baza lecturii unor instrucţiuni de 

utilizare, regulamente 

3.2 Selectarea de informaţii din texte pe 

teme din viaţa cotidiană 

4.1 Elaborarea unui mesaj simplu de 

prezentare pentru un profil personal 

9 S5-9  

6. BE GREEN The environment: 

problems & solutions 

• Wild animals 

• Countable/Uncountable 

nouns 

• Present continuous/Present 

simple 

(future meaning) 

 

CLIL (PSHE): Green Living  

Flash Time! 5 – Project: An 

advert about a national park 

in my country 

 

1.1 Identificarea informaţiilor principale 

din știrile prezentate la TV/ 

materiale înregistrate, referitoare la 

diferite evenimente, atunci când 

comentariul este ilustrat prin imagini 

2.1 Prezentarea unor planuri/expunerea 

unor intenţii și proiecte de viitor 

2.2 Participarea la conversaţii în legătură 

cu planificarea unor activităţi 

2.4 Manifestarea unei atitudini pozitive 

faţă de participarea la dialog și 

exprimarea în public 

3.2 Selectarea de informaţii din texte pe 

teme din viaţa cotidiană 

9 S10-

14 

Școala Altfel  

10-14.05 
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PROGRESS CHECK  4.3 Manifestarea unei atitudini pozitive 

faţă de participarea la schimbul de mesaje 

scrise 

7. ARTS & 

FESTIVALS 

• Festivals & Events 

• Places of entertainmen 

• Types of music 

• Types of books 

• Subject – Predicate 

agreement 

• Adjectives – Order of 

adjectives 

• Question tags 

CLIL (Literature): A book 

description  

 

PROGRESS CHECK 

 

1.3 Identificarea unor elemente comune 

culturii proprii și culturii studiate 

2.2 Participarea la conversaţii în legătură 

cu planificarea unor activităţi 

3.2 Selectarea de informaţii din texte pe 

teme din viaţa cotidiană 

3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o 

scrisoare personală simplă/e-mail în 

vederea redactării unui răspuns 

4.2 Relatarea pe scurt a unei întâmplări 

utilizând cuvinte de legătură 

pentru a marca ordinea cronologică – 

Relatare 

4.3 Manifestarea unei atitudini pozitive 

faţă de participarea la schimbul de mesaje 

scrise 

7 S14-

17 

 

8 

 

 

EVALUATION 

 

Modules 1- 6 all 4 

 

S18-

19 

  S20 
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Plan de intervenție personalizat  

Prof. Giurcă Minodora 

Colegiul Național „George Coșbuc” Motru, Gorj 

 

 

Numele şi prenumele elevului: ..................... 

Clasa: a VIII-a  

An şcolar: 2018-2019   

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe 

Disciplina: Fizică 

Echipa de lucru: prof. Giurcă Minodora, prof. ............................... - psihopedagog 

Problemele cu care se confruntă copilul cu autism, dar cu un grad de inteligență ridicat, mai ale pe 

anumite domenii (rezultatele evaluării complexe):  

• Are un scris dezordonat, greu descifrabil; 

• Deși este foarte atent și înțelege noțiunile, chiar și cele cu un grad înalt de dificultate, nu are 

încredere suficientă în capacitățile proprii; 

• Are capacităţi intelectuale şi cunoştinţe teoretice mult superioare deprinderilor practice; 

• Nu dezvoltă relații de colaborare cu ceilalți colegi în cazul lucrului în echipă, preferând munca 

individuală. 

Priorităţi pentru perioada 29.09.2018 – 31.05.2019: 

•  Aplicarea unui tratament diferenţiat în funcţie de: aptitudinile elevului, competenţele deja 

dobândite, voinţa de implicare personală şi a părinţilor,  etc.; 

• Însuşirea termenilor de bază din fizică, la nivelul ridicat din  programa şcolară ; 

• Întocmirea mai multor fişe de lucru adaptate nevoilor personale şi nivelului intelectual al 

elevului și profilului psihologic, mai ales pentru situaţiile când toţi elevii lucrează individual sau 

în grup; 

• Organizarea unor activități la clasă și în afara acesteia, în care să relaționeze cu ceilalți și 

încet, încet să colaboreze și să i se dezvolte încrederea în sine; 

• Organizarea la nivelul şcolii a unor activităţi educative care să prevină/combată dezinteresul 

elevilor faţă de şcoală. 

• Organizarea unor activități cu scopul dezvoltării dorinței de performanță (participarea la 

concursuri școlare), bazându-ne pe capacitățile sale intelectuale deosebite pe anumite domenii. 
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Structura programului de intervenţie personalizat: 24.09.2018-09.11.2018 

U

I 
Conţinuturi 

Obiective 

operaţionale 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale  

de apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

M
Ă

R
IM

I 
F

IZ
IC

E
 Ş

I 
M

Ă
S

U
R

A
R

E
A

 L
O

R
 

• Unităţi de 

măsură 

pentru 

temperatu

ră 

• Instrumen

te de 

măsură 

pentru 

temperatu

ră 

• Termomet

rul 

medical 

• Modificar

ea stării 

termice a 

corpu-

rilor: 

încălzirea 

• Modificar

ea stării 

termice a 

corpu-

rilor: 

răcirea 

• Comparar

ea 

temperatu

rilor 

• Evaluare 

• Să identifice 

unităţile de măsură 

pentru tem-

peratură; 

• Să identifice 

condiţiile în care 

unele corpuri frig 

mai tare decât al-

tele sau sunt mai 

reci; 

• Să clasifice 

corpurile după 

conductibilitatea 

termică; 

• Să enumere tipurile 

de termometre; 

• Să măsoare 

temperatura 

propriului corp; 

• Să explice 

condiţiile în care 

are loc încălzirea şi 

răcirea unui corp; 

• Să compare diferite 

temperaturi ale 

corpurilor cu 

ajutorul simţului 

tactil şi cu termo-

metrul; 

• Să-şi însuşească 

normele de 

prevenire a 

incendiilor; 

• Să argumenteze 

avantajele şi 

dezavantajele 

tehnologiilor 

actuale pentru 

mediu. 

•  conversaţia  

• expunerea 

• problematiza

rea 

• studiul 

individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu 

manualul 

• experimentul 

• programul 

AEL 

• explicaţia 

• jocul didactic 

pe calculator 

• rebusul 

• instruirea 

programată 

• prezentări 

PPT 

• met. 

multisenzoria

le: metoda 

,,Concurs”, 

metoda 

aprecierii 

pozitive 

• metoda 

Sinelg 

• diagrama 

Venn  

• ştiu, vreau să 

ştiu, învăţ 

 

• Cunoaşte unităţile de 

măsură pentru tem-

peratură şi 

instrumentele de 

măsură core-

spunzătoare; 

• Identifică  

termometrele 

(medical, de cameră 

şi de laborator); 

• Utilizează corect  

termometrul pentru 

efectuarea unor 

măsurări de 

temperatură;  

• Utilizează metode  

de înregistrare a 

datelor;  

• Observă şi 

analizează condiţiile 

în care se modifică 

temperatura 

(încălzirea-răcirea); 

• Compară 

temperutura unui 

corp în diferite 

momente 

(ex.temperatura 

aerului de-a lungul 

unei zile); 

• Aplică noţiunile 

învăţate în viaţa de 

zi cu zi și în 

rezolvarea 

problemelor; 

•  Formulează 

observaţii şi 

concluzii proprii 

asupra unor experi-

mente efectuate. 

• probe 

practice   

• probe de 

evaluare 

teoretică 

• aplicaţii 

ale 

elevilor 

• proiecte 

• referate 

• portofoliu 

• fişe de 

lucru 

• căutarea 

şi 

utilizarea 

informaţiil

or 

ştiinţifice 

necesare 

(cărţi, 

reviste, 

internet, 

etc.) 
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Structura programului de intervenţie personalizat: 12.11.2018-21.12.2018 

U

I 
Conţinuturi 

Obiective 

operaţionale 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

T
R

A
S

F
O

R
M

Ă
R

I 
D

E
 S

T
A

R
 

• Evaporarea 

• Fierberea 

• Condensarea 

• Topirea 

• Solidificarea 

• Evaluare 

• Să măsoare 

temperatura unui 

corp; 

• Să enumere 

fenomenele care 

determină 

transformări de 

stare de agregare; 

• Să efectueze 

experimente prin 

care să evi-

denţieze 

evaporarea, 

topirea, 

condensarea, 

fierberea, 

solidificarea; 

• Să explice 

trecerea unui corp 

dintr-o stare de 

agregare în alta; 

• Să evidenţieze 

legătura dintre 

transformările de 

stare şi 

modificarea 

temperaturii; 

• Să enumere 

factorii de care 

depinde 

evaporarea; 

• Să compare 

evaporarea în 

diferite situaţii; 

• Să argumenteze 

avantajele şi 

dezavantajele 

tehnologiilor 

actuale pentru 

mediu. 

•  conversaţia  

• expunerea 

• problematiza

rea 

• studiul 

individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu 

manualul 

• experimentul 

• programul 

AEL 

• explicaţia 

• jocul didactic 

pe calculator 

• rebusul 

• instruirea 

programată 

• prezentări 

PPT 

• met. 

multisenzoria

le: metoda 

,,Concurs”, 

metoda 

aprecierii 

pozitive 

• metoda 

Sinelg 

• diagrama 

Venn  

• ştiu, vreau să 

ştiu, învăţ 

 

• Identifică 

transformările de 

stare reprezentate 

sub forma unei 

diagrame; 

• Utilizează corect  

termometrul 

pentru efectuarea 

unor măsurări de 

temperatură;  

• Observă şi 

analizează 

condiţiile în care 

se modifică 

(starea de 

agregare 

(modificarea 

temperaturii); 

• Notează 

observaţiile 

făcute în timpul 

experimentelor 

într-o fişă de 

observaţii;  

• Identifică factorii 

de care depinde 

evaporarea unei 

substanţe (ex. 

uscarea rufelor); 

• Aplică noţiunile 

învăţate în viaţa 

de zi cu zi; 

• Rezolvă corect 

probleme 

specific; 

•  Formulează 

observaţii şi 

concluzii proprii 

asupra 

experimentelor 

efectuate. 

• probe 

practice   

• probe de 

evaluare 

teoretică 

• aplicaţii ale 

elevilor 

• proiecte 

• referate 

• portofoliu 

• fişe de 

lucru 

• căutarea şi 

utilizarea 

informaţiilo

r ştiinţifice 

necesare 

(cărţi, 

reviste, 

internet, 

etc.) 
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Structura programului de intervenţie personalizat: 14.01.2019-19.04.2019 

U

I 
Conţinuturi 

Obiective  

operaţionale 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

F
E

N
O

M
E

N
E

 E
L

E
C

T
R

IC
E

 

• Circuitul 

electric. 

Elementele 

de circuit 

• Circuite 

închise şi 

deschise 

• Conductori 

şi izolatori 

• Tensiunea 

electrică: 

simbol, 

unitate de 

măsură, 

măsurare 

• Puterea 

electrică: 

simbol, 

unitate de 

măsură 

• Puterea 

unor 

aparate 

electrice din 

gospodărie 

• Instalaţia 

electrică din 

locuinţă 

• Folosirea 

aparatelor 

electrice din 

gospodărie 

• Prevenire a 

acciden-

telor prin 

electrocu-

tare 

• Evaluare 

• Să identifice 

elementele de 

circuit; 

• Să realizeze 

circuite închise şi 

deschise; 

• Să clasifice 

corpurile după 

conductibilitatea 

electrică; 

• Să recunoască 

simbo-lul şi 

unitatea de măsură 

a tensiunii 

electrice; 

• Să  recunoască 

puterea electrică a 

unor aparate 

folosite în 

gospodărie; 

• Să-şi însuşească 

normele de 

prevenire a 

accidentelor prin 

electrocutare; 

• Să citească şi să 

interpreteze corect 

instrucţiunile de 

folosire a unor 

aparate electrice 

folosite în 

gospodărie; 

• Să realizeze 

diferite dispozitive 

electrice simple; 

• Să argumenteze 

avan-tajele şi 

dezavantajele 

tehnologiilor 

actuale pentru 

mediu. 

•  conversaţia  

• expunerea 

• problematiza

rea 

• studiul 

individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu 

manualul 

• experiment 

• programul 

AEL 

• explicaţia 

• jocul didactic 

pe calculator 

• rebusul 

• instruirea 

programată 

• prezentări 

PPT 

• met. 

multisenzoria

le: metoda 

,,Concurs”, 

metoda 

aprecierii 

pozitive 

• metoda 

Sinelg 

• diagrama 

Venn etc. 

 

• Identifică 

caracteristicile 

unor sisteme întâl-

nite în natură;  

•  Descrie 

fenomenele fizice 

studiate, precum şi 

cauzele producerii 

acestora; 

•  Măsoară  mărimile 

fizice folosind 

instru-mentele de 

măsură adecvate; 

• Identifică 

posibilităţi practice 

de aplicare a 

cunoştinţelor 

teoretice  

• Utilizează corect  

instrumentele de 

măsură pentru 

efectuarea unor 

determinări 

cantitative  

• Realizează  experi-

mente simple, 

individual sau în 

grup, pentru 

determinarea unor  

mărimi fizice; 

• Utilizează metode 

elementare de înre-

gistrare a datelor 

exp.  

•  Formulează 

observaţii şi 

concluzii proprii 

asupra unor experi-

mente efectuate. 

• probe 

practice   

• probe de 

evaluare 

teoretică 

• aplicaţii 

ale 

elevilor 

• proiecte 

• referate 

• portofoliu 

• fişe de 

lucru 

• căutarea 

şi 

utilizarea 

informaţiil

or 

ştiinţifice 

necesare 

(cărţi, 

reviste, 

internet, 

etc.) 
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Structura programului de intervenţie personalizat: 06.05.2019-31.05.2019 

U

I 
Conţinuturi 

Obiective 

operaţionale 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

R
A

D
IA

Ţ
II

L
E

 Ş
I 

S
U

R
S

E
L

E
 D

E
 E

N
E

R
G

IE
 

• Radiaţii 

solare 

• Radiaţii X – 

radiografia 

• Efectele 

biologice 

ale 

radiaţiilor 

• Centralele 

nucleare: 

beneficii 

• Centrale 

nucleare: 

efecte 

asupra 

mediului 

•  Evaluare 

• Să identifice 

tipurile de 

radiaţii; 

• Să enumere 

efectele 

biologice ale 

radiaţiilor; 

• Să enumere 

măsurile de 

protecţie 

împotriva 

radiaţiilor; 

• Să-şi însuşească 

normele de 

prevenire a 

accidentelor 

prin iradiere; 

• Să argumenteze 

avantajele şi 

dezavantajele 

centralelor 

nucleare şi a 

altor 

tehnologiile 

actuale pentru 

mediu. 

•  conversaţia 

euristică 

• expunerea 

• problematiza

rea 

• studiul 

individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu 

manualul 

• experimentul 

• programul 

AEL 

• explicaţia 

• jocul didactic 

pe calculator 

• rebusul 

• fişele de 

lucru 

• instruirea 

programată 

• prezentări 

Power Point 

 

• Identifică 

caracteristicile 

unor sisteme 

întâlnite în natură;  

•  Descrie 

fenomenele fizice 

studiate, precum şi 

cauzele producerii 

acestora;  

• Identifică 

posibilităţi practice 

de aplicare a 

cunoştinţelor 

teoretice 

dobândite;  

• Realizează  experi-

mente simple, 

individual sau în 

grup, pentru 

determinarea unor  

mărimi fizice; 

• Valorizează 

deprinderile de 

lucru siguranţă 

pentru propria 

persoană, pentru 

ceilalţi şi pentru 

mediu; 

• Argumentează 

avantajele şi 

dezavantajele 

actuale pentru 

mediu; 

•  Formulează 

observaţii şi 

concluzii proprii 

asupra unor experi-

mente efectuate. 

• probe 

practice   

• probe de 

evaluare 

teoretică 

• aplicaţii ale 

elevilor 

• proiecte 

• referate 

• portofoliu 

• fişe de lucru 

• căutarea şi 

utilizarea 

informaţiilor 

ştiinţifice 

necesare 

(cărţi, 

reviste, 

internet, etc.) 
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DESCRIEREA PLANULUI EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT 

                                                                                                                     Boghean Izabela-Adnana 

                                                                                                 Școala Gimnazială Nr. 1 Cordăreni 

Perioada implementării planului educațional individualizat: 

❖ Anul școlar 2020-2021 

Prioritățile PEI sunt: 

 

✓ structurarea și dezvoltarea limbajului și a comunicării;  

✓ mărirea capacității de autocontrol comportamental; 

✓ integrarea socială la nivelul microgrupului (familia); 

✓ formarea deprinderilor de autoservire. 

 

Metode / principii / strategii de bază utilizate: 

❖ CONVERSAȚIA, EXPLICAȚIA, EXERCIȚIUL, DEMONSTRAȚIA, JOCUL DE ROL. 

Material didactic:  

❖ Manual 

❖ Fișe de lucru 

❖ Hărți 

❖ Planșe 

Evaluare: formativă, sumativă, orală. 

❖ Perioade de evaluare: 

Semestrul I: la finalul fiecărei unități de învățare. 

Semestrul al II-lea: la finalul fiecărei unități de învățare. 

❖ Instrumente utilizate  

➢ Fișe de lucru 

➢ Manualul școlar 

➢ Hărți 

➢ Planșe 

❖ Criterii de evaluare: formativă, sumativă, orală. 
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PLANIFICAREA ANUALĂ 

 

 

 

 

 

 

Număr ore pe săptămână: 1,5 

Total ore:  49.5 

Obiective cadru: 

❖ Cunoașterea și utilizarea conceptelor specifice matematicii 

❖ Dezvoltarea capacităților de explorare/investigare și rezolvare de probleme 

 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații 

1. Evaluare inițială Rezolvarea de probleme simple cu date numerice. 1.5  

2. 

Adunarea şi scăderea numerelor naturale 

de la 0 la 100 

 

Efectuarea operațiilor de adunare și de scădere: 

- cu numere naturale de la 0 la 100 fără și cu trecere peste ordin 

- cu numere naturale de la 0 la 1000 fără și cu trecere peste ordin 

 

8  

3. 

Omul și mediul înconjurător. 

Adunarea şi scăderea numerelor naturale 

de la 100 la 1000, fără şi cu trecere peste 

ordin 

Sesizarea unor asocieri dintre elementele a două categorii de 

obiecte (șiruri, numere mai mici ca 1000) pe baza unor reguli date. 
7,5  

4. 

Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 

1000 

 

Formularea orală și în scris de exerciții si probleme cu numere care 

se rezolvă printr-o singură operație 
7,5  

Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

Disciplina: MATEMATICĂ 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2680 
 

5. 

Menținerea stării de sănătate. 

Împărţirea  numerelor naturale de la 0 la 

100 

Rezolvarea de probleme care presupun o singură operație dintre 

cele invățate 
7,5  

6. 
Noi și lumea din jurul nostru. 

Unităţi de măsură 

Să măsoare și să compare lungimea, capacitatea sau masa unor 

obiecte folosind unități de măsură nestandard adecvate, precum și 

următoarele unități de măsură standard: metrul, centimetrul, litrul. 

7.5  

7. 
Starea de sănătate. 

Elemente intuitive de geometrie 

Recunoașterea formelor geometrice 

Recunoașterea formelor plane si spațiale; Clasificarea figurilor 

geometrice sau obiecte după criterii variate 

7  

8. Evaluare semestrială 
Rezolvarea de probleme simple cu date numerice; recunoașterea, 

denumirea figurilor și corpurilor geometrice. 
1.5  

9. Evaluare finală 
Identificarea unor relații/regularități din mediul apropiat; Utilizarea 

numerelor în calcule; Rezolvarea de probleme în situații familiare. 
1.5  

 Total ore 49.5  

 

        

Notă: Planificare conținuturilor se va realiza pentru fiecare disciplină de învățământ din planul-cadru. 

 

 

 

 

 

Număr ore pe săptămână: 0,5 

Total ore:  2 

Obiective cadru: 

❖ Selectarea unor surse necesare pentru prezentarea unor evenimente/personalitati. 

❖  

 

Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

Disciplina: GEOGRAFIE 
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Nr. 

crt. 
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații 

1. Evaluare inițială 
Identificarea de termeni geografici în texte, situații de învățare 

diferite. 1  

2. 
Elemente de geografie a orizontului 

apropiat și local 

Localizarea corectă a elementelor spaţiului geografic (de la 

localitate la planetă), într-un context dat 2  

3. Elemente de geografie a României Relaţionarea elementelor geografice, pe baza unor surse diferite 2,5  

4. România în Europa și pe Glob 
Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor 

dintre om şi mediul înconjurător 
2,5  

5. 
Marile unități geografice ale țării 

(prezentare generală) 
Identificarea marilor unități geografice din România 2,5  

6. Terra - planeta oamenilor Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă) 2  

7. 
Relieful (caracteristici generale şi trepte 

de relief) 

Precizarea principalelor elemente observabile care formează 

realitatea geografică înconjurătoare. 
2  

8. Evaluare semestrială 

Utilizarea elementelor semnificative din matematică, științele 

naturii și disciplinele sociale în înțelegerea realității înconjurătoare;  

Relaționarea realității înconjurătoare cu reprezentarea ei 

cartografică.  

1  

9. Evaluare finală 

Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea orizontului local, a țării 

și lumii contemporane; 

Precizarea principalelor elemente observabile care formează 

realitatea geografică înconjurătoare. 

1  

 Total ore 16.5  
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Notă: Planificare conținuturilor se va realiza pentru fiecare disciplină de învățământ din planul-cadru. 

 

 

 

 

 

Număr ore pe săptămână: 0,5 

Total ore:  2 

Obiective cadru: 

❖ Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea orizontului local, a țării și a lumii contemporane. 

 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații 

1. Evaluare inițială 
Determinarea semnificațiilor unor evenimente din trecut și din 

prezent 1  

2. Familia –forma de organizare umană Ordonarea evenimentelor personale / evenimentelor istorice. 2  

3. Civilizații ale Antichității Recunoașterea și utilizarea informațiilor dintr-o sursă istorică. 2.5  

4. 
Fapte istorice si personalități în epoca 

medievală(I) 

Selectarea unor surse necesare pentru prezentarea unor evenimente 

/ personalități 
2.5  

5. 
Fapte istorice și personalități în epoca 

medievală(II) 

Selectarea unor surse necesare pentru prezentarea unor evenimente 

/ personalități 
2.5  

6. Europa în Epoca Modernă 

Formularea unor  puncte de vedere cu privire la evenimente / fapte 

/ personalități 

Compararea unor fapte istorice, punând in evidență schimbările 

survenite 

 

2  

7. Europa în Epoca Contemporană  Exprimarea unor opinii personale in aprecierea faptelor din trecut 2  

Aria curriculara: OM SI SOCIETATE 

Disciplina: ISTORIE 
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si prezent 

 

8. Evaluare semestrială 

Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente 

din trecut și din prezent; -utilizarea termenilor istorici în diferite 

situații de comunicare.  

1  

9. Evaluare finală 

Extragerea de informații esențiale dintr-un text cu conținut istoric; -

formulează întrebări și răspunsuri referitoare la faptele unor 

personalități istorice, modul în care au influențat desfășurarea unor 

evenimente. 

1  

 Total ore 16,5  

 

Notă: Planificare conținuturilor se va realiza pentru fiecare disciplină de învățământ din planul-cadru. 

 

 

 

 

Număr ore pe săptămână: 0,5 

Total ore:  16.5 

Obiective cadru: 

❖ Înțelegerea și utilizarea în comunicare a unor termeni și concepte specifice științelor naturii. 

❖ Dezvoltarea interesului și a responsabilității pentru menținerea unui mediu natural echilibrat, propice vieții. 

 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații 

1. Evaluare inițială Prezentarea informațiilor folosind diverse metode de comunicare. 1  

2. Corpuri 
Indicarea de asemănări şi deosebiri dintre corpurile din natură, pe 

baza unor observaţii proprii 3  

3.  Ordonarea de obiecte, organisme şi evenimente din jurul său pe 2,5  

Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE 

Disciplina: ȘTIINȚE 
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Caracteristici ale corpurilor cu viață baza unor criterii date; 

Comunicarea în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra 

corpurilor din natură şi asupra experimentelor realizate; 

 

4. 
Proprietăți și transformări ale corpurilor 

care nu au viață 
Aplicarea observaţiei ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific 2,5  

5. 
Influența omului și a factorilor de mediu 

asupra corpurilor 

Constientizarea efectelor  activităţii omului asupra mediului 

înconjurător 
3  

6. Protejarea mediului Derularea unor experimente simple pe baza unui plan de lucru 2,5  

7. Evaluare semestrială 
 Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de 

sănătate. 
1  

8. Evaluare finală Recunoașterea organele de simț și funcțiile acestora. 1  

 Total ore 16,5  
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Program de intervenţie personalizat / individualizat (PIP) 

Prof. Archip Ada-Irina 

Școala Gimnazială Nr. 10   Botoșani                                                              

 

 

Numele şi prenumele elevului: B. M. 
Data şi locul naşterii : 4.x.2006, BOTOŞANI  

Domiciliul : Localitatea Botoşani  

Şcoala Gimnazială Nr 10,cls.a VIII-a 

Echipa de lucru:  

1. Profesor de sprijin – P. U. 

2. Diriginte – Archip Ada-Irina 

3. Consilier școlar-D. A.  

4. Profesor matematică-C. E. 

5. Profesor română- C. I. 

6. Părinte/ reprezentantul legal-B. M.și M. -I. 

 

Problemele cu care se confruntă copilul/ elevul / (rezultatele evaluării complexe) Certificat nr.3301/ 31.01.2018 

Deficiențe/ afectări. Dificultăți de învățare 

 

Obiective/ Priorităţi pentru perioada :  Anul şcolar 2020-2021 

1. Să-şi dezvolte capacitatea de exprimare orală, 

2. Să-şi dezvolte capacitatea de receptare a mesajului scris,a exprimării scrise,  

3. Să - şi formeze competențe de comunicare în limba franceză ,să copieze corect din carte/fișe 

4. Să cunoască şi să utilizeze vocabularul minim al limbii franceze 

5. Stimularea şi dezvoltarea capacităţilor psiho- individuale în vederea formării unor comportamente independente. 

6. Dezvoltarea abilităţilor/competenţe/ atitudini sociale ,interpersonale asertive şi altruiste. 

7. Formarea comportamentului și atitudinii pro-sociale, stimularea atitudinii ferme și constant față de sarcini,reguli,norme 
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Structura programului de intervenţie personalizat 

Domeniul 

/obiectiv 

Obiective Exemple de activităţi de învăţare Perioada de 

interven- 

ţie 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare  

Responsabili 

Cognitiv 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

 exprimare orală. 

Să asculte, să pronunţe 

clar şi corect un enunţ, 

cuvinte în limba 

franceză 

 

Să reproducă unele 

mesaje în limba 

franceză respectând 

Pronunția și intonația 

 

Să participe la 

dialoguri simple 

Exerciţii de pronunție corectă a unor 

cuvinte/propoziții în limba franceză 

Exerciţii de repetare după model 

Exerciţii de vorbire/exprimare logică, 

clară, coerentă şi concisă. 

Participarea la interacțiuni verbale în 

contexte sociale uzuale (la piață, pe 

stradă, timp liber)  

Oferirea de răspunsuri scurte la întrebări 

pe marginea mesajelor audiate 

Identificarea situației de comunicare 

(Cine vorbește, cu cine, despre ce) 

 

Septembrie 

2020 -Iunie 

2021 

Să pronunţe 

corect,clar 

,coerent şi logic  

cuvinte limbii 

franceze 

Evaluarea orală şi 

scrisă, 

Evaluări curente 

formative. 

Observaţia, 

exerciţiul, 

Fişe de lucru 

Prof. Archip 

Ada-Irina 

 Să redea/reproducă 

prin cuvinte proprii 

conţinutul unui 

fragment dintr-un text 

citit sau dintr-un mesaj 

audiat 

 

Să găsească în texte 

simple anumite cuvinte 

în franceză 

Formularea de întrebări de clarificare a 

unor  aspecte din lecție. 

Formularea de răspunsuri la întrebările ce 

vizează informaţiile esenţiale sau de 

detaliu ce se desprind din textul citit sau 

mesajul audiat. 

Să găsească verbele și adjectivele din 

propoziții,  

Completare de tabel lacunar / liste, etc. 

Septembrie 

2020-Iunie 

2021 

Să povestească, 

Să formuleze 

întrebări 

 

 

 

Să construiască 

propoziţii simple  

Evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

Prof. Archip 

Ada-Irina 

 

 Să citească correct un 

text cunoscut 

 

 

Să știe să conjuge 

verbe, la timpul prezent 

Exerciţii de construire a propoziţiilor 

simple, a  prop.interogative şi 

exclamative şi enunţiative. 

Exerciţii de completare a enunţurilor/ 

textelor lacunare pentru marcarea 

categoriilor de număr şi persoană. 

Exerciţii de realizare a acordului subiect-

Septembrie 

2020 -Iunie 

2021 

Să construiască 

propoziţii simple 

şi dezvoltate, 

 

Să conjuge în 

propoziții anumite 

verbe. 

Evaluare scrisă 

Fișe de lucru 

Prof. Archip 

Ada-Irina 
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predicat. 

Exerciţii de conjugare orală și scrisă. 

  

Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a mesajului 

scris 

Citirea/lectura 

Să citească corect,clar 

un enunţ. 

Să citească în ritm 

propriu un text nou de 

mică întindere 

Exerciţii de legare/ exprimare corectă a 

cuvintelor în propoziţii enunţiative,  

exclamative, interrogative. 

Exerciţii de citire a unor enunţuri 

simple,a unui text cunoscut cu adaptarea 

intonaţiei impuse de semnele de 

punctuaţie. 

Exerciții de căutare a unor informații 

necesare în broșuri informative simple 

Septembrie 

2020 -Iunie 

2021 

Să citească 

cuvinte scurte și 

medii ,sa le 

citească în 

întregime,să 

citească enunţuri 

scurte 

Fișe de lucru  

Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

Să scrie corect, 

cuvinte,enunţuri scurte 

Exerciţii de scriere a cuvintelor şi 

propoziţiilor în limba franceză 

Exerciţii de autocorectare a cuvintelor 

scrise prin comparare ca model. 

Exerciţii de completare  a cuvintelor 

învăţate. 

Septembrie 

2020-Iunie 

2021 

Să scrie corect 

cuvinte şi enunţuri 

în limba franceză  

Fișe de lucru 

Vizionare de 

filmulețe în limba 

franceză 

Prof. Archip 

Ada-Irina 

 

Stimularea şi 

dezvoltarea 

capacităţilor psiho-

individuale în 

vederea formării unor 

comportamente 

independente 

Stimularea dezvoltării 

intelectuale prin 

exersarea şi dezvoltarea 

proceselor psihice  

Exerciţii de stimulare a gândirii, 

memoriei, imaginaţiei, atenţiei, 

limbajului, voinţei. 

Septembrie 

2020 -Iunie 

2021 

Să-şi menţină 

concentrarea 

atenţiei asupra 

unei sarcini timp 

de 45-50 de min. 

Materiale 

manipulative, 

Fişe de lucru,teste 

de perspicacitate,de 

creativitate 

Prof. Archip 

Ada-Irina  
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Social-afectiv 

Dezvoltarea unor 

comportamente 

adaptative în relaţia 

cu mediul 

înconjurător (natural 

şi social), 

Exersarea conduitei 

independente pentru 

integrarea socială 

Dezvoltarea 

comunicării şi a unei 

atitudini civilizate în 

relaţia cu ceilalţi 

 

 

 

 

Formarea abilităţilor de 

adaptare la nivel de 

microgrup/ comunitate 

Exeriţii practice de comunicare 

nonverbală şi verbală în vederea 

relaţionării pozitive. 

 

 

Exerciţii practice de participare la 

conversații în limba franceză 

 

Completarea unui text lacunar folosind 

cuvinte de legătură 

Redactare de text pe baza unui suport 

vizual / verbal (întrebări, repere) 

Septembrie 

2020-Iunie 

2021 

Să comunice  

verbal şi 

nonverbal în 

vederea 

relaţionării 

pozitive cu cei din 

jur. 

Evaluare orală 

Observaţia, 

Conversaţia 

euristică, 

Aprecierea şi 

autoaprecierea 

Prof. Archip 

Ada-Irina 

Evaluarea periodică  

• Obiective realizate 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

• Dificultăţi întâmpinate 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

• Metode cu impact ridicat:  -pozitiv 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

- negativ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice) 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
Recomandări particulare  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2689 
 

PLAN  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Prof.inv.preșc.Boroș Ioana- Bianca 

                                                                 Școala Gimnazială Nr.1 Abram,Județul Bihor 

 

 

 

Numele si prenumele elevului: B.M.M. 

Data  nașterii: 27.x.2015 

Domiciliul: ABRAM 

Grădinița cu Program Normal Abram, Grupa Fluturașilor 

Nivelul grupei: II (mare) 

Data aplicării: octombrie 2020(An școlar 2020-2021) 

Psihodiagnostic :   

Deficiență mintală moderată IQ=52,Tulburări in achiziția limbajului expresiv,Tulburări de 

comportament,Carențe afectiv educative,MCC-DSV Perimembranos mare operat Nyha III. 

Grad de handicap -ACCENTUAT 

Starea de sanatate : relativ- bună, 

Echipa de interventie: BOROȘ IOANA-BIANCA –Prof.inv.preșc. 

                                     

                                     DOMENIUL DE  INTERVENȚIE EDUCAȚIONAL 

 

Informatii educationale 

Comportament cognitiv: 

- copilul are minime reprezentari despre mediul inconjurator corespunzătoare vârstei și nu are 

capacitatea de a observa sistematic; 

- volumul limbajului este sărac, se exprimă greoi, are tulburări de pronunție; 

- gândirea se manifestă doar in cazuri concrete, intuitive; 

- atenția este slab dezvoltată. 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizică corespunzătoare vârstei;(slăbuță) 

- cunoaște schema corporală; 

- are deprinderi de igienă personală și colectivă bine formate. 

Relații sociale: 

- este politicoasă cu personalul gradinitei 

- este un copil liniștit, foarte apropiat de educatoare și ingrijitoare, tată 

 -are uneori crize de nesiguranță 

- este sociabilă, colaborează cu colegii de grupă. 

Obiective pe termen lung: 

- ameliorarea pronunției și dezvoltarea exprimării orale; 

- dezvoltarea operatiilor gândirii și a calitătii acesteia; 

- recuperarea lacunelor datorate handicapului ușor de care suferă; 

- exersarea capacității de orientare spațială și temporală; 

- educarea comportamentului civilizat. 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE  INTERVENȚIE  PERSONALIZATĂ 

1.   DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 

 

Obiective 

Metode și mijloace de 

realizare 

Perioada de         

timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Exersarea abilităţii de 

receptare a mesajului 

verbal şi nonverbal; 

-Să pronunțe corect 

sunetele limbii romane 

(vocale și consoane); 

-Să  pronunțe  numele și 

prenumele său. 

-Să formeze  propoziții 

simple. 

-Să cunoască numele 

tuturor copiilor, al doamnei 

educatoare, grupa din care 

face parte.  

Joc-exercitiu: 

„Pe mine mă cheamă…” 

 

Joc didactic:„ Spune ce vezi?” 

 

Convorbire: 

„Cum ne jucăm la grădiniță!” 

sept.2020 

nov. 2020 

 

 

periodic 

Identifică și 

numește toți 

copiii. 

Pronunță 

numele și 

prenumele cu 

ajutorul 

educatoarei. 

Denumește 

obiecte cu 

ajutorul 

educatatoarei. 

Orale 

            

Încurajarea și 

stimularea; 

Întărire pozitivă 

-Să recunoască vecinătățile 

sălii de clasă; 

-Să numească grupele 

vecine. (mică, mare, 

pregătitoare). 

Vizită în grădiniță și la 

celelalte grupe vecine. 

Dialogul. 

2-3 zile 

Sept. 2020 

Identifică și 

numește 

locurile cerute 

Deplasare prin 

grădiniță 

- Să pronunţe corect şi clar 

sunete, cuvinte şi enunţuri 

simple.  

- Să asocieze cuvântul 

Exercitii de exprimare corectă 

a obiectelor și lucrurilor din 

imaginea dată, identificarea 

culorilor și a obiectelor. 

3-30  

oct.2020 

( 4 săpt) 

Exprimă corect 

denumirea 

obiectelor și 

lucrurilor 

Aprecieri 

verbale  
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potrivit  imaginii date. 

 

Formulare de enunțuri simple. 

Joc didactic – „Denumește 

imaginea printr-un cuvânt!” 

cerute, singur 

sau cu ajutor. 

 

-Să recunoască părți 

componente ale corpului 

omenesc; 

-Să denumească părțile 

componente ale corpului 

omenesc, simțurile. 

Exercitiile de identificare a 

părților corpului omenesc și 

de exprimare corectă.  

Memorizare:  

„Chipul meu?”, „Ce am?” 

1-20 

nov. 2020 

(3 săpt) 

Se exprimă 

singur sau cu 

ajutor; 

Arată singur 

sau cu ajutor. 

Aprecieri 

stimulatoare. 

-Să numeasca membrii 

familiei sale. 

-Să cunoască puține 

informații despre fiecare 

membru. 

 

 

ALA - Joc de rol „De-a mama 

și de-a tata”, „De-a frații”, 

„De-a bunicii” etc. 

 

Exercitii de dezvotare a 

vocabularului. 

21-30 

nov.2020 

 

periodic 

Identifică 

membrii 

familiei, îi 

numește singur 

din fotografii 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

-Să denumească anotimpul, 

să numească cel puţin două  

caracteristici. 

-Să denumeasca culorile 

caracteristice. 

Exercitii de exprimare corectă 

a denumirii plantelor din 

imaginea dată şi de 

identificare a culorilor  

regăsite la plantele prezentate; 

Jocuri senzoriale; ,,Ce culoare 

are floarea?”, ,,Arată 

culoarea…” 

Mai 2021 

 

Exprimă corect 

denumirea 

anotimpului şi 

caracteristicile 

cu ajutor sau 

singur.  

Denumeşte 

culorile 

galben,verde. 

Aprecieri 

verbale și 

stimulente 

-Să asculte cu atenție un 

text literar și să rețină 

câteva idei principale în 

succesiunea lor logică. 

DLC- „Capra cu trei iezi”, 

„Povestea celor doi arici: 

Ghimpici și Ghimpișor” 

 

Ianuarie, 

februarie 

2021 

 

Numește 

personajele din 

poveste, 

povestește cu 

Încurajări, 

stimulente; 

Încurajari 

verbale, 
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-Să știe care sunt personaje 

pozitive și care sunt 

personaje negative. 

Așază silueta unui animal la 

locul potrivit. 

Exerciții de exprimare corectă. 

 

„Îl așteptăm pe Moș 

Crăciun!” 

Exerciții de memorare. 

 

periodic 

ajutorul 

educatoarei un 

fragment 

preferat. 

primește 

stimulente, în 

piept, 

reprezentând 

personajul 

preferat din 

poveste. 

                                   

                             

2.  DOMENIUL ȘTIINȚE 

 

-Să numere corect, crescător, 

ordinal și cardinal, în 

limitele 1-5. 

-Să clasifice obiecte după 

criteriul culorii. 

-Să sorteze obiecte după 

criteriul mărime. 

-Să identifice cifrele 1, 2, 3. 

DȘ - Jocul „Coșul cu 

jucării” 

Exerciții de numărare. 

Joc-exercițiu  „Formează 

mulțimi după...” 

„Separă cercurile roșii de 

cele galbene!” 

„Colorează ciuperca mică și 

morcovul mare!” 

Joc didactic: „Grupează cum 

îți spun!” 

 

Jocuri muzicale: 

„Numărătoarea”, Unu-i 

soarele pe cer!” 

 

Fișe de lucru: 

Septembrie, 

ocombrie, 

noiembrie, 

2020 

Numără, cu 

ajutor, jucăriile 

din coș. 

Separă cu 

dificultate 

cercurile roșii de 

celelalte cercuri. 

Colorează ori 

obiectele mici 

ori obiectele 

mari. 

Colorează 

parțial grupa cu 

trei și nu 

încercuiește 

cifra 

corespunzătoare. 

Aprecieri 

verbale,  

acordarea de 

stimulente 
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-Să denumească anotimpul, 

să numească cel puţin două  

caracteristici. 

 

-Să enumere părțile 

componente ale propriului 

corp. 

 -Să identifice  fructe și    

legume.  

-Să identifice animalele 

domestice și sălbatice. 

DȘ  - „După mine cine 

vine?” 

„Care sunt culorile 

toamnei?” 

Observare  ,,Eu, la 

gradiniță” 

 

Lectură după imagini 

,,Vitamine, de la cine?” 

 

Cântec ,,Graiul animalelor” 

Joc de masă 

„Alege animale salbatice” 

Fișe de lucru 

- Jocul „Cine a venit la 

noi?” 

Oct. nov. 

2020 

Exprimă corect 

denumirea 

anotimpului şi 

caracteristicile 

cu ajutor sau 

singur. 

Identifică ori 

unele, ori altele. 

 Recunoaște       

legume și fructe. 

Identifică  

animalele 

domestice, dar 

nu pe cele 

sălbatice sau 

invers. 

Aprecieri 

verbale 

 

-Să observe plantele din 

imagini . 

Să recunoască plantele 

cerute. 

-Să formuleze enunţuri 

simple pe baza unor imagini 

sau situaţii expuse. 

-Să recunoască culorile 

regăsite la plantele propuse. 

-Să cunoască părţile 

componente ale unei plante. 

-Să recunoască culorile 

regăsite la plantele propuse 

„Grădina cu zarzavaturi”. 

Exercitii de identificare și 

recunoaștere . 

Exerciţii şi jocuri senzoriale: 

,,Ce culoare are?”, ,,Arată 

culoarea..”, Ce culoare se 

potriveşte?” 

Observare directă, exerciţii 

de analiză, exerciţii de 

completare, jocuri: ,,Cine 

sunt eu?”, ,,Cum mă 

cheamă?”, ,,Unde se 

potriveşte?” 

Nov. 2020 

Aprilie 2021 

Oct. Nov. 

2020 

 

 

Aprilie- Mai 

2021 

Observă, 

recunoaște și 

numește, cu 

ajutor, câteva 

dintre plante. 

Găseşte şi 

numeşte 

culoarea cerută, 

singur sau cu 

ajutor. 

Repetă după 

educatoare, 

potriveşte, 

Încurajari 

verbale, 

primește 

stimulente în 

piept, 

reprezentând 

florile 

observate. 

 

Apreciere 

pozitivă; fişă 

individuală de 

lucru 
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 Exerciţii şi jocuri senzoriale: 

,,Ce culoare are?”, ,,Arată 

culoarea..”, Ce culoare se 

potriveşte?” 

denumeşte 

singur sau cu 

ajutor 

-Să aranjeze figurile 

geometrice. 

-Să recunoască forma 

geometrică cerută sau 

culoarea acestora. 

DȘ - „Găsește triunghiul 

colorat!” 

Exerciții de corecție a 

pronunției. 

Dec. 

Ian. 2020-

2021 

 

Periodic 

Găsește și 

numește figura 

cerută, singur 

sau cu ajutor. 

Aprecieri 

verbale 

- Să se orienteze corect în 

spaţiul de colorare. 

- Să denumească şi să 

folosească corect 

instrumentele de lucru. 

ALA – „Ghetuța lui Moș 

Nicolae” 

„Felicitare pentru mama” 

Periodic Scrie pe spațiile 

date, semnele 

grafice, cu 

ajutorul 

punctelor de 

sprijin. 

Aprecieri 

verbale; 

Încurajări; 

Stimulente. 

-Să învețe o poezie despre 

Moș Crăciun. 

DLC – „Uite, vine Moș 

Crăciun!” 

 

1-15 

dec.2020 

Repetă după 

educatoare, 

după bunică, 

spune singur sau 

cu ajutor 

Participarea 

activă la serbare 

-Să observe și să cunoască 

mijloacele de transport. 

DȘ - „Cu ce călătorim?” 

Dialogul 

Explicația 

 

Mai 2021 Observă, atinge 

și denumește 

jucăriile singur 

sau cu ajutor 

Încurajări 

verbale 

-Să participe la o activitate în 

clasă, în mod direct. 

ALA - „Și eu vreau să fiu 

lăudat !”- joc 

Iun. 2021  Aprecieri 

verbale 
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3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

Educație pentru societate - probe orale, practic-acționale 

 

 

- Să utilizeze formule de 

salut. 

- Salută frumos la sosire 

,,Bună dimineața!”, salută 

frumos la plecare ,,Bună 

ziua!”. 

 

-Să aplice norme de 

conviețuire în grup. 

 

- Să redea numele părinților. 

- Să utilizeze formule de 

politețe ,,te rog!”, 

,,mulțumesc”, iartă-mă!”. 

 

Rutine  

„ Bună dimineaţa!, Bună 

ziua! ” 

 

Convorbire 

„Cum ne comportăm la 

grădiniță?” 

 

Joc-exercitiu 

 „Mama mea și tatăl meu” 

 

 Utilizează 

formule de 

salut,  la venire 

și la plecarea 

din gradiniță, cu 

ajutorul 

părintelui sau a 

educatoarei. 

Încurajări 

verbale 

 

„Roagă papușa să-ți dea o 

jucărie!” 

  Acceptă, dar nu 

respectă regulile  

de conviețuire 

în grup. 

Aprecieri 

verbale 

„Spune cum o/îl cheamă pe 

mama/tata!” 

. Redă parțial  

numele 

părinților. 

Aprecieri 

verbale 
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-Să rupă hârtia în bucăți. 

 

-Să mototolească hârtia. 

 

 

 

-Să redea o temă, prin lipire, 

utilizând corespunzator 

instrumentele de lucru. 

Lucru pe centre de interes -

Artă 

,,Bucățele, bucățele” 

 

- Lucru pe centre de interes -

Artă 

,,Bulgărași din hârtie”  

 

- Activitate practică 

,,Mărul fermecat” 

  Rupe hârtia în 

bucăți, cu 

ajutorul 

educatoarei. 

 

Mototolește 

hârtia dată, cu 

ajutorul 

educatoarei. 

 

Completează  

spațiul din 

interiorul 

mărului. 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 

Activitate artistico-plastică - probe practic-acționale. 

 

 

- Să reproducă din 

imaginație o temă la 

alegere. 

 

 

-Să redea, cu ajutorul 

plastilinei, diferite 

forme/elemente. 

 

Activitate artistico-plastică  

Desen cu temă la alegerea 

copiilor 

„Desenează tot ce dorești 

tu!” 

 

- Lucru pe centre- Arta 

Pictură cu 

 

   

 

Tot anul 

școlar 

 

 

 

 

 

 Mâzgălește foaia 

cu o culoare sau 

mai multe culori. 

Pictează foia cu o 

culoare sau mai 

multe culori, fără 

elemente. 

Modelează doar 

Încurajări 

verbale 

 

Încurajarea și 

stimularea; 

 

Întărire 

pozitivă 
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-Să reproducă individual un 

cântecel sau un fragment 

dintr-un cântecel la alegere. 

-Să execute mișcări 

asociindu-le după melodia și 

ritmul unui cântec. 

 

 

 

 

-Să asculte, să cânte colinde 

românești tradiționale. Să 

participe la serbarea de 

Crăciun. 

temă la alegerea copiilor 

„Picteaza ce doresti tu!” 

 

-Lucru pe centre- Arta- 

modelaj 

„Modelează ce îți place ție!” 

„Să cântăm un cântecel!” 

 

-Joc muzical  

„La pădure” 

 

„Ascultăm și cântăm 

colinde!” 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

cu ajutorul 

educatoarei. 

Execută mișcări 

la întâmplare.   

Execută  parțial 

mișcări după 

melodia și ritmul 

cântecului. 

 

 

 

Învață să cânte 

împreună cu 

ceilalți copii din 

grupă. 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

 

                                

 

5.  DOMENIUL PSIHOMOTRIC 

 

-Să recunoască 

componentele spațiale și 

să se orienteze adecvat. 

Exerciții și locuri de mișcare 

ce vizează: 

a)direcția: înainte/înapoi 

sus/jos; stânga/dreapta 

b) distanța: aproape/departe 

c) pozițiile față de obiecte: 

lângă, pe, sub. 

Exerciții de mişcare: sus-jos, 

pe, sub, lângă, pe etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot anul 

Corectitudinea și 

rapiditatea reacțiilor la 

comenzi; 

- Identificarea și 

precizarea corectă a 

pozițiilor spațiale ale 

obiectelor folosite în 

joc; 

- Recunoașterea și 

Observarea 

comportament

ului; 

Chestionarea 

orală pentru 

conștientizare

a pozițiilor 

spațiale; 
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Jocuri: ,,Unde sunt?”, Arată 

sus-jos...”, „Luați seama 

bine!” 

 

Jocuri de căutare a unor 

obiecte așezate în diferite 

poziții spațiale; 

Rezolvarea unor fișe cu 

sarcini de orientare spațială.  

ALA - „Unde s-a ascuns 

iepurașul?” 

școlar denumirea unor poziții 

spațiale ale obiectelor 

din imagini.  

Aprecieri 

stimulative; 

Întreceri 

 

Analiza 

produselor 

activității 

(modul de 

rezolvare a 

fișelor) 

Mers și alergări - să se ridice în poziție 

șezândă din culcat; 

- să-și mențină poziția 

șezândă 5-10 min. 

 - să se aplece cu flexia 

genunchilor dupa un 

obiect și să se ridice. 

 

Sărituri -să sară pe loc pe ambele 

picioare; 

 - să sară pe loc într-un 

picior. 

 

Apucare, aruncare, 

prindere 

-să prindă cu ambele mâini 

un obiect (minge); 

- să apuce un obiect cu două 

degete; 

Tot anul 

școlar 

-să arunce obiecte de 

anumite mărimi cu o 

mână (stanga/dreapta); 

- să prindă cu ambele 

mâini un obiect. 

 

 

Echilibru 

-să lovească cu piciorul o 

minge mare, mică, grea; să 

stea într-un picior(3-5 sec). 

 - să coboare scările, 

ținându-se de 

balustradă; 

 

 

 

-Să perceapă 

componentele temporale 

care vizează ritmul 

mișcărilor. 

-  Exerciții efectuate pe loc 

și în deplasare, cu 

respectarea duratei, 

tempoului, intensității. 

 

 

 

 

Răspunde corect motric 

la comenzile 

educatoarei. 

-Execută mișcări la 

Analiza 

modului cum 

respectă 

durata, 
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-Să execute diferite 

deprinderi motrice 

însușite la grupa mică. 

 

 

 

-Să execute la comandă 

mișcări ale diferitelor 

segmente ale corpului. 

 

 

 

 

 

- Să-şi coordoneze 

gesturile şi mişcările, 

pentru a reda grafic 

sarcina cerută. 

- să pună și să scoată 

obiecte mici în/din cutii; 

-  să bată din palme; 

- să construiască un turn 

din mai multe cuburi; 

- să imite anumite acțiuni 

simple (deschide/închide 

ușa, învârte cheia etc); 

- să realizeze după 

- Exerciții și jocuri de 

mișcare cu utilizarea 

onomatopeelor și a 

versurilor ritmate: „Cioc-

boc, treci la loc!”, „Unu-

doi, unu-doi/Faceți toți la fel 

ca noi!” 

Joc motric 

„ Fă ca mine!” 

 

„Copii, copii veniti la 

jucarii!” 

„Alergă la ursuleț!” 

ALA-DPM  „Mergi cât 

durează melodia!”, 

„Aleargă mai repede!”, 

„Pășește mai rar!”, „Mergi 

ușor pe vârfuri!”, „Bate 

pasul!” 

 

ALA – liniuțe oblice spre 

stânga/dreapta, orizontale, 

verticale etc. 

,,Încercuieşte floarea de 

sus!”, 

,,Subliniază rădăcina!” etc. 

- să realizeze în maniera 

proprie, dactilopicturi; 

- să atingă degetul mare de 

 

 

 

Tot anul 

școlar 

ritmul indicat.  

 

 

Execută deprinderea 

motrică de a alerga, 

doar cu ajutorul 

educatoarei. 

 

 

Execută la întâmplare  

mișcări ale diferitelor 

segmente ale corpului. 

 

 

Nu execută  corect 

semnele grafice. 

,,Încercuieşte floarea de 

sus!”, 

,,Subliniază rădăcina!” 

etc . 

- să realizeze diverse 

imagini prin lipirea 

părților componente 

(casă, brăduț, omul) de 

dimensiuni mari; 

- să rostogolească forme 

din plastilină; 

- să coloreze respectând 

conturul; 

tempoul, 

intensitatea în 

timpul 

executării 

mișcărilor; 

-Aprecieri 

verbale; 

-Încurajări; 

-Stimulente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative; 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 
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model, mișcari repetitive; 

- să bobineze un fir gros 

pe o bobină mare; 

- să mototolească hârtia; 

- să deșurubeze jucării; 

 

fiecare deget; 

- să apuce creionul între 

degetul mare și arătător; 

- să înșire pe sfoară mărgele 

mari; 

 

-să asambleze un puzzle 

din mai multe piese 

mari; 

- să despacheteze 

diverse obiecte, prin 

ruperea hârtiei; 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

 

 

Evaluarea periodică 

-evaluare oralǎ; 

-observaţie directǎ; 

-evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice,portofoliul copilului, etc;      

-se face prin exerciţii susţinute , prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele întreţinute ,convorbiri cu 

copiii,povestiri,conversaţii,convorbiri cu părinţii,convorbiri cu medicul şi psihologul 

Obiective realizate 

Pregătirea copilului de a răspunde  pozitiv în grupul de copii ,de a face faţă în mod natural la integrarea în grupă ,promovarea unei atitudini 

deschise, de acceptare a copiilor cu nevoi speciale şi restul grupului. 

Dificultăți intâmpinate: 

Munca susţinută, posibilităţi de modulare a programului zilnic,adaptare curriculară individualizată; 

Metode cu impact ridicat:  

pozitiv 

-învingerea timidităţii,de a nu se izola de grup,încredere în sine, acceptarea celorlaţi copii. 

negativ 

-necesită timp şi implicare uneori în defavoarea celorlalţi,tehnici speciale de predare, de lucru prin schimbarea regulilor- 

Recomandări particulare:  

-îmbunătăţirea comunicării şi cooperării cu părinţii copiilor pentru program susţinut pentru ameliorare şi progres. 

Rolul și modul de implicare a părinților in program:  

-Un rol deosebit are tata ,care se ocupă de fetiță din toate punctele de vedere. 
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-Stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale părinţilor de  a fii alături de copil, de cerinţele speciale ale copilului,să aibă multă răbdare, 

încredere,să acorde atenţie pozitivă la eforturile copilului,să conştientizeze că este nevoie de timp şi efort din partea lor,de a sesiza ,anticipa şi a 

repeta situaţii educative pentru înţelegerea  manifestărilor copilului
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            PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Popica Nadia-Luminiţa 

Liceul Teoretic Novaci / Cjrae Gorj 

Nume şi prenume : A.S. 

Vârsta: 5 ani 

Grupa mare 

Dificultăţile copilului: intelect de limită, dificultăţi de învăţare, toleranţă scăzută la 

frustrare,labilitate emoţională,dificultăţi de relaţionare, dificultăţi de exprimare orală, deprinderi 

scăzute de lucru independent, autonomie personală redusă. 

Priorităţi pentru perioada: noiembrie-iunie 

 

Obiective  

 

 

             

Activităţi  

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioa-

da de 

inter-

venţie  

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumen-

te de 

evaluare  

Să-şi îmbună-

tăţească 

abilităţile de 

comunicare 

orală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi de 

dezvoltare a 

limbajului 

oral  prin 

alcătuirea de  

propoziţii şi 

texte scurte 

.Exerciţii de 

compunere a 

unor texte  pe 

o tema dată 

sau la alegere 

( oral) 

Activitati de 

ordonare 

logică a 

secvenţelor 

unor 

evenimente  

Formularea 

de propoziţii  

 

 

 

 

 

Explicaţia  

Conversaţia  

 Descrierea 

narativă  

Fişe  

Caiete de lucru  

 Imagini 

Jetoane 

Puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe tot 

parcur-

sul 

anului  

şcolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recunoaşte pe 

imagini: animale 

domestice, 

sălbatice, emoţii, 

activităţi. 

Alcătuieşte 

propoziţii scurte 

pe baza unor 

imagini sau pe o 

temă dată  

Sesizează ordinea 

logică a 

succesiunii 

evenimentelor  

Se exprimă corect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

prin probe 

orale – 

alcătuirea 

de 

propoziţii.  

Evaluarea 

prin probe 

scrise – 

fişe /caiete 

de lucru  
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Să  dezvolte 

strategii de 

rezolvare a 

unor probleme 

 

 

 

 

Să dezvolte 

abilităţi socio- 

afective 

adecvate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să dezvolte 

deprinderi de 

autonomie 

personală   

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvare de 

probleme pe 

bază de 

imagini   

 

 

 

 

Exersarea 

abilităţilor de 

relaţionare 

adecvată  în 

grupul de 

copii 

(formularea 

de cereri, 

folosirea 

formulelor de 

adresare 

adecvate ) 

Activităţi 

pentru 

dezvoltarea 

abilităţilor de 

exprimare 

adecvată a 

emoţiilor 

 

 

 

 

Activităţi  de 

consolidare a 

deprinderilor 

de îmbrăcare 

şi igienă  

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia  

Problematizarea  

Fişe de lucru, 

caiete, imagini 

 

 

 

Jocuri didactice 

pe computer  

 

Jocul de rol – 

marionete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul de rol  

Exersarea 

comportamentelor 

 

 

 

 

 

 

Pe tot 

parcur-

sul 

anului 

şcolar 

 

 

Pe tot 

parcur-

sul 

anului 

şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe tot 

parcur-

sul 

anului 

şcolar 

 

 

 

 

 

 

Identifică situaţia 

problematică  

 

 

 

 

 

 

Creşte frecvenţa 

comportamentelor 

adecvate  

( salută, întreabă, 

cere folosind 

formule 

politicoase ).  

Îşi adaptează 

comunicarea în 

funcţie de 

partenerul de 

dialog. 

Îşi manifestă 

emoţiile în mod 

adecvat. 

 

 

 

 

 

 

Încheie nasturi, 

leagă şireturi. 

Are grijă de 

obiectele 

personale 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

prin probe 

orale/ 

desen – 

fişe de 

lucru 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

prin probe 

orale şi 

practice 
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Evaluarea periodică :  semestrial / anual  

Obiective realizate :-  îmbunătăţirea capacităţii de a dialoga,  îmbogăţirea vocabularului, 

dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, rezolvarea de probleme, dobândirea unor deprinderi de 

autonomie personală, exprimarea corectă şi recunoaşterea emoţiilor 

 

Dificultăţi întâmpinate: motivaţia scăzută pentru învăţare.                                   

Metode cu impact pozitiv :  recompensarea  socială, lucru pe grupe, întărirea pozitivă, modelarea 

comportamentală, explicaţia, demonstraţia.                 

                                 

Revizuirea PIP: semestrial şi  la sfârşitul anului şcolar. 

Recomandări particulare:  continuarea lucrului diferenţiat.  

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:  

- ţin legătura cu personalul şcolii 

- participă la sedinţe de consiliere 

- susţin  copilul în realizarea sarcinilor, asigură o atmosferă de echilibru emoţional  

- contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicându-l în activităţi corespunzătoare 

vârstei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Verza, E., & Paun, E. (1998). Educatia integrată a copiilor cu handicap. Unicef. 

Popescu, G., & Pleșa, O. (coord). (1998). Handicap, readaptare, integrare. București: Pro 

Humanitate. 

Vrăjmaș, T. (2001). Învăţământul integrat şi/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale. București: Aramis.
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (P.I.P.) 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

prof.înv.primar Corneci Adela Nicoleta 

Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște, Jud.Dâmbovița 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: A.I. 

Data şi locul naşterii: 03.x.2009, Târgoviște, jud. Dâmbovița 

Domiciliul :, Târgoviște 

Şcoala : Gimnazială ”Coresi”  Târgoviște 

Clasa: a IV-a  

Echipa  de lucru: - prof. înv. primar, CORNECI ADELA 

                              - prof. de sprijin, ILIE IRINA ANNE-MARIE                           

Problemele cu care se confruntă copilul(rezultatele evaluării complexe):  Certificat nr  163/ 

26.06.2018  eliberat de  CJRAE –Dâmbovița, valabil: până la finalizarea nivelului de învățământ 

primar  

Diagnostic: 

               Dislexo-disgrafie, discalculie  

    Tulburări emoționale ale copilăriei 

Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat: 2808/24.08.2018 

Priorităţi pentru perioada: 22.01-12.06. 2020  

- diminuarea dificultăţilor de învăţare , la disciplina Limba și literatura română, 

- corectarea dislexo-disgrafiei, 

- activizarea și îmbogățirea vocabularului cu sinonime, antonime; 

- formulare de întrebări și răspunsuri legate de textul citit; 

- Organizarea textului scris.  

- Aşezarea în pagină a textului tipărit 

- Scrierea  ortogramelor: s-a/sa, s-au/sau 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

 

 

OBIECTIVE/ 

COMPETENȚE 

SPECIFICE 

 

 

CONŢINUTURI/ 

ACTIVITĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE 

 

 

METODE SI 

MIJLOACE  DE 

REALIZARE 

 

PERIOADA 

DE 

INTERVEN

-ŢIE 

 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE A 

PROGRESULUI 

 

METODE ŞI 

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

 

2.1. Formularea unor 

enunţuri proprii în 

situaţii concrete de 

comunicare,  cu sprijin 

3.1. Citirea unor 

mesaje scrise, întâlnite 

în mediul cunoscut, cu 

sprijin 

4.1. Scrierea unor 

mesaje, în diverse 

contexte de 

comunicare, cu sprijin 

 

Propoziția 

- oferirea unor informaţii despre 

sine, despre familie, colegi, 

despre activităţile preferate etc., 

folosind enunţuri simple(2.1.) 

- formularea de enunţuri pe baza 

unei imagini/ suite de imagini 

sau folosind cuvinte date(2.1.) 

-- compunerea, la alfabetarul 

mobil, a unor propoziţii din 3-5 

cuvinte(3.1.) 

- citirea unor propoziții în ritm 

propriu(3.1.) 

- copierea, transcrierea literelor, 

silabelor, cuvintelor, enunţurilor 

din 3-5 cuvinte menţinând 

distanţa dintre elementele 

grafice, dintre litere şi dintre 

cuvinte(4.1.) 

- ordonarea cuvintelor care 

formează un enunţ şi scrierea 

Resurse materiale: 

manualul tipărit/digital,     

imagini, Resurse 

procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, jocul 

didactic, metoda 

Meixner. 

 

22-

31.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-stabilește poziţia şi  

ordinea cuvintelor din 

propoziţii de 3-5 cuvinte; 

- copiază, transcrie corect 

propoziții; 

-citește propoziții din 3-5 

cuvinte în ritm propriu ; 

- scrie după dictare 

propoziții din 3-5 cuvinte 

 

 

Temă de lucru în 

clasă: 

- copieri, transcrieri 

de cuvinte, 

propoziții; 

– construirea unor 

enunţuri pe baza 

unor cuvinte date;  

– stabilirea 

poziţiei şi a 

ordinii cuvintelor 

din propoziţii. 

 

Probă scrisă 

-dictare de cuvinte, 

propoziții 
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acestuia(4.1.) 

2.3. Participarea cu 

interes la dialoguri, în 

diferite contexte de 

comunicare  

3.1. Citirea unor 

mesaje scrise, întâlnite 

în mediul cunoscut, cu 

sprijin 

3.2. Identificarea 

mesajului unui text în 

care se relatează 

întâmplări, fenomene 

din universul 

cunoscut, cu sprijin 

4.1. Scrierea unor 

mesaje, în diverse 

contexte de 

comunicare, cu sprijin 

 

• Textul narativ. Lectura 

textului 

– citirea selectivă în funcţie de 

anumite repere (cuvinte scrise cu 

anumite litere, cuvinte cu 

grupuri de litere date (3.1.); 

– joc: „Găseşte şi citeşte!” (3.1); 

– formularea orală a mesajului/ 

învăţăturii desprinse dintr-un 

text citit (3.2.); 

– discutarea textelor scurte, frază 

cu frază, relevând nume, cuvinte 

familiare (3.2.); 

– formularea, în scris, a 

răspunsurilor la întrebări pe 

teme familiare/care prezintă 

interes (4.1.); 

– participarea la discuţii în 

perechi/în grup pe teme de 

interes (timpul liber, animalul 

preferat, cartea preferată, (2.3.).    

Resurse materiale:  

manualul tipărit/digital, 

text suport din Cartea 

cu jucării – Metoda 

Meixner 

 

Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

demonstrația, exerciţiul, 

R.A.I., 

Explozia stelară, 

învățarea în perechi, 

metoda Meixner. 

3-14.02.2020 -citește selectiv în funcţie 

de anumite repere (cuvinte 

scrise cu anumite litere, 

-formulează oral mesajul/ 

învăţătura desprinsă dintr-

un text citit, 

-formulează, în scris,  

răspunsuri la întrebări, 

-participă  la discuţii în 

perechi/în grup pe teme de 

interes 

Observare 

sistematică: calitatea 

actului citirii:  

➢ lista de verificare: 

– citirea corectă a 

cuvintelor, 

– citirea cu intonația 

impusă de semnele de 

punctuație; 

– demonstrarea 

înțelegerii logicii 

textului. 

1.4. Exprimarea 

interesului pentru 

receptarea de mesaje 

orale, în contexte de 

comunicare cunoscute  

2.3. Participarea cu 

interes la dialoguri,  

Organizarea textului scris. 

Aşezarea în pagină a textului 

tipărit 

– identificarea titlului şi 

autorului unui text (3.1.); 

– formularea unor întrebări 

referitoare la subiecte de interes 

• Resurse materiale:  

cărţi din biblioteca 

clasei, manualul 

tipărit/digital, texte 

suport  din Cartea cu 

jucării 

Resurse procedurale: 

17-21.02. 

2020 

-identifică titlul şi autorul 

unui text, 

-formulează  3 întrebări 

referitoare la subiecte de 

interes, 

- formulează 3 întrebări şi 

răspunsuri pe baza textului 

Observare 

sistematică: calitatea 

actului citirii/scrierii:  

➢ lista de 

verificare: 

– citire corectă şi clară 

(articulare corectă a 

sunetelor, silabelor, 
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3.1. Citirea unor 

mesaje scrise, întâlnite 

în mediul cunoscut, cu 

sprijin 

3.4. Exprimarea 

interesului pentru 

lectura unor cărţi 

adecvate vârstei 

4.1. Scrierea unor 

mesaje, în diverse 

contexte de 

comunicare, cu sprijin 

 

 

(2.3.); 

– formularea unor întrebări şi 

răspunsuri pe baza textului citit 

(3.2.); 

– copierea unor texte scurte, 

exersând încadrarea în spaţiul 

paginii, respectarea proporţiei 

între litere şi a spaţiului între 

cuvinte (4.1.); 

– transcrieri selective de cuvinte 

şi propoziții dintr-un scurt text 

pe teme cunoscute (4.1.); 

conversaţia, explicaţia, 

observaţia, exerciţiul  

metoda Meixner. 

citit 

– copiază  texte scurte, 

exersând încadrarea în 

spaţiul paginii, respectarea 

proporţiei între litere şi a 

spaţiului între cuvinte, 

– transcrie selectiv  

cuvinte şi propoziții dintr-

un scurt text pe teme 

cunoscute 

cuvintelor din textul 

citit)  

– citire fluentă 

(cuprinde în câmpul 

vizual  un cuvânt, 

– citire cu intonaţie 

adecvată (intonează 

enunţurile potrivit 

semnelor de 

punctuaţie). 

-Organizarea textului 

scris 

– Scrierea pe liniatură 

dictando 

-copiere 

– Transcrieri 

-dictare 

 

3.1. Citirea unor 

mesaje scrise, întâlnite 

în mediul cunoscut, cu 

sprijin 

4.1. Scrierea unor 

mesaje în diverse 

contexte de 

comunicare, cu sprijin 

 

Itemii probei de evaluare 

vizează: 

- – identificarea titlului şi 

autorului unui text; 

- – construirea unor enunţuri pe 

baza unui set de cuvinte date 

şi/sau a unui şir de imagini; 

- – scrierea corectă a unui text 

scurt, respectând încadrarea în 

pagina de caiet; 

– identificarea unor 

obiecte/fiinţe prin descoperirea 

caracteristicilor acestora pe baza 

unor întrebări şi răspunsuri.  

• Examen de încheiere 

a situației școlare pe 

semestrul I 

23-

27.02.2020 

-identifică titlul şi autorul 

unui text, 

-construiește enunțuri cu 

cuvinte date, 

– copiază  texte scurte, 

exersând încadrarea în 

spaţiul paginii, respectarea 

proporţiei între litere şi a 

spaţiului între cuvinte, 

– identifică obiecte/ființe 

pe baza unor întrebări 

Grilă Cum te poţi 

aprecia 

- autoevaluarea 
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2.1. Formularea unor 

enunţuri proprii în 

situaţii concrete de 

comunicare,  cu sprijin 

3.1. Citirea unor 

mesaje scrise, întâlnite 

în mediul cunoscut, cu 

sprijin 

4.1. Scrierea unor 

mesaje, în diverse 

contexte de 

comunicare, cu sprijin 

Cuvinte cu înţeles asemănător/ 

opus 

-transformarea unor enunţuri 

prin înlocuirea unor cuvinte cu 

altele care au inţeles 

asemănător/opus,  după modele 

date (2.1); 

 - citirea selectivă în funcţie de 

anumite repere: cuvinte cu 

înţeles asemănător/opus  (3.1);   

 - joc: „Găseşte şi citeşte!” (3.1); 

 -  jocuri cu imagini,  cuvinte, 

simboluri (3.1); 

 - transcrieri selective de cuvinte  

dintr-un scurt text pe teme 

cunoscute (4.1). 

• Resurse materiale:  

cărţi din biblioteca 

clasei, manualul 

tipărit/digital, text 

suport, jocuri, fișe de 

lucru distribuite în cutia 

poștală a elevei, în 

vederea facilitării 

învățării on-line 

 

Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

observaţia, exerciţiul, 

jocul didactic, exerciţii-

joc create pe 

platformelewww.learni

ngapps.org 

• www.wordwall.net; 

jocuri educaționale,   

2-20.03.2020 -transformă enunţuri prin 

înlocuirea unor cuvinte cu 

altele care au inţeles 

asemănător/opus după 

modele date,  

- identifică cuvinte cu 

înțeles asemănător/opus 

pentru exemple date 

 

2.3. Participarea cu 

interes la dialoguri, în 

diferite contexte de 

comunicare  

3.1. Citirea unor 

mesaje scrise, întâlnite 

în mediul cunoscut, cu 

sprijin 

3.2. Identificarea 

mesajului unui text în 

• Textul narativ. Lectura 

textului 

– citirea selectivă în funcţie de 

anumite repere (cuvinte scrise cu 

anumite litere, cuvinte cu 

grupuri de litere date (3.1.); 

– joc: „Găseşte şi citeşte!” (3.1); 

– formularea orală a mesajului/ 

învăţăturii desprinse dintr-un 

text citit (3.2.); 

Resurse materiale:  

manualul tipărit/digital, 

text suport din Cartea 

cu jucării – Metoda 

Meixner, fișe de lucru 

distribuite în cutia 

poștală a elevei, în 

vederea facilitării 

învățării on-line 

Resurse procedurale: 

23.03-

3.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

-citește selectiv în funcţie 

de anumite repere (cuvinte 

scrise cu anumite litere, 

-formulează oral mesajul/ 

învăţătura desprinsă dintr-

un text citit, 

-formulează, în scris,  

răspunsuri la întrebări, 

 

Observare 

sistematică: calitatea 

actului citirii:  

➢ lista de verificare: 

– citirea corectă a 

cuvintelor, 

– citirea cu intonația 

impusă de semnele de 

punctuație; 

– demonstrarea 

înțelegerii logicii 

textului. 

http://www.learningapps.org/
http://www.learningapps.org/
http://www.wordwall.net/
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care se relatează 

întâmplări, fenomene 

din universul 

cunoscut, cu sprijin 

4.1. Scrierea unor 

mesaje, în diverse 

contexte de 

comunicare, cu sprijin 

 

– discutarea textelor scurte, frază 

cu frază, relevând nume, cuvinte 

familiare (3.2.); 

– formularea, în scris, a 

răspunsurilor la întrebări pe 

teme familiare/care prezintă 

interes (4.1.); 

conversaţia, explicaţia, 

demonstrația, exerciţiul, 

R.A.I., 

Explozia stelară, 

învățarea în perechi, 

metoda Meixner. 

exerciţii-joc create pe 

platformelewww.learni

ngapps.org 

www.wordwall.net; 

jocuri educaționale,   

 

 

 

 

 

23-

30.04.2020 

2.1. Formularea unor 

enunţuri proprii în 

situaţii concrete de 

comunicare 

4.1. Scrierea unor 

mesaje în diverse 

contexte de 

comunicare 

 

Scrierea ortogramelor: s-a/sa, 

s-au/sau 

– identificarea şi corectarea 

greşelilor de scriere (2.1.); 

– copierea şi transcrierea de 

propoziţii, fraze care conţin 

cuvintele: sau, s-au (4.1.); 

– autocorectarea cuvintelor 

scrise, sau, s-au (4.1.); 

– scrierea după dictare a unor 

propoziţii sau a unui text scurt 

(4.1.). 

- exerciții -joc pe platforme de 

e-learning 

• Resurse materiale:  

– text suport pentru 

transcriere, copiere, 

dictare, caietul elevului, 

smartphone, aplicația 

WhatsApp  
fișe de lucru distribuite 

în cutia poștală a elevei, 

în vederea facilitării 

învățării on-line 

 

Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, exerciţii-joc 

create pe 

platformelewww.learni

ngapps.org 

www.wordwall.net; 

4-29.05.2020 – identifică şi corectează 

greşeli de scriere; 

– copiază şi transcrie  

propoziţii, fraze care 

conţin cuvintele:sa/s-a, 

sau, s-au  

– scrie după dictare 

propoziţii cu ortograme –

participă și rezolvă 

exerciții -joc pe platforme 

de e-learning 

Tema de lucru în 

clasă: 

– scrierea după 

dictare a unor 

propoziţii sau texte 

care conţin 

cuvintele sa/ s-

a,sau, s-au 

 

http://www.learningapps.org/
http://www.learningapps.org/
http://www.wordwall.net/
http://www.learningapps.org/
http://www.learningapps.org/
http://www.wordwall.net/
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jocuri educaționale,   

3.1. Citirea unor 

mesaje scrise, întâlnite 

în mediul cunoscut, cu 

sprijin 

4.1. Scrierea unor 

mesaje în diverse 

contexte de 

comunicare, cu sprijin 

 

Itemii probei de evaluare 

vizează: 

- – identificarea titlului şi 

autorului unui text; 

- – construirea unor enunţuri pe 

baza unui set de cuvinte date 

şi/sau a unui şir de imagini; 

- - transformarea unor enunţuri 

prin înlocuirea unor cuvinte cu 

altele care au inţeles 

asemănător/opus 

- – scrierea corectă a unui text 

scurt, respectând încadrarea în 

pagina de caiet; 

– identificarea unor 

obiecte/fiinţe prin descoperirea 

caracteristicilor acestora pe baza 

unor întrebări şi răspunsuri.  

• Evaluare finală 2-12.06.2020 -identifică titlul şi autorul 

unui text, 

-construiește enunțuri cu 

cuvinte date, 

– copiază  texte scurte, 

exersând încadrarea în 

spaţiul paginii, respectarea 

proporţiei între litere şi a 

spaţiului între cuvinte, 

– identifică obiecte/ființe 

pe baza unor întrebări 

Grilă Cum te poţi 

aprecia 

- autoevaluarea 

Evaluarea periodică: 

Obiective  realizate: 

- participă cu interes la jocuri; 

- citește selectiv în funcţie de anumite repere (cuvinte scrise cu anumite litere, cuvinte cu grupuri de litere date, 

- stabilește poziţia şi  ordinea cuvintelor din propoziţii de 3-5 cuvinte; 

- transcrie selectiv  cuvinte şi propoziții dintr-un scurt text pe teme cunoscute 

- identifică titlul şi autorul unui text, 

- construiește enunțuri cu cuvinte date, 

- copiază şi transcrie  propoziţii, fraze care conţin cuvintele:sa/s-a, sau, s-au  

- identifică cuvinte cu înțeles asemănător/opus pentru exemple date, 
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- copiază  texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte, cu mici greșeli, 

-  identifică obiecte/ființe pe baza unor întrebări 

Dificultăţi întâmpinate; 

- formularea unor opinii personale; 

- formulare de întrebări pentru a obține informații 

- nu respectă întotdeauna alineatul, 

- vocabular redus. 

- scrie după dictare propoziții și texte, cu omisiuni, inversiuni, adăugiri, 

- nu dispune de mijloace tehnice pentru participarea la activitățile online cu clasa din cauza situației materiale precare, 

- a fost extrem de dificil de lucrat doar pe WhatsApp video, după ora 17, cand venea acasă concubina tatălui. 

Metode  cu impact ridicat : - pozitiv:  

-  lauda/dezaprobarea; 

-  acordarea de ajutor/ îndrumare diferenţiată; 

-  încurajarea autoaprecierii şi aprecierii reciproce; 

negativ:  

- evaluarea scrisă; 

- prezentarea unor lucrări personale. 

 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică ( în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice):  Obiectivele nerealizate vor 

fi reluate în P.I.P –ul următor. 

Obiectivele nerealizate din perioada 4 noiembrie-20 decembrie au fost reluate integral în semestrul al II-lea, eleva absentând din cauza 

măsurii de protecție în plasament de urgență la Complexul Casa Soarelui, Târgoviște. Ea a înregistrat 160 de absențe, rămânând cu situația 

neîncheiată pe semestrul I. 

Recomandări particulare:  

- valorizarea elevei prin implicare în activităţi extraşcolare; 

- utilizarea unor materiale didactice atractive, pentru captarea și menținerea atenției, 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:  
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 Eleva provine dintr-o familie dezmembrată(mama, prostituată, a părasit-o la 3 luni, tata, alcoolic,  este un fost elev al Școlii Speciale. Era 

îngrijită de bunica paternă până când , din cauza problemelor familiale cu tatăl elevei, s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență la 

Complexul ”Casa Soarelui” Târgoviște, în noiembrie 2019. Se află în evidență cu hepatită cronică, virus C, sub tratament, starea de sănătate fiind 

una foarte precară, cu numeroase îmbolnăviri.  

 Eleva a fost extrem de afectată emoțional de măsura de protecție luată. Deși profesorul itinerant și învățătoarea au efectuat vizite la 

Complex și au lucrat exerciții conform obiectivelor propuse, eleva nu a reușit să se concentreze la sarcinile cognitive, uitând astfel și ceea ce a 

învățat. 

 La insistența școlii, eleva a fost adusă la școală pentru a i se incheia situația pe semestrul I. S-au derulat activități remediale la toate 

disciplinele, astfel încât, eleva a promovat examenul de  încheiere a situației școlare pe semestrul I cu calificative bune.  

 Eleva a fost redată tatălui la sfârșitul lunii februarie.  

Eleva nu dispune de mijloace tehnice pentru participarea la activitățile online cu clasa din cauza situației materiale precare. 

            În perioada de învățare online s-a lucrat doar pe WhatsApp video, după ora 17, cand venea acasă concubina tatălui, eleva participând cu 

interes la aceste activități. 

 

 

                                                                                    



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2714 
 

PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (P.I.P.) 

RELIGIE 

 

prof. Mihai Simona Maria 

Școala Gimnazială ”Coresi”Târgoviște, Jud. Dâmbovița 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: A.I. 

Data şi locul naşterii: 03.x. 2009, Târgoviște, jud. Dâmbovița 

Domiciliul :, Târgoviște 

Şcoala : Gimnazială ”Coresi”  Târgoviște 

Clasa: a IV-a E 

Echipa  de lucru: - prof. religie, MIHAI SIMONA MARIA 

                             - prof. de sprijin, ILIE IRINA ANNE-MARIE 

Problemele cu care se confruntă copilul(rezultatele evaluării complexe):  Certificat nr  163/ 26.06.2018  eliberat de  CJRAE –Dâmbovița, 

valabil: până la finalizarea nivelului de învățământ primar  

Diagnostic: 

               Dislexo-disgrafie, discalculie  

    Tulburări emoționale ale copilăriei 

Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat: 2808/24.08.2018 

Priorităţi pentru perioada: 13.01-6.03.2020 

- diminuarea dificultăţilor de învăţare , la disciplina Religie, 

- activizarea și îmbogățirea vocabularului; 

- formulare de întrebări și răspunsuri legate de textul religios citit; 

- participarea la dialoguri pe teme religioase, 

- analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite contexte de viață familiar; 

 

 

Structura programului de intervenție personalizat 
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OBIECTIVE/ 

COMPETENȚE SPECIFICE 

 

 

CONŢINUTURI 

 

METODE SI 

MIJLOACE  DE 

REALIZARE 

 

PERIOADA 

DE 

INTERVEN

ŢIE 

 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE A 

PROGRESULUI 

 

METODE ŞI 

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

 

1.1. Compararea unor opinii cu 

semnificație religioasă, 

exprimate în raport cu diferite 

situații de viață; 

1.3. Analizarea modului în care 

sunt aplicate reguli de 

comportament moral-creștin, în 

diferite contexte de viață 

familiar; 

2.1. Descrierea 

comportamentelor relaționale 

din cadrul grupurilor de 

apartenență 

Lumea – casă pentru toți 

oamenii (aspecte specifice 

ale lumii de astăzi; 

oamenii doresc mereu o 

lume mai bună) 

Biblia 

- icoane 

reprezentative  

- harta 

- povestirea 

- lectura 

-cântarea religioasă 

- explicaţia 

-exercițiul 

- argumentarea 

- deprinderile morale 

- exemplul 

-manualul 

-foarfecă, hărtie 

albă/colorată/creioan

e colorate 

-imprimantă 

-calculator 

13-

31.01.2020 

Elaborează  compuneri pe 

teme de educație 

religioasă, pornind de la o 

situație dată; 

-participă la exerciții de 

grup ”Să ne jucăm 

împreună: Copacul 

dorințelor”; 

Realizează  compoziții 

plastice cu tema „Lumea, 

casă pentru toți oamenii”; 

 

-  observarea 

sistematică 

 

-  probă orală 

 

-  temă de lucru în 

clasă 

 

 

1.1. Compararea unor opinii cu 

semnificație religioasă, 

exprimate în raport cu diferite 

situații de viață; 

1.2. Sintetizarea principalelor 

Fiecare om își caută 

propria cale prin viață 

(fiecare om este unic; care 

sunt nevoile omului; 

Dumnezeu răspunde 

- conversaţia, 

explicaţia, lectura, 

povestirea, 

observarea dirijata; 

problematizarea, 

 

3-28.02.2020 

 

 

 

Definește  termeni sau 

expresii: Biblie, sfânt, 

proroc, apostol, 

evanghelist, poruncă, 

drept; 

observarea 

sistematică 

 

-  probă orală 
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îndatoriri ale unui creștin, pe 

baza valorificării unor situații 

din viața cotidiană, a exemplelor 

unor persoane din Biblie și a 

unor sfinți; 

1.3. Analizarea modului în care 

sunt aplicate reguli de 

comportament moral-creștin, în 

diferite contexte de viață 

familiar; 

2.1. Descrierea 

comportamentelor relaționale 

din cadrul grupurilor de 

apartenență; 

 

căutării omului) 

Biblia și Biserica arată 

calea spre Dumnezeu (ce 

înseamnă calea către 

Dumnezeu; ce este Biblia; 

cum călăuzește Biblia 

către Dumnezeu) 

Nevoia de a primi 

îndrumare în viață (de ce 

omul are nevoie de 

îndrumare în viață; cine ne 

îndrumă în viață) 

Ajutorul lui Dumnezeu în 

situații dificile (ce 

dificultăți întâmpină un 

copil; încrederea în 

purtarea de grijă a lui 

Dumnezeu) 

meditaţia religioasă ; 

 - lecturarea de texte 

biblice 

-  Biblia, fişe, planşe, 

ilustraţii religioase 

-calculator, rețea 

internet; 

-manualul digital 

-materiale pentru 

desen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explică modalității de 

căutare a unui text în 

Sfânta Scriptură identifică 

texte în Sfânta Scriptură 

(ex: Ieremia 42, 3); 

Participă la dialoguri pe 

teme religioase (unicitatea 

fiecărei persoane, 

importanța raportării 

omului la Dumnezeu, rolul 

sfinților, importanța 

împlinirii poruncilor 

divine etc.), prin 

valorificarea unor 

povestiri, jocuri, ilustrații; 

 

-  temă de lucru în 

clasă 

 

 

Recapitulare şi Evaluare 

Ameliorare/dezvoltare 

 TEST DE EVALUARE  2-6.03.2020  Criteriile minimale de 

apreciere a progreselor 

elevului cu CES 

Evaluare sumativă 

Evaluarea periodică: 

Obiective  realizate: 

Elaborează  compuneri pe teme de educație religioasă, pornind de la o situație dată; 

Participă la exerciții de grup ”Să ne jucăm împreună: Copacul dorințelor”; 

Realizează  compoziții plastice cu tema „Lumea, casă pentru toți oamenii”; 

Definește  termeni sau expresii: Biblie, sfânt, proroc, apostol, evanghelist, poruncă, drept; 

Explică modalității de căutare a unui text în Sfânta Scriptură identifică texte în Sfânta Scriptură (ex: Ieremia 42, 3); 
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Particpă la dialoguri pe teme religioase (unicitatea fiecărei persoane, importanța raportării omului la Dumnezeu, rolul sfinților, importanța 

împlinirii poruncilor divine etc.), prin valorificarea unor povestiri, jocuri, ilustrații; 

 

Dificultăţi întâmpinate: 

-  lauda/dezaprobarea; 

-  acordarea de ajutor/ îndrumare diferenţiată; 

-  încurajarea autoaprecierii şi aprecierii reciproce; 

                                               - negativ: 

evaluarea scrisă; 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică( în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice): Obiectivele nerealizate vor fi 

reluate în P.I.P –ul următor. 

Recomandări particulare: 

 - stimularea pozitivă pentru captarea atenţiei; 

- valorizarea elevilor prin scoaterea în evidenţă a punctelor lor tari; 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: 

 

 Eleva provine dintr-o familie dezmembrată(mama, prostituată, a părasit-o la 3 luni, tata, alcoolic,  este un fost elev al Școlii Speciale). 

Era îngrijită de bunica paternă până când , din cauza problemelor familiale cu tatăl elevei, s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență 

la Complexul ”Casa Soarelui” Târgoviște, în noiembrie 2019. Se află în evidență cu hepatită cronică, virus C, sub tratament, starea de sănătate 

fiind una foarte precară, cu numeroase îmbolnăviri.  

 Eleva a fost extrem de afectată emoțional de măsura de protecție luată. Deși profesorul itinerant și învățătoarea au efectuat vizite la 

Complex și au lucrat exerciții conform obiectivelor propuse, eleva nu a reușit să se concentreze la sarcinile cognitive, uitând astfel și ceea ce a 

învățat. 

 La insistența școlii, eleva a fost adusă la școală pentru a i se incheia situația pe semestrul I. S-au derulat activități remediale la toate 

disciplinele, astfel încât, eleva a promovat semestrul I cu calificative bune.  

 Eleva a fost redată tatălui la sfârșitul lunii februarie. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

de includere şi menţínere a elevilor cu CES în învățământul de masă 

(categorie complexă: familie monoparentală, copil cu ADHD) 

 

Prof. înv. primar Coșeru Ana Vasilica 

Școala Gimnazială “George Emil Palade” Buzău 

ELEV: I. N.  

DATE PERSONALE:  

• Data nașterii :  

• Constituție : normală  

• Memorie: bună  

• Exprimare: greoaie la intrarea în clasa pregătitoare  

• Personalitate: hiperactivă, nesociabilă, agresivă în anumite situații;  

 

FAMILIE: aparent normală, momentan monoparentală  

FRAŢI: o soră mai mare cu 1 an  

DURATA : un an școlar  

CLASA: I  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

PROFESOR:  

PARTENERI:  

• psihologul școlii, medicul școlii, familie (tatăl);  

 

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVA:  

• la intrarea în clasa pregătitoare, eleva nu avea 6 ani, fiind cu recomandare în urma evaluării psiho-somatice;  

• mai are o soră mai mare cu 1 an, în aceeași clasă;  

• ambele fetițe sunt în grija tatălui, locuind împreună în Suceava;  

• mama fetelor este într-un alt oraș situat în vestul țării, unde își face o specializare profesională, timp de câțiva ani;  

• înainte de intrarea la școală, surorile au stat cu mama, în acel oraș – unde s-au născut, frecventând foarte puțin și sporadic grădinița;  
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• tatăl nu are abilitățile necesare să îngrijească două eleve de clasă pregătitoare, în lipsa mamei lor, cu care se întâlnesc foarte rar; totuși, 

acesta face mari eforturi să-și exercite rolul patern, având și un loc de muncă ce îl solicită mult;  

• fetița cea mare se încadrează în limite normale în privința adaptării școlare;  

• cea mică, prezintă:  

- deficit cognitiv, din cauză că nu a frecventat grădinița decât foarte puțin;  

- tulburări accentuate din spectrul ADHD: labilitate emoțională, lipsă de concentrare a atenției, fire visătoare, dezinteres față de 

activitatea școlară, lipsă de receptivitate la observații, deranjează permanent în timpul lecțiilor, este neagreată de colegi, nu respectă regulile 

grupului, nu manifestă răbdare și face alte activități decât ceea ce i se cere;  

 

• OBIECTIVELE PROIECTULUI :  

➢ Să integreze elevul în colectivul clasei;  

➢ Să diminueze deficienţele de comunicare și socializare;  

➢ Să creeze un cadru pedagogic şi afectiv optim pentru elev;  

 

• OBIECTIVE PENTRU ELEVUL cu CES:  

➢ Să interacţioneze cu adulţii şi cu colegii;  

➢ Să minimalizeze impactul tulburărilor din spectrul ADHD;  

➢ Să comunice oral cu cei din jur;  

➢ Să parcurgă materia corespunzătoare nivelului de dezvoltare, în ritm propriu;  

➢ Să participe la activitățile extraşcolare;  

➢ Să contribuie la realizarea portofoliului personal;  

➢ Să realizeze comunicarea prin jocuri de rol, inclusiv prin nonverbal;  

➢ Să folosească citit-scrisul în activitatea de comunicare;  

➢ Să rezolve calcule matematice simple;  

 

 

 

• ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:  
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1. Includerea elevului în colectiv (încurajarea colegilor în manifestarea unei atitudini pozitive, prietenoase şi de întrajutorare faţă de 

elevul cu tulburări din spectrul ADHD).  

 

2. Comunicarea:  

➢  Învăţător-elev (prin activitatea de predare-învăţare-evaluare-ameliorare);  

➢  Elev-elev: prin jocuri de rol, ajutor şi sprijin în echipă, discuţii în timpul liber, jocuri;  

➢  Elev-familie: prin informarea familiei de către copil referitor la activităţile educative desfăşurate, prin discuţii libere despre 

comportamentul la școală;  

➢  Învăţător-familie: prin şedinţe cu părinţii, ore de consiliere parentală, informare asupra dificultăţilor întâmpinate de elev la 

şcoală;  

➢ Familie-şcoală-comunitate: prin colaborarea cu medicul de familie, cu părinți din clasă, dispuși să coopereze cu tatăl elevei;  

 

3. Organizarea clasei:  

➢  Aşezarea elevului cu tulburări ADHD cât mai aproape de învăţător şi de tablă;  

➢  Amplasarea lângă un elev care are rezultate foarte bune la învăţătură și comportament;  

➢  Organizarea activităţilor pe echipe;  

 

4. Activități educative:  

 

➢  Activizarea la lecții a elevului cu tulburări ADHD ;  

➢ Aplicarea unor teste mai simple, cu o durată de rezolvare mai mare;  

➢  Fişe de lucru diferenţiate;  

➢ Activităţi de recuperare şi dezvoltare a cunoştinţelor după program:  

Marţi, 12-12:30 matematică, miercuri:12-12:30 limba română;  

➢ Activităţi extracurriculare, implicarea în serbări, concursuri și activități preferate;  

 

 

5. Competențe individuale:  
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➢ Abilităţi în aria curriculară Arte prin încurajarea exprimării cu ajutorul activităţilor de educaţie plastică;  

➢ Realizarea unor lucrări practice în care să dovedească pricepere şi îndemânare;  

➢ Dezvoltarea capacităţilor motrice;  

 

6. Sprijin individual:  

➢  Învăţarea elev-elev stimulează elevul cu tulburări de atenție și concentrare prin ajutorul acordat de colegul de bancă în rezolvarea 

unor sarcini de lucru;  

➢ Organizarea muncii printr-un program atractiv, pentru acasă;  

➢  Activitate individuală de lectură și jocuri diverse, acasă şi la şcoală, la biblioteca şcolii;  

➢  Activitate sportivă organizată;  

 

7. Mijloace de sprijin:  

➢ Material didactic adecvat (jucării din ludoteca clasei, jetoane, imagini, litere din alfabetul mobil);  

➢ Fişe de lucru diferenţiate;  

➢ Sala de sport pentru exerciţii de dezvoltare a deprinderilor motrice elementare utilitare (cu sprijinul profesorului de sport);  

➢  Caiete de muncă diferențiată;  

 

8. Managementul comportamentului:  

➢  Recompensarea comportamentului pozitiv;  

➢ Lauda, evidenţierea, premierea;  

 

9. Munca în echipă:  

➢ Parteneriat şi consultanţă cu persoanele implicate (familie, medic, alte cadre didactice care predau la clasă);  

➢ Atitudine pozitivă a tuturor persoanelor faţă de elevul cu tulburări ADHD;  

 

 

10. Evaluare:  

➢ Fişe de lucru, evaluare curentă;  

➢  Implicarea în activităţile şcolare şi extraşcolare;  
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➢  Promovarea rezultatelor pozitive prin popularizarea în colectivul clasei;  

➢  Monitorizarea progresului elevului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

➢ 1. Fartuşnic, Ciprian - coord., Strategii didactice imaginative pentru elevii cu ADHD, Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House, 

2008;  

➢ 2. Gherguţ, Alois - Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Iaşi, Ed. Polirom, 

2008;  
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT / REMEDIERE 

 

                                                                     Briciu Ileana Anca 

Colegiul National “Nicolae Grigorescu”Campina, Prahova 

 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Profilul elevului: 

- Nume: M.K. 

- Clasa: a III-a  

În urma evaluării iniţiale s-a constatat că eleva M.K., elev de diagnosticat cu ADHD, întâmpină dificultăţi atât în exprimarea orală, cât şi în 

cea scrisă, nu utilizează corect semnele de ortografie şi de punctuaţie, confundă părţile de vorbire cu cele de propoziţie.  

Activitate diferenţiată în timpul orelor de curs  

Competenţe 

specifice 

Modalităţi de 

 realizare 

Criterii de 

 evaluare 

 

Metode şi instrumente 

de evaluare 

1.2 sesizarea 

sensului 

unităţilor 

lexicale noi în 

funcţie de 

context 

- exerciţii - joc de 

identificare a 

sinonimelor şi 

antonimelor; 

- identifică sinonimele şi 

antonimele în textele 

date; 

- fişe de lucru individual; 

2.1 înlănţuirea 

clară şi corectă a 

ideilor într-un 

text; 

- exerciţii de extragere a 

ideilor principale dintr-

un text dat; 

- rezumarea orală a unui 

fragment; 

- extrage ideile principale 

din fragmentul dat; 

-  fişe de lucru 

individual; 

-  observarea sistematică; 

2.3 utilizarea 

categoriilor 

gramaticale 

- exerciţii de alcătuire 

corectă a unor propoziţii 

simple şi dezvoltate; 

- alcătuieşte propoziţii 

simple şi dezvoltate; 

- identifică substantivele 

- observarea sistematică; 

- fişe de lucru individual; 
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învăţate, în 

diverse tipuri de 

propoziţii 

- exerciţii de identificare 

a substantivelor, a felului 

lor, a genului şi 

numărului acestora; 

în texte date precizând 

corect felul, genul şi 

numărul acestora; 

3.1 diferenţierea 

elementelor de 

ansamblu de 

cele de detaliu în 

cadrul textului 

citit; 

- exerciţii de identificare 

a titlului şi a autorului, 

timpul şi spaţiul precum 

şi a personajelor; 

- identifică titlul şi 

autorul dintr-un text citit 

la prima vedere, 

precizează timpul şi 

spaţiul desfăşurării 

acţiunii, identifică 

personajele;  

- observarea sistematică; 

- fişe de lucru individual; 

4.1 redactarea 

textelor cu 

destinaţii 

diverse; 

- exerciţii de redactare a 

unei scrisori 

- respectă etapele de 

redactare a unei scrisori; 

- observarea sistematică; 

- fişe de lucru individual; 

 

 

Obiective 

 

 

Conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

- Să recepteze 

corect mesajul 

verbal sau 

scris; 

- Să-şi formeze 

şi să-şi 

dezvolte 

deprinderi de 

citire corectă, 

Text-suport: 

Limba noastră de 

Alexe Mateevici 

Gramatică: 

Recapitularea 

pronumelui 

personal 

 Scrisoarea III de 

 

Activitate 

frontala 

Conversatia 

Explicatia 

Activitate pe 

grupe 

Munca 

independenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ascultă şi 

reproduce 

corect o 

comunicare ; 

- Înţelege 

sensul 

cuvintelor în 

funcţie de 

context ; 

Evaluare  

formativa 

 

Observare 

sistematica 

 

Probe scrise 

 

Probe orale 
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în ritm propriu 

a unor cuvinte, 

propoziţii, 

texte de mică 

întindere; 

- Să-și  

exerseze 

vocabularul 

prin utilizarea 

corectă a unor 

cuvinte / 

expresii; 

- Să-şi 

dezvolte 

abilităţile de 

exprimare 

orală corectă şi 

coerentă; 

- Să-şi 

adapteze 

vorbirea la 

diferite situaţii 

de comunicare 

în funcţie de 

partenerul de 

dialog ; 

- Să redea prin 

cuvinte 

proprii, 

Mihai Eminescu 

Gramatică: 

Verbul – 

persoana şi 

numărul 

Compunere liberă 

Text-suport: Ce-ţi 

doresc eu ţie, 

dulce Românie de 

Mihai Eminescu   

Gramatică:  

Timpurile 

verbului (p. 113); 

Compunere după 

imagini 

Text-suport: 

Nicu, de Ion 

Agârbiceanu 

Gramatică: 

Recapitularea 

verbului-exerciţii 

Gramatică: 

Cuvinte de 

legatură (p. 115) 

Semnele de 

punctuaţie 

Text-suport: 

Amintiri din 

copilărie de Ion 

Planse,fise, 

manual, 

Tabla,caiete 

Itemi diferentiati 

Text suport 

Citirea 

explicativa 

Conversatia, 

munca 

independenta 

Activitate 

frontala 

Activitate pe 

grupe 

Planse , scheme 

Manual, caiete 

casetofon,volum 

de poezii, 

dictionare, 

laptop; 

explicatia 

verbala, 

conversatia 

euristica, 

exercitiul 

lingvistic; 

Joc de rol 

Citire pe roluri 

 

 

 

 

 

 

Sem. I și 

al II-lea 

 

 

- Formează oral 

propoziţii  

simple; 

-Povesteşte după 

o imagine sau 

text cu/ fără 

sprijinul 

profesorului;  

- Formulează şi 

pronunţă corect 

oral, după model 

propoziţii 

enunţiative, 

exclamative, 

interogative; 

- Utilizează 

formule corecte 

de exprimare 

orală ; 

- Povesteşte  cu 

sprijin sau 

răspunzând la 

întrebări fapte/ 

întâmplări 

proprii sau din 

mediul 

înconjurător / 

poveşti de mică 

întindere; 

 

Teme  

individuale 

 

Teme 

colective 

 

Itemi 

diferentiati: 

exerciții de 

citire 

 a literelor, 

silabelor, 

cuvintelor; să 

răspundă la 

întrebări 

legate  

de textul 

audiat; 

copiere, 

transcriere, 

dictare ; 

             

 

 prop. 
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conţinutul 

unor texte 

citite şi să le 

înţeleagă 

mesajele ; 

Creangă 

Rezumatul 

Scrisoarea 

- Participă la 

jocuri de rol  pe 

teme cunoscute 

din viaţa reală. 
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                              Program de intervenţie personalizat (P.I.P) 

prof. psihopedagog Puiu Elena 

Școala Gimnazială Specială Pașcani 

 

 

 

Numele şi prenumele 

beneficiarului: 

D. R. F.   

Data și locul naşterii:              28.03.2007   

Domiciliul:  sat/ comuna Cristeşti   

Școala/Instituția: Școala Gimnazială Specială Pașcani, jud. Iași   

    

Echipa de lucru: Profesor de psihopedagogie  specială: P. E. Domeniul cognitiv 

 Profesor - educator:   A.I. Autonomie personală și socializare 

 Prof. psihopedagog/ logoped: C. C. Comunicare și limbaj 

    

Tipul şi gradul de 

deficienţă:  

 

        Deficiență asociată, tulbuări de mișcari stereotipe, retard mintal sever cu tulburări de comportament, alalie- 

mutism elective tulburare a dezvoltării psihice- autism atipic, probleme induse de factori educațţionali                  

Probleme cu care se confruntă copilul/elevul/ (rezultatele evaluării complexe) 

Motricitate - realizează cu sprijin activităţi ce presupun activitatea musculaturii generale, răspunde cu greu la semnale;. 

Psihomotricitate - dezvoltarea psiho-motorie întâziată ca urmare a autismului şi a deficinţei mintale; coordonarea generală deficitară în raport 

cu vârsta cronologică; percepţia temporalităţii deficitară; incapacitate de încadrarea în spaţiul foii de scris. 

Comunicare şi interrelaţionare - elevul nu comunică verbal, stabileşte şi menţine contactul vizual timp foarte scurt cu partenerul, prezintă 

manifestări de autoizolare; 

 Cognitiv- întârziere severă în planul achiziţiilor cognitive; 

Autonomie personală şi socială: elevul nu are formate deprinderile de autocontrol sfincterian, necesită însoţire permanentă în şcoală şi în afara 

şcolii, slabă autonomie personală şi socială. 
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Domeniul cognitiv 

             Priorităţi pentru perioada: octombrie 2019- ianuarie 2020 

• Exersarea coordonării oculo-matorii 

• Manipularea corectă a obiectelor personale și din mediul școlar, a instrumentelor de scris; 

• Dezvoltarea capacităţii de  identificare a  structurilor perceptive - motrice de culoare si formă; 

• Identificarea poziţiei spaţiale a obiectelor; 

• Formarea abilităţilor de pronunţie reflectată; 

• Formarea abilitatii de a comunica prin intermediul pictogramelor pentru a-si  exprima nevoile. 

 

Obiective Conținuturi 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

 

Exersarea coordonării 

oculo-motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipularea corectă a 

obiectelor personale, 

instrumentelor de scris 

și  din mediul școlar 

Ex.  de pictură cu degetele sau cu pensula; 

Ex.de punere și să scoatere a  obiectelor mici 

în/din cutii; 

Ex. de batere din palme; 

Ex. de tragere de sfoara a jucăriilor, pe o 

anumită distanță; 

Ex. de construire a unui turn din mai multe 

cuburi; 

Ex. de  mâzgălire pe foaie; 

Ex. de imitație a unor gesturi simple; 

Exerciții-joc pentru formarea și exersarea 

coordonării bimanuale; 

Ex. de deschidere/ închidere a ușii, de învârtire 

a cheiei etc; 

Ex. de  realizare după model, a unor mișcări 

repetitive; 

Ex. de infiletare a unui fir gros pe o bobina 

Demonstrația 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

 

Cuburi  

Obiecte diferite 

 

 

 

Demonstrația 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Jocul didactic; 

Cutii 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

Orice gest, vorbă 

care indică faptul 

că își exprimă 

nevoile; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

ține un obiect în 

mână; 

Capacitatea de a 

Confirmare și 

apreciere; 

Grile de evaluare a 

progreselor; 

Observația; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmare și 

apreciere; 

Grile de evaluare a 
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Dezvoltarea capacităţii 

de identificare a  

structurilor perceptive- 

motrice de culoare și 

formă 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea poziţiei 

spaţiale a obiectelor 

 

mare; 

Ex. de  despachetare  a unor obiecte, prin 

ruperea hârtiei; 

 Ex de mototolire a hârtiei; 

Ex. de rostogolire a  formelor din plastilina/lut; 

Ex. de  mâzgălire cu instrumente de 

scris/colorare groase (markere, carioci, culori 

cerate); 

Ex. de atingere a degetului  mare de fiecare 

deget; 

Ex. de apucare a  creionul între degetul mare și 

arătător; 

Ex. de înșirare pe sfoară a mărgelelor de 

diferite dimensiuni;  

Ex. de colorare respectând conturul; 

Ex.  de  lipire a parților componente (casă, 

brăduț, omul); 

Ex. de identificare a culorii unor obiecte 

cunoscute din mediu apropiat sau din imagini 

Ex. de recunoaștere în contexte diferite a patru 

culori uzuale (roșu, galben, albastru, verde); 

Ex. de sortare și grupare a  obiectelor 

cunoscute, după culoare; 

Ex. de identificare formele geometrice (cercul 

și dreptunghiul); 

Ex.de grupare după criteriul formă 

Exerciţii cu incastre; 

Exerciții de identificare a diferitelor poziții ale 

obiectelor (sus-jos, pe-sub, înăuntru- înafară); 

Plastilină 

Diferite 

instrumente de 

scris 

Jucării de 

mărimi diferite 

Mărgele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Jocul didactic 

Forme 

geometrice 

Obiecte 

colorate  

Jetoane colorate 

Incastre 

Demonstrația 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

muta un obiect 

dintr-un loc în 

altul; 

Capacitatea de a 

identifica modul de 

întrebuințare al 

obiectului prezent; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

identifica culorile 

de baza 

Capacitatea de a 

identifica cel putin 

2 forme geometrice 

 

 

Capacitatea de a 

identifica pozitia 

spatiala a unor 

obiecte 

 

progreselor; 

Observația 

 

 

Confirmare și 

apreciere; 

Grile de evaluare a 

progreselor; 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmare și 

apreciere; 

Grile de evaluare a 

progreselor; 

Observația  

 

 

 

 

Confirmare și 
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Formarea abilitatii de a 

comunica prin 

intermediul 

pictogramelor pentru a-

si  exprima nevoile 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea abilităţilor de 

pronunţie reflectată 

 

 

 

 

 

 

Exerciții de recunoaștere a pozițiilor unor 

obiecte raportate la propria persoană; 

Trecerea de la forma 3 D (obiecte reale) la 

forma 2 D (pictograme); 

Lucru cu un număr foarte mic de pictograme și 

creșterea treptată a numărului doar după ce și-a 

însușit foarte bine primele semnificații ale 

pictogramelor; 

Alegerea celor mai semnificative pictograme 

pentru cele mai uzuale și necesare activități; 

Exerciţii de reproducere de sunete 

onomatopeice produse de diferite obiecte şi 

animale (ham-ham;pisica: miau; telefonul: ţrr, 

ploaia: pic-pic; albina: zzz etc.) 

Exerciţii şi jocuri cu silabe deschise, duble 

(mă-me-mi-mo-mu, mă-mă, ta-ta, pa-pa, bu - 

bu, pu - pu, …), logatomi; 

Silabe închise; Silabe deschise; Silabe 

deschise+închise; Silabe închise+silaba 

deschise. 

Exerciţiul 

Jocul didactic 

 

Jocul didactic; 

PECS; 

Demonstrația 

Panou de 

pictograme 

Observația; 

Lucrul 

individual 

 

Explicația 

Imitația  

Conversația 

Jocul didactic 

Demonstrația 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

folosi pictogramele 

si de acomunica 

prin intermediul lor 

 

 

 

Capacitatea de 

pronuntie a unor 

sunete 

 

 

 

 

 

 

apreciere; 

Grile de evaluare a 

progreselor; 

Observația 

 

 

 

 

 

Confirmare și 

apreciere; 

Grile de evaluare a 

progreselor; 

Observația 

 

 

 

 

 

Confirmare și 

apreciere; 

Grile de evaluare a 

progreselor; 

Observația 
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Domeniul formarea autonomiei personale și sociale 

     Priorităţi pentru perioada: octombrie 2019- ianuarie 2020 

• Să utilizeze independent activități specifice de îngrijire personală; 

• Să adopte în mod independent o poziție potrivită în bancă; 

• Să-și exprime gestural trăirile, sentimentele și dorințele; 

• Să participe la activitățile desfășurate în timpul orelor de curs.  

 

           Obiective Continuțuri 

Metode si 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

 Să utilizeze independent activități 

specifice de îngrijire personală   

(spălatul mâinilor, curățarea mesei, 

ordonarea obiectelor din mediul 

apropiat) 

Să adopte în mod independent o poziție 

potrivită în bancă 

 

Să-și exprime trăirile, sentimentele și 

dorințele prin gesturi și pictograme 

 

Să participe la activitățile desfășurate în 

timpul orelor de curs. 

 

Să adopte o atitudine adecvată vârstei și 

mediului școlar. 

 

Exerciții practice de învățare a 

utilității obiectelor necesare 

(prosop, sapun…) 

 

Exercitii de educare/reeducare 

a poziției corecte în bancă. 

 

Exerciții orale. 

 

 

Exerciții de desenat, lipit, 

decupat. 

 Exerciții de integrare în 

mediul școlar. 

 

Exercițiul 

Percepția și 

manipularea de 

obiecte. 

Jocul didactic 

 

Explicația 

Exercițiul 

Demonstrația 

Jocul didactic 

 

Ȋncurajări, 

aprecieri 

pozitive. 

Feedback 

permanent.  

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

Realizează acțiuni 

de îngrijire 

personală cu sprijin 

la început apoi 

independent 

 

Adoptă o poziție 

corectă în bancă  

Participarea la 

activități 

desfășurate la orele 

de curs, atât la cele 

independente cât și 

la cele de grup. 

Adoptarea unui 

comportament 

adecvat. 

Observația 

Aprecieri verbale și 

înregistrarea 

datelor 

(progres/regres) 

 

Observația 

Aprecieri verbale și 

înregistrarea 

datelor 

(progres/regres) 

Evaluarea orală  

Observația directa 

Aprecieri verbale și 

înregistrarea 

datelor 

(progres/regres) 
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Domeniul comunicare și limbaj 

     

 Priorităţi pentru perioada: octombrie 2019- ianuarie 2020 

• Educarea respiraţiei; 

• Dezvoltarea mobilităţii fono-articulatorii;  

• Dezvoltarea  auzului fonematic; 

• Realizarea de asocieri între obiecte și denumirea acestora.      

 

Obiective Conținuturi 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Educarea respiraţiei  

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea mobilităţii 

fono-articulatorii 

 

 

Dezvoltarea  auzului 

fonematic 

 

 

 

 

Respiraţia generală, neverbală; 

Formarea unei respiraţii diafragmale corecte; 

Mărirea capacităţii respiratorii; 

Obţinerea unei expiraţii lungi fără efort; 

Tonifierea întregului organism; 

Realizarea pe cât posibil a unui bun echilibru între inspir 

şi expir; 

Realizarea unui control conştient asupra procesului 

respirator şi cu precădere asupra expirului 

 

Antrenarea mobilităţii faciale, labiale, linguale, 

mandibulare, velopalatine. 

Imitarea sunetelor din natură în şoaptă, în ritm stacato şi 

prelungit, diverse jocuri didactice, exerciţii de ascultare şi 

identificare a unor semnale sonore, a sunetelor emise de 

animale, sau de către diverse instrumente muzicale, 

exerciţii de identificare a vocii persoanelor familiale. 

Explicația 

Imitatia  

Conversația 

Jocul didactic 

Demonstrația 

Exercitiul 

Explicația 

Imitatia  

Jocul didactic 

Demonstrația 

Exercitiul  

 

Explicația 

Imitatia  

Jocul didactic 

Demonstrația 

Exercitiul 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

Tonifiere 

crescuta a 

organismului 

 

Exprimare 

orala in 

expiratie 

 

Mobilitate 

fono-

articulatorie  

 

Capacitate 

buna de 

diferențiere 

fonematică 

 

Ȋntărirea 

pozitiva; 

Observația 

sistematică 

 

 

Ȋntărirea 

pozitiva; 

Observația 

sistematică 

 

 

Ȋntărirea 

pozitiva; 

Observația 

sistematică 
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Realizarea de asocieri 

între obiecte și 

denumirea acestora 

Realizarea unor jocuri cu ritm şi mişcare, bătăi din palme, 

structuri ritmice, interpretarea unor cântece scurte. 

Exerciţii de emitere şi întărire a sunetelor existente deja în 

repertoriu. 

 

Exerciții alternante de ridicare, așezare de obiecte. 

Aducere de obiecte la comandă verbală. 

Repetarea denumirii obiectelor. 

 

Explicația 

Imitatia  

Conversația 

Jocul didactic 

 

 

Oct.2019- 

ian.2020 

 

 

 

 

Răspuns 

adecvat la 

comenzile 

primite 

 

 

Ȋntărirea 

pozitiva; 

Observația 

sistematică 
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Evaluare periodică 

Obiective realizate: 

Dificultăți întâmpinate: 

Metode cu impact ridicat: 

Pozitiv: 

Negativ: 

Revizuirea planului de intervenție terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice): 

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

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

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

Recomandări particulare: 

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

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

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

Rolul și modul de implicare a părinților în program: 

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

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

............................................................................................................................................ 
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PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT  

(P.I.P.) 

LIMBA ENGLEZA  

Prof. Pitiș Eugenia 

Şcoala Gimnaziala „Sf. Gheorghe” ,Craiova 

 

ELEV: S. A. 

AN ŞCOLAR:2019-2020 

 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

 

Numele elevului S. A. 

Data naşterii: 11.1x.2008, localitatea Craiova, judetul Dolj 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Sf. Gheorghe” Craiova 

Clasa: a-III-a  

Domiciliul: X 

Date familiale:  Tata-S. S 

                           Mama- C. M.               

Informaţii despre mediul social: Elevul se afla cu familia formata  din mama si tataa care îi acordă 

atenţie privind activitatea şcolară, preocupându-se de nevoile speciale ale copilului, mergând cu 

regularitate la psihoterapeut precum şi în clinici speciale. 

 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Numele cadrului didactic: Prof.PITIS EUGENIA  

Consilier şcolar: Prof. IANOVICI MARIJANA 

Data elaborării P.I.P.: 10.10.2019 

Durata de desfăşurare a programului: pe tot parcursul anului şcolar 

 

3. PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTA ELEVUL: 

Dezvoltare intelectuala: 

• Prezinta dificultati in explorarea informatiilor 

• Prezinta dificultati in mobilizarea cunostintelor 

• Rationament logic scazut 

• Prezinta o inteligenta sub medie si un deficit in dezvoltarea cognitiva 

         Limbajul: 

• Vocabularul are un volum relativ slab, raportat la varsta 

• Capacitate de comunicare redusa datorita vocabularului sarac in cuvinte 

         Memoria: 

• Este predominant mecanica, volumul si fidelitatea  acesteia sunt reduse; 

• Memoria de lucru este scazuta 

• Prezinta dificultati de organizare a materialului de invatat 

• Prezinta o capacitatea redusa de organizare, fixare si reproducere a materialului de memorat 

         Atentia: 

• Flexibilitatea, volumul si concentrarea atentiei sunt reduse 

Imaginatia: 
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• prezinta saracie si caracter lacunar al bagajului de reprezentari, astfel ca aceasta este redusa, 

saraca 

           Autonomie personală şi socială: 

• Este un copil interiorizat, nu menţine contactul vizual cu ceilalţi şi nu iniţiază o conversaţie; 

trăieşte într-o lume a lui, fapt care duce la un adevărat efort din partea celorlalţi de a obţine un 

răspuns de la el. Are mare nevoie de stabilitate şi echilibru în viaţa de zi cu zi. În situaţii de stres 

(schimbări intervenite în rutina zilnică, schimbarea locului în bancă, violenţa verbal şi fizică) 

intervine o agitaţie hiperkinetică. Este acceptat de colectivul clasei. 

• Vine la şcoală curat îmbrăcat.  Igiena corporală  se face consecvent. Familia colaborează cu 

şcoala, se interesează de situaţia copilului, îi acordă sprijin, îi asigură mâncare şi îmbrăcăminte, 

rechizite, ghiozdan. 

•  Este inactiv, parca absent, numai observatiile repetate il aduc la ordine, mai mult retras, 

izolat, nu se intereseaza de problemele colectivului, nu manifesta deloc initiative si independenta. 

Dezvoltare psihomotorie: 

 

• Copilul este amotric, nu reuseste sa duca la indeplinire sarcinile cerute 

• Are orientare spatio-temporala slaba la efort fizic si intelectual 

• Are rezistenta  si atentie scazuta  

• Este emotiv, apatic, dar fara reactii dezadaptate 

 

4. DIAGNOSTIC:  deficienta psihica, mentala grava 

 

5. NEVOI  IMEDIATE ALE PROGRAMULUI: 

• Sa-si dezvolte posibilitatile de comunicare; 

• Sa-si dezvolte orientarea spatiala; 

• Dezvoltarea proceselor cognitive spre zona proxima; 

• Sa capete incredere in forte proprii; 

• Sa se integreze in cadrul colectivului de elevi. 

Dificultăţile cu care se confruntă elevul : 

Elevul prezintă dificultăţi de învăţare, înţelegând mai greu sarcinile de lucru. Are capacitate redusă 

de automobilizare în activitate, dificultăţi în înţelegerea conceptelor şi respect de sine scăzut, fiindu-i 

afectată capacitatea de se autoorganiza şi de a lucra eficient fără supraveghere şi indicaţii. Refuză să 

participe la activităţile în grup şi să răspundă când este numit de profesor, deşi se oferă uneori să 

răspundă din proprie iniţiativă. Îşi deranjează colegii în timpul pauzelor, având un comportament 

infantil, iar ei îl marginalizează. 

Obiective vizate 

Disciplina: limba engleză 

O 1: să comunice în limba engleză folosind propoziţii simple din 3 – 5 cuvinte; 

O 2: să aşeze corect cuvintele în propoziţie; 

O 3:să scrie după dictare propoziţii scurte de 3 – 5 cuvinte; 

O 4: să participe activ la lucrul în perechi şi în grup. 

- metode de realizare: demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; strategii: lucrul individual 

frontal, în perechi, în grup. 
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Observaţii (dacă se merge pe programa clasei adaptată aici se pot trece eventual elemente de 

conţinut al învăţării): Elevul stă singur, în prima bancă. Deoarece refuză să se întoarcă la banca din 

spate sau să se mute pentru a lucra în pereche sau în grup, la lucrul în perechi, profesorul va cere 

unul elev model din punct de vedere comportamental să se mute alături de el şi după rezolvarea 

sarcinii să citească rezolvarea cu voce tare răspunsul partenerului său. La lucrul în grup se va 

proceda la fel, de data aceasta participând şi cei din banca din spate. Pe un ton calm, profesorul va 

îndemna elevul să citească la rândul său partea ce îi revine. 

Evaluare  

1.sumativă (semestrul I), data: 18.01.2020; rezultatele evaluării:  

O1:realizat 

O2: parţial realizat 

O3: parţial realizat 

O4: parţial realizat 

Obiectivele realizate: 

- îndeplineşte la un nivel mediu sarcinile şcolare (înregistrează progres la orele de citire a unui 

text în limba engleză şi formarea abilităţilor de comunicare);  

- diminuarea greşelilor de scriere; 

- îmbunătăţirea ritmului de citire; 

- ameliorarea relaţiilor intercolegiale. 

 

Dificultăţi întâmpinate: 

- nu reuşeşte încă să-şi construiască un comportament empatic; 

- nu poate rezolva sarcinile şcolare într-un timp optim datorită retardului mintal uşor. 

 

Revizuiri 

Se continuă O2 + O3 + O4. 

O5: să comunice în limba engleză folosind propoziţii de până la 7 cuvinte. 

2.sumativă (final de an şcolar),data: 07.06.2020A; recomandări 

O2: realizat 

O3: realizat 

O4: parţial realizat 

O5: parţial realizat 

Se va continua cu O4 + O5. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT PENTRU UN ELEV CU AUTISM GRAV 

 

PREDOANĂ TATIANA 

LICEUL SANITAR „ANTIM IVIREANU”, JUDEŢUL VȂLCEA 

 

Autismul este o tulburare de dezvoltare considerată drept una dintre cele mai severe tulburări 

neuropsihiatrice ale copilăriei. Autismul este tulburarea centrală din cadrul unui întreg spectru de 

tulburări de dezvoltare, cunoscut sub numele de spectrul tulburărilor autismului/autiste sau de 

tulburări pervazive de dezvoltare 

Autism-ul se caracterizeaza prin debutul precoce, înainte de vârsta de 7 ani, a unei combinații între 

hiperactivitate, comportament dezordonat și lipsa de atenție.  

Inatenția (lipsa de atenție) - copilul afectat de Autism : 

• nu poate da atenția cuvenita detaliilor, face greșeli din neglijență la efectuarea temelor  

• nu poate să își mențină atenția suficient de mult timp 

• nu respectă regulile și nu este în stare să finalizeze temele, nu poate organiza sarcini sau activități 

• adesea evită sau nu este dispus să efectueze sarcini care necesită un efort mintal susținut 

• este ușor de distras de stimuli fara importanță 

• uită frecvent 

Hiperactivitatea - copilul afectat de Autism : 

• se foiește/loveşte, se joacă cu mâinile sau picioarele 

• se ridică de pe scaun atunci când ar trebui sa fie așezat 

• vorbește/țipă excesiv de mult 

Impulsivitatea - copilul afectat de Autism : 

• nu își aşteaptă rândul 

• întrerupe sau deranjează pe alții
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT PENTRU UN ELEV CU AUTISM GRAV 

 

 

PREDOANĂ TATIANA, LICEUL SANITAR „ANTIM IVIREANU”, JUDEŢUL VȂLCEA 

 

 

Autismul este o tulburare de dezvoltare considerată drept una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale copilăriei. Autismul este tulburarea centrală 

din cadrul unui întreg spectru de tulburări de dezvoltare, cunoscut sub numele de spectrul tulburărilor autismului/autiste sau de tulburări pervazive de dezvoltare 

Autism-ul se caracterizeaza prin debutul precoce, înainte de vârsta de 7 ani, a unei combinații între hiperactivitate, comportament dezordonat și lipsa de atenție.  

Inatenția (lipsa de atenție) - copilul afectat de Autism : 

• nu poate da atenția cuvenita detaliilor, face greșeli din neglijență la efectuarea temelor  

• nu poate să își mențină atenția suficient de mult timp 

• nu respectă regulile și nu este în stare să finalizeze temele, nu poate organiza sarcini sau activități 

• adesea evită sau nu este dispus să efectueze sarcini care necesită un efort mintal susținut 

• este ușor de distras de stimuli fara importanță 

• uită frecvent 

Hiperactivitatea - copilul afectat de Autism : 

• se foiește/loveşte, se joacă cu mâinile sau picioarele 

• se ridică de pe scaun atunci când ar trebui sa fie așezat 

• vorbește/țipă excesiv de mult 

Impulsivitatea - copilul afectat de Autism : 

• nu își aşteaptă rândul 

• întrerupe sau deranjează pe alții 

 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Nume şi prenume elev(ă): C V 

Unitatea şcolară: LICEUL SANITAR „ANTIM IVIREANU” 
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Anul nașterii: 2005 

Clasa:  a VII-a 

   PROFESOR MATEMATICĂ:  Predoană Tatiana 

III. INFORMAȚII GENERALE 

   

Recomandarea Comisiei de Orientare Școlară şi Profesională privind educația incluzivă:  

□ Facilitator – da 

□ profesor de sprijin  - da 

□ terapia tulburărilor de limbaj – da 

□ consiliere psihopedagogică – da (cabinet interscolar de asistenta psihopedagogica) 

□ măsuri privind asistența socială – da 

□ adaptare curriculara individualizata – fiecare disciplina de studiu 

IV. INFORMAȚII EDUCAŢIONALE 

 

2. Evaluare educaţională completă și detaliată (evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor). Dificultati întampinate 

 

➢ domeniul psihomotor: motricitate generală și fină în limite normale (prezintă o conduită motrică adecvată) 

➢ domeniul cognitiv  

• matematică 

La disciplina matematică prezintă dificultăți la următoarele activități de învățare: 

-să scrie, citească și să compare numere; 

-să rezolve corect operaţii de adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere; 

-să rezolve o problemă de geometrie. 

➢ domeniul socio- emoţional 

                 -tulburare anxioasa (tulburari emoționale); 

                 -deficit de atenție. 

2. CAPACITĂŢI SI COMPETENŢE, ABILITĂŢI, PUNCTE SLABE, NEVOI . 

 

CAPACITĂŢI SI COMPETENŢE PUNCTE SLABE 
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-capacitate redusă de mobilizare a energiei psihonervoase; 

-competențe cognitive deficitare. 

-gradul de concentrare, stabilitate și distributivitate redusă. 

ABILITĂŢI 

-aptitudini pentru lucrări practice 

NEVOI 

-creșterea gradului de atenție și o buna incluziune în grup 

 

3. ECHIPA DE CAZ:   

 

Psiholog şcolar: J. A./ Asistent: B. A  

Profesor diriginte: I.M.M 

 

4.    OBIECTIVE PE TERMEN LUNG ( ANUL ȘCOLAR ÎN CURS); 

 

➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : PSIHOMOTOR  

 

 

Obiective 

 

Activităţi de învăţare. Conținuturi. 
Metode/mijloac

e 

Perioad

a de 

timp 

Criterii minimale pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Observatii 

-realizare de operații 

manuale; 

-formarea de conduite 

motrice, practice. 

-cunoașterea ordinii operațiilor; 

-cunoașterea instrumentelor 

necesare; 

-realizarea desenelor la geometrie. 

-aplicarea 

deprinderilor 

eficiente, la 

contexte diferite. 

-orele 

de la 

clasa. 

-automatisme – gradul de finalizare 

a deprinderilor. 
-exersarea.  

 

➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : COGNITIV 

 

❖ INTELIGENŢĂ NUMERICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME  

Obiective 

 
Activităţi de învăţare. Conținuturi. 

Metode/mijloac

e 

Perioad

a de 

timp 

Criterii minimale pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Observații 

ALGEBRA 
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1. Aplicarea regulilor de 

calcul şi folosirea 

parantezelor în 

efectuarea operaţiilor cu 

numere reale 

 

 

- Identificarea în exemple, în 

exerciţii sau în probleme a 

numerelor reale  

- Alegerea formei de reprezentare 

a unui număr real 

- Rezolvarea unor situaţii 

problemă utilizând nr reale 

Explicaţie 

Conversaţie 

Joc didactic 

Imitaţie 

Fise de lucru 

 

septem-

brie – 

decem-

brie  

 

     

 

 -Să recunoască numerele din 

mulțimile studiate 

-să rezolve operații simple cu 

numere reale 

- să rezolve adunări, scăderi, 

înmulțiri de rapoarte algebrice 

simple 

-să realizeze 50% din exerciţiile 

prezentate în fişa de lucru 

Observarea şi 

aprecierea; 

Fișe  de  lucru 

Probă scrisă 

Evaluare orală 

Temă 

individuală 

 

2. Utilizarea operaţiilor 

cu numere reale şi a 

proprietăţilor acestora în 

rezolvarea unor ecuaţii și 

siteme de ecuații  

 

- Determinarea soluţiilor unor 

ecuaţii 

- Probleme care se rezolvă cu 

ajutorul ecuațiilor 

 

Conversaţia,  

Explicaţia,  

Exerciţiul 

Jocul didactic  

Lucrul 

individual; 

Fişe de lucru. 

Ianuari

e – 

februa-

rie 

 

 

-Recunoaşterea unor relaţii 

matematice care reprezintă ecuaţii 

-Identificarea necunoscutei, 

-Verificarea, prin calcul, a soluţiei 

 

 

 

Evaluare orala 

Tema 

individuala 

Evaluare 

portofoliu 

 

 

 

3. Elemete de organizare 

a datelor 

- Determinarea produsului 

cartezian a două mulțimi nevide 

- Reprezentarea  geometrică a 

unei perechi de numerel reale într-

un sistem de axe ortogonale 

-Identificarea dependențelor 

funcționale 

 

Exerciţiul 

Jocul didactic  

Lucrul 

individual; 

Fişe de lucru. 

Martie- 

aprilie 

-Să calculeze produsul cartezian a 

două mulțimi nevide; 

-să reprezinte într-un sistem de axe 

ortogonale un punct A (a,b) 

-să reprezinte prin grafic, diagram 

și table o dependență funcțională cu 

un grad scăzut de dificultate 

 

Fişă de evaluare 

Observarea şi 

aprecierea; 

Fișe  de  lucru 

 

 

4.Recapitulare  

- aplicarea unor metode specifice 

de rezolvare a problemelor 

-rezolvare de exerciții și probleme 

recapitulative 

Jocul didactic  

Lucrul 

individual; 

Fişe de lucru. 

Mai - 

iunie 

-Cunoasterea formei de scriere a 

numnerelor 

-exerciții de calcul cu numere și 

litere 

-să afle un termen necunoscut 

Evaluare orala 

Tema 

individuala 
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GEOMETRIE 

1.Patrulaterul 

Recunoaşterea paralelogramului, 

rombului, pătratului, 

dreptunghiului, trapezului 

Folosirea instrumentelor 

geometrice pentru reprezentarea, 

prin desen a patrulaterelor 

convexe 

Jocul didactic  

Lucrul 

individual; 

Fişe de lucru. 

Septem

-brie –

noiem-

brie 

-Patrulaterul convex,paralelogramul 

dreptunghiul, pătratul, rombul, 

trapezul, desen, descriere, 

elemente, calculul perimetrului și 

ariei   

Fişă de evaluare 

Observarea şi 

aprecierea 

Fișe  de  lucru 

 

2.Cercul 

- Unghi înscris în cerc; coarde şi 

arce în cerc, proprietăţi; 

-Poligoane regulate înscrise într-

un cerc (construcție, măsuri de 

unghiuri)  

- Lungimea cercului şi aria 

discului 

Conversaţia,  

Explicaţia,  

Exerciţiul 

Decem

brie-

Ianuari

e 

- calculul unor măsuri de unghiuri 

înscrise în cerc, calculul lungimii 

cercului și ariei discului 

Evaluare orala 

Temă 

individuală 

 

3.Asemănarea 

triunghiurilor 

-Segmente proporţionale; teorema 

paralelelor echidistante  

- Teorema lui Thales și reciproca 

sa 

- Triunghiuri asemenea; criterii de 

asemănare a triunghiurilor; 

teorema fundamentală a 

asemănării 

-Aplicații  

Reprezentarea 

prin desen  

Demonstratia 

Ianuari

e - 

Februar

ie 

-rezolvarea de probleme cu grad 

scăzut de dificultate în cadul cărora 

să aplice teorema lui Thales și 

reciproca sa 

- identificarea triunghiurilor 

asemenea 

 

Fişă de evaluare 

Temă 

individuală 
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4. Relații metrice în 

triunghiul dreptunghic 

- Proiecţii ortogonale pe o 

dreaptă; teorema înălţimii; 

teorema catetei  

-Teorema lui Pitagora; reciproca 

teoremei lui Pitagora 

 -Noţiuni de trigonometrie în 

triunghiul dreptunghic: sinusul, 

cosinusul, tangenta şi cotangenta 

unui unghi ascuţit  

-Rezolvarea triunghiului 

dreptunghic; -Aplicaţii: calculul 

elementelor în triunghiul 

echilateral, în pătrat și în 

hexagonul regulat 

Jocul didactic  

Lucrul 

individual; 

Fişe de lucru 

Martie-

iunie 

-rezolvarea de probleme cu grad 

scăzut de dificultate în cadul cărora 

să aplice teorema înălăimii, 

teroema catetei, teroema lui 

Pitagora și reciproca sa 

 

Fişă de evaluare 

Observarea şi 

aprecierea 

Fise  de  lucru 

 

 

➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : SOCIO-AFECTIV  

 

 

Obiective 

 

Activităţi de învăţare. Conținuturi. 
Metode/mijloac

e 

Perioad

a de 

timp 

Criterii minimale pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Observatii 

-formarea convingerilor, 

a sentimentelor, a 

atitudinilor 

-citirea unui text; 

-joc de rol (emoții trăite). 

-conversatie; 

-imitatie. 
-ora 

-cresterea cu 40% a gradului de 

socializare prin identificarea 

sinelui. 

-exersare, 

-observație. 
 

 

4.A.    OBSERVAȚII PRIVIND EVOLUȚIA ȘOLARĂ RAPORTATĂ LA OBIECTIVELE PREZENTULUI P.I.P. 

 

În urma îndeplinirii obiectivelor din PIP, elevul ar trebui să înregistreze un real progres la finalul anului școlar curent. Acest progres școlar ar putea consta în: 

-formarea unei culturi generale (nivel mediu); 

-asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală; 
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4.B.    OBSERVAȚII FINALE 

 

Domenii de intervenție recomandate: -cognitiv; -comportamental 

 

Recomandari particulare: socializare prin joc de rol pentru identificarea sinelui, antrenarea în activități ludice (puzzle, pictură, desen, colaje, jocuri). 

Profesorul va avea în vedere: 

• așezarea optimă a copilului în clasă: 

      - să stea în prima bancă alături de un coleg cooperant și empatic; 

      - să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia,colegii din băncile apropiate să fie elevi liniștiți; 

      - materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

• activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională); 

• conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

• activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități; 

• activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

• formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

• alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

• organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

• formarea de rutine prin activităţi similare. 

 

Strategii de învățare 

-explicația/ observația; 

-conversația/ demonstrația; 

-brainstorming/ fișe de lucru; 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, Turul galeriei etc. - adaptate); 

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- valorizarea activității în fiecare oră; 
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Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat; 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 

- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

 

Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului; 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

- aprecieri verbale; 

- autoevaluare. 

Rolul și modul de implicare al părintilor în program: 

-responsabilizarea părinților prin consiliere (sarcini precise date de psihologul scolar privind modul de comunicare, de aplicare în program, vor asigura un 

sprijin minimal in evolutia scolară a copilului); oferirea de suport afectiv ridicat pentru copil. 

Strategii de învățare 

- lectorate 

- dezbateri 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- expoziții 

 Resurse 

- ppt-uri tematice 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 
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- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

 Evaluare 

- observarea sistematică 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 
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Plan de intervenție personalizat 

tulburări de comportament, familie monoparentală 
                            Prof. înv. preșc. Udrea Ersilia  

Grădinița Imoasa, Județul Mehedinți 
• Date de identitate 
Numele şi prenumele: G.M.Y. 

Vârsta: 5 ani 

Sex: masculin 

Domiciliul:MH 

Gradinita:Imoasa 

Nivelul grupei: II 

Data aplicării: 2020-2021 

Starea de sănătate : relativ bune 

Echipa de interventie: Udrea Ersilia – prof. înv. preșcolar 

Domeniul de intrvenție:activități specifice învățământului preșcolar 

• Definirea problemei 

Gradul de manifestare al subiectului în activitatea cotidiană 

Y face parte dintr-o familie cu părinți divorțați, fiind cel de-al doilea copil al mamei, 

din două căsătorii.El a fost încredințat tatălui și locuiește cu bunicii din partea acestuia.Condițiile de 

locuit sunt bune.Aceștia l-au îngrijit bine, dar l-au răsfățat foarte mult.De aceea, când nu i se permite 

ceva devine agresiv, țipă, se tăvălește pe jos.Bunicii sunt oameni sufletiști și cumsecade.Din păcate, 

nu se poate spune același lucru despre părinții lui Y.Părăsit de mic, Y a suferit din cauza aceasta, cu 

toate că bunica încearcă să-i aline dorul. 

Am încercat să încurajez independența copilului oferindu-i îndrumare atunci când este 

nevoie și să laud performanțele acestuia și am încercat să mă apropii cât mai mult de el cu gesturi de 

afecțiune, recompense.L-am imlicat în toate activitățile de grup urmarindu-i participarea și l-am 

incurajat să practice acasă ceea ce a învățat la grădiniță. 

Psihodiagnostic :     - tulburări de comportament 

• Informații educaționale 

Comportament cognitiv: 

- copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzatoare vârstei și nu are 

capacitatea de a observa sistematic 

- volumul limbajului este foarte bun 

- atenția este slab dezvoltată. 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizică corespunzatoare vârstei 

-  cunoaște schema corporală 

- are deprinderi de igienă personală 

-prezintă hiperactivitate. 

Relații sociale: 

- este politicos cu personalul gradiniței 

-  are deprinderi de igienă personală  

- este un copil foarte apropiat de bunică 
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- are crize de nesiguranță, are nevoie de afecţiune, de integrare 

- nu este sociabil, nu colaboreaza cu colegii din  grupă 

- competenţe scăzute în desfăşurarea activităţilor ludice( nu respectă reguli, vorbeşte  neîntrebat, nu 

răspunde când este solicitat) 

- toleranţă scăzută la frustrări (plânge, ţipă, se tăvălește pe jos) 

- are nevoie de încurajări, de gesturi de afecțiune. 

Instrumente folosite în evaluare:  

• observaţiile spontane şi dirijate zilnice 

•  fişa psihopedagogică 

• convorbirea individuală 

• probe curriculare. 

Date familiale: 

Numele şi prenumele părinţilor 

                        tata- N 

                        mama- A 

Ocupaţia părinţilor 

Tatăl -sezonier 

Mama – cocător fabrica de pâine 

Componenţa familiei: tata, bunicii paterni 

Relaţii familiale: părinţii sunt divorţați 

Date despre starea sănătăţii 

Naştere : normală 

Dezvoltare fizică : bună  

Date privind dezvoltarea personalităţii 

Percepţie : lacunară 

Atenţie : moderată 

Memorie: predominant mecanică şi de scurtă durată; viteza de memorare variată, în funcţie de tipul 

textului învăţat (memorează uşor melodiile şi versurile cântecelor, dar nu le poate reda corect din 

cauza limbajului);  întipărirea slabă, durata păstrării scurtă. 

Gândirea : concret- intuitivă, nu face abstractizări. 

Limbaj şi comunicare :  

-Volum vocabular: mediu, concret- situativ. 

Imaginaţie: îndreptată spre lumea desenelor animate, pentru că urmăreşte aceste programe la 

televizor. 

Afectivitate: emotivitate, imatur emoţional, dependenţă de adult, reacţii emotive cu caracter exploziv 

(transpirație, plâns, aruncarea jucăriilor, agitaţie). 

Psihomotricitate: coordonare motrică generală -  relativ bună.  

Rezistenţă la dificultăţi: oboseşte uşor, se plictiseşte repede. 

Trăsături de caracter în devenire: neîncredere în sine, timiditate, nehotărâre, nesiguranţă, egoism. 

Aptitudini: aptitudini pentru activităţile practice. 

Stil de învăţare: 

Greoi, datorită faptului că nu se poate concentra mult timp şi se plictiseşte repede. Preferă activităţile 

practice şi educaţia muzicală (imită cu uşurinţă mişcările sugerate de textul jocurilor muzicale sau 
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cântă cântece învăţate, dar fără a fi prea bine înţeles). Este dezinteresat de celelalte activităţi din 

grădiniţă, are un stil de muncă încet, se plictiseşte uşor, nu rezistă la efort intelectual susţinut şi nici 

la efort fizic.  

Stil de muncă : sub supravegherea educatoarei. 

Scopul:  

 Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul de copii şi în 

activitǎţile specifice grǎdiniţei. 

Obietive cadru: 

  -dezvoltarea abilitǎţilor cognitive specifice vârstei preşcolare 

  -dezvoltarea abiliţǎtilor de comunicare cu cei din jur 

                        - socializare, relaţionare cu copiii şi personalul grădiniţei 

   -însuşirea unor deprinderi elementare de comportament şi deprinderi  igienice 

   -creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare psiho- motrică.  

Intervenţia educatoarei în cadrul grǎdiniţei: 

Tipuri de activitate: 

  - dezvoltarea abilităţilor de comunicare, activităţi pe centre de interes 

  - activităţi practice,educaţia pentru societate 

  - activităţi artistico-plastice,educaţia muzicală 

  - activităţi de educaţie fizicǎ şi sport. 

Strategii  centrate pe copil: 

-valorificarea maximǎ a jocurilor didactice, dar și distractive 

-procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate  

-stimularea corespunzatoare a senzaţiilor și percepţiilor 

-valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din gradiniţǎ cu care copilul vine în contact 

(care influenţeazǎ în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, senzorială și socială a 

copilului) 

-individualizarea  metodelor folosite pentru copiii cu dizabilități  

-adaptarea materialului didactic folosit la fiecare activitate 

-procurarea materialului de sprijin, atunci când este nevoie 

-organizarea unor activități la care să participe toți copiii  

-construirea unei imagini pozitive despre sine, pe fondul  unor activități de grup, orientate spre 

valorizarea posibilităților fiecăruia și pe un sistem de relații pozitive între educatoare și copil și 

între copii. 

 Resurse, mijloace: 

  - material didactic adecvat fiecǎrei activităţi 

  - jucării, truse de joc, truse de joc sportive 

  - calculator,cd-uri 

  - cǎrţi cu imagini, cǎrţi de colorat 

   - planşe, jetoane. 

            Metode şi instrumente de aplicare: 

  - jocul didactic, jocul de mişcare,jocul de rol 

  - percepţia şi manipularea de obiecte 

  - conversaţia, explicaţia,exerciţiul.   

   Obiective pe termen lung: 
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          - ameliorarea pronunției și dezvoltarea exprimării orale 

          - dezvoltarea operațiilor gândirii și a calității acesteia 

          - recuperarea lacunelor datorate handicapului ușor de care suferă 

          - exersarea capacității de orientare spațială și temporală 

           -educarea comportamentului civilizat.                                                                                                                                     

Obiective operationale:  

Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare: 

 - sǎ perceapǎ şi  sǎ rosteascǎ cuvinte în propoziţii simple 

 - sǎ rǎspundǎ adecvat(verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune, la ce i se cere, să 

participle la activităţi; 

Terapia cognitivǎ: 

 - sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ obiecte, jucăriile, lucrurile din jurul său, să fie capabil să le 

numere, să le grupeze după diferite criterii 

 - sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ unele reguli simple de comportare civilizată 

 - sǎ cunoascǎ bine spaţiul grǎdiniţei, personalul grădiniţei, cu care vine în contact zilnic 

Dezvoltarea motricitǎţii: 

 - sǎ utilizeze obiecte, jucǎrii  uşor de manevrat, să nu le strice, să aibă grijă de ele 

 - sǎ recunoascǎ anumite obiecte, jucǎrii 

            - dezvoltarea motricității fine prin activitățile de modelaj, pictură, desen 

 - sǎ ştie sǎ se autoserveascǎ şi  sǎ aşeze la locul lor obiectele utilizate 

 - sǎ ofere şi altor copii jucǎriile pe care le foloseşte, să se joace cu ceilalţi copii. 

Consilierea familiei: 

- discuţii despre comportamentul copilului 

- exemplificǎri despre activitatea desfăşurată, despre progresele obţinute pas cu pas 

-explicaţii despre metodele aplicate, de răbdarea de care este nevoie,de încurajarea permanentă la 

adresa copilului,de laude şi mângâieri şi  multă atenţie din partea familiei.                                                                                     

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

- evaluare oralǎ 

- observaţie directǎ 

- evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice, portofoliul copilului, etc.            

- se face prin exerciţii susţinute, prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele întreţinute, 

convorbiri cu copiii, povestiri, conversaţii, convorbiri cu bunicii, convorbiri cu medicul şi 

psihologul. 

Obiective realizate:  

-pregătirea copilului de a răspunde  pozitiv în grupul de copii, de a face faţă în mod natural la 

integrarea în grupă, promovarea unei atitudini deschise, de acceptare a copiilor cu nevoi speciale şi 

restul grupului. 

Dificultăţi întămpinate:  

-munca susţinută, posibilităţi de modulare a programului zilnic, adaptare curriculară individualizată. 

Metode cu impact ridicat: 

pozitiv  

-învingerea timidităţii, de a nu se izola de grup, încredere în sine, acceptarea celorlaţi copii. 

negativ 
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-necesită timp şi implicare,uneori, în defavoarea celorlalţi, tehnici speciale de predare, de lucru prin 

schimbarea regulilor. 

Recomandări particulare:  

-îmbunăţirea comunicării şi cooperării cu bunicii copilului, în vederea unui program susţinut, pentru 

ameliorare şi progres. 

Rolul şi modul de implicare a bunicilor în program: 

-stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale bunicilor de  a fi alături de copil, de cerinţele speciale 

ale copilului, să aibă multă răbdare, încredere, să acorde atenţie pozitivă la eforturile copilului, să 

conştientizeze că este nevoie de timp şi efort din partea lor, de a sesiza, anticipa şi a repeta situaţii 

educative pentru înţelegerea  manifestărilor copilului.                                                                                                                                                                     

                                                                 CONCLUZII: 

Prin integrarea lui Y în colectivul grupei de preșcolari, am urmărit recuperarea și valorificarea la 

maxim a copilului, pentru formarea unor comportamente adecvate, încât să se poată descurca singur 

în situațiile cotidiene. Acordând o atenție deosebită acestui copil, împreună cu bunica și copiii din 

grupă, suntem convinși că, având răbdare, credință și speranță, îl vom ajuta să se integreze mai bine 

în colectiv și, până la sfârșitul anului școlar, să se rezolve într-o mare parte problemele, pentru a 

putea fi apt să meargă la școală. 
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Planul de Interventie Personalizat  (PIP) 

   Prof. Băltăreţu Nicoleta Mădălina 

   Colegiul Naţional ” Fraţii Buzeşti” Craiova 

 

Conform Ordinului pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducatională, 

orientarea școlară și profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu CES și completarea acestuia 

Numele și prenumele beneficiarului M. G.M 

Data si locul nașterii: (vârsta 8 ani) 

Domiciliul: 

Scoala / institutia: 

Echipa de lucru: 

Părinţi: M.C.C. 

 Profesor.înv.primar:  

 Prof.psiholog.:................. 

Director: ....................... 

 

Problemele cu care se confrunta copilul/ elevul /tânarul (rezultatele evaluarii complexe)  

Autism infantil  

Întârziere în dezvoltarea mentală 

 

Prioritati pentru perioada (se specifica intervalul de timp): 15.09.2020- 15.03.2021 

 

Stimularea şi dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea formării 

unor comportamente independente 

Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul 

înconjurător (natural şi social) 

Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială 

Formarea şi dezvoltarea componentelor psihomotricităţii (schema corporală, 

lateralitatea) şi a formelor de prehensiune în vederea construirii comportamentelor 

adaptative 

Dezvoltarea motricităţii generale în context social-integrator 

Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de 

locuit 

Exersarea abilităţii de receptare a mesajului verbal şi nonverbal 

Formarea abilităţilor în plan lexico-grafic 
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Structura programului de interventie personalizat  

 

Obiective  

• Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice 

• Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a unei atitudini 

civilizate în relaţiile cu ceilalţi 

• Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine 

• Stimularea motricităţii copilului pentru dezvoltarea capacităţilor motrice deficitare 

• Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară, sanitară şi vestimentară 

• Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul social 

• Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificaţii 

corespunzătoare 

• Dezvoltarea abilităţii de imitare a unor activităţi/ modele acţionale oferite de terapeut 

(alternarea rolului şi imitare) 

 Conţinuturi 

 Metode şi mijloace de realizare 

Exerciţii de stimulare a gândirii, memoriei, imaginaţiei, atenţiei, limbajului, voinţei 

Exerciţii practice de comunicare nonverbală (gesturi cu  semnificaţie socială) şi verbală în vederea 

relaţionării pozitive 

Jocuri de rol cu aplicarea regulilor însuşite 

Exerciţii de numire şi indicare a părţilor corpului său şi ale unui partener 

Exerciţii de cunoaştere a schemei corporale proprii /a partenerului 

Exerciţii-joc de recunoaştere a schemei corporale proprii şi a partenerului: în oglindă / pe un coleg 

Exerciţii ludice de introducere a cuburilor cu orificiu pe un ax/ a mărgelelor pe sfoară/ a pieselor de 

şah pe tablă specială etc. 

Exerciţii de prindere a obiectelor de dimensiuni diferite, cu folosirea tuturor tipurilor de prehensiune 

(terminală, 

subterminală, subtermino-laterală, palmară, prin opoziţie digito-palmară, latero-laterală). 

Exerciţii practice de învăţare a poziţiei corecte la masă, de folosire corectă a veselei şi tacâmurilor 

din bucătărie 

Exerciţii practice de întreţinere a igienei personale (faţă, dinţi, păr, mâini, corp) 

Exerciţii practice de utilizare corectă a vestimentaţiei şi a încălţămintei 

 

Exerciţii practice de recunoaştere a cartierului şi a zonelor 

învecinate şcolii şi casei 

 

Perioada de interventie: -6 luni 

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor:  

 

Să alcătuiască obiecte din corpuri mai mici (lego) 

Să formeze grupuri de obiecte pe planşă magnetică 

Să reproducă desene, elemente grafice, geometrice 
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Să mimeze acţiuni, comportamente 

Să recunoască gesturi şi mimică facială 

Să indice părţile corpului său şi a unui  partener 

Să manipuleze obiecte de dimensiuni diferite 

Să aibă o postură corectă în timpul servirii mesei 

Să identifice şi să utilizeze corect vesela şi tacâmurile din bucătărie 

Să recunoască zonele de interes din vecinătatea casei şi şcolii. 

Să localizeze şi să denumească zgomotele specifice mediului ambiant sau provocate; 

Să  identifice şi să reproducă sunetelor emise 

de animale (onomatopee); 

Să recunoască vociile persoanelor familiare 

Să imite sunete, gesturi, expresii mimicofaciale, acţiuni ale terapeutului. 

 

Metode si instrumente de evaluare  

 

Aprecieri stimulative 

Observaţia  

Materiale manipulative 

Jocuri de rol 

Activitate practică  

 

Evaluarea periodică: -1 lună 

 Obiective realizate 

Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice- nivel slab de 

realizare 

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a unei atitudini -nivel 

mediu de realizare civilizate în relaţiile cu ceilalţi- nivel slab de realizare 

Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine- nivel slab de realizare 

Dezvoltarea motricităţii generale în context social-integrator – nivel slab de realizare 

Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de 

locuit nivel mediu de realizare 

Exersarea abilităţii de receptare a mesajului verbal şi nonverbal nivel mediu de realizare 

Formarea abilităţilor în plan lexico-grafic nivel mediu de realizare. 

 

Dificultăți întâmpinate: 

Metode cu impact -pozitiv: activitatile practice,  autoevaluarea,  softurile didactice 

                  -negativ: fisele de lucru 

În urma evaluarii rezultatelor obinute dupa derularea programului de interventie pe o perioada de  

doua luni, s-a constatat ca elevul reactioneaza pozitiv la activitatile desfasurate pe calculator si la 

probele practice;  dar are deficiente  de concentrare in a urmari explicatiile. 

 

Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutică (în functie de rezultatele  

evaluarilor periodice)  

Fise de lucru mai atractive; 
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Jocuri interactive. 

Recomandari particulare: este necesară derularea unui P.I.P. care va  avea ca scop formarea 

capacitătii de rezolvare a problemelor, utilizand softuri educaționale. 

 

Rolul și modul de implicare a părinților în program –părinţii se implică, comunică cu şcoala şi echipa 

de lucru. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Burnar Maria Valerica 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru 

 

 

Informații generale 

Numele şi prenumele beneficiarului – L. O. 

Data şi locul naşterii:01.x.2010  

Domiciliul: MAIERU 

Şcoala: LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU”  

Clasa a III-a B 

 Echipa de lucru/profesori: M. A., A. S. 

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe): agenezie tibia dreapta, deformare varus picior 

drept,inegalitate de lungime membre inferioare, deficit locomotor grav - conform certificatului de orientareșcolară nr.1275 din 13.09. 2019 emis 

de C.J.R.A.E BN 

Perioada de valabilitate a pip-ului: sem II 

Priorităţi pentru perioada – semestrul II : dezvoltarea competențelor specifice 1.1, 1.2, ...din programa adaptată de clasa a III-a pentru elev 

Întocmit:  

Domeniul de intervenţie: cognitiv                                                                                         Disciplina: matematică 

 

Structura programului de intervenţie personalizat 

 

Competențe Activități de învățare Perioada 

de timp 

Criterii de evaluare Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor 

până la 10000 

 

- identificarea ordinelor şi claselor; 

- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un 

număr; 

Sem.  II 

 
Identifică ordinele şi 

clasele; 

Evidenţieaza cifra 

unităţilor/zecilor/sutelord

- evaluarea continuă 

prin utilizarea 

aprecierilor verbale 

- fise de evaluare 
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- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine 

crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea limitelor 

intervalului (de la ...până la) 

- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri 

(forme geometrice, liniuţe, bile colorate, etc.) 

- generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror 

cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei 

unităţilor/ zecilor/sutelor); 

- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite 

condiţii; 

intr-un număr; 

 Numară în ordine 

crescătoare şi 

descrescătoare, cu 

precizarea limitelor 

intervalului (de la ...până 

la) 

Genereaza numere 

mai mici decât 10000, 

ale căror cifre 

îndeplinesc condiţii 

date (ex.: precizarea 

cifrei unităţilor/ 

zecilor/sutelor); 

 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi 

în scris, în concentrul 0-10000, recurgând la 

numărare şi/sau grupare ori de câte ori este 

necesar 

 

- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 

10000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin 

operaţia inversă; 

- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, 

asociativitate, element neutru), fără precizarea 

terminologiei; 

- identificarea elementelor unei a doua mulţimi, fiind date 

elementele primei mulţimi şi regula de corespondenţă; 

rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi sutelor; 

 
Evidenţiazăproprietăţ

ile adunării 

(comutativitate, 

asociativitate, 

element neutru), fără 

precizarea 

terminologiei; 

Rezolvă adunari si 

scaderi, mental şi în 

scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, 

respectând algoritmul 

şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi 

sutelor; 

 

-evaluare orală 

 

- exerciţii-joc 

-fise de evaluare 

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în 

concentrul 0-10000 prin adunări/scăderi 
- cardinalului acesteia; 

 
Efectueaza 

înmulţiri în 

-evaluare orală 
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repetate 

 
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor 

probleme practice; 

- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin 

adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; 

- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii 

(comutativitate, asociativitate, element neutru), fără 

precizarea terminologiei; 

- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- 100 

prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; 

rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; 

rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi 

ordin/ de ordine diferite; 

concentrul 0-100 , 

prin adunări 

repetate sau 

utilizând 

proprietăţi ale 

înmulţirii; 

Evidenţieaza  

proprietăţi ale 

înmulţirii 

(comutativitate, 

asociativitate, element 

neutru), fără 

precizarea 

terminologiei; 

Efectueaza  împărţiri cu 

rest 0, în concentrul 0- 

100 prin scăderi repetate 

sau recurgând la 

înmulţire; 

Rezolvă  exerciţii cu 

ordinea efectuării 

operaţiilor; 

Rezolvă   probleme în care 

sunt necesare operaţii de 

acelaşi ordin/ de ordine 

diferite; 

- exerciţii- joc 

 

 

 

 

 

- exerciţii  

 

- evaluare scrisă 

 

 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri 

matematice (sumă, total, termenii unei sume, 

diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, 

factorii unui produs, cât, deîmpărţit, 

împărţitor, <, 

>, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea 

de probleme 

 

- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ 

diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ 

dublul etc.”; 

- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda 

balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării; 

- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza 

comparării a două numere mai mici decât 100 şi scrierea 

 
Rezolvă  exerciţii 

de tipul: „Află 

suma/ diferenţa/ 

produsul/ câtul/ 

jumătatea/ sfertul/ 

dublul etc.”; 

Află  termenul 

 

-jocuri didactice 

- ghicitori 

- evaluare orală 
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relaţiei; 

- realizarea unor modalităţi diferite de grupare a 

termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu 

semnificaţia parantezei; 

-  formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o 

tematică dată/de la numere date/de la verbe/expresii care 

sugerează operaţii; 

- modificarea unei probleme fără ca tipul de 

problemă să se schimbe; 

 

necunoscut, folosind 

metoda balanţei, proba 

adunării/scăderii sau 

prin încercării; 

Formulează şi rezolvă 

probleme pornind de la o 

tematică dată/de la 

numere date/de la 

verbe/expresii care 

sugerează operaţii; 

 

2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple 

specifice formelor geometrice plane şi 

corpurilor geometrice identificate în diferite 

contexte 

 

- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, 

triunghi, dreptunghi, cerc 

- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor 

unor corpuri din mediul apropiat 

- recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul 

apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con); 

 

 
Identifică şi denumeşte 

formele plane: pătrat, 

triunghi, dreptunghi, 

cerc 

Recunoaşte corpurile 

geometrice în mediul 

apropiat (cub, cuboid, 

sferă, cilindru, con); 

 

-evaluare orală 

 

- exerciţii-joc 

-fise de evaluare 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; 

a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, 

în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, 

imagini sau reprezentări schematice 

 

- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme 

- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice 

(a dat, a primit, s-a spart, a distribuit în mod egal, pentru 

fiecare etc) 

 

- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, 

desene sau reprezentări simbolice 

- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare 

grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia 

corespunzătoare: ½, respectiv ¼; 

- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin 

utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere în 

  Rezolvă probleme 

folosind obiecte 

concrete, desene sau 

reprezentări 

simbolice 

Rzolvă situaţii 

problematice reale 

prin utilizarea 

operaţiilor de 

adunare şi scădere în 

concentrul 0-10000, 

respectiv de înmulţire 

şi împărţire în 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2761 
 

concentrul 0-10000, respectiv de înmulţire şi 

împărţire în concentrul 0-100 

- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice 

simple în scopul rezolvării 

- rezolvarea de probleme în mai multe moduri 

concentrul 0-100 

Rezolvă  probleme în mai 

multe moduri. 

6.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de 

măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă 

(metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, 

kilogramul, gramul) şi a unor instrumente 

adecvate 

 

- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea 

acesteia în mililitri; 

- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea 

acesteia în kilograme/grame; 

identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru 

efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, metrul 

de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa); măsurarea unor 

dimensiuni/ cantităţi/volume, cu instrumente de măsură potrivite 

(ex.: măsurarea taliei, a masei corporale, a masei ghiozdanului, a 

volumului de apă dintr-un recipient negradat etc.); 

 
Măsoară capacitatea 

unor obiecte şi 

exprimarea acesteia în 

mililitri; 

Măsoară masa unor 

obiecte şi 

exprimarea acesteia 

în 

kilograme/grame; 

 

 

 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor  în program 

Mama va ține legătura cu specialiștii care lucrează cu copilul și îi va informa despre schimbările de rutină, dacă acestea apar, pentru armonizarea 

demersului didactic, în sensul eliminării stresului determinat de aceste schimbări asupra copilului. 
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Program de intervenţie personalizat 

 

Haș Teodora 

 Grăd. P.P. Nr.14, Arad 

 

 

I. Informaţii de bază: 

Numele elevului: S.R. 

Data naşterii: 21.x.2015 

Data de elaborare a programului: 5.10.2020 

Logoped: B.B. 

II. Starea actuală a elevului: 

Sector de referinţă-limbaj şi comunicare 

 

Evaluare realizată: probă pentru stabilirea vârstei psihologice a limbajului la copil – vârsta psihologică 

este sub vârsta cronologică, copilul prezentând o întârziere în limbaj de aproximativ 1 an 

   Psihodiagnostic:  întârziere în dezvoltarea limbajului 

                                

Capacităţi, competenţe, abilităţi, lacune, slăbiciuni, nevoi: 

-recunoaște culorile, animalele, obiectele din încăpere, dar nu le poate denumi 

-înțelege limbajul, dar are dificultăți în ceea ce privește producția verbală 

-vocabular slab dezvoltat 

 

III. Planificarea intervenţiei: 

A. Scopurile programului de intervenţie: 

Educarea respirației și a echilibrului dintre inspir și expir 

Dezvoltarea aparatului fono-articulator 

Dezvoltarea auzului fonematic 

Dezvoltarea și activarea vocabularului 

 

     B. Programul de intervenţie: 
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Etapele programului 

terapeutic 

Activități specific Modalități de realizare Resurse materiale Termen  

 Educarea respirației 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezinhibarea și 

educarea motorie 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de respiraţie non-

verbală și verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciții pentru 

dezvoltarea mobilității 

fono-articulatorii 

 

 

 

 

 

 

Se va începe activitatea cu câteva 

exerciţii de respiraţie în care i se va 

sugera elevului să fie cât mai liniştit 

şi să inspire profound (un timp) după 

care să expire pe o perioadă dublă 

inspiraţiei (doi timpi). Pe parcursul 

efectuării acestui exerciţiu, mâinile 

elevului vor sta pe genunchi. 

Se continuă activitatea cu umflarea 

balonului, învârtirea moriștii prin 

suflare, suflarea hărtiuțelor, suflarea 

de balonașe, stingerea unei lumânări, 

mirosirea florii, mirosirea 

parfumului. 

Exersarea respirației verbale se va 

realiza prin inspir urmat de pronunția 

unor vocale, apoi a unor silabe pe 

expir. 

Exerciții de închidere și deschidere a 

gurii, arătarea dinților, rotunjirea 

gurii, mușcarea buzei de jos și apoi a 

celei de sus, umflarea și sugerea 

obrajilor, spălarea dinților de sus cu 

limba, iar apoi a celor de jos, 

ridicarea limbii la nas și coborârea 

acesteia la bărbie, limba în formă de 

lopată, de săgeată și de jgheab, 

 

 

 

 

 

Balon, morișcă, 

hârtiuțe, balonașe de 

săpun, lumânare, 

floare artificială 

parfumată, parfum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La începutul 

fiecărei 

ședințe 

terapeutice 

 

 

 

 

 

La începutul 

fiecărei 

ședințe 

terapeutice 
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Formarea schemei 

corporale și dezvoltarea 

relațiilor spațiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa prefonematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoașterea propriei 

scheme corporale și a altor 

persoane 

 

 

 

Cunoașterea pozițiilor 

spațiale 

 

 

 

Cunoașterea poziției 

corpului în raport cu 

obiectele înconjurătoare 

 

 

Zgomote produse de 

mijloace de transport sau 

fenomene din natură: 

“Cine a produs zgomotul?” 

 

Onomatopee: 

Jocul “Spune cum face 

pisica, câinele, broasca, 

etc?” 

Reproducerea sunetelor, 

reproducerea silabelor, 

pisicuța bea lapte, imitarea căscatului, 

a înghițitului și a tușitului. 

 

Indicarea diferitelor părți ale 

corpului: nas, gură, bărbie, ureche, 

burtică, mână, picior, etc  

Identificarea părților corpului pe 

marionete, siluete, persoane 

 

Așezarea unui obiect într-un anumit 

loc: pe masă, sub masă, la fereastră, 

la ușă, pe dulap, lângă dulap, în 

spatele scaunului, etc 

 

Poziționarea copilului lângă obiectele 

din încăpere: lângă fereastră, sub 

masă, în spatele ușii, în fața ușii, etc 

 

 

Recunoașterea zgomotelor produse 

de: tren, mașină, tractor, avion, vapor, 

vânt, valuri, ploaie, furtună, etc 

 

 

Onomatopee: 

Miau, ham-ham oac-oac, ga-ga, mac-

mac, muuuuuu 

 

Se începe cu vocale, apoi cu sunete 

 

 

 

marionete 

 

 

 

 

Obiecte din încăpere 

 

 

 

 

Obiecte din încăpere 

 

 

 

 

Obiecte care produc 

zgomote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2020-

15.11.2020 

 

 

 

 

15.11.2020-

15.12.2020 

 

 

 

15.12.2020-

15.01.2021 

 

 

 

15.01.2021-

15.02.2021 

 

 

 

15.02.2021-

15.03.2021 

 

 

15.03.2021-

15.05.2021 
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Etapa de dezvoltare și 

activare a vocabularului 

 

 

 

 

 

Etapa formării 

structurilor gramaticale 

 

 

 

 

Etapa realizării 

limbajului expresiv 

 

 

reproducerea cuvintelor, 

reproducerea propozițiilor 

simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea registrului 

cognitiv 

 

 

 

 

 

Extensia propoziției și 

învățarea topicii corecte a 

propoziției 

 

 

 

Povestiri, repovestiri și 

poezii 

bilabiale, dentale, labiodentale, 

palatale. 

Silabe deschise: pa, ba, ma, ta, da, na, 

fa, va, ca, co, cu 

Asocierea a două silabe: pa-pa, ba-ba, 

ma-ma, ta-ta, fa-ta, va-ta 

Cuvinte monosilabice: pai, cui, tot, 

mai 

Cuvinte bisilabice: mama, tata, duda 

Cuvinte trisilabice: pă-du-re, mă-tu-ra 

Propoziții simple: <Tata e om), 

<Mama bea apă>. 

 

Se lucrează pe diferite domenii: 

familie, părțile corpului, jucării, 

obiecte, animale, mijloace de 

transport, legume, fructe, anotimpuri, 

mobilier, culori, îmbrăcăminte, forme 

geometrice, timp, locație 

 

Formarea propoziției din subiect, 

predicat și complement 

Realizarea acordului subiect-predicat 

Realizarea acordului substantiv-

adjectiv 

 

Elaborarea unor povești pe baza 

imaginilor 

Povestiri și repovestiri: “Scufița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiecte, planșe, 

jetoane, jucării din 

lemn 

 

 

 

 

Imagini cu acțiuni 

Jucării 

Obiecte 

 

 

 

 

Planșe cu povești 

Carte cu povești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2020-

15.05.2021 

 

 

 

 

 

15.11.2020-

15.02.2021 

 

 

 

 

 

15.02.2021-

15.06.2021 
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Roșie”, “Capra cu trei iezi”, “Albă ca 

zăpada”, etc. 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2767 
 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Cherecheş Bianca Diana 

Şcoala Gimnaială „Mihai Eminescu” Zalău 

 

I. INFORMAŢII GENERALE 

1. Informaţii personale  

Nume şi prenume Data naşterii Domiciliul 

G.P 14.x.2004 Zalău, judetul Sălaj 

Profesor psihopedagog  Profesor  Clasa  

Emilia Moldovean Bianca Cherecheş V B 

 

2. Diagnostic  

Diagnostic medical:  

Autism infantil 

Diagnostic psihologic:  

autism infantil, diagnosticat la varsta de 3 ani, hiperactivitate, pica, agresivitate 

Diagnostic educaţional:  

Retard grav în asimilarea cunoştinţelor şi în formarea capacităţilor de învăţare, prezintă 

dizabilitate intelectualǎ severǎ şi cerinţe educative speciale care necesită adaptarea 

individualizatǎ, diferenţiatǎ a  programei şcolare 

 

II. STAREA ACTUALĂ A ELEVULUI DIN PUNCT DE VEDERE EDUCAŢIONAL  

1. Capacităţi, competenţe  

Comportament motor şi psihomotor:  

Prezintǎ hiperactivitate, motricitatea finǎ este mediu dezvoltatǎ 

Comunicare şi limbaj:  

Prezintǎ întârziere în dezvoltarea limbajului. Emite unele vocalele şi consoane, poate pronunţa 

unele silabe. Nu foloseşte cuvinte şi propoziţii pentru a comunica, pronunţǎ grupuri de sunete 

dar, doar la cerere. Sunetele cunoscute de Paul sunt : a, e,i,o,u,b,d,m,n,p,t. Grupurile de sunete 

cunoscute sunt : au, bau, di, ham, mu, mimi, miau, da, pa, bine, mama, tata, papa, apa, adi, 
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dia, pau-l, bine, ba-na-na, pipi, nu. 

Dezvoltare cognitivă:  

Scrie doar cu ghidaj fizic permanent, nu citeşte, nu scrie  cuvinte. Nu este fixat conceptul de 

număr, operează doar în plan obiectual-concret şi cu sprijin psihopedagogic. Indicǎ parţile 

corpului prin imitaţie, le atinge cu mâna. 

Dacă este rugat să ia cu mâna obiecte dintr-un loc şi să le mute în altul realizează sarcinǎ, 

grupează obiectele doar dupǎ culoare, nu dupǎ formǎ, mǎrime și funcţionalitate. 

Nu denumeşte şi nici nu indică obiecte familiare, tipuri de  linii, vocale, numere, anotimpurile, 

lunile anului sau zilele săptămânii. 

 

Dezvoltare social-afectivă:  

Elevul relaţionează relativ bine cu cadrele didactice, exceptând fapzul ca este agresiv.Faţǎ de 

copii prezintǎ indiferenţǎ şi cäteodatǎ este agresiv cu aceştia. Pare absent, manifestă multe 

comportamente stereotipe, dar dacǎ îi este atrasǎ atenţia menţine contactul vizual cu persoana 

de referinţǎ. Relaţionează bine cu aceasta, înţelege majoritatea solicitărilor dar rar răspunde 

adecvat. Necesită supraveghere şi sprijin psihopedagogic permanent.  

 

 

2. Puncte tari, puncte slabe 

Disciplina: Citire Scriere comunicare 

Puncte tari Puncte slabe 

 

• Scrierea unor litere mari de tipar cu 

ghidaj fizic şi verbal permanent  

• Exersarea euritmică a literelor 

învăţate cu foarte puţin ghidaj fizic, 

executǎ singur unele gesturi 

• Este interesat si dornic sǎ scrie 

• Pronunţǎ fiecare literǎ la cerere prin 

 

• Incapacitatea de a scrie singur literele 

învǎţate 
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• A

ria 

curricu

lară Limbǎ şi comunicare 

• Înţelegerea semnificaţiei mesajelor 

orale simple 

• pronunţarea corectǎ a  vocalelor şi a 

unor consoane 

• nu emite toate sunetele 

• incapacitatea de exprimare în cuvinte 

 

 

• Aria curriculară Matematicǎ 

 

Disciplina: Educaţie senzorială, motorie şi psihomotorie. 

Puncte tari Puncte slabe 

 

• Exersarea gesturilor rectilinii şi 

rotative doar cu ghidaj fizic şi verbal 

permanent 

Identifică forme geometrice simple doar cu 

ghidaj fizic şi verbal permanent 

 

 

• Realizarea exerciţiilor pentru 

dezvoltarea echilibrului doar cu ghidaj 

fizic şi verbal permanent 

• Denumirea zilelor săptămânii doar cu 

ghidaj fizic şi verbal permanent 

Succesiunea zilelor săptămânii nu este fixată 

 

Disciplina: Elemente de matematică aplicată 

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate scrie unele simboluri grafice ale 

cifrelor cu ghidaj fizic şi verbal  

• Incapacitate de a estima numărul de 

obiecte din mulţime 

 

• Aria curriculară Arte 

Disciplina: Educaţie plasticǎ 

Puncte tari Puncte slabe 

imitaţie 
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• Poate să aştearnă pe foaie o singură 

culoare farǎ sprijin fizic, doar verbal 

 

• Are tendinţa sǎ introducǎ tot timpul 

pensula în cavitatea bucalǎ sau sa bea 

apa pentru acuarele 

 

Disciplina: Educaţie  muzicalǎ  

Puncte tari Puncte slabe 

• Bate ritmul singur prin imitaţie, pe 

anumite melodii, cu sprijin verbal  

• Poate realiza mişcări simple de dans, 

pe melodie cu ghidaj fizic şi verbal 

permanent 

 

• Nu interpretează singur cântece  

• Nu realizează corelaţia cântec-dans 

performate în acelaşi timp 

 

Disciplina: Euritmie 

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate executa mişcările specifice 

vocalelor cu ghidaj verbal , chiar dacǎ 

nu le realizeazǎ corect pe toate 

• Îi place sǎ execute mişcarile 

corespunzǎtoare vocalelor 

• Nu poate transpune euritmic poezii 

simple 

• Nu recunoaşte litera specifică mişcării 

 

 

• Aria curriculară Educaţie fizicǎ şi sport    

 

Disciplina: Educaţie fizicǎ şi activitǎţi sportive 

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate să execute diferite mişcări 

simple singur prin imitaţie 

 

• Nu poate să execute mişcările 

însuşite, demonstrând îndemânare, 

forţă, rezistenţă şi viteză 

• Executǎ mişcǎrile mai complicate 

doar cu sprijin fizic 
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• Aria curriculară Tehnologii     

 

Disciplina: Activitǎţi preprofesionalizare 

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate să mânuiască diferite ustensile 

de lucru, materiale cu ghidaj fizic şi 

verbal permanent 

• Poate să realizeze mici lucrări 

personale cu ghidaj fizic şi verbal 

permanent 

• Poate să realizeze lucrări prin 

prelucrarea materialelor din natură şi 

prin combinarea cu alte materiale cu 

ghidaj fizic şi verbal permanent 

 

• Nu poate să realizeze împletituri pe 

degete, lănţişoare, noduri 

• Nu poate identifica proprietăţile fizice 

ale diverselor tipuri de hârtie, culoare, 

duritate, dimensiune 

 

• Aria curriculară Consiliereşi orientare    

  

Disciplina: Consiliere   

Puncte tari Puncte slabe 

• Realizează acţiuni igienico-sanitare cu 

ghidaj verbal  

 

 

 

 

• Nu cunoaşte regulile de circulaţie  

• Nu foloseşte formulele de adresare şi 

politeţe învăţate  

• Nu poate face distincţia între ce e bine 

şi ce e rău 

 

• Terapie educaţională, complexă şi integrată  

 Disciplina: Ludoterapie  

Puncte tari Puncte slabe 
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• acceptă mişcarea membrelor corpului cu 

ghidaj fizic, în context ludic 

• acceptă să arunce mingea cu ghidaj fizic 

spre un alt partener de joc 

• acceptă implicarea în situaţii de joc de 

construcţie (dărâmă singur turnurile pe 

care le construim şi se amuză)  

• poate realiza, la cerere, sarcini simple 

• urmăreşte cu atenţie cântecele la jocuri 

muzicale 

• are jucării preferate (cele viu colorate, sau 

care sună) 

 

• nu înţelege anumite reguli ale jocului 

• nu colaborează cu ceilalţi copii în 

jocurile de echipă decât rareori; 

preferă să se joace singur 

• distruge/ dezmembrează jucăriile / 

jocuri 

• distruge materiale de lucru (coli de 

hârtie, cutii de acuarele, etc. – le rupe, 

le roade) 

 

 

Disciplina: Stimulare cognitivă    

Puncte tari Puncte slabe 

• recunoaşte / discriminează unele sunete / 

cuvinte / expresii simple specifice rutinei 

zilnice, şi le asociază reacţii 

comportamentale corecte (ex: „ne pregǎtim 

pentru masă!”) 

• are fixată lateralitatea (dreaptă) 

• îşi extrage informaţii din mediul 

înconjurător pe calea simţurilor (percepţii 

vizuale, auditive, gustative, olfactive, 

tactile – ex: este atras de jucării/cărţi viu 

colorate) 

• participă la exersarea scrisului, şi a 

numeraţiei prin bătăi ritmice cu degetele pe 

obiecte,  cu ghidaj fizic 

• observă şi manipulează obiecte  

• pronunţie doar a unor sunete şi silabe 

• nu priveşte direct/în faţă persoana care 

i se adresează decât dacă i se atrage 

atenţia (însă este uşor distras de orice 

mişcare sau sunet din jur) 

• nu cunoaşte schema corporală sau 

facială 

• nu înţelege mesaje verbale complexe, 

şi deci nu reacţionează 

comportamental la acestea 

• nu discriminează culori, mărimi, 

forme, litere, cifre 

• majoritatea obiectelor le manipulează 

conform jocului său stereotip, şi nu 

conform funcţionalităţii lor 
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• stă pe scaun în medie 7 minute privind 

activitatea colegilor 

• distruge materiale didactice (ex: fişe 

de lucru, planşe-suport, jocuri 

cognitive, etc.) 

 

 

Disciplina: Formarea autonimiei personale    

Puncte tari Puncte slabe 

 

• conştientizează propriile necesităţi (foame, 

sete, nevoia de a fi curat) 

• recunoaşte obiectele concrete care ţin în 

mod direct de satisfacerea acestor nevoi 

(prosop, pahar, tacâmuri), ştie rolul 

acestora 

• răspunde prin acţiune la mesaje verbale 

care includ propriul corp (ex: „scoate din 

gură”, ridică capul”, „ridică-te de jos” etc.) 

• cooperează la îmbrăcat (introduce mâna în 

mânecă, piciorul în încălţăminte) 

• are dezvoltată deprinderea de orientare în 

spaţiul foarte familiar (sala de clasă, 

toaletǎ, sala de mese) 

• poate coborî / urcǎ singur scările cu paşi 

alternativi, ţinându-se cu mâna de 

balustradă 

• introduce mâinile sub jetul de apă, se spală 

pe mâini cu ghidaj fizic parţial 

• mănâncă singur, folosind lingura; ia cana 

cu apă de pe masă şi bea apă singur 

• cooperează la folosirea toaletei  

 

• nu înţelege termenii ce definesc 

spaţialitatea şi temporalitatea 

• deprinderile de igienă personală sunt 

precare 

• nu realizează atunci când se 

murdareşte şi  trebuie să se spele pe 

mâini 

• coordonare oculo-motorie deficitară 

• nu face distincţie între hainele proprii 

şi hainele altora 

• se descalţă deseori de tot (inclusiv 

ciorapii) în clasă 

• nu respectă obiectele din mediul 

ambiant: răstoarnă scaunele, 

împrăştie/distruge materialele de lucru 

• se murdăreşte pe haine/faţă/mâini 

când mănâncă 
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• poate imita cel puţin o emoţie de bază (ex: 

bucuria, prin râs) 

 

Disciplina: Socializare    

Puncte tari Puncte slabe 

• are unele cunoştinţe despre propria 

identitate (îşi recunoaşte numele când este 

strigat) şi salută când e salutat  

• îşi cunoaşte locul la masă în clasă  

• şi-a interiorizat ritmul evenimentelor 

principale ale unei zile de şcoală 

• uneori reacţionează corect la interdicţii 

• acceptă ghidajul fizic din partea 

profesorilor 

 

• autocontrol scăzut în situaţii de 

frustrare / interdicţii 

• nu are deprinderi sociale dezvoltate 

pentru a fi independent în situaţii 

sociale 

• nu cunoaşte nici o dată personală (în 

afară de numele acestuia) 

• prezintă comportamente autoagresive 

(se muşcă de mâini) şi distructive ale 

mediului ambiental 

 

Disciplina: Terapie ocupaţională   

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate să prindă, la cerere, diferite ustensile  

• Reuşeşte să utilizeze perforatorul cu puţin 

sprijin 

• Coordonarea mişcărilor oculo-motorii  

• Poate să aştearnă pe foaie o singură culoare 

cu ghidaj fizic şi verbal permanent 

• Are momente când cooperează, ţinând 

singur instrumentele de lucru (pensulă, 

lipici, etc.) 

• Este curios, explorează polisenzorial (ex: 

tactil-vizual) materialele de lucru primite  

• Este atras şi poate identifica direcţia unei  

 

• Are nevoie de ghidaj fizic permanent 

pentru a duce la final orice sarcină 

• Poate realiza lucrări personale simple 

doar cu ghidaj fizic şi verbal 

permanent 

• roade / mănâncă tot felul de materiale 

de lucru (hârtie, stofă, sfoară, carton, 

creioane cerate, lipici etc.)  
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surse sonore din clasă 

 

III. OBIECTIVE GENERALE ALE INTERVENŢIEI EDUCATIVE  

1. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare ca mijloc de relaţionare (FAC) 

2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de receptare şi exprimare a limbajului oral şi scris (CSC)  

3. Dezvoltarea abilităţii de a comunica utilizând limbajul specific (FAC) 

4. Formarea şi dezvoltarea motricităţii generale, a corrdonarii mişcărilor (ed. senzorială) 

5. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii (cifre, numere). (elem. de matem. aplicată) 

6.  Dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare şi rezolvare de probleme (educaţie psihomotorie şi 

senzorială) 

7. Utilizarea materialelor şi elementelor de tehnică plastică în diferite contexte (ed. plastică) 

8. Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin muzică (vocală şi instrumentală) (ed muzicală) 

9. Formarea unei imagini realiste cu privire la propria persoană (euritmie) 

10. Dezvoltarea spiritului de echipă, a colaborării (ed fizică) 

11. Manipularea diverselor instrumente şi materiale de lucru în vederea confecţionării unor produse 

simple şi utile (ab manuală) 

12. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în vederea integrării socio-profesionale 

(consiliere) 

13. Formarea şi dezvoltarea în context ludic a unor conduite motrice generale şi manuale (Ludoterapie) 

14.  Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală (Stimulare cognitivă) 

15. Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente 

independente de bază (Formarea autonomiei personale) 

16. Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare şi socializare în diferite contexte şi situaţii sociale 

(Socializare) 

17. Însuşirea/dezvoltarea mişcărilor fundamentale de lucru cu scopul utilizării diverselor materiale şi 

instrumente (Terapie ocupaţională) 
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IV. ORARUL PERSONALIZAT AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 

Ora Luni Marti  Miercuri Joi Vineri 

8-9 Ora de bazǎ Ora de bazǎ Ora de bazǎ Ora de bazǎ Ora de bazǎ 

9-10 Ora de bazǎ Ora de bazǎ Ora de bazǎ Ora de bazǎ Ora de bazǎ 

10-11 Ed. Senzorialǎ Consiliere  Religie  Euritmie Educaţie 

muzicalǎ  

11-12 Terapie ocupaţionalǎ 

/ 

Activitǎţi preprof. 

Activitǎţi 

preprofesionalizare/ 

Terapie ocupaţionalǎ 

Micii bucǎtari/ 

Socializare 

Ludoterapie / 

Ed. Fizicǎ şi 

sport 

Stimulare 

cognitivǎ/  

T.T.L. 

12-13 Terapie 

ocupaţionalǎ/ 

Activitǎţi 

preprofesionalizare 

Ludoterapie/ 

Ed. Fizicǎ şi sport 

Ed.plasticǎ/ 

Stimulare 

cognitivǎ 

F.A.P./ 

T.T.L. 

F.A.P./  

T.T.L. 

13-14 Stimulare cognitivǎ Stimulare  cognitivǎ F.A.P.   Terapie 

ocupaţionalǎ/ 

T.T.L. 

Terapie 

ocupaţionalǎ 

14-15 Ludoterapie / 

T.T.L. 

Socializare Terapie 

ocupaţionalǎ  

Terapie 

ocupaţionalǎ / 

T.T.L. 

Socializare 
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V. PLANIFICAREA INTERVENŢIEI 

 

ARIA 

CURRICULA

RĂ 

DISCIPLINA 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
STRATEGIE 

DURATA 

INTERVENŢ

IEI 

RESURSE 
RESPON

SABIL 

EVALUARE CONTINUĂ O

B

S

E

R

V

A

Ţ

I

I 

CRITERII 

PROCEDURI 

REZULTATE 

ATINS 

N

U 

IN

F 

ME

D 

SU

P 

I. Limbă şi 

comunicare 

 

1. Formarea 

stimularea şi 

compensarea 

limbajului 

 

O1 – să stea 

implicat în 

sarcinǎ 10-15 

minute 

 

exerciţiul 

conversaţia 

demonstraţia 

dialog activ 

povestirea 

15.09.2016 – 

16.06.2017 

Imagini 

Obiecte 

Cartonaşe 

Volum de 

poveşti, 

fabule, versuri 

Bianca 

Cherecheş 

Durata 

implicǎrii în 

sarcinǎ 

     

O2 – să 

pronunţe diferite 

sunete şi 

exerciţiul 

conversaţia 

demonstraţia 

15.09.2016 – 

16.06.2017 

Imagini 

Obiecte 

Cartonaşe 

Bianca 

Cherecheş 

Frecvenţa  şi 

numǎrul 

sunetelor 
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cuvinte; 

 

problematizarea 

dialog activ 

povestirea 

Volum de 

fabule 

emise 

Numărul de 

repetări 

corecte a 

cuvintelor 

 

2. Citire – 

scriere – 

comunicare 

O1 – să adopte 

poziţia corectă a 

corpului în 

bancă. 

Povestirea 

Exerciţiul 

Conversaţia 

15.09.2016 –    

07.10.2016 

creioane 

ceară, imagini 

Bianca 

Cherecheş 

Frecvenţa 

adoptǎrii 

poziţiei 

corecte în 

bancǎ 

     

O2 – să accepte 

ghidajul ȋn 

activitatea de 

scriere 

Povestirea 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

Explicaţia 

26.09.2016 – 

20.12.2016   

 

Caiet, 

creioane ceară 

Bianca 

Cherecheş 

Durata 

implicǎrii în 

sarcinǎ 

     

O3 – să 

realizeze grafic 

forma literelor 

cu sprijin fizic şi 

verbal 

 

Povestirea 

Exerciţiul 

Conversaţia 

 

Caiet, 

creioane 

ceară, imagini 

Bianca 

Cherecheş 

Numǎrul 

literelor scrise 
     

II. Matematică 

şi ştiinţe 

O1 – să 

identifice 

Explicaţia 

Demonstraţia 

12.09.2016 – 

05.02.2017  

Imagini, 

pǎpuşǎ 

Emilia 

Moldovea

Numǎrul 

pǎrţilor 
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1. Educaţie 

senzorială, 

motorie şi 

psihomotorie 

principalele 

pǎrţi ale 

corpului 

 

Exerciţiul 

 

n identificate 

corect 

O2 – să exerseze 

ţinuta corporală 

corectă în mers, 

repaos şi şezând 

(bancă, scaun, 

saltea etc.); 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

12.09.2016 – 

05.02.2017 

Sfoară, saltea, 

scaun 

Emilia 

Moldovea

n 

Frecvenţa 

redusă treptat 

a sprijinului 

fizic si verbal 

     

O3 – să 

parcurgă un 

traseu dat cu 

sprijin verbal 

Exerciţiul 
12.09.2016 – 

05.02.2017 
Jaloane 

Emilia 

Moldovea

n 

Numǎrul de 

trasee 

parcurse 

     

 

2. Elemente de 

matematică 

aplicată 

 

O1 – să scrie 

semnele grafice 

în caiete cu 

sprijin verbal şi 

fizic 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

12.09.2016 – 

16.06.2017 

 

Creioane, 

caiet 

Emilia 

Moldovea

n 

Frecvenţa 

redusă treptat 

a sprijinului 

fizic si verbal 

     

O2 – să formeze Exerciţiul 12.09.2016 – Beţişoare Emilia Frecvenţa      
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mulţimi dupǎ 

diferite criterii 

(formǎ, culoare, 

mǎrime) 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Conversaţia 

Problematizarea 

16.06.2017 

 

Castane , 

cuburi 

Moldovea

n 

mulţimilor 

formate corect 

III. Arte 

1. Educaţie 

plastică 

O1 – să aştearnǎ 

pe hârtie o 

culoare doar cu 

prompt verbal 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

12. 09.2016 – 

05 02. 2017 

Foi, pensule, 

acuarele, 

burete 

Emilia 

Moldovea

n 

Numǎrul de 

planşe 

executate 

singur 

     

O2 – să 

foloseascǎ 

tehnicile 

ȋnvǎţate: “ud pe 

ud”, “prin 

stropire” 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

12. 09.2016 – 

16 06. 2017 

Foi, pensule, 

acuarele, 

burete 

Emilia 

Moldovea

n 

Numǎrul de 

planşe „ud pe 

ud„ , „prin 

stropire”execu

tate doar cu 

prompt verbal 

     

O9 – să 

folosească 

corect 

materialele de 

lucru 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

12. 09.2016 – 

16 06. 2017 

Foi, pensule, 

acuarele, 

burete 

Emilia 

Moldovea

n 

Numărul de 

utilizări/prind

ere  adecvatǎ 

a uneltelor 

     

2. Educaţie O1 – să Explicaţia 12. 09.2016 – Flaut, liră, Claudia Numǎrul      



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2781 
 

muzicală identifice 

direcţia sursei 

sonore 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

16 06. 2017 tobă, xilofon, 

clopoţei, 

instrumente 

muzicale 

neconvenţiona

le 

Popa surselor 

sonore 

identificate 

O2 – să bată 

ritmul 

cântecelor cu 

palmele pe 

bancǎ doar cu 

sprijin verbal 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

12. 09.2016 – 

16 06. 2017 
-  

Claudia 

Popa 

Numǎrul  

ritmurilor pe 

care le 

executǎ 

     

O3 – să 

realizeze 

gesturile 

fiecărui cântec; 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

12. 09.2016 – 

16 06. 2017 
-  

Claudia 

Popa 

Numǎrul de 

repetǎri ale 

mişcǎrilor 

     

3. Euritmie 

O1 – să 

parcurgă în mers 

formele liniare, 

şerpuite şi 

Explicaţia 

Demontraţia 

Exerciţiu 

 

12. 09.2016 –  

16 06. 2017 

- 

Emilia 

Moldovea

n 

Numǎrul 

formelor 

parcurse 
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spiralǎ cu 

prompt verbal 

 

O2 – să execute 

doar cu sprijin 

verbal mişcările 

specifice 

vocalelor 

 

Explicaţia 

Demontraţia 

Exerciţiul 

15. 09.2016 –  

16 06. 2017 
- 

Emilia 

Moldovea

n 

Numǎrul 

gesturilor 

vocalice 

executate 

     

O3 – să execute 

doar cu sprijin 

verbal mişcările 

specifice 

consoanelor; 

 

Explicaţia 

Demontraţia 

Exerciţiul 

15. 09.2016 –  

16 06. 2017 
- 

Emilia 

Moldovea

n 

Numǎrul 

gesturilor 

corespunzǎtoa

re 

consoanelor 

executate 

     

IV. Educaţie 

fizică şi sport 

1. Educaţie 

fizică şi 

activităţi 

sportive 

O1 – să execute 

prin imitaţie 

mişcările 

prezentate de 

profesor; 

Demonstraţia 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

15. 09.2016 –  

16 06. 2017 
- 

Cǎlin 

Pǎcurar 

Numǎrul de 

repetǎri ale 

mişcǎrilor 

     

O2 – să execute 

corect acţiunile 

Explicaţia 

Demonstraţia 

15. 09.2016 – 

16.06. 2017 

Mingi, 

jaloane, 

Cǎlin 

Pǎcurar 

Numǎrul 

acţiunilor 
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de: mers, 

alergare, 

sărituri, 

aruncări, 

prinderi, 

coborâre, 

impingere  

Exerciţiul popice executate 

corect 

O3 – să execute 

sǎritura peste 

obstacol pe 

ambele picioare 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

15. 09.2016 –  

16 06. 2017 
- 

Cǎlin 

Pǎcurar 

Frecvenţa 

sǎriturii pe 

douǎ picioare 

 

     

V.Tehnologii 

 

1. Activitǎţi de 

preprofesional

izare 

O1 – să execute 

mişcǎri de 

rǎsucire 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Demonstraţia 

15. 09.2016 –  

16 06. 2017 

Lână, hârtie, 

fire de aţă 

Emilia 

Moldovea

n 

Daniela 

Moldovan 

Frecvenţa 

mişcǎrilor 

executate 

corect 

     

 

O2 – să 

mânuiască 

corect diferite 

ustensile de 

lucru, materiale; 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

15. 09.2016 – 

 16 06. 2017 

Foarfece, ac, 

aţă, lipici, 

riglă 

Emilia 

Moldovea

n 

Daniela 

Moldovan 

Numărul de 

utilizări/prind

ere  adecvatǎ 

a uneltelor 
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O3 – să aplice 

diverse tehnici 

de lucru: 

îndoire, pliere, 

lipire, asamblare 

cu prompt 

verbal 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

15. 09.2016 –  

16 06. 2017 
Hârtie, carton 

Emilia 

Moldovea

n 

Daniela 

Moldovan 

Numǎrul de 

executǎri 

corecte a 

tehnicilor de 

lucru 

     

VI. Consiliere 

şi orientare 

O1- sǎ îşi 

adapteze 

comportamentul 

conform 

regulilor 

învǎţate 

Conversaţia 

Explicaţia 

15. 09.2016 – 

 16 06. 2017 
Imagini 

Emilia 

Moldovea

n 

Numărul de 

reguli alese 

corect in 

funcţie de 

situaţie 

     

O2 – să ȋşi 

spunǎ numele 

cǎnd este 

solicitat 

Conversaţia 

Explicaţia 

Problematizarea 

 

15. 09.2016 – 

 16 06. 2017 

 

 

 

Emilia 

Moldovea

n 

Corectitudine

a pronunţiei 

propriului 

nume 

     

O3 – să salute Conversaţia 15. 09.2016 –   Emilia Numărul      
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cǎnd este 

solicitat 

Explicaţia 

Exerciţiul 

16 06. 2017 Moldovea

n 

saluturilor, 

alese 

potrivit cu 

momentul 

zilei. 

 

VII.Om şi 

societate 

Religie 

O1- sǎ ţinǎ 

mâinile 

împreunate în 

timp ce se spune 

rugǎciunea  

Conversaţia 

Demonstraţia  

15. 09.2016 – 

 16 06. 2017 
Imagini 

Emilia 

Moldovea

n 

Frecvenţa 

executǎrii 

gestului de 

împreunare al 

mâinilor 

     

ARIA 

CURRICULARĂ 

DISCIPLINA 

OBIECTIV 

SPECIFIC 

STRATEGIE DURATA 

INTERVENŢIEI 

RESPONSABIL EVALUARE CONTINUĂ  OBSERVAŢII 
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CRITERII 

PROCEDURI 

REZULTATE 

ATINS  

NU INF MED SUP 

 

Terapie 

educaţională 

complexă şi 

integrată 

 

 

 

1. Ludoterapie 

 

1. Sǎ stea ȋn  

cerc ȋn 

timprilor 

jocurilor  

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

Alina Beudean 

Numǎrul 

minutelor ȋn 

care stǎ ȋn locul 

car ei se cere 

     

2. Sǎ nu 

rupǎ/distrugǎ 

materialele 

didactice 

conversaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

Alina Beudean 

 

Frecvenţa 

situaţiilor ȋn 

care nu distruge 

materialele  

     

3. Să utilizeze 

jucării / jocuri 

conform 

funcţionalităţii 

lor, şi nu 

stereotip  

 

Observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

Alina Beudean 

Frecvenţa 

situaţiilor în 

care foloseşte 

corect jucăriile / 

jocurile 

     

4.  Să 

asambleze 

puzzle din 2-4 

Observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

   15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

Alina Beudean 

 

Numǎrul 

pieselor 

asamblate 
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piese exerciţiul corect 

 

 

 

2. Stimulare 

cognitivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Să asocieze 

comanda 

verbală cu 

obiectul 

desemnat 

Observaţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

  

    15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

 

Alina Beudean 

 

Numărul de 

asocieri corecte 

     

2. Să pronunţe 

diferite 

sunete, silabe, 

cuvinte simple 

Conversaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

Alina Beudean 

Frecvenţa 

verbalizărilor în 

diferite situaţii 

de comunicare 

     

3. Să 

manipuleze 

instrumentele 

de scris 

conform 

funcţionalităţii 

lor, şi nu 

stereotip 

 

Observaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

 

Alina Beudean 

 

 

Frecvenţa 

situaţiilor de 

manipulare 

corectă a 

instrumentelor 

de scris 

     

 

 

 

1.  sǎ stea pe 

 

Observaţia, 

 

 

 

 

Frecvenţa 

situaţiilor cȃnd 
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3. Formarea 

autonomiei 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scaun pe toată 

durata unei 

activităţi 

conversaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

Alina Beudean stǎ pe scaun pe 

durata unei 

activitǎți 

 

 

2. Să 

colaboreze, 

executând 

prin imitaţie, 

mişcări 

prezentate de 

profesor 

 

 

 

Observaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

 

 

Alina Beudean 

 

 

 

 

 

Frecvenţa 

situaţiilor de: 

- A imita cu 

ghidaj fizic 

şi/sau verbal 

mişcarea de a 

se spăla pe 

mâini 

- A imita cu 

ghidaj verbal / 

fizic mişcări ale 

membrelor 

corpului 

     

3. Sǎ lege 

șireturile 

realizȃnd 

nodul și 

fundița 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

 

Alina Beudean 

 

Corectitudinea 

legǎrii șiretlui 
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Socializare 

 

4.Să mǎnȃnce 

ȋngrijit (fǎrǎ 

sǎ bage 

mȃinile ȋn 

farfurie) 

 

Observaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

 

Alina Beudean 

Frecvenţa 

situaţiilor de 

servire a mesei 

ȋngrijit 

     

 

1. Să 

reacţioneze 

adecvat la 

interdicţii  

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

 

Alina Beudean 

Frecvenţa 

manifestării 

autocontrolului 

în situaţii 

frustrante, de 

interdicţie 

     

2. Să aplice 

norme de 

comportare 

civilizată cu 

adulţii şi 

copiii 

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

Alina Beudean 

 

 

Frecvenţa 

conduitelor 

civilizate faţă 

de copii şi 

adulţi 

     

3. Să respecte 

reguli ale 

clasei / să nu 

părăsească 

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

Alina Beudean 

 

 

 

Frecvenţa 

situaţiilor de 

respectare a 
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spaţiul clasei 

fără 

permisiune 

exerciţiul 

 

regulilor /  a 

limitelor 

impuse 

 

5. Terapie 

ocupaţională 

1. Să realizeze 

singur 

mişcările 

cerute de 

versurile 

poeziilor, 

cântecelor 

 

Conversaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

 

Alina Beudean 

 

Numărul de 

mişcări 

executate cu 

ghidaj verbal 

     

2. Să 

manipuleze 

instrumente / 

materiale de 

lucru conform 

funcţionalităţii 

lor  

 

Conversaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

Alina Beudean 

Frecvenţa 

mânuirii 

corespunzătoare 

a materialelor şi 

ustensilelor, cu 

ghidaj 

verbal/fizic 

     

3. Să aplice 

diferite tehnici 

de lucru 

(rupere, 

mototolire, 

 

 

Conversaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

 

 

15.09. 2016 – 

15.06.2017 

 

 

Alina Beudean 

 

 

 

Frecvenţa 

utilizării la 

cerere a 
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lipire, 

răsucire, 

îndoire, pliere, 

asamblare, 

pictare) 

exerciţiul tehnicilor 

respective (cu 

ghidaj verbal / 

fizic) 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT  

 

SEMENCIUC MARIA 

  

 

Numele şi prenumele beneficiarului B.G. 

Data şi locul naşterii 02.x.2010  Bistrița 

 

 

Echipa de lucru 

Prof. psihopedagog,  kinetoterapeut, prof.-Psihopedagogie specială, Arte combinate 

   

Problemele cu care se confruntă copilul  

Întârziere în dezvoltarea mentală, dificultati de comunicare, retard mental, reactii agresive, . 

    
Priorităţi pentru anul şcolar in curs 

• Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice 

• Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a unei atitudini 

civilizate în relaţiile cu ceilalţi 

• Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine 

• Stimularea motricităţii copilului pentru dezvoltarea capacităţilor motrice deficitare 

• Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară, sanitară şi vestimentară 

• Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul social 

• Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificaţii 

corespunzătoare 

• Dezvoltarea abilităţii de imitare a unor activităţi/ modele acţionale oferite de terapeut 

(alternarea rolului şi imitare) 
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Domeniul/obiectiv Obiective 
Exemple de activităţi de 

învăţare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi instrumente 

de evaluare 

 

 

Responsabili 

Cognitiv 
Stimularea şi 

dezvoltarea 

capacităţilor 

psiho-individuale 

în vederea formării 

unor 

comportamente 

independente 

Stimularea dezvoltării 

intelectuale prin exersarea şi 

dezvoltarea proceselor psihice 

Exerciţii de stimulare a gândirii, 

memoriei, imaginaţiei, atenţiei, 

limbajului, voinţei 

An şcolar 

în curs 

Să alcătuiască obiecte din 

corpuri mai mici (lego) 

Să formeze grupuri de obiecte 

pe planşă magnetică 

Să reproducă desene, elemente 

grafice, geometrice 

Să mimeze acţiuni, 

comportamente 

Aprecieri stimulative 

Observaţia  

Materiale manipulative 

 

Psihopedagog  

Prof.-

psihopedagogie 

specială 

Lucrator prin arte 

combinate 

Social-afectiv 
Formarea şi 

dezvoltarea unor 

comportamente 

adaptative în 

relaţia cu mediul 

înconjurător 

(natural şi social) 

Exersarea 

conduitei 

independente 

pentru integrarea 

socială 

Formarea şi dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare 

verbală şi nonverbală şi a unei 

atitudini civilizate în relaţiile 

cu ceilalţi 

Exerciţii practice de comunicare 

nonverbală (gesturi cu  

semnificaţie socială) şi verbală 
în vederea relaţionării pozitive 

Jocuri de rol cu aplicarea 

regulilor însuşite 

An şcolar 

în curs 

Să recunoască gesturi şi mimică 

facială 

Jocuri de rol 

Activitate practică  

Aprecieri stimulative 

 

Psihopedagog 

Prof.psihopedagogie 

specială 

Lucrator prin arte 

combinate 
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Psiho-motor 
Formarea şi 

dezvoltarea 

componentelor 

psihomotricităţii 

(schema 

corporală, 

lateralitatea) şi a 

formelor de 

prehensiune în 

vederea construirii 

comportamentelor 

adaptative 

 

 

Dezvoltarea 

motricităţii 

generale în context 

social-integrator 

Organizarea schemei 

corporale şi formarea imaginii 

de sine 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea motricităţii 
copilului 

pentru dezvoltarea 

capacităţilor motrice 

deficitare 

 

 

 

Educarea/ reeducarea 

prehensiunii în vederea 

construirii comportamentelor 

Adaptative 

Exerciţii de numire şi indicare a 

părţilor corpului său şi ale unui 

partener 

Exerciţii de cunoaştere a 

schemei corporale proprii /a 

partenerului 

Exerciţii-joc de recunoaştere a 

schemei corporale proprii şi a 

partenerului: în oglindă / pe un 

coleg 

Exerciţii ludice de introducere a 

cuburilor cu orificiu pe un 

ax/ a mărgelelor pe sfoară/ a 

pieselor de şah pe tabla 

specială etc. 

Exerciţii de prindere a obiectelor 

de dimensiuni diferite, cu 

folosirea tuturor tipurilor de 

prehensiune (terminală, 

subterminală, subtermino-

laterală, palmară, prin opoziţie 

digito-palmară, latero-laterală). 

An şcolar 

în curs 

Să indice părţile corpului său şi 

a unui  partener 

 

 

 

 

 

Să manipuleze obiecte de 

dimensiuni diferite 

 

 

 

Activitate practică  

Aprecieri stimultive 

Materiale manipulative 

Observaţia 

Kinetoterapeut  

Lucrator prin arte 

combinate 

Prof.-educator 

Autonomie 

personală 
Formarea şi 

educarea unor 

abilităţi de 

întreţinere şi 

igienă personală şi 

a spaţiului de 

locuit 

 

Formarea şi 

exersarea 

conduitei 

independente 

pentru integrarea 

Formarea şi dezvoltarea unor 

deprinderi de igienă 

alimentară, sanitară şi 

vestimentară 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor de orientare, 

deplasare şi relaţionare în 

mediul social 

Exerciţii practice de învăţare a 

poziţiei corecte la masă, de 

folosire corectă a veselei şi 

tacâmurilor din bucătărie 

Exerciţii practice de întreţinere a 

igienei personale (faţă, 

dinţi, păr, mâini, corp) 

Exerciţii practice de utilizare 

corectă a vestimentaţiei şi a 

încălţămintei 

 

Exerciţii practice de 

recunoaştere a cartierului şi a 

zonelor 

învecinate şcolii şi casei 

An şcolar 

în curs Să aibă o postură corectă în 

timpul servirii mesei 

Să identifice şi să utilizeze 

corect vesela şi tacâmurile din 

bucătărie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască zonele de interes 

din vecinătatea casei şi şcolii. 

Activitate practică  

Aprecieri stimultive 

Observaţia 

Psihopedagog  

Prof.-

psihopegagogie 
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în plan social 

Comunicare şi 

limbaj 
Exersarea abilităţii 

de receptare a 

mesajului verbal şi 

nonverbal 
 

Formarea 

abilităţilor în plan 

lexico-grafic 

 

 

 

 

 

 

 

Receptarea 

semnalelor/stimulilor 

din mediul apropiat, cu 

acordarea de semnificaţii 
corespunzătoare 

 

 

 

Dezvoltarea abilităţii de 

imitare a unor activităţi/ 
modele acţionale oferite de 

terapeut (alternarea rolului şi 

imitare) 

Exerciţii de ascultare şi 

identificare a unor semnale 

sonore 

(zgomote, sunete, onomatopee) 

 

 

 

 

 

Exerciţii de imitare a unor 

sunete, gesturi, expresii 

mimicofaciale, 

acţiuni, cuvinte din repertoriul 

terapeutului 

An şcolar 

în curs 

Să localizeze şi să denumească 

zgomotele specifice mediului 

ambiant sau provocate; 

Să  identifice şi să reproducă 

sunetelor emise 

de animale (onomatopee); 

Să recunoască vociile 

persoanelor familiare 

Să imite sunete, gesturi, 

expresii mimicofaciale, acţiuni 

ale terapeutului. 

Activitate practică  

Aprecieri stimultive 

Observaţia 

Materiale manipulative 

Prof.-Psihopedagog 

Lucrator prin arte 

combinate 

 

 Evaluarea periodică 

   • Obiective realizate 

   • Dificultăţi întâmpinate 

   • Metode cu impact ridicat: 

   – pozitiv 

   – negativ 

   Revizuirea programului de interventie educational-terapeutică  

   Recomandări particulare 

   Rolul şi modul de implicare a tutorilor în program 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. înv. preșc.: Călugăr Alexandrina 

Grădinița cu Program Prelungit, Nr. 12, Bistrița 

 

INFORMAŢII CONFIDENŢIALE/ DATE DE IDENTIFICARE 

NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI : R. M. L. 

DATA NAŞTERII: 2017 

GRUPA: MICĂ 

 

DATE FAMILIALE: 

 

-familie organizată, biparentală; 

- familie cu doi copii, fetiţa cea mare cu handicap grav cu asistent personal; 

- condiţii de locuit, foarte bune. 

 

ECHIPA DE CAZ: Educatoare 

                                 Profesor de consiliere şi orientare 

                                 Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie Copii  

 

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL: ( întarziere ușoară în dezv.psihomotorie și de limbaj expresiv, întarziere ușoară în 

dezvoltarea psihică asociată cu tulburare moderată a limbajului expresiv) 

 

A) Din punct de vedere medical:  

SINDROM DOWN, RETARD IN DEZVOLTAREA NEURO-PSIHO-MOTORIE GASTROENTERITĂ ACUTĂ 

 

B)   Din punct de vedere psihopedagogic: 
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-Inexistenţa limbajului, doar câteva sunete şi a ţipătului specific; 

-Copil aflat în stadiul senzorial de explorare a mediului înconjurător; 

-Înţelege greu mesajul verbal; 

-Are dificultăţi de concentrare a atenţiei şi tulburări comportamentale; 

-Emite sunete neinteligibile, reacţionează când este strigat; 

-Reacţionează pozitiv la vederea unui membru din familie, a educatoarei sau a unui coleg din grupă (sora sa); 

-Împrăstie creioanele colorate, jucarii,tot de pe rafturi ,masa. 

 

C)   Din punct de vedere al competenţelor preşcolare:  

-dificultăţi de învăţare,  

-prezintă interes pentru jocuri şi activităţi împreună cu colegii din grupă dar nu înţelege sarcina şi regulile de joc; 

-nu relaţionează conştient cu copiii din grupă şi nu are deprinderi de autoservire; 

-îi plac foarte mult activităţile distractive, activităţile artistice, jocurile de mişcare şi jocurile distractive. 

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR  2020 – 2021 

 

1.Abilităţi de participare la activităţi: 

o Realizează contactul vizual în timpul conversaţiei; 

o Realizează contactul vizual în timpul instrucţiilor în grup. 

 

2.Abilităţi de imitaţie: 

o Imită secvenţe  foarte simple; 

o Imită joaca copiilor de aceeaşi vârstă, prin gesturi. 

 

Abilităţi de limbaj receptiv: 

o Îndeplineşte instrucţii formate dintr-o comandă; 

 

Abilităţi de limbaj expresiv: 
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o Să îşi strige părinţii de la distanţă; 

o Să denumescă părţi ale corpului conform funcţiei acestuia;  

o Să folosească propoziţii simple; 

o Transmite un mesaj; 

o  Abilităţi preşcolare: 

o Potriveşte itemii de aceeaşi culoare; 

o Dă cantitatea dorită; 

o Desenează imagini simple; 

 

    Abilităţi de autoservire: 

o Se spală pe mâini; 

o Merge singur la toaletă; 

 

METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE: 

✓ Activităţi individuale; 

✓ Jocuri de rol; 

✓ Activităţi de logopedie; 

✓ Tehnica corectării comportamentelor nedorite; 

✓ Suport prin consiliere psihopedagogică. 

 

CRITERII MINIMALE DE APRECIERE A PROGRESELOR: 

✓ Îmbunătăţirea comunicării cu familia; 

✓ Interrelaţionare pozitivă cu copiii din grupă; 

✓ Identificarea modalităţilor de dezvoltare a imaginii de sine; 

✓ Participarea la toate activităţile ce i-au fost recomandate. 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

✓ Observaţia directă şi indirectă; 

✓ Grila de evaluare a conduitei sociale. 
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RECOMANDĂRI PARTICULARE: 

✓ Consiliere psihologică, logopedie,kinetoterapie; 

✓ Socializarea prin jocuri de rol pentru identificarea eului, antrenarea în jocuri sportive, de mişcare, jocuri muzicale, jocuri de construcţie, 

activităţi plastice. 

 

ROLUL ŞI MODUL DE IMPLICARE A PĂRINŢILOR ÎN PROGRAM: 

 

    Ambii părinţi sunt foarte interesaţi de progresele şi evoluţia copilului, colaborează foarte bine cu grădiniţa şi personalul din grădiniţă. 

   Se continuă zilnic seria de activităţi acasă. 

 

DATE DESPRE FAMILIE SI COPIL 

 

    Tata asistent personal la fetiță,Mama asistent personal la baiat,  a nascut la varsta de 23 ani, prin cezariana. Studiile parintilor – 10 clase. 

Climatul familial este propice unei dezvoltari armonioase. Are o soră de 6 ani tot cu handicap grav diabet zaharat insulino necesitant. R.M.L. 

a fost diagnosticat cu sindromul Down la varsta de 3 luni.       Este internat la varsta de 6 luni. Urmează tratament baldofizioterapie. 

Gânguritul a apărut la 1 an și a facut primii pași la 3 ani si 1 lună. Are poftă de mâncare. Familia a fost consiliată și se ocupă și acasă de 

recuperarea copilului. Nu comunică verbal deloc doar sunete, dar este ușor distras de orice zgomot sau activitate din mediu înconjurător. Îi 

plac jucăriile: păpuși și mașinuțe. Este integrat în învățămantul de masă la gradiniță grupa mică începand cu anul școlar 2020-2021. Merge la 

centrul de recuperare neuromotorie și baldofizioterapie. În cadrul acestui program  s-a ținut cont de ceea ce el a achiziționat pană în 

momentul începerii programului de intervenție și ceea ce trebuie format. 

      Ariile de dezvoltare ce se urmăresc a fi acoperite sunt: limbajul și comunicarea, dezvoltarea motricității, coordonarea oculo-motorie, aria 

cognitivă și senzorială și organizarea cunoașterii prin jocuri. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Profesor consilier școlar: Rădeanu Maria 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea 

 

 Numele elevului: B.N.  

 Starea de sănătate: Bună 

 Psihodiagnostic:  Dislalie gravă. Deficit instructiv educativ 

Instrumente utilizate în evaluare: 

- Probe pentru evaluarea limbajului 

- Probe curriculare (teste la limba română și matematică); 

- Convorbirea individuală și de grup; 

- Observația spontană și sistematică. 

 Informații generale  

 Elevul urmează în prezent, anul școlar 2020-2021, cursurile școlii obișnuite, la casa I. A frecventat grădinița, sporadic. În semestrul al II-

lea - 2019-2020 elevii au urmat o perioadă cursurile online. Elevul nu participă la cursuri, astfel la finalul clasei pregătitoare elevul nu are atinse 

competențele specifice intrării în clasa Este bine integrat în colectivul de elevi.   

Informații educaționale 

 Comportament cognitiv  

• Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaște câteva  litere, nu citește silabe din 2-3 litere/cuvinte, transcrie și copiază dor 

elementele grafice (liniuțe, bastoane, ovale etc), nu are auz fonematic și deprinderi de natură analitico -fonetică-sintetică. Reține cu 

greutate  literele ( b, v, j, f, d, ș, ț, z, h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t, b cu p, etc). Nu formulează propoziții după modele 

sugerate. Exprimarea este nesigură și neclară. Nu povestește, nu comunică sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor 

orale este foarte redusă.  

•  Cunoaște numerația 0-10, dar nu reține cum se citesc numerele 10-30. Sistemul pozițional de formare a numerelor îi rămâne necunoscut. 

Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu și descrescător. Nu recunoaște locul numărului într-un șir (vecini), nu face comparații. Rezolvă 

operații 0-10 doar cu material concret- de mânuit. Recunoaște cercul, fără celelalte figuri geometrice.  

Comportament relațional 

Este un copil retras, timid, relaționează puțin cu alți copii, doar dacă este solicitat de aceștia. Nu se implică voluntar în activitățile 

instructiv educative.  

Obiective pe termen lung  

1. Dezvoltarea abilităților de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, cunoscute 

2. Dezvoltarea abilităților de calcul matematic  
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3. Dezvoltarea abilităților de relaționare și a comportamentelor emoționale 

4. Dezvoltarea  unor competențe cognitive (memorare, gândire logică, stabilirea de relații cauză-efect) 

 

Domenii de intervenție recomandate: 

Domeniul cognitiv  

Obiective pe 

termen scurt  

               Metode și mijloace 

didactice  

Perioada de 

timp  

 Criterii de evaluare  Metode și 

instrumente de 

evaluare  

Să identifice 

literele 

alfabetului 

( b, p, d, t, ș, ț, 

z, v, h, j, x, y, 

g, f, ă, â, î) 

 

 

 

 

Să citească 

cuvinte din 2-3 

silabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Să formuleze 

propoziții 

simple  

 

 

Exerciții și jocuri de dezvoltare a 

auzului fonematic, de 

conștientizare a legăturii între 

fonem și semnul grafic 

corespunzător  

- Să „ citească” imagini și să 

depisteze sunetele inițiale 

- Să identifice litere într-o ordine 

aleatorie  

 

- Să citească silabele după o 

analiză fonematică a acestora – 

realizarea sensului 

- Să stabilească nr de silabe dintr-

un cuvânt  

- Să citească silabe din 3 litere 

 - Să citească un cuvânt din 2 

silabe  

- Să recunoască sunetele (literele) 

dintr-un cuvânt și să-l citească 

 

- Să denumească obiectele din 

imagini  

- Să formuleze propoziții folosind 

cuvintele găsite, urmărind 

imaginea în care a depistat 

5 luni, cu 

prelungire 

după caz  

Identifică și 

recunoaște literele  

Depistează sunetele 

inițiale  

Diferențiază literele 

mari de cele mici  

 

 

 

 

Recunoaște sunetele 

într-o silabă 

Citește silabe din 2-3 

litere  

Identifică literele/ 

sunetele dintr-un 

cuvânt  

 

 

 

 

Formulează 

propoziții din 2-3 

cuvinte observând 

imaginile 

Citește propoziții din 

Evaluarea 

orală va alterna 

cu cea scrisă, 

elevul transcrie 

și copiază 

corect. 

 

 

 

 

Pentru fixare 

se vor relua de 

mai multe ori 

anumite litere. 

Se vor folosi 

texte din 

abecedar, texte 

cunoscute deja, 

cu care eleva 

operează cu 

siguranță. 

 

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să identifice 

grupuri de 

litere (ce, ci, 

ge, gi, che, chi, 

ghe, ghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să scrie corect 

după dictare 

literele 

alfabetului și 

grupurile de 

litere 

 

 

 

 

 

cuvântul  

- Să citească propoziții simple  

- Să recunoască o propoziție într-

un text dat  

- Exerciții de înțelegere a sensului 

propoziției (prin întrebări 

ajutătoare) 

 

- Exerciții de depistare a 

grupurilor în cuvinte scrise  

- Exerciții orale de dezvoltare a 

auzului fonematic și de 

recunoaștere a legăturii între 

grupul scris și sunetul respectiv 

- Exerciții de citire a grupurilor 

- Exerciții de citire a silabelor ce 

conțin grupuri 

- Exerciții de citire a cuvintelor ce 

conțin aceste grupuri 

- Formulare de propoziții  

- Exerciții de găsire a cuvintelor 

ce conțin grupuri de litere  

 

- Exerciții de scriere (transcriere, 

copiere) a literelor și grupurilor  

- Exerciții de scriere a acestora 

după dictare 

- Exerciții de scriere a unor silabe 

cu literele amintite și a grupurilor 

de litere 

- Exerciții de completare a unor 

silabe cu litere, grupuri  

- Exerciții de scriere a unor 

cuvinte din 2-3 silabe 

2-3 cuvinte 

Recunoaște în text 

propozițiile  

Răspunde în 

propoziții 

 

 

 

Identifică în cuvinte 

date grupurile  

Face legătura între 

sunet și grup 

Citește silabe/ 

cuvinte în care apar 

grupurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrie grupuri și 

litere 

Scrie după dictare  

Completează cuvinte 

cu litere, silabe și 

propoziția cu un 

cuvânt 

Transcrie selectiv 

după indicii date 

Scrie propoziții 

simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri și cu 

reactualizarea 

legăturii între 

grup și sune 

 

Probe scrise  
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Să scrie 

numere în 

concencernul 

 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

Să efectueze 

operații 0-100 

fără trecere 

peste ordin și 

- Exerciții de transcriere a 

cuvintelor  

- Exerciții de scriere a denumirii 

unor obiecte familiare 

- Exerciții de scriere a cuvintelor 

pe silabe 

- Formularea unor propoziții cu 

cuvinte date și scrierea acestora 

cu sprijin  

- Exerciții de scriere a 

propozițiilor respectând 

majuscula și punctul 

- Exerciții de scriere a 

propozițiilor formulate oral 

- Exerciții de citire a cuvintelor/ 

propozițiilor  

- Să așeze corect în pagina 

caietului ( tip I )  

 

- Să recunoască sistemul 

pozițional de scriere a numerelor 

formate din ZU 

- Să numere în ordine crescătoare  

- Să recunoască locul unui număr 

într-un șir (vecinii) 

- Să compare numere vecine  

- Să scrie numere dictate  

- Să descompună numere în zeci 

și unități 

 

- Exerciții de recunoaștere a 

semnelor +și- 

- Să efectueze calcule orale  

- Să efectueze calcule în scris 

Cunoaște și aplică 

regulile de scriere a 

propoziției 

Scrie nume de 

persoane  

Scrie propriul nume  

( nume de familie, 

prenume, clasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește numerele 

Numără crescător  

Compară și numește 

vecinii 

Scrie numerele 

dictate 

 

 

 

 

 

Citește corect 

exercițiile, fără a 

confunda + cu – 

Rezolvă operații cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluări orale, 

alternate cu 

cele scrise  

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 
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cu trecere 

peste ordin  

 

 

 

 

Să rezolve 

probleme cu o 

singură 

operație 

- Exerciții de citire a operațiilor 

cu numere  

- Să verbalizeze calculele 

- Să utilizeze corect materialul 

didactic  

 

- Exerciții de învățare a tehnicii 

de calcul 

- Exerciții de calcul în scris 

sprijin  

 

 

 

 

 

Rezolvă cu sprijin o 

problemă practică  

Recunoaște operația  

Rezolvă individual 

probleme desenate 

Scrie rezolvarea   

fișe de lucru 

Aprecieri 

stimulative  

 

 

 

Probleme 

desenate  

Probe orale și 

scrise   

 

Domeniul de intervenție : Socio- afectiv – emoțional  

 

Obiectivele  Metode și mijloace didactice  Perioada de 

timp 

Criterii de evaluare  Metode și 

instrumente de 

evaluare  

Să colaboreze cu 

colegii în 

rezolvarea unor 

sarcini de grup  

 

Să participe la 

jocuri de echipă  

- Încadrarea elevei într-un grup de lucru  (periodic) și 

încredințarea unor sarcini pe măsură  

- Exprimarea unei opinii, păreri asupra unor lucruri  

cunoscute elevei 

- Povestirea unor fapte, întâmplări personale  

- Să respecte voluntar regulile jocului 

 Desenează  

 

C 

Povestește  

 

Se integrează în grupul 

de joacă 

Activitate 

practică  

Evaluări orale  

 

 

 

 

Activități 

extrașcolare 
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Program de intervenție personalizat- clasele V-VII 

Disciplina Istorie. 

Prisacariu Florica 

 Liceul Teoretic Peciu Nou, județul Timiș 

Numele şi prenumele elevului(ei): 

Data şi locul naşterii:  

Domiciliul:  

Şcoala/instituţia:  

Echipa de lucru: 

- Profesorii clasei  

- prof.psiholog:  

- părinţii. 

 

Probleme cu care se confruntă elevii Priorități pentru anul școlar 

2020-2021 

Nu reușește să scrie după dictare 

Are un scris ilizibil, încât nu și-l descifrează  

Citește foarte greu, iar termenilor mai dificili 

nu le înțelege valoarea în frază 

Nu înțelege suficiente noțiuni simple, astfel 

încât nu poate opera cu acestea 

Recunoaște operațiile, fenomenele, 

proprietățile simple și le poate explica 

individual, dar nu și relațiile de cauzalitate și 

nici interdependența acestora, având problem 

de transfer intra și transdisciplinar. 

Este mereu în urma colegilor săi 

 

 

 

 

 

 

Aplicarea unui tratament diferențiat în funcție 

de aptitudinile elevului, competențele 

dobândite, voința de implicare personal și a 

părinților, existența unui profesor de sprijin 

specializat. 

Însușirea termenilor și conceptelor, specifice 

disciplinei ISTORIE, la nivelul minimei 

performanțe cerute de programa școlară. 

Întocmirea mai multor fișe de lucru adaptate 

nevoilor personale și nivelului intellectual al 

elevului 

Delegarea unui coleg de clasă pentru a-i 

asigura tutoratul și pregătirea acestuia în acest 

scop de către professor. 

Organizarea la nivelul școlii a unor activități 

pentru prevenirea și combaterea dezinteresului 

față de învățătură. 
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 Clasa a V-a. 

 Obiective operaționale: 

• Utilizarea coordonatelor de timp și de spațiu. 

• Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui fenomen sau proces istoric. 

• Asumarea și utilizarea unor roluri specifice în activitatea de grup. 

• Utilizarea unor noi tehnici de învățare. 

 

 

Conținuturi 

Metode și mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de apreciere a 

progresului 

Metode de evaluare 

Alfabetul 

istoriei 

 

 

 

 

Preistoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientul Antic 

 

 

 

 

Grecia Antică 

 

 

 

Roma Antică 

 

 

Lumea 

medievală 

Conversația 

Lucrul cu manualul 

Exercițiul, repetiția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea, exercițiul, 

conversația, 

comparația, știu, 

vreau să știu, învăț, 

studiul individual 

Înțelegerea scopului disciplinei 

ISTORIE, definirea acesteia cu 

propriile cuvinte. 

 

Enumerarea celor 5 epoci istorice. 

Exemplificarea celor trei tipuri de 

izvoare istorice. 

 

Înțelegerea evoluției speciei umane, 

așa cum este descrisă de teoriile 

științifice. 

 

Înțelegerea mediului de viață și 

enumerarea unor caracteristici ale 

civilizațiilor antice. 

 

Descrierea, cu propriile cuvinte, a 

moștenirii civilizațiilor antice. 

 

Cunoașterea raportului de diferențe 

între legende și adevăr istoric. 

 

Studierea hărților istorice, situarea 

în timp și în spațiu a unui fenomen 

istoric. 

 

Enumerarea principalelor 

monumente ale Antichității. 

Înțelegerea structurii și trăsăturilor 

societății medievale. 

Descrierea și reprezentarea 

domeniului feudal. 

Evaluare orală. 

 

Evaluare alternativă- 

prezentarea un rebus 

cu tematică istorică. 

 

 

 

 

 

 

Evaluare scrisă. 

 

 

 

Asumarea unor roluri 

în proiectele de grup.  

Interevaluarea-

tutoratul asigurat de 

un elev cu posibilități 

intelectuale mai mari. 

 

Realizarea unor 

desene sau machete 

după monumente 

istorice.  

Întocmirea unui 

portofoliu personal. 

 

Evaluare scrisă, orală. 
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Clasa a VI-a. 

Obiective operaționale: 

• Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice. 

• Utilizarea adecvată a termenilor istorici în prezentarea unui proces istoric. 

• Asumarea cooperării în grupuri de învățare. 

• Utilizarea resurselor multimedia pentru studiu. 

 

 

Conținuturi 

Metode și mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de apreciere a 

progresului 

Metode de evaluare 

 

Epoca Modernă 

 

 

 

 

 

Călători și 

călătorii 

 

 

 

 

 

Renașterea și 

umanismul 

 

Reforma 

religioasă 

 

 

Monarhii 

absolutiste și 

constituționale 

 

Revoluțiile 

Epocii Moderne 

 

 

 

 

Conversația 

Lucrul cu manualul 

Exercițiul, repetiția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea, exercițiul, 

conversația, 

comparația, știu, 

vreau să știu, învăț, 

studiul individual 

Înțelegerea schimbărilor care au 

intervenit la începutul Epocii 

Moderne, trecere de la 

feudalism (economie naturală) 

la capitalism (economie de 

schimb) 

 

Enumerarea a 5 călători pe 

oceane în secolul al XV-lea. 

 

Prezentarea, cu propriile 

cuvinte, a concepției geografice 

a europenilor în urmă cu 5 

secole. Idenficarea lumii 

cunoscute pe hărțile din atlas. 

Înțelegerea, la un nivel 

minimal, a mișcărilor culturale 

și religioase de reformare a 

societății în secolele XV-XVIII. 

 

Comparația între cele două 

tipuri de monarhie pe baza 

afirmației „Regele domnește, 

dar nu guvernează”. 

 

Enumerarea mișcărilor 

revoluționare din secolele 

XVII-XIX. 

Evaluare orală. 

 

Evaluare alternativă- 

prezentarea un rebus cu 

tematică istorică. 

 

 

Realizarea unei 

machete după corabia 

cu care a fost cucerită 

lumea în secolele XV-

XVI. 

 

Folosirea Internetului 

pentru studiu 

individual. 

Identificarea unor site-

uri cu tematică istorică. 

 

Evaluare scrisă. 

 

Asumarea unor roluri 

în proiectele de grup.  

Interevaluarea-tutoratul 

asigurat de un elev cu 

posibilități intelectuale 

mai mari. 

Întocmirea unui 

portofoliu personal. 
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Clasa a VII-a. 

Obiective operaționale: 

• Recunoașterea evoluției/involuției unui spațiu istoric în diferite perioade de timp. 

• Rezolvarea în echipă a unor situații- problemă pe baza surselor. 

• Descriera relațiilor dintre personalități și grupuri umane în desfășurarea faptelor istorice. 

• Realizarea în echipă a unei prezentări cu mijloace digitale. 

 

 

Conținuturi 

Metode și mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de apreciere 

a progresului 

Metode de evaluare 

 Primul război 

mondial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea 

interbelică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al doilea război 

mondial 

 

 

 

 

Lumea 

contemporană 

Conversația 

Lucrul cu manualul 

Exercițiul, repetiția,  

Problematizarea, 

Implicarea în 

dezbateri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea, exercițiul, 

conversația, 

comparația, știu, 

vreau să știu, învăț, 

studiul individual 

Înțelegerea caracteristicilor 

noului tip de război practicat în 

WWI. Enumerarea noilor 

tipuri de arme. Identificarea 

alianțelor și a marilor puteri 

mondiale. 

Prezentarea, cu propriile 

cuvinte a contextului și 

consecințelor primului război 

mondial. 

 

Utilizarea în diferite contexte a 

termenilor armistițiu, 

antebelic, interbelic, criză 

economică, economie de 

consum, democrație, 

totalitarism, postbelic. 

 

Înțelegerea premiselor care au 

dus la izbucnirea WWII. 

Utilizarea termenilor de 

genocid sau Holocaust. 

Înțelegerea configurației lumii 

după al doilea război mondial. 

Utilizarea lucrului cu hărțile 

istorice, familiarizarea cu 

geopolitica. 

 

Descrierea, cu propriile 

cuvinte, a problemelor lumii 

contemporane.  

Evaluare orală. 

 

Evaluare alternativă- 

prezentarea un rebus cu 

tematică istorică. 

 

 

Realizarea unor 

prezentări power point. 

 

 

Folosirea Internetului 

pentru studiu individual. 

Identificarea unor site-

uri cu tematică istorică. 

 

Realizarea machetei 

unui tanc sau a unui 

automobil de epocă. 

 

Evaluare scrisă. 

 

Asumarea unor roluri în 

proiectele de grup.  

Interevaluarea-tutoratul 

asigurat de un elev cu 

posibilități intelectuale 

mai mari. 

Vizionarea de 

documentare sau filme 

de epocă. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Ştefan Ramona Mirela 

Unitatea: G.P.P. Nr.5, Slatina 

 

 

Numele și prenumele beneficiarului:  

Data și locul nașterii : 

Domiciliul:  

Școala / instituția:  

DIAGNOSTIC: Întârziere psihică, Sindrom Piramidal Sechelar, Dislalie, Tulb. Hiperchinetică cu crize 

de agitație/Grad Handicap Accentuat 

Echipa de lucru: 

- educatoare: Ştefan Ramona Mirela 

- logoped:  

- psiholog:  

- părinții 

Problemele cu care se confruntă elevul (rezultatele evaluării complexe) : 

- nu comunică arătând în permanență o stare de absență totală la de la tot ce  se întâmplă în sala de clasă 

- lipsa atenţiei, a concentrării  

- înțelege noțiuni simple pentru perioade scurte de timp, neputând să le reproducă după aproximativ 10 

minute 

- obosește foarte repede 

- este incapabil să-și termine sarcinile de lucru 

În urma evaluărilor periodice aplicate am constatat că prezența unei fetițe în preajma sa (copil cu 

probleme de comunicare și integrare), îl motivează și ar putea constituii un adevărat punct de sprijin în 

activitatea recuperatorie. De asemenea, dacă te adresezi personal şi cu voce scăzută, se mobilizează şi 

încearcă să rezolve sarcina cerută.  

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

OBIECTIVELE PLANULUI: 

• Recuperarea decalajelor prin activităţi suplimentare aplicate personalizat şi prin terapie 

psihopedagogică; 

• Prevenirea apariţiei prejudecăţilor la copiii din grupă şi înlăturarea celor formate, 

• Cultivarea atitudinii pozitive faţă de membrii colectivului prin educarea capacităţii de relaţionare 

a copilului cu C.E.S.; 

• Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor 

dintre copilul cu nevoi speciale şi restul grupei.  

Măsuri intreprinse: 

• propunere de acţiuni concrete de integrare; 

• antrenarea părinţilor copiilor din grupă în programul ,, Educaţi aşa!,, 

• lectorate cu părinţii; 
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• discuţii individuale de câte ori apar probleme; 

• colaborarea cu alţi factori educaţionali-( psihopedagog, medic de familie, părinţi); 

Continuturi: 

Domeniul cognitiv: 

• Povești terapeutice; 

• Soft-uri educaționale 

• Muzică 

Domeniul comportamental: 

• Soft-uri educaționale 

• Exerciții fizice 

Domeniul emoțional:  

• Povești terapeutice 

• Soft-uri educaționale 

Domeniul psiho- motor: 

• Exerciții fiziceși de relaxare 

Metode si mijloace de realizare:  

• audiții musicale 

• discuții libere 

• lucrul în colaborare 

• jocuri în perechi 

• jocuri de echipă 

• jocuri de rol 

• aprecieri stimulative 

• activități practice 

• jocuri care aprofundează cunoașterea regulilor clasei 
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Perioada de interventie: 

• An școlar 2020-2021 

Criterii minimale de apreciere a progreselor: 

• Să se mărească timpul de intervenție în sarcinile date la clasă; 

• Să fie motivată în realizarea unei sarcini, prin recompensare; 

• Să manifeste siguranță în situații de învățare-evaluare, prin aprecieri verbale din partea 

colegilor și învățătoarelor; 

• Să –i creștem stima de sine 

• Să i se capteze atenția și să i se mențină timp de 10 minute; 

• Să reușească să comunice efficient și să facă echipă cu colegul de bancă 

Metode si instrumente de evaluare: 

• Observația, conversația, lucrări în colaborare, serbări, jocuri, activități în echipă, discuții cu 

părinții 

EVALUAREA PERIODICĂ 

Observație: 

 Starea emoțională a elevului se schimbă atunci când nu mai este supravegheat, acesta rămâne 

cu privirea într-un punct fix, total absent la tot ce se întâmplă în jurul lui, ceea ce duce la 

abandonarea activității.  Nu își deranjează  colegii, însă în prezența fetiței cu care el se înțelege, le 

distrage atenția prin jocurile întreprinse : se întind pe sub mese, aleargă, imită animale etc. . Nu poate 

susține o activitate  pentru un interval de timp mai îndelungat. 

Obiective realizate:  

• Formarea și dezvoltarea unor comportamente adaptative în relația cu colegii și cu adulții; 

• Formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare verbal și nonverbal și a unei atitudini 

civilizate în relațiile cu colegii; 

• Formarea imaginii de sine , a stimei 

• Exersarea și dezvoltarea proceselor gândirii, atenției, limbajului; 

Dificultati întâmpinate: 

• nu reușeșete să țină minte  mai mult de 10 minute cunoștințele noi predate, având o slabă 

putere de concentrare nu duce la bun sfârșit sarcinile date. 

Metode cu impact ridicat: 

• pozitiv: activitatea în pereche: elev-educator, conversația, aprecieri stimulative 

• negativ: activitatea independentă 

Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutică (în functie de rezultatele evaluarilor 

periodice) :  

• De 2 ori /săptămână se vor realize ședințe cu psihoterapeutul, revizuindu-se de fiecare data 

programul de intervenție 

• 2-3 ore / săptămână –ședinte cu consilierul școlar 

Recomandari particulare: 

• Sarcinile propuse spre rezolvare să fie diversificate și să nu necesite timp îndelungat pentru 

rezolvarea lor; 

• Exerciții practice de stimulare a atenției, povești terapeutice, soft-uri educaționale care să-i 

mențină puterea de concentrare și atenția timp de 20 de minute 
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• Elevul să fie cooptat în grupuri în care să demonstreze colegilor că și-a însușit noțiunile 

predate în ziua respectivă, deținând totodată poziția de lider. 

• Va fi necesar ca periodic să se elaboreze programe de intervenție personalizate. 

• Este necesară colaborarea cu consilierul școlar pentru cunoașterea intereselor elevului. 

• Lungimea sarcinii – sarcini scurte, cu pause între activități 

• Alternarea tipului de activitate 

• Oferirea de feedback – de la învățător sau un coleg 

Rolul și modul de implicare a părinților în program: 

• Se va recomanda părintilor să țină legătura zilnic cu școala și sărealizeze acasă exerciții de 

relaxare, să-i prezinte povești terapeutice și să aplice soft-uri educaționale pentru captarea 

atenției timp mai îndelungat. 

• Să mențină legătura cu psihoterapeutul și cu consilierul școlar 
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Program de intervenție pentru un copil cu tulburări de limbaj 

Studiu de caz 

Prof. înv. preșcolar Cherciu Marioara 

Grădinița cu P.P.Nr.15, Focșani, Vrancea 

 

Istoricul cazului: 

Nume:V. O. 

Gen: feminin 

Vârsta: 4 ani 

Problema: tulburări de limbaj 

Scopul acestui program de intervenție este: Proiectarea și implementarea unor programe de 

intervenție cu valoare „de bune practici” care să contribuie la îmbunătățirea performanțelor 

preșcolarilor cu tulburări de limbaj.Programul  propus este fundamentat pe ideea că este necesar să 

găsim  modalități de a asigura progresul preșcolar necesar pentru copiii diagnosticați cu tulburări de 

limbaj 

     Obiective: 

- Dezvoltarea unei pronunții corecte a sunetelor; 

- Formarea și dezvoltarea auzului fonematic; 

- Ameliorarea și înlăturarea unor defecte de pronunție specifice copilăriei; 

- Dezvoltarea unui limbaj cursiv, coerent, expresiv. 

Ipoteza: 

- Proiectarea și aplicarea unor programe  de intervenție bazate pe jocuri didactice și jocuri – 

exercițiu care să contribuie la îmbunătățirea performanțelor lingvistice. 

 

Simptomatologie/ manifestare : 

Otilia este crescută de ambii părinți într-o familie ce nu este legal constituită. Prezintă 

întârziere în dezvoltarea limbajului, primul cuvânt este rostit în jurul vârstei de 1,5 ani.Părinții nu se 

ocupă de educația ei, sunt plecați mai tot timpul, iar când sunt acasă consumă alcool și fac 

scandaluri.  Otilia s-a adaptat greu la activitatea și disciplina din grădiniță din cauza tulburărilor de   

limbaj.A început să vorbească târziu în comparație cu alți copii.Vocabularul și capacitatea de 

exprimare s-au dezvoltat într-un timp prea lent.Îi creează greutăți pronunția unor cuvinte mai lungi 

sau necunoscute.Tulburările de pronunție se corectează cu dificultate deși participă regulat la toate 

activitățile, inclusiv  la cele logopedice.Învață greu cuvinte noi, nume, expresii, iar cuvintele noi nu 

se integrează în vocabularul activ.Deseori confundă cuvintele asemănătoare. Se exprimă greu, îi 

lipsește capacitatea de evidențiere a esențialului, de multe ori nu reușește să vorbească coerent despre 

o anumită temă.Vorbește incorect din punct de vedere gramatical. 

Plan de intervenție 

Obiective pe termen scurt: 

- Să emită sunete care ridică probleme mari în pronunție; 

- Să formuleze propoziții simple; 

- Să-și îmbogățească vocabularul cu noi cuvinte; 

- Să folosească corect singularul și pluralul substantivelor; 

- Să folosească corect adjectivele; 

- Să folosească corect verbele în vorbire; 

- Să-și formeze capacitatea de a percepe frumusețea și armonia limbii; 

- Să-și dezvolte capacitatea de exprimare nuanțată, respectarea în vorbire a pauzelor, 

intonațiilor, intensității și ritmului. 

Obiective pe termen lung: 

- Dezvoltarea capacității lingvistice; 
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- Dezvoltarea capacității de exprimare în propoziții; 

- Determinarea volumului vocabularului și fluidizarea vorbirii; 

- Cultivarea vorbirii fluente și expresive; 

Echipa de intervenție: logoped, educatoare. 

Familia nu participă și nu susține programul de intervenție. Logopedul i-a stabilit un program 

săptămânal, pe care trebuie să-l respecte. 

                        Derularea programului de intervenție 

   Durata intervenţiei: 6 luni (noiembrie 2018- aprilie 2019) 

În cercetarea de față am studiat și investigat,  prin mijloace experimentale și pedagogice dezvoltarea 

limbajului oral al fetiței și a dificultăților pe care le întâmpină în însușirea unui limbaj corect și 

coerent.Copiii își însușesc progresiv limba și tehnica vorbirii pe baza imitării modelelor de vorbire 

ale celor care se  ocupă de creșterea și educația lor. Dificultățile firești ale procesului de însușire a 

limbii sunt învinse treptat de copii sub influența adulților printr-o acțiune continuă de corectare a 

vorbirii de către aceștia. 

Evaluare inițială a constat într-un set de probe: 

1. Proba pentru evaluarea limbajului evaluarea capacității lingvistice- pronunția 

Obiectivul urmărit: verificarea capacității copiilor de diferențiere formati- perceptivă a 

sunetelor și a unor grupe de sunete și a constat în: 

o Recitarea unei scurte poezii ; 

o Citirea unor imagini cu grupuri de sunete: ce, ci, ge, gi, ea, oa, eau. 

2. Probă pentru sesizarea capacității copiilor de exprimare în propoziții, am realizat-o prin: 

o Discuții libere despre familie- cu suport intuitiv. 

3. Probă pentru determinarea volumului vocabularului și fluidizarea vorbirii 

o Am realizat-o prin povestea „Fata babei și fata moșului”, de Ion Creangă,- să redea 

conținutul textului pe baza imaginii prezentate (am folosit o imagine din poveste). 

Interpretarea rezultatelor: 

Am constatat că Otilia are un vocabular sărac și inactiv, cu multe defecte de pronunție. De 

asemenea, are mari lacune în cunoștințe, priceperi, deprinderi din cauza slabei dezvoltări a proceselor 

cognitive. 

Astfel am stabilit prioritățile în planul de intervenție pentru dezvoltarea progresivă a 

limbajului, pentru corectarea deficiențelor de vorbire. 

Cele  mai adecvate modalități de însușire corectă a limbii române, la vârsta preșcolară sunt  

jocurile didactice și jocurile- exercițiu.  

Planificarea programului de intervenție la nivelul preșcolarului: 

Obiective pe termen lung: 

- Dezvoltarea capacității lingvistice; 

Obiective pe termen scurt: 

- Să emită sunete care ridică probleme mari în pronunție; 

 Activități de învățare: 

- Exerciții pentru gimnastica buzelor: ridicarea buzei superioare, buza de jos rămânând pe 

loc; lăsarea pronunțată în jos a buzei inferioare; umflarea buzelor pe rând, prin apăsarea 

aerului în cavitatea bucală; sugerea buzelor pe rând, apoi una sub alta; se fac buzele trompă, 

se mișcă la dreapta, la stănga, apoi se rotesc; umflarea concomitentă a ambilor obraji apoi 

spargerea lor prin lovire; umflarea obrajilor pe rând prin trecerea aerului din unul în altul. 

- Exerciții pentru gimnastica obrajilor: suptul obrajilor printre măsele; se srâng buzele sub 

formă de trompă, ducându-se înainte, apoi trăgându-se înapoi; rânjetul: buzele se întind 

puternic în părți, în sus odată cu comprimarea obrajilor și dezvelirea dinților; în timpul 

exercițiului se pronunță sunetele: s, z, b, m. 

- Exerciții pentru gimnastica limbii: scoaterea limbii din gură în formă de lopată, în poziție 

orizoltală și srângerea ei între dinți; cu limba scoasă și gura puțin deschisă, copilul va duce 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                              IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2815 
 

vârful limbii în sus spre nas, în jos spre bărbie, la dreapta și la stânga; lipirea limbii de cerul 

gurii și desprinderea ei cu zgomot. 

- Exerciții pentru gimnastica maxilarelor: închiderea și deschiderea gurii cu putere, 

ajutându-se de mâini; mișcarea spre dreapta și spre stânga a maxilarului inferior cu o viteză 

crescândă. 

- Exerciții pentru gimnastica mușchilor mimico-articulari: clipirea din ochi alternativ, cu 

tragerea cât mai mult înapoi a colțurilor gurii; ridicarea alternativă a obrajilor și a colțurilor 

gurii.După exercițiile de gimnastică facială și linguală am acordat o atenție deosebită 

sunetelor r, l, z, s, ș, j.î, deoarece acestea sunt mai dificil de emis de către fetiță. 

- Frământări de limbă: 

Moș, moș cocoloș , vino iute dă-mi un coș/ Gâște, gâște, ga,ga,ga, /Vreți la baltă?/ Da, da, da; 

Să cântăm: la, le, li, lo, lu; Cheamă pisica!; Zum, zum, zum/ Noi plecăm la drum/ Zar, zar, 

zar / Toți copiii sar. 

Criterii minimale pentru evaluarea progresului: 

“FĂ CA MINE!”, „ CAUTĂ CUVINTE CARE CONȚIN SUNETUL...!” 

Metode și instrumente de evaluare: proba orală 

Obiective pe termen lung: 

- Dezvoltarea capacității de exprimare în propoziții; 

Obiective pe termen scurt: 

- Să formuleze propoziții simple; 

Activități de învățare: 

 Joc didactic: Ce face... 

 Joc didactic : Completează ce lipsește; 

 Joc didactic: Telefonul fără fir; 

 Criterii minimale pentru evaluarea progresului: 

Otilia formulează greu propoziții, este ajutată și încurajată în permanență. 

Metode și instrumente de evaluare: proba orală 

Obiective pe termen lung: 

- Determinarea volumului vocabularului și fluidizarea vorbirii; 

Obiective pe termen scurt: 

- Să-și îmbogățească vocabularul cu noi cuvinte; 

- Să folosească corect singularul și pluralul substantivelor; 

- Să folosească corect adjectivele; 

- Să folosească corect verbele în vorbire 

Activități de învățare: 

Jocul didactic : “Eu spun una, tu spui multe”- prin care am urmărit formarea și 

consolidarea deprinderii de a folosi corect singularul și pluralul substantivelor, precum și de a 

alcătui propoziții corecte din punct de vedere gramatical respectând acordul dintre subiect și 

predicat. 

Sarcina didactică: găsirea formei de singular sau plural în funcție de cerința de pe jeton, 

formularea unor propoziții în care se utilizează substantivele respective.Varianta a II-a a 

jocului sau complicarea lui: grupa va fi împărțită în două echipe care stau față în față pe 

scăunele. La semnalul dat de mine, un copil dintr-o echipă spune un cuvânt- substantiv care 

indică un obiect sau mai multe obiecte. Copilul care se află în fața lui răspunde enunțând 

substantivul la numărul opus. Răspunsul bun va fi apreciat prin acordarea de buline. Devine 

câștigătoare echipa care a obținut cele mai multe buline. 

Lucrez cu Otilia individual de cel puțin trei  ori pe săptămână  după activitățile 

experiențiale, în lunile februarie- martie. 

Joc didactic: „Care culoare îți place?”, 

Joc didactic: „Cui oferim flori?”; 
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Criterii minimale pentru evaluarea progresului: 

„Descrie imaginea primită!”,” Exprimă acțiunea văzută!” 

Metode și instrumente de evaluare: proba orală, aprecieri stimulative. 

Obiective pe termen lung: 

- Cultivarea vorbirii fluente și expresive; 

Obiective pe termen scurt: 

- Să-și formeze capacitatea de a percepe frumusețea și armonia limbii; 

- Să-și dezvolte capacitatea de exprimare nuanțată, respectarea în vorbire a pauzelor, 

intonațiilor, intensității și ritmului. 

Activități de învățare: 

Jocuri –exercițiu:” Spune ce-i aceasta?”, „Spune ce face?”,  „Spune ce vezi?”, „Ce vrei să 

afli?”,” Întreabă ce vrei să știi?”,”Întreabă cînd se întâmplă?”,” Povestește ce-ai făcut ieri?”, „Cum ai 

petrecut ziua ta de naștere?”. 

Dramatizare: De-a Scufița Roșie, De-a iedul cu trei capre. 

Jocurile exercițiu care se desfășoară în acest scop au următoarea metodologie:  

- Trezirea și menținerea interesului pentru exercițiul respectiv prin elemente de joc, 

- Explicarea și demonstrarea modalității de a reda cerința legată de vorbirea adresativă, 

reproductivă, sau de expresivitate (cu toate aspectele verbale și neverbale implicate); 

- Exersarea, la nevoie, încă o dată de educatoare; 

- Exersarea de către copil, cu materiale diferite sau în situații diferite; 

Vorbirea adresativă, la preșcolari îmbracă forma numai de dialog: „Spune ce-i aceasta?”, 

„Spune ce face?”, „Spune ce vezi?” sau propoziții interogative:” Întreabă ce vrei să știi?”, 

„Întreabă ce face?”, „Întreabă cum este?”. Vorbirea reproductivă, la copiii mici îmbracă 

forma de descriere, narare, monolog și dialog.expresivitatea vorbirii este dată de intensitate, 

intonație sau nuanțare, accent, ritm sau tempo, pauză, mimică, grstică și figuri de stil. În cazul 

formării expresivității vorbirii, deprinderile se formează în cea mai mare parte prin imitație. 

În acest scop ne-am  jucat de-a „Iedul cu trei capre”, în care Otilia a interpretat fragmentul în 

care iedul cheamă pe mama- capră, bunica- capră, mătușa- capră, accentuând cuvintele care 

exprimă răsfățul, lenea, nerăbdarea. 

Toate aceste jocuri- exercițiu le-am jucat  individual cu Otilia marți, miercuri și joi în 

lunile februarie- martie, după activitățile cu întreaga grupă de copii. 

Criterii minimale pentru evaluarea progresului: 

Copilul redă prin mimică diferite stări sufletești. 

Metode și instrumente de evaluare: proba orală, aprecieri stimulative, desene. 

 Măsurarea rezultatelor obținute de Otilia  am realizat-o prin acordarea de calificative  notate 

într-o fișă de evaluare concepută de mine. 

FIȘĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ 

NUMELE, PRENUMELE: V. O. 

GRUPA: MIJLOCIE 

ANUL ȘCOLAR: 2018-2019 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: LIMBĂ ȘI COMUNICARE              

TIPUL PROBEI CALIFICATIVUL 

1. Probă pentru verificarea capacității de analiză a                   

popozițiilor, cuvințelor, silabelor și sunetelor 

Joc didactic : “Ne jucăm cu sunete, silabe, cuvinte 

și propoziții”. 

BINE 

2. Probă pentru verificarea volumului vocabularului 

Joc didactic : „Unde s-a oprit roata?” 

FOARTE BINE 

3. Probă pentru verificarea fluidității, expresivității și BINE 
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creativității limbajului 

Joc didactic : „Telefonul” 

 

Autoevaluarea: 

În prezentul studiu de caz am încercat o nouă abordare a unor aspecte ale procesului de 

învățământ din grădiniță, cu scopul de a confirma importanța programelor de intervenție cu valoare 

de „bune practici “, menite să contribuie la îmbunătățirea performanțelor copiilor preșcolari cu 

tulburări de limbaj. 

În urma evaluării inițiale am notat dificultățile pe care le întâmpină, am proiectat și 

implementat un program de intervenție pentru  dificultăți de limbaj pentru o fetiță de 4 ani, din grupa 

mijlocie, de grădiniță. După etapa de finalizare și interpretare a rezultatelor am observat o diminuare 

a dificultăților de limbaj. Datele și rezultatele activității au confirmat pe deplin ipoteza de lucru de la 

care s-a pornit. 

Dificultățile întâlnite în procesul de însușire a limbii sunt învinse treptat de fetiță sub 

influența educatoarei și printr-o acțiune de corectare a vorbirii de către aceasta. 

Prin jocurile didactice și jocurile- exercițiu am reușit să influențez limbajul Otiliei, sub 

aspectul acumulării cantitative și calitative ale vocabularului, dar și o exprimare mai fluentă, cursivă 

și expresivă, deși familia nu a dorit să participe la programul de intervenție. Am reușit să-i câștig 

încrederea Otiliei și s-o fac să colaboreze cu mine dar și cu logopedul, ca să poată recupera 

întârzierile.  

Și ca o direcție ce trebuie urmată, în activitățile cu preșcolarii care prezintă dificultăți de 

învățare: proiectarea și împlementarea acestor programe de  intervenție trebuie  să aibă un caracter 

mult mai flexibil, avînd în vedere că se realizează în funcție de diagnosticul și prognosticul evoluției 

acestora pe termen scurt și pe termen lung. Proiectarea activităților  pentru acești copii trebuie să aibă 

un grad de relativitate mai mare și să existe posibilitatea revizuirii programului în funcție de ritmul 

recuperării și de gradul de asimilare a cunoștințelor și deprinderilor evaluate, după o anumită 

perioadă de timp. 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

      Profesor învățământ preșcolar și primar Obeadă Sanda Școala Gimnazială 

Nr.27/Structură G.P.P.Nr.3 

Timișoara,Timiș. 

   Profesor învățământ preșcolar Ungurean Loredana Luminita Școala Gimnazială 

Nr.27/Structură G.P.P.Nr.3  

Timișoara,Timiș 

 

 

I. Informații de bază-confidențiale 

Numele și prenumele copilului : A.I-C.I.M 

Data nașterii : 12.x.2009 

Unitatea : Școala Gimnazială nr.27 Timișoara- Grădinița P.P. nr.3 

Domiciliu: X 

Tata: I.   vârsta : 32 ani,   profesia: muncitor 

Mama: C.,   vârsta :28 ani,  profesia : casnică 

Alte date despre familie : nu mai are frați. 

Echipa de intervenție : Educator/ Logoped/  Psiholog/ Medic 

Educatoare: PROF. UNGUREAN LOREDANA/PROF.OBEADA SANDA 

Alte persoane implicate în program:familia 

Data de elaborare a programului: 10.12.2020 

Data de desfășurare a programului: 3 luni 

II. Starea actuală a copilului 

Sector de referință: întârziere în dezvoltarea limbajului 

Comportament cognitiv: 

 limbaj și comunicare: vocabular sărac, posibilități de exprimare reduse, tulburări semantice 

reduse. 

 matematică :dificultăți de însușire a conceptului de număr. 

Autonomie personală și socială : 

 aria de autoservire: schema corporală este realizată relativ slab, deprinderi de igienă 

personală și de păstrare a sănătății sunt parțial dezvoltate. 

 aria de socializare: conduite și atitudini dominate de infantilism afectiv și stări de afectivitate 

contradictorii, posibilităti bune pentru dezvoltarea atitudinilor de relaționare. 

Psihomotricitatea: dificultăți de orientare, organizare și structurare spațială și temporală. 
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III. Evaluare inițială 

Instrumente folosite în evaluare: testul de motricitate generală Ozeretski, Testul Binet-Simon, 

probe pentru cunoașterea vârstei psihologice a limbajului, probe curriculare, chestionare pentru 

familie, convorbire individuală și în grup, obesrvația spontană și dirijată. 

Diagnostic : 

 -medical : - 

 -psihologic: întârziere în apariția și dezvoltarea limbajului, stări de discordanță afectiv 

relațională. 

 -psihopedagogic: prezintă nevoia de afecțiune, de intregrare, de modele socio -umane, și de 

sprijin permanent din partea celorlalți. 

 -pedagocic: adaptare inferioară la cerințele programelor pentru preșcolari. 

Capacități-competențe-abilități-lacune-nevoi: capacități relativ bune de învățare comportamentală 

prin imitație, posibilități relativ bune de comunicare orală, gestuală, expresivă; identifică cu ușurință 

situațiile sociale care pot să-i aducă beneficii; toleranță scăzută la frustrare, nevoie de identificare, 

nonconformism, relaționare încordată, carențe afective și lipsa unor repere morale, nevoie de 

valorizare și recunoaștere socială, slabă coordonare psihomotrică. 

IV. Delurarea programului de intervenție. 

Domeniul de intervenție: terapia tulburărilor de limbaj. 

Motiv de referință: diminuarea dizabilităților printr-un antrenament continuu și gradat pentru 

aducerea subiectului la un nivel mai bun de funcționalitate psihică generală, pentru a putea dobândi o 

experiență cognitivă superioară. 

Scopul programului de intervenție: efectuarea unei game variate de exerciții prin intermediul unor 

acțiuni simple, accesibile și în ritm propriu atât la grupă cât și individual în cadrul orelor de terapie 

pentru îmbogățirea limbajului, dezvoltarea înțelegerii și atitudinilor pozitive de relaționare în grup. 

Obiective pe termen scurt: 

1.Formarea abilităților de înțelegere  

2.Dezvoltarea auzului fonematic 

3.Dezvoltarea capacității de a verbaliza întâmplările trăite și cunoștințele însușite 

4.Dezvoltarea capacității de a transforma cuvinte prin înlocuiri de sunete sau silabe 

5.Activizarea vocabularului pasiv 

6.Formarea capacității de a formula propoziții simple și dezvoltate. 

Nivelul de plecare: nediferențierea sunetelor în cadrul cuvintelor, insuficienta dezvoltare a receptării 

sunetelor transmise din limbajul interior și cel exterior, necunoașterea semnificației multiple pe care 

o au cuvintele, capacitate redusă de formulare a propozițiilor. 
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V. Evaluare finală 

Criterii de evaluare : 

Minimale: îmbogățirea și activizarea vocabularului, stabilirea locului sunetului în cuvânt și a 

cuvântului în propoziție, folosirea cuvintelor care exprimă însușirile sau raporturile dintre obiecte și 

fenomene. 

Maximale: dezvoltarea capacității de a povesti în succesiune logică ceea ce a auzit și a văzut, 

folosirea corectă a cuvintelor cu caracter abstract sau generalizator. 

Instrumente de evaluare: teste standard, teste criteriale, convorbirea individuală și de grup, observația 

spontană și dirijată, testul Zazzo. 

VI. Concluzii: evaluarea rezultatelor obținute după aplicarea acestui program au evidențiat o 

reducere parțială a disonanței afectiv relaționară, atingerea unor obiective și o relativă dezvoltare a 

limbajului 

VII. Recomandări: folosirea testului situațional, subiectul să fie pus în situații de viață cotidiană 

reale, în cadrul tuturor activităților, subiectul să fie stimulat pozitiv pentru dezvoltarea motivației 

intriseci privind activitatea de învățare-terapie, să i se dea subiectului sarcini gospodărești în grupă și 

familie, continuarea programului de terapie. 

Obiective 

pe termen 

scurt 

Obiective 

operaționale 

Sarcina de învățare Metode Mijloace  Evaluare Termeni de 

realizare 

Formarea 

abilității 

de 

înțelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltare

a auzului 

fonematic 

 

 

 

 

 

 

-să repete 

sunetele 

auzite  

-să imite 

suntele din 

natură; 

-să execute 

comisioane 

simple ; 

-să execute 

comenzi 

simple. 

 

 

Să pronunțe 

silabe 

opuse, să 

identifice 

sunetele 

dintr-o 

silabă/ 

cuvânt, să 

despartă în 

Imitarea sunetelor 

din natură în 

șoaptă, în ritm 

prelungit,  

solicitarea 

copilului de a 

executa diferite 

comsioane simple 

și verbalizarea 

acțiunilor. 

 

 

 

 

Pronunțarea unor 

serii de silabe 

opuse luate din 

cuvinte paronime: 

pa-pe-pi-po-pu-pa; 

ba-be-bi-bo-bu-ba. 

Identificarea 

poziției sunetelor 

într-o silabă sau 

Demonstrația 

explicația 

Exercițiul 

Jocuri 

onomatopeice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul silabelor  

Exercitiul 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

Obiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

colorate 

Obiecte 

Alfabeta

r 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 
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Dezvoltare

a 

capacitătii 

de 

verbaliza 

întâmplări 

trăite și 

cunoștințe 

însușite 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltare

a 

capacității 

de a 

transforma 

cuvinte 

silabe 

cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să 

povestească 

cu ajutorul 

imaginilor, 

să relateze o 

întâmplare 

trăită.  

 

 

 

 

Să 

formuleze 

cuvinte 

după silaba 

de reper 

cuvânt. 

Introducerea 

sunetelor în 

silabe/cuvinte, 

exerciții de 

desparțire în silabe 

a unor cuvinte. 

 

 

 

Relatarea unor 

povești cunoscute 

cu și fără ajutorul 

imaginilor, 

ordonarea 

imaginilor dintr-o 

povestire ascultată. 

Povestirea unor 

întâmplări sau 

activități 

desfășurate 

 

 

 

Exerciții de 

transformare a 

unor cuvinte prin 

înlocuiri de sunete 

sau silabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

din 

povești, 

imagini 

cu 

momen-

tele 

zilei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabeta

r și 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

interme- 

diară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

finală 
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STUDIU DE CAZ – tulburări de comportament 

Amorăriți Elena 

C.S.E.I. Suceava 

Date de identificare 

Numele și prenumele elevului: M.C. 

Data nașterii:  

Domiciliul: jud. Suceava 

Școala: C.S.E.I. Suceava 

Clasa: a VIII-a, an școlar 2020-2021 

Date privind situația familiei elevului: 

Tatăl: M., nu are serviciu stabil 

Mama: M., casnică 

Părinții sunt căsătoriți din anul 2004  iar familia este compusă  din 5 membri: tatăl,  mama și 

trei copii; locuiesc împreună cu bunica din partea tatălui. Elevul participă activ la viața de familie, se 

deplasează des la o stână unde petrece mult timp. 

Există interes din partea părinților față de activitatea școlară a elevului. Tatăl se implică mai 

mult în educația elevului, el este prezent la ședințele cu părinții. Părinții au studii medii dar vor ca 

elevul să învețe cât mai bine. Există și unele dificultăți privind condițiile de trai: locuiesc cu bunica, 

în două camere. Elevul participă frecvent și la treburile gospodărești, are propriile responsabilități; 

nu are însă posibilități de a merge la un spectacol, sală de lectură etc. 

Elevul este bine dezvoltat fizic, starea de sănătate este bună; prezintă însă retard mintal 

mediu, cu tulburări de conduită (D.M. I, QI=45).  Manifestă crize de agitație psihomotorie, cu 

heteroagresivitate, motiv pentru care este în evidența medicului P.I. – neurologie-psihiatrie. 

 În cadrul  lecțiilor nu este activ, nu este dornic de afirmare, nu își duce la îndeplinire toate 

sarcinile primite. Nu deține suficiente cunoștințe matematice, abilități practice. Nu îi place să citescă. 

Ca stil de muncă se observă pregătirea inegală, inconstantă, cu nivel de preocupare și randament 

variabil.  Nu este atras de activitățile desfășurate în clasă sau  în afara acesteia, nu dă dovadă de  

interes. Îi place să participe la serbările școlare dacă este solicitat. Este dezaprobat de colegi pentru 

comportamentul impulsiv de care dă dovadă de cele mai multe ori. 

 De regulă este agitat, violent verbal și fizic uneori,  nu se concentrează, memorează relativ 

greu informațiile, înțelege și explică greoi relațiile esențiale, se exprimă relativ corect, omite litere în 

scris, are un vocabular  mediu dezvoltat, are înclinații spre arte plastice. Este sincer uneori, are relativ 

ușor încredere în ceilalți, nu are delicatețe în relațiile interumane. Nu prezintă spirit de inițiativă, simț 

critic și exigență în muncă, este modest. Intră în stări conflictuale cu colegii, absentează mult. 

Achizițiile școlare sunt medii: dexteritate manuală redusă, memorie de lungă durată slabă, limbaj 

inadecvat mediului școlar, motivație slabă, extrinsecă. 

 

Strategii de intervenție ale dirigintelui: 

1. Identificarea situației: 

- relația violentă față de colegii de clasă/de școală; 

- comportament agresiv; 

- opoziție față de sarcinile școlare; 

- refuzul de a îndeplini sarcinile și responsabilitățile școlare; 
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- inadaptare școlară. 

 

2. Diagnoza și prognoza: 

Colectarea informațiilor s-a realizat prin discuții cu subiectul, vizită la domiciliu și întrevederi cu 

părinții și frații, discuții cu colegii de clasă, analiza produselor activității, observarea 

comportamentului școlar. 

 

Comportamentul școlar 

Indicatori de conduită Elemente relevante Motivare comportament 

Membru informal al grupului 

 

 

Reacții turbulente în școală 

 

 

 

Opoziție față de colegi 

 

 

 

 

Reacții violente față de colegi 

 

Non răspunns la cerințele 

programei școlare 

 

 

 

 

 

 

 

Reacții verbale inadecvate 

Dorința de a realiza alte 

sarcini decât cele școlare 

 

Se ridică din bancă, vorbește 

în timpul orei; vorbește în 

timpul  procesului de predare 

și pe parcursul activității 

Ia rechizite ale colegilor fără a 

cere permisiunea; 

nerecunoașterea faptei, 

încercarea de a învinovăți pe 

altul 

Piedici, îmbrânciri, limbaj 

vulgar 

Refuză să îndeplinească 

cerințele, incapacitatea de a 

finaliza o activitate 

intelectuală singur, 

incapacitatea de a asculta 

discursul profesorului și de a 

îndeplini indicațiile lui, 

întârziere frecventă la ore, 

absentează nemotivat, chiul 

Înjurături și alte expresii 

inadecvate mediului școlar 

Lipsă de interes față de 

disciplinele școlare, 

nesupunere, opoziție 

Nesupunere la normele 

disciplinare din clasă 

 

 

Neputința de a închega o 

relație de colegialitate 

 

 

 

Inadaptare la viața de grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opoziție față de colegi 

 

 

Programul de intervenție al dirigintelui 

 

1. Criterii de analiză a situației: 

- elemente ale unui comportament delincvent (atitudine opozantă față de colegi, expresii verbale 

neadecvate, elemente de violență); 

- abaterile comportamentale sunt frecvente; 

- pericolul contaminării la nivel de grup; 

- inadaptare la normele școlare, refuz de integrare în grup, randament școlar scăzut, absenteism 

 

2. Strategii de intervenție 

a) Strategii de fraternizare: 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                              IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2824 
 

- dezvoltarea relațiilor de colegialitate;  

- sprijin individual în rezolvarea temelor; 

- într-ajutorarea în echipă cu un coleg mai bun; 

- organizarea unor activități comune în clasă în colaborare cu liderul grupului; 

- acordarea rolului de lider informal pe o perioadă limitată de timp; 

- controlul proxemic prin deplasarea profesorului în spațiul elevului atunci când tinde să reacționeze 

necorespunzător, însoțit de admonestare verbală. 

b) Strategii de negociere: 

A) prin compromis: 

- prezența zilnică la programul școlar; 

- îndeplinirea responsabilităților pe care le are în clasă; 

- atitudine corespunzătoare față de colegi. 

B) prin colaborare: 

- angajamentul scris realizat de elev, prin care va accepta că nu va mai absenta nemotivat; de 

asemenea va cunoaște care sunt așteptările dirigintelui față de el; 

- stabilirea regulilor de comportament în clasă și în afara ei; precizarea comportamentelor acceptate 

și a celor  neacceptate; precizarea măsurilor ce vor fi luate în cazul nerespectării acestor norme; 

- ignorarea răspunsului atunci când subiectul nu respectă normele de comportare în clasă; ignorara 

unui răspuns bun poate atrage după sine un punctaj final mai mic; 

- tehnica timpului datorat,  prin fixarea unui  interval de timp și a formei de activitate pe care o va 

realiza prin comun acord; 

- stabilirea în comun a unui nivel de succes pe care să îl atingă (de ex. o medie bună la finalul 

semestrului); 

- alegerea rolului, responsabilităților pe care le va îndeplini în clasă; 

- alegerea rolului pe care îl va îndeplini în diverse jocuri și activități extrașcolare/extracurriculare; 

- alegerea tipului de activitate la care să participe;  

- monitorizatrea performanțelor obținute, cu sprijin în timpul activității; 

- aspectul cantitativ al temelor; 

C) discuții cu elevul – individuale, pentru a identifica motivele neacceptării și neîndeplinirii 

cerințelor școlare la multe discipline; motivele absențelor nemotivate; 

d) acordul comun pentru avertisment scris în momentul acumulării a 10 absențe la o disciplină. 

c) Strategii de ritual și rutină: 

Integrarea în activitatea de grup prin: 

-roluri și responsabilități în grup/echipă cu un coleg ales; 

-formarea unor grupe de lucru, în care va fi integrat alături de acei elevi cu care intră în conflict și 

unde i se va da sarcini adecvate pentru a simți satisfacția activității în colaborare cu acel coleg; 

-eliminarea din cadrul grupului pe o perioadă limitată pentru a reflecta asupra comportamentului, 

însoțită de descuții cu subiectul atunci când comportamentul negativ persistă. 

 

d) Strategii de motivare: 

- sprijin suplimentar; 

- încurajări; 

- aprecieri verbale privind efortul de a se comporta adecvat; 

- satisfacții spontane; 
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- recompense sau autorecompense; 

- recunoașterea progresului elevului. 

e) terapie ocupațională 

 

3. Implementarea programului 

• Prezentarea problemei și motivarea ei elevului, familiei, prin discuții privind normele și 

responsabilitățile școlare; 

• Evaluarea problemei: dezavantaje biologice (-); dezavantaje psihologice (motivație scăzută, 

nivel minim de înțelegere); dezavantaje pedagogice (inconsecvența reacțiilor părinților, lipsa 

de autoritate); 

• Implementarea strategiilor: în activitatea școlară zilnică; în activitățile extracurriculare. 

• Indicatori de evaluare: relații amicale, de într-ajutorare cu colegii, renunțare la relațiile 

violente; participarea la activitatea de grup; îndeplinirea rolului și responsabilităților în grup; 

răspuns la sarcinile școlare; respect față de colegi; diminuarea numărului de absențe 

nemotivate de la programul școlar.    
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. de limba engleză: Simin Lidia Nicoleta 

Școala Gimnazială Nr.1 sat Văleni 

 

 

Numele elevului cu dificultăți de învățare: M.P. 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: limba engleză 

   1. INFORMAȚII DESPRE URMĂTOARELE DOMENII  DE ACTIVITATE ALE 

ELEVULUI : 

 Cognitiv 

- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare extrem de  reduse, vorbire rară, 

ezitantă, încetinită;  

- progrese minime;   

Emoţional / comportamental 

- dificultăţi de concentrare a atenţiei; 

- comunică foarte puțin cu colegii (are o singură colegă cu care își petrece timpul în pauze) ; 

 Fizic/senzorial 

- eleva prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale corespunzătoare unei 

activităţi de învăţare eficientă, dar întâmpină dificultăţi în organizarea conduitelor şi structurilor 

perceptiv-motrice de spaţiu, lucru ce duce la slaba însuşire a citit-scrisului. 

 

  2. INFORMAȚII GENERALE 

Provine dintr-o familie stabilă, care îi acordă sprijinul material şi afectiv corespunzător și 

urmează tratament medical. Familia manifestă o atitudine neutră faţă de activitatea şcolară, cere 

informaţii despre evoluţia copilului, dar nu este prea receptivă la sugestiile date de factorii educativi 

din şcoală.  

 

DIAGNOSTIC:  mutism electiv (până în clasa a VII-a a refuzat în totalitate să vorbească la școală, 

însă părinții spuneau că acasă vorbea) 

Din semestrul al II-lea a început să răspundă scurt la întrebări, dacă este încurajată. 

Eleva are dificultăţi de învăţare - nu face faţă cerinţelor educaţionale (adaptare inferioară la 

cerinţele programei şcolare pentru clasa a-VIII-a şi a curriculumului). 

Eleva a mai beneficiat de un program de intervenţie personalizat anterior.  

3. INFORMAȚII EDUCAȚIONALE : 

Evaluare iniţială:  observaţia spontană şi dirijată, test scris, fişa psihopedagogică 

PUNCTE TARI: 

- cunoaşte majoritatea literelor;    

- realizează o parte din sarcinile date; 

DIFICULTĂȚI CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVA  

 Eleva prezintă dificultăţi de învăţare, înţelegând mai greu sarcinile de lucru. Are capacitate 

redusă de automobilizare în activitate, dificultăţi în înţelegerea conceptelor şi respect de sine scăzut, 

fiindu-i afectată capacitatea de se autoorganiza şi de a lucra eficient fără supraveghere şi indicaţii. 
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Refuză să participe la activităţile în grup şi să răspundă când este numită de profesor. Nu reuşeşte să 

scrie după dictare. 

DOMENIUL DE INTERVENTIE : cognitiv – LIMBA ENGLEZĂ 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG : 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris  

- dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

- operarea cu cuvinte simple în limba engleză 

- eleva va coopera cu colegii în realizarea unor sarcini, portofolii, proiecte 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT : 

- să manifeste cooperare în diferite sarcini de lucru 

-     să completeze corect propoziții lacunare de dificultate medie 

-     să încercuiască corect răspunsuri la întrebări despre un text simplu audiat 

-    să identifice propoziții adevărate despre un text citit în gând de dimensiuni și dificultate medii 

-     să redacteze propoziții simple în limba engleză folosind suportul vizual și verbal 

-     să reușească să transcrie texte/propoziții cât mai corect 

-     să repete corect după model cuvinte noi în limba engleză 

METODE, PROCEDEE, STRATEGII 

-  exerciţiul, explicaţia,  prezentarea sarcinilor  într-un ritm  mai lent,  cu pronunţie clară; 

 

EVALUARE : 

- fişe de lucru individuale; 

- teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte; 

 

RESURSE UMANE : părinții , medicul, personalul psihopedagogic  
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

 

prof. Dinu Cristina Fabiana 

                                                Liceul Tehnologic ”Danubius” Corabia,Olt 

 

 

 

E. INFORMAȚII GENERALE: 

Numele şi prenumele copilului/elevului: P.C 

Reprezentantul legal al copilului:P.A 

Data naşterii: X 

Domiciliul: X 

Unitatea de învăţământ la care este înscris: Liceul Tehnologic ”Danubius” Corabia,Olt 

Clasa: a-XII-a  

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. 147/13.11.2017  emis de CJRAE Olt 

Valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională: finalul ciclului liceal 

Data realizării PIP: 14.09.2020 

Perioada de implementare  PIP  (an școlar): 2020-2021 

Disciplina:Economie aplicată 

Cadrul didactic care implementează PIP-ul: Dinu Cristina Fabiana 

Diagnostic: 

Tulurări/dificultăți de învățare 

Deficiențe/afectări neurologico-psihice 

 

EVALUARE INIŢIALĂ: 

Instrumente folosite în evaluare: fișa psihopedagogică,observația spontană și dirijată,convorbirea 

individuală și de grup,fișe de lucru,chestionare 

 

 

F.    PLANIFICAREA INTERVENȚIEI: 

       OBIECTIVE  GENERALE: 

• Descoperirea și folosirea potențialului psihic de învățare ale elevului,a ritmului propriu de 

achiziție,prin observarea zilnică și prin concentratrea tuturor informațiilor din cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale,înțelegerea și utilizarea corectă a noțiunilor economice; 

• Dezvoltarea expresivității și creativității; 

• Formarea abilităților de comunicare; 

• Formarea abilităților de participare la lecții; 

• Dezvoltarea capacităților de înțelegere a fenomenelor și proceselor specifice economiei 

aplicate; 

• Participarea la activități specifice economiei aplicate.
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Nr. 

ctr. 

 

Obiective specifice 

 

Conținuturi 

Perioada 

de 

intervenţie 

 

Obs.  
 

1. -să își stabilească propriul buget 

-să cunoască principalele instrumente de 

economisire 

-să cunoască riscurile la care este supusă o 

persoană și modalitățile de minimizare a 

acestora 

 

Bugetul personal și bugetul de familie 

Depozitul bancar;titluri de valoare;creditul de consum;creditul 

ipotecar 

Asigurări obligatorii și asigurări facultative 

 

 

22.09.2020-

2.12.2020 

 

 

2.  

-să realizeze analiza S.W.O.T. a unei firme 

-să cunoasca posibilitățile de finanțare a unei 

firme 

 

Oportunități și riscuri cu privire la înființarea și gestionarea unei 

firme-analiza S.W.O.T. 

Studiul ofertelor de finantare pentru persoane juridice,I.M.M.-uri 

8.12.2020-

28.01.2021 

 

 

3. -să cunoască modalitățile de recrutare a 

angajatilor 

-să cunoască formle de venir ale angajaților 

-să identifice cei mai buni furnizori pentru 

firma 

-să cunoască resursele necesare unei firme 

 

Asigurarea resurselor materiale-relațiile firmei cu furnizorii 

Asigurarea resurselor umane necesare firmei 

15.02.2021-

31.03.2021 

 

 

4. -să inteleagă modul în care firma își 

promovează produsele/serviciile 

-să cunoască modalitățile de promovare 

-sa inteleagă noțiunea de imagine a firmei 

Crearea și promovarea imaginii firmei 

Promovarea produselor prin reclamă și publicitate 

12.04.2021-

31.05.2021 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Modan Violeta 

Liceul Teoretic Amărăștii de jos, Dolj 

Domeniul de intervenţie: Limbă şi comunicare 

Disciplina : Limba şi literatura română 

Profilul elevului: 

Elev  : A. M.  

Clasa: a VII-a 

Diagnostic : handicap auditiv, mediu 

 

Informaţii generale  

Elevul urmează în prezent, anul şcolar 2020-2021, cursurile învățământului de masă, la clasa a VII - a. Provine dintr-un mediu familial cu 

potenţial intelectual foarte scăzut. Întâmpină  dificultăţi atât în exprimarea orală cât şi în cea scrisă, nu pronunță corect toate cuvintele ,  nu 

utilizează corect semnele de ortografie şi punctuaţie, confundă părţile de vorbire cu cele de propoziţie. Lucrează ceea ce i se cere, acceptă şi 

sprijin, colegii obişnuiesc să îl sprijine. 

 

Informaţii educaţionale : 

a).Comportament cognitiv: 

-Abilităţi reduse de scris-citit; nu respectă regulile ortografice şi de punctuaţie; exprimarea este nesigură, săracă ; nu povesteşte, comunică rar 

sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă; 

-Vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, tulburări semantice; 

- Formulează cu dificultate idei principale/secundare ale unui text, nu face distincții epic/liric,  text literar/nonliterar. 

 

b). Relaţii sociale: 

-Relaţionare pozitivă în grup, interacționează cu toți colegii care îl sprijină. 

-Vine la şcoală curat îmbrăcat, îngrijit. Părinţii colaborează cu şcoala, îi acordă sprijin. Cu toate acestea, înregistrează și absențe.  

 

c).Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi:  
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-  Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample; 

- Comunică în propoziţii simple; 

- Memoria şi atenţia sunt scăzute, maginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent; 

- Nu face corelaţii, dovedind lipsă de gândire logică; 

- Scrie după dictare, omiţând frecvent litere, fără a respecta însă regulile ortografice sau de punctuaţie; 

- Manifestă lipsă de atenție și de concentrare; 

- Permanent are nevoie de sprijin pentru a duce la îndeplinire o sarcină. 

 

Activitate diferenţiată în timpul orelor de curs în perioada 8 februarie-10 iunie 2021: 

 

Obiective  Metode didactice  Criterii de 

 Evaluare 

- dezvoltarea abilităţilor de 

scris –citit, prin ulilizarea 

unor texte scurte. 

 

-exerciţii şi jocuri de dezvoltare a 

auzului fonematic, de conştientizare a 

legăturii dintre fonem şi grafemul 

corespunzător  

 

Metoda  fonetică 

 -exerciţii de asociere a sunetului cu 

litera; exerciţii de formare, citire şi 

pronunţare corectă a cuvintelor;  

-exerciţii –joc de rostire a cuvintelor pe 

silabe 

Observarea  

sistematică şi 

aprecierea verbală 

stimulatoare 

-să stabilească numărul de 

silabe dintr-un cuvânt 

 

-să poziționeze corect 

accentul   

 

-să identifice litera/silaba 

-exerciţii de identificare a literei/silabei 

care lipseşte din poziţia iniţială sau 

finală - în scris 

 

-exerciții de despărâire în silabe 

 

-exerciţii de exprimare corectă, orală şi 

 

Fişe  de lucru 
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care lipseşte dintr-un cuvânt scrisă 

 

 

- să scrie corect propoziţii 

dictate 

 

-exerciţii de scriere a propoziţiilor 

enunţiative, respectând scrierea cu 

majuscule la început şi folosirea 

acestora pentru substantivele proprii 

-exerciţii de scriere a unor propoziţii, 

respectând alineatul, liniatura caietului 

şi păstrarea distanţei adecvate dintre 

cuvinte 

-exercitii de copiere 

-exerciţii de dictare 

Fişe  de lucru 

-să identifice corespondența 

literă-sunet 

 

-exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere 

(a cuvintelor ce conţin grupurile ,,ce’’, 

,,ci’’, ,,ge’’, ,,gi’’, ,,che’’, ,,chi’’ + litera 

,,x’’) 

-exerciții  de transcriere fonetică 

Fişe  de lucru 

-să precizeze sinonimele şi 

antonimele unor cuvinte 

uzuale 

 -să alcătuiască propoziţii 

corecte 

-exerciţii de precizare prin 

corespondenţă a sinonimelor şi 

antonimelor date  

-exerciţii de formulare de propoziţii, 

pornind de la cuvinte date  

Fişe  de lucru 

-să identifice părțile de 

vorbire 

-exerciții de morfologie Manualul  

Fişe  de lucru 

-să identifice trăsături 

morale/ fizice ale unui 

personaj  

-lectura exploratorie Manualul  

Fişe  de lucru 

-Să construiască texte simple   - exerciții de alcătuire de enunțuri/texte Manualul  
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simple, pe baza unei teme date. Fişe  de lucru 

-să facă distincția text 

literar/text nonliterar 

-lectura exploratorie 

 

Manualul  

 

-să emită judecăți simple  -lectura exploratorie Manualul  

Fişe  de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Gherguţ, A. - Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale.Stategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

2. Popovici, D. – Învăţământul integrat sau incluziv, Editura Corint, Bucureşti, 1998
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PLAN  DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. înv. primar  Balint Laura 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

      Numele și prenumele elevului: B. E. 

      Clasa: a IV-a A, an școlar 2019/2020 

     Tipul de deficiență/handicap: intelectuală/ușor 

     Dezvoltarea somatică:  în limite normale    

     Motricitatea:  ușoară instabilitate psiho-motrică   

     Comunicarea:  vocabular sărac,  poate menține un scurt dialog cu partenerul, nu povestește 

fluent ,  exprimare uneori incorectă, fără dezacorduri gramaticale. 

     Percepția:  diferențiază  formele de bază; are formate noțiuni temporale de bază, denumește 

momentele zilei, diferențiază anotimpurile, cunoaște zilele săptamânii, nu și lunile anului; se 

orientează destul de bine în spațiu.  

     Atenția: fluctuantă; capacitate de concentrare redusă: (10 - 15 minute). 

     Memoria: domină cea involuntară și de scurtă durată. 

     Gândirea: concretă, rigidă, conformistă, slabă capacitate de analiză și sinteză; înțelege noțiuni 

simple, familiare; dificultăți privind:  abstractizarea și generalizarea,  formarea noțiunilor,  

raționamentelor. 

     Capacitatea de învațare: scăzută, manifestă lentoare și indiferență; progres destul de 

semnificativ.  

     Capacități de înțelegere și conștientizare: deficit ușor; înțelege  noțiuni simple, uzuale. 

     Afectivitatea și voința: ușoară imaturitate afectivă. 

     Scrisul si cititul:  

-   citit: citește în ritm propriu, pe litere; cuvintele mai lungi le citește greșit, deseori ”citește” alt 

cuvânt fără legătură cu cel scris; se poate corecta, dar nu se corectează spontan, doar la cerere; 

extrage unele informații esențiale sau de detaliu dintr-un text cunoscut, da uneori necesită ajutor; 

identifică unele sinonime sau antonime; 

- scris: scrie  dezordonat,  în ritm lent, uneori cu greșeli și la copiere sau transcriere, dar mai cu 

seamă după dictare;  nu respectă regulile ortografice; la transcriere, uneori nu scrie toate cuvintele, 

le scrie legat; nu respectă regulile de așezare a textului în pagină, când lucrează mai rapid scrie 

aproape indescifrabil; 
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Noțiuni de matematică: 

-  calcul: nu rezolvă corect exerciții cu cele 4 operații, solicită mereu ajutor, nu e capabil să 

memoreze tabla înmulțirii; nu poate rezolva exerciții în care apare ordinea efectuării operațiilor sau 

probleme cu două operații, decât cu ajutor;   

     -    capacități logico-matematice și raționale:  nu poate rezolva exerciții sau probleme, atenția și 

concentrarea având de suferit în acest caz; 

       Atitudinea personală: ritm de lucru inconstant, predominant lent, cere ajutor atunci când nu 

poate rezolva o problemă de învățare; slab interes pentru activitatea școlară, doar pentru acele 

activități pentru care are o bază de cunoștințe sau priceperi și vrea să le facă. 

       Socializarea: nu s-a integrat  în colectiv, nu este sociabil, comunicativ, nici dacă e provocat. E 

singuratic și emotiv. Nu vine cu propuneri,  preferă sarcinile executive. 

       Deprinderi școlare: cunoaște și respectă, de cele mai multe ori, regulile de conduită din școală;  

nu este neastâmpărată, dimpotrivă, dar refuză de multe ori să se implice în activități. 

       Evoluția școlară: se observă un oarecare progres față de clasa a III-a. 

Domeniul de intervenție personalizată: 

       Activitate școlară: -  Limbă și comunicare 

                                            -  Matematică 

      Specialiști care intervin în aplicarea programului: 

       Responsabil de program: învățătoarea 

      Alte persoane implicate: logoped, profesor itinerant   

     Scopul : La sfârșitul activității din program, elevul  va citi și scrie mai bine și  va rezolva 

independent exerciții de matematică. 

Perioada: Semestrul I 

OBIECTIVE 
CINE  CONTRIBUIE LA 

REALIZAREA  LOR 

Activitate școlară 

-     să citească fluent, corect și expresiv, un text cunoscut; 

-     să citeasca în ritm propriu, corect, un text nou, de mică 

întindere; 

-     să desprindă informațiile esențiale din textul citit; 

învățătoarea,  logopedul, 

profesorul itinerant  
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-    să înțeleagă și să transpună în cuvinte proprii ceea ce a citit; 

-    să transcrie corect, lizibil și îngrijit texte; 

-    să aplice corect regula scrierii cu literă mare atât în 

transcriere, cât și la dictare; 

-         -    să rezolve corect  operații de adunare / scădere fără trecere 

peste ordin și cel puțin 30 %  operații de adunare / scădere cu  

trecere peste ordin; 

       Strategiile fiecărui factor de intervenție 

       Ce face învățătoarea:  

 -   țin legătura cu familia – săptamânal; 

 -  asigur munca individualizată și gradată (de la ușor la greu), cu ajutor retras în timp; 

 -  utilizez material didactic și fișe de lucru adaptate posibilităților elevului; 

 -  fac observații individuale referitoare la igiena personală sau alte aspecte legate de 

comportamentul elevului; 

 -  corectez exprimarea orală, oferind modelul corect; 

 -  corectez temele (dacă le face) / lucrările scrise, cu exemplificarea modului corect de 

rezolvare; 

            -  apreciez pozitiv fiecare răspuns corect, oricât de neînsemnat, pentru ca elevul să câștige 

încredere în forțele proprii; 

-   antrenez elevul în diferite activități în clasă pentru creșterea responsabilității personale, cât și 

a stimei de sine; 

-   păstrez în portofoliul elevului toate lucrările scrise, pe care le discut periodic cu părinții; 

-   identific interesele elevului și le folosesc pentru creșterea motivației pentru învățare; 

       Ce face logopedul, profesorul itinerant?  

     - colaborează cu învățătoarea  la realizarea planului de intervenție personalizat, cât și la stabilirea 

modalităților de lucru pentru fiecare unitate de învățare; 

-  participă  la activitățile educative din clasă în calitate de observator, consultant sau 

coparticipant, după cum este cazul;  

-  activități de intervenție personalizată în afara clasei, separat cu elevul  și, alternativ,  și cu alți  

elevi integrați; 
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-  utilizează material didactic și fișe de lucru adaptate posibilităților elevului; 

-  evaluează, în parteneriat cu învățătoarea, rezultatele aplicării planului de intervenție 

personalizat, hotarând de comun acord  modalitatea de revizuire a acestuia; 

-  propune și realizează materiale didactice individualizate; 

-  consiliază atât elevul în cauză, cât și colectivul integrator din care acesta face parte. 

         Resurse / mijloace: - condițiile concrete de la domiciliul elevului 

                                       -  condițiile concrete din sala de clasă și cabinetul de resurse; 

        Metode si instrumente de aplicare: conversația, explicația, demonstrația, aplicații practice, 

exerciții, fișe de lucru adaptate, activități individualizate etc. 

SEMESTRUL  II 

OBIECTIVE 
CINE  CONTRIBUIE LA 

REALIZAREA  LOR 

Activitate școlară 

-  să citească în mod corect cuvinte care contin grupurile de litere 

„ce, ci,ge,gi,che,chi,ghe,ghi”; 

      -  să transcrie corect, lizibil și îngrijit cuvinte sau texte; 

-  să aplice corect regula scrierii cu literă mare/ alineat atât în 

transcriere, cât și la dictare; 

-         - să rezolve corect 70 %  operații de adunare fără trecere peste 

ordin și cel putin 30 %  operații de adunare cu  trecere peste ordin; 

învățătoarea,  logopedul, pofesorul 

itinerant 

Activitatea desfășurata în semestrul II 

       Activitatea școlară la clasă este cea obisnuită, învățătoarea  -  trec pe lânga elevul  integrat 

astfel încât să-l pot corecta și îndruma ori de câte ori este cazul. 

        Profesorul  logoped, dar și cel itinerant lucrează săptamânal cu elevul, separat, în cabinetul de 

resurse, iar itinerantul și la clasă, o oră din cele două.  

       S-a constatat că sunt probleme la citirea, dar mai ales la scrierea grupurilor de litere (ex. „ce” 

este scris „cie”  și citit „che”, ”ghe” este scris „ge”).  Se utilizează fișe de lucru după cum urmează: 

       Limba româna:  

      „Grupul de litere: „Ce, Ci, Ge, Gi, Ghe, Ghi, Che, Chi” 
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Exerciții:  

-    citire de cuvinte care conțin grupurile de litere respective; 

-  despărțirea în silabe a cuvintelor date; 

-  exemple de cuvinte care conțin grupurile de litere vizate; 

-  completare de propoziții; 

-  completare de proverbe și explicarea semnificației acestora; 

-  transformarea cuvintelor date în diminutive; 

-  dictare; 

-  recunoașterea sinonimelor; 

-  fișe de lucru individuale. 

          Matematică: 

 „Adunare fără și cu trecere peste ordin în concentrul  0 – 100” 

Exercițiile sunt prezentate atractiv, cu diferite figuri care trebuie colorate diferit după o 

anumită regulă, cu oameni de zăpadă, reni etc, ce trebuie ajutați să pună semnul de relație potrivit 

(<,=,>) în cerculețe așezate între două adunări, să completeze tabele cu adunări și scăderi fără 

trecere peste ordin, apoi și cu trecere peste ordin. 

S-a insistat mai mult cu exerciții de scădere, deoarece încă mai face greșeli la scăderi, chiar 

și fără trecere peste ordin. 

Exercițiile sunt realizate pe suport concret: degete, bețișoare, creioane, ghinde etc. sau 

figurativ: desene sau  liniuțe, cerculețe etc.  

Evaluare  formativă 

 La sfârșitul semestrului II  s-au constatat următoarele: 

         La limba româna elevul a învatat să scrie și să citească corect cuvinte care contin grupurile 

de litere.  

           S-a lucrat mai mult pentru grupul de litere „che”,”ghe”,”chi”,”ghi”, acolo unde confuzia era 

mai mare.  

         La ultima întâlnire s-a constatat că a scris cu mici greșeli grupurile de  litere și propoziții, 

reușește să scrie corect, dar numai cu ajutor. Dictate rar reușește să le scrie corect. 

Lăsat să scrie independent, încă face greșeli.  
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         La matematică a progresat, în sensul că reușește să efectueze exerciții de adunare fără trecere 

peste ordin , fără a se ajuta de bețisoare, de asemenea reușește, dar totuși cu mici erori, să efectueze 

operații de adunare (nu și de scădere) cu trecere peste ordin. La probleme, mai întâmpină dificultăți, 

mai ales la cele cu două operații.



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                              IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2840 
 

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

prof. înv. primar Simion Iuliana-Loredana 

Școala Gimnazială ,,Iancu Văcărescu”, Văcărești, Dâmbovița 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: C.R 

Data şi locul naşterii: 2008/ T 

Domiciliul:  

Şcoala: Gimnazială ,,Iancu Văcărescu” 

Clasa pregătitoare 

 

Echipa de lucru:  

         -prof. înv. primar - Simion  Iuliana- Loredana 

         - părinte- C.S 

 

Problemele cu care se confruntă copilul(rezultatele evaluării complexe): deficiență/ handicap: mental; 

TSA; ADHD; 

- gradul/ nivelul de deficiență: sever 

Certificat de orientare școlară și profesională  nr. 293/30.06.2016 - eliberat de  CJRAE –Dâmbovița,  

valabil: iunie2018 

 

Priorităţi pentru perioada ( se specifică intervalul de timp și anul școlar): 10.10.2016-18.11.2016 

➢ dezvoltarea atitudinilor  de relaționare pozitivă; 

➢ stimularea atenției și a interesului pentru activități; 

➢ formarea  capacității de receptare și de exprimare a unor mesaje orale; 

➢ dezvoltarea  auzului  fonematic; 

 

Structura programului de intervenţie personalizat CLR 

 

Obiective Conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1.1. 

Identificarea  

semnificației 

unui mesaj 

scurt, pe teme 

familiare, rostit  

clar și rar 

 

1.2. 

Acte de vorbire: 

a saluta 

persoane 

cunoscute, a se 

prezenta, a 

identifica un 

obiect, o 

persoană, a 

formula o 

- explicaţia 

- conversaţia 

-demonstrația 

 

-exerciţiul 

-munca 

independentă 

-jocul 

 

 

10.10-

25.10 

2016 

 

 

 

 

26.10-

- este atent la ceea 

ce se discută; 

-răspunde   la 

întrebări cu alegere 

duală; 

- își exprimă 

acordul/ dezacordul 

în ceea ce privește 

faptele unor 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

 

 

fișe de lucru 
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Identificarea 

unor informaţii 

variate dintr-un 

mesaj scurt, 

rostit clar şi rar 

 

1.4. Exprimarea 

interesului 

pentru 

receptarea de 

mesaje orale, în 

contexte de 

comunicare 

cunoscute 

rugăminte  

 

 

Dialogul  

Formularea de 

întrebări și  

răspunsuri 

despre: jocuri şi 

jucării, membrii 

familiei, 

prieteni, 

animale, reguli 

de igienă 

alimentară şi 

personală 

 jocuri   de  rol, 

metoda 

R.A.I, 

,,Creionul  

fermecat”,  

,,Săculețul  

fermecat”, etc. 

 

18.11 

2016 

personaje/ imagini; 

- răspunde la 

ghicitori; 

- identifică 

imaginea 

corespunzătoare 

unui mesaj scurt; 

- îndeplinește 

instrucțiuni simple; 

- participă la diferite 

activități: jocuri de 

grup, jocuri de rol, 

discuții,etc. 

 

 

 

Evaluarea periodică: 

Obiective realizate :  

- implicarea în activităţi; 

- formularea unor răspunsuri la întrebări; 

- participarea la jocurile de grup; 

- decodificarea unor mesaje încifrate în ghicitori; 

Dificultăţi  întâmpinate :  

- Reacții violente față de colegi; 

- Capacitate de concentrare scăzută; 

Metode cu impact ridicat : 

  pozitiv :  

-  lauda/dezaprobarea; 

-  acordarea de ajutor/ îndrumare diferenţiată; 

-  încurajarea autoaprecierii şi aprecierii reciproce; 

             negativ  

            -evaluarea scrisă; 

             -prezentarea unor lucrări personale 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică ( în funcţie de rezultatele evaluărilor 

periodice):   

Obiectivele nerealizate vor fi reluate în P.I.P –ul următor 

Recomandări particulare  

-valorizarea elevului prin implicare în activităţi extraşcolare; 

- utilizarea unor materiale didactice atractive, pentru captarea și menținerea atenției 

 Rolul şi modul de implicare a părinților în program : 

 

Tatăl sprijină activitatea școlară a elevului. 
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Planificarea intervenției profesorului itinerant și de sprijin 

în activitățile educative ale elevului cu CES 

 

Prof. itinerant și de sprijin Pupăză Gabriela-Ionica 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă-Brădet 

 

Lucrul cu elevii cu cerințe educative speciale (C.E.S.) întegrați în școala de masă, reprezintă o 

continuă provocare pentru profesorul itinerant și de sprijin a cărui îndatorire este de a desfășura 

activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu aceștia cu scopul de a recupera sau 

ameliora deficiențele existente.  

Activitatea educativă este riguros documentată și planificată, conform documentelor școlare 

avizate de M.E.C. Pentru o adaptare realistă a competențelor din programa școlară la capacitatea de 

înțelegere a elevului este necesară  evaluarea nivelului de cunoștințe al acestuia. Documentul  pe baza 

căruia se face adaptarea se numește Plan de intervenție personalizat (P.I.P)  și reprezintă „un instrument 

de planificare și implementare a activităților educațional-terapeutice, utilizat pentru eficientizarea 

activităților de intervenție ”.  

Sunt prezentate în continuare  Planurile de intervenție personalizate la disciplinele Comunicare 

în limba română și Matematică și explorarea mediului pentu un elev înscris în clasa I, diagnosticat cu 

deficiență mintală ușoară, pe baza cărora s-a intervenit la  începutul anului școlar 2020-2021. 

 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI): XYZ 

DATA NAȘTERII: 21.10.2012 

CLASA: I  

ANUL ȘCOLAR: 2020-2021  

DIAGNOSTICUL: Deficiență mintală ușoară; tulburare de adaptare cu anxietate; tulburare de 

articulare a vorbirii; 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: Prof. itinerant și de sprijin … 

                                                   Prof. consilier … 

                                                   Prof. învățământ primar … 

❖ SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

     -formarea și exersarea abilității de exprimare orală și scrisă și de comunicare independentă;      

❖ OBIECTIVE: 

• PE TERMEN SCURT: -formarea și dezvoltarea deprinderii de ascultare conștientă 

a mesajului transmis; 

                                                                 -formarea și dezvoltarea deprinderii de exprimare verbală 

corectă; 

                                         -formarea și dezvoltarea deprinderilor de scriere și citire a 

literelor mici și mari de mână (a, A, m, M,  n, N, u, U,  i, I, e, E, r, R);                                      

• PE TERMEN MEDIU: -dezvoltarea abilității de comunicare; 
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                                          -formarea și dezvoltarea abilității de citire și scriere a 

literelor mici și mari de mână, a silabelor și cuvintelor scurte; 

                                        -dezvoltarea abilității de relaționare și a comportamentelor 

emoționale; 

❖ DURATA PROGRAMULUI: 05 Octombrie – 27 Noiembrie 2020 

❖ DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: Comunicare în limba română 

❖ DATA ELABORARII PIP: 09.10.2020 

❖ DATA REVIZUIRII PIP: 25.11.2020 

❖ COMPORTAMENT COGNITIV: - recunoaște și denumește corect obiectele din imaginile 

propuse spre observare; identifică elementul nepotrivit într-un șir de elemente asemanătoare; 

desparte corect în silabe cuvintele scurte și reprezintă grafic corect numărul de silabele; 

identifică sunetul initial al cuvintelor și îl asociază cu litera corespunzătoare; alcătuiește corect 

propoziții scurte după imagini și reprezintă corect nr. de cuvinte; 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR: 

o ex. pentru dezvoltarea capacității de comunicare; 

o ex. de scriere și citire a literelor mici și mari de tipar și de mână (a, A, m, M,  n, N, u, U,  

i, I, e, E, r, R); 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operaţional 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare şi aprecierea 

evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

Comunicare în limba română 

 

1 -să înțeleagă 

semnificația 

globală a 

mesajului oral 

-ex. de ascultare a 

mesajului transmis; 

-ex. de articulare corectă 

a cuvintelor prin vorbire 

independentă; 

-exerasarea unor comenzi 

verbale complexe 

potrivite cu mediul 

ambiant; 

-ex. de alcătuire orală de  

propoziții cu cuvinte date; 

-ex. de alcătuire de 

propoziții scurte după 

imagini; 

-ex. de delimitare a 

cuvintelor în propoziție; 

-ex. de despărțire a 

cuvintelor scurte (2-3 

01-09. 

10.2020-

Evaluare 

inițială 

 

 

12.10-

27.11.2020 

Aplicare 

P.I.P. 

 

 

-ascultă conștient 

mesajul transmis; 

-articulează corect 

cuvintele; 

-execută comenzile 

primate; 

 

 

 

-alcătuiește oral 

propoziții cu cuvinte 

date; 

-alcătuiește oral 

propoziții după imagini; 

-delimitează corect 

cuvintele unei propoziții 

scurte; 

-desparte corect cuvinte 
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silabe) în silabe; 

-ex. de localizare a 

sunetului în cuvânt 

(poziția initială); 

-ex. de povestire a unei 

întâmplări; 

 

în silabe; 

-identifică poziția unui 

sunet în cuvânt; 

-povestește corect și 

coerent o întâmplare; 

 

2 - să identifice 

literele mici și 

mari de tipar și de  

mână (a, A, m, M,  

n, N, u, U,  i, I, e, 

E, r, R ) 

-ex. și jocuri de 

dezvoltare a auzului 

fonematic, de 

conștientizare a legăturii 

dintre fonem, literă  și 

semnul grafic 

corespunzător; 

-ex. de recunoaștere a 

literelor mici și mari, de 

tipar și de mână; 

-ex. de asociere a 

sunetului cu litera; 

-ex. de localizare a 

sunetului în cuvânt 

(poziția initială); 

-ex. de marcare prin 

colorare sau subliniere a 

unei litere solicitate; 

-ex. de citire corectă a 

literelor, mari și mici, de 

tipar și a celor de mână; 

-ex. de citire cu voce tare 

și pe silabe a cuvintelor 

mono- și bisilabice; 

 

-identifică, recunoaște 

literele; 

-recunoaște sunetele 

inițiale ale cuvintelor; 

-asociază sunetul cu 

litera; 

 

-recunoaște litera mica și 

mare de tipar și de mână; 

 

-asociază imaginea cu 

sunetul initial al 

cuvântului 

corespunzător; 

-marchează litera 

indicată; 

 

 

-citește corect literele 

mici și mari de tipar și 

de mână; 

-citește corect silabe și 

cuvinte scurte(2-3 

silabe) 

3 -să scrie literele 

mari și mici de 

mână (a, A, m, M,  

n, N, u, U,  i, I, e, 

E, r, R) 

-ex. pentru dezvoltarea 

musculaturii fine a  

mâinilor; 

-ex. de identificare și 

denumire a elementelor 

pregrafice: punctul, linia 

verticală, orizontală, 

oblică, curbă; 

-ex. de scriere corectă a 

-realizează litere din 

plastilină; 

-decorează cu desene 

literele; 

-identifică și scrie 

correct elemente 

pregrafice; 

 

-scrie literele de mână cu 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                              IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2845 
 

literelor mici și mari de 

mână, cu și fără ajutorul 

suportului punctat; 

-ex. de identificare a 

literelor învățate în silabe, 

cuvinte, propoziții; 

-ex. de copiere, 

transcriere a literelor; 

-ex. de asociere a literei 

cu imaginea a cărei 

denumire începe cu 

sunetul corespunzător; 

 

și fără ajutor; 

 

 

-identifică litera învățată 

în cadrul cuvântului;  

 

-copiază, transcrie 

literele;  

-asociază imaginea cu 

litera corespunzătoare 

sunetului initial; 

 

Evaluare orală/ evaluare 

scrisă cu sprijin 

individual 

 

 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI):  XYZ 

DATA NAȘTERII: 21.x.2012 

CLASA: I  

ANUL ȘCOLAR: 2020-2021  

DIAGNOSTICUL: Deficiență mintală ușoară; tulburare de adaptare cu anxietate; tulburare de 

articulare a vorbirii; 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: Prof. itinerant și de sprijin … 

                                                   Prof. consilier … 

                                                   Prof. învățământ primar … 

❖ SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

                        -formarea și dezvoltarea deprinderilor  de tip matematic (numerația 0-31, 

compararea, ordonarea); 

❖ OBIECTIVE: 

• PE TERMEN SCURT-scrierea, citirea, operarea cu numerele naturale din 

intervalul 0-31; 

                                       -formarea algoritmilor euristici elementari (grupare, 

numărare crescătoare și descrescătoare, reprezentarea imagistică a numărului, etc); 

❖ PE TERMEN MEDIU: formarea și dezvoltarea capacității de înțelegere a numerației;  

❖ DURATA PROGRAMULUI: 05 Octombrie – 27 Noiembrie 2020 

❖ DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: Matematică și explorarea mediului 

❖ DATA ELABORARII PIP: 09.10.2020 

❖ DATA REVIZUIRII PIP: 25.11.2020 
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❖ COMPORTAMENT COGNITIV:  -recunoaște și denumește animalele domestice și le 

diferențiază de cele sălbatice; diferențiază fructele de legume, le denumește corect și le 

colorează corespunzător; recunoaște și denumește formele geometrice și le colorează conform 

cerinței; numără oral corect în intervalul 0-10; asociază corect cifra cu numărul de obiecte; 

numără incorect în concentrul 0-31; 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR: 

o ex. pentru însușirea numerației din concentrul 0-31; 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operaţional 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare şi aprecierea 

evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

Matematică și explorarea mediului 

 

1 -să recunoască 

numerele naturale 

din concentrul 0-31 

-ex. de numărare corectă în 

concentrul 0-31 cu și fără 

sprijin de obiecte sau 

imagini; 

-ex. de recunoaștere a 

cifrelor pe tastatura unui 

calculator sau altă resursă 

digitală; 

-ex. de citire corectă a 

numerelor din concentrul 

0-31; 

-ex. de numărare corectă a 

elementelor unei mulțimi și 

de asociere cu numărul 

corespunzător; 

 

01-09. 

10.2020 

Evaluare 

inițială 

 

 

12.10-

27.11.202

0 

Aplicare 

P.I.P. 

 

 

-numără crescător în 

intervalul dat, cu și fără 

sprijin de obiecte; 

-recunoaște cifrele pe 

tastatură; 

-citește numerele; 

-asociază elementele 

unei mulțimi cu 

numărul corespunzător; 

2 -să scrie corect 

numerele naturale 

din concentrul 0-31 

-ex. de scriere corectă a 

numerelor cu și fără suport 

punctat ; 

-ex. de numărare a 

elementelor unei mulțimi și 

de scriere a  numărului 

acestora; 

-ex. de identificare a unui 

nr. între alte numere; 

-ex. de evidențiere a cifrei 

unităților/zecilor dinr-un 

număr folosind anumite 

-scrie numerele; 

-identifică nr. indicat 

între alte nr.; 

-evidențiază folosind o 

anumită culoare cifra 

unitățiolr/zecilor; 

-colorează o imagine 

respectând codul de 

culori; 
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culori indicate; 

-ex. de colorare a unor 

planșe în care codul 

culorilor este dat de 

numere; 

 

3 -să compare 

numerele din 

intervalul 0-31 

-ex. de comparare a unor 

grupuri de obiecte prin 

așezarea elementelor unele 

sub altele; 

-ex. de comparare a două 

mulțimi de obiecte/imagini 

prin realizarea 

corespondenței 1 la 1; 

-ex. de comparare a două 

numere prin compararea 

zecilor și apoi a unităților; 

-ex. de evidențiere prin 

colorare/încercuire a 

numărului mai mare/mai 

mic dinr-o pereche; 

-ex. de selectare a unui 

număr după un criteriu dat; 

-ex. de identificare a 

vecinului mai mare /mai 

mic al unui numar; 

-ex. de conturare a unei 

imagini prin unirea 

numerelor în ordine 

crescătoare; 

-compară grupuri de 

obiecte; 

-compară două mulțimi 

de obiecte/imagini; 

-compară zecile și 

unitățile a două numere 

pentru a stabili care este 

mai mare/mai mic 

dintre ele; 

-selectează nr. după 

criteriile date; 

-identifică vecinul mai 

mare /mai mic al unui 

numar; 

-unește nr. în ordine 

crescătoare pentru a 

contura o imagine; 

4 -să ordoneze 

crescător/descrescă-

tor numerele din 

concentrul 0-31 

-ex. de ordonare 

crescătoare/descrescătoare 

a numerelor natural (5 nr.); 

-ex. de completare a unui 

șir lacunar de numere cu 

limite date; 

-ex. de poziționare pe axă a 

unor numere date; 

 -ordonează crescător/ 

descrescător mai multe 

numere; 

-completeează un șir 

lacunar de numere; 

-poziționează numerele 

date pe axa numerelor; 

 

Evaluare orală/ 

evaluare scrisă cu 

sprijin individual 
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2. Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa pregătitoare, clasa 

I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013, București 2013  

3. Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI Clasa 

pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013, București 

2013 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

                                              

Prof. Înv. Primar Chiforeanu Brîndușa 

       Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu”, Fetești 

 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului: S.S.A. 

Data naşterii: - 

Clasa: I A 

Domiciliul: Fetești, jud. Ialomița 

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Deficienţă mentală, nivel uşor. 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama și 

tata. Familia nu are nici un venit şi prezintă condiţii precare de locuit.Tatăl îi acordă atenţie privind 

activitatea şcolară, dar acţionează cu violenţă, urmată de satisfacerea poftelor copilului. 

 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Numele cadrului didactic: prof. Chiforeanu Brîndușa 

Data elaborării P.I.P.:  octombrie 2018 –  iunie 19 

Data revizuirii P.I.P.:  februarie 2019 

 

3. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

 

4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 
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Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

 

5. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

 

6. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

• Stimulează elevul în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atenție, motivație), a unor trăsături pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală; 

• Implică tatăl pentru a-l  ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: 

cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, 

abilități de relaționare socială; 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciții de 

relaxare, pentru concentrarea 

atenției și dezvoltarea memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercițiul de relaxare 

- planșe 

- fișe de lucru 

- cărți 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atenției vizuale, a analizei 

auditive și îmbogățirea 

vocabularului; 

- exerciții de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

- exerciții pentru formarea priceperilor și 

deprinderilor de pronunție corectă a 

silabelor și cuvintelor; 

- exerciții de formulare a unor propoziții 

simple cu sunetul corect în diferite poziții; 

- povestiri dupa imagini, planșe; 

 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri 

- cărți 

- stăpânirea și motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvată a trăirilor afective 

negative; 

 

 

- exerciții de autocunoastere; 

- exerciții pentru creșterea stimei de sine și 

a încrederii în forțele proprii; 

- exerciții pentru managementul emoțiilor 

negative; 

- convorbirea; 

-fișe de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 
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- problematizarea; 

- lauda, încurajerea; 

 

 

- explicarea și formarea unor 

deprinderi eficiente de studiu; 

- efectuarea temelor la școală 

când este posibil;  

- efectuarea temelor și învățarea pentru 

oferirea unui model de lucru; 

- explicația; 

- exercițiul 

-cărți, caiete; 

-fișe de lucru și 

cartonașe 

 

- organizarea locului de învățare 

cu eliminarea elementelor 

distractoare; 

- convorbirea; 

- exercițiul; 

- încurajarea 

 

- sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu  

- tratarea diferențiată; 

- relație empatică învățător-elev 

- activități ajutătoare 

-planșe 

-jocuri 

-casete 

-cărți 

- construirea unui orar și 

respecterea lui astfel încat elevul 

să își facă temele, oferirea de 

recompense de către familie; 

- convorbirea; 

- exercițiul 

-cartonașe cu sarcini 

expuse în cameră 

- măsuri unitare de susținere a 

copilului de către familie; 

- motivarea familiei în 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fețe 

vesele 

• Frecvența activităților programului terapeutic este de o ședinta pe săptămână (45-50 de minute) 

 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: limba română 

 

Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt monosilabice 

sau în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa 

personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în 

conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de 

scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 
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Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

4. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în textul 

tipărit şi în textul 

de mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă 

-exercitii de delimitare a 

cuvintelor in enunturi; 

-exercitii de stabilire a 

pozitiei unui cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor in 

cuvant; 

-exercitii de distingere a 

sunetului initial, final sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvant; 

-identificarea cuvintelor 

ce contin sunetul învăţat si 

despartirea lor in silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui 

cuvant auzit cu imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitii de despartire a 

cuvintelor in silabe; 

- exerciţii de trasare a 

elementelor grafice; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte si comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a 

unor elemente grafice 

pregătitoare, care sa 

faciliteze scrierea literelor 

si scriere în duct continuu; 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

de învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; citeşte 

în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite 

diin 2-3 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

sau repetări, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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7. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor si propoziţiilor; 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor si a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de încadrare 

corecta în pagina a 

textului (data, alineat); 

- exerciţii de apreciere 

corecta a spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de cuvinte si 

propoziţii; 

 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când 

întâlneşte cuvinte 

care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri 

de litere etc.; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la regulile 

grafice, ortografice 

şi de punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, 

cu unele omosiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de 

la normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a semnelor 

de punctuaţie; 

 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad 

mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 
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• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof: Bunescu Maria-Viorela 

Liceul Tehnologic De Industrie Alimentară ”Terezianum„ Sibiu 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: C.M.L. 

Data si locul nasterii:  11.x.2004 

Diagnostic: Dificultăți de învățare 

Clasa: a  XI-a  Specială  

Institutia: Colegiul  Tehnic de Industie Alimentară ,,Terezianum” Sibiu 

Domeniul de interventie: Educațional 

Echipa de caz: psiholog școlar – T.A. 

                        profesor – V.A. 

                        profesor diriginte -M.V.   

                        părinți - C.L, C.S.                   

Data realizării P.I.P-ului:01.10.2020 

Data revizuirii P.I.P-ului:11.02.2021 

Concluziile evaluării complexe: 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

a. din punct de vedere medical –; 

b. din punct de vedere psihopedagogic – deficiența mintală ușoara QI 79; Stadiul operatiilor 

concret-intuitive;    

c. din punct de vedere al competenţelor şcolare: 

Dificultăți de învățare :  dificultăți de exprimare orală; scris/citit; de calcul aritmetic;  abilități socio-

afective si relaționale deficitare, imaturitate socio-afectivă; 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:  

Părinții sunt  interesaţi de progresele şi evoluţia elevului și comunică cu profesorul  diriginte;   

Priorităţi pentru perioada an școlar 2020-2021: 

• Aprofundarea competențelor cheie relevante pentru traseul profesional brutar/patiser/preparator 

produse făinoase . 

• Dobândirea unor competente generale relevante pentru calificarea profesională –brutar/patiser/ 

preparator produse făinoase. 

• Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relația cu mediul înconjurător . 

• Dezvoltarea atitudini pozitive față de muncă.  
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Obiective Conținuturi 

Exemple de 

activităţi de 

învăţare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Domeniul cognitiv 

- Aprofundarea 

competențelor cheie 

relevante pentru 

traseul profesional 

brutar/patiser/prepar

ator produse 

făinoase  

 Activitați de învățare 

conform orarului 

clasei si planificărilor 

adaptate 

Explicația  

Conversația  

Descrierea narativă  

Exerciții  

Jocuri didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului  

școlar  

 

Indeplinirea obiectivelor 

din planificările curriculare 

adaptate  

 Evaluare prin probe 

orale  

Evaluarea prin probe 

scrise  

Domeniul practic  

- Dobândirea unor 

competențe 

generale relevante 

pentru calificarea 

profesională –

brutar/patiser/ 

preparator produse 

făinoase 

 

Activități practice în 

laborator/microfabrica  

Exersarea 

comportamentelor 

specifice  

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

școlar 

Participarea la majoritatea 

activităților practice  

Evaluare prin probe 

practice-   

 Observarea 

sistematica a 

comportamentului  
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Domeniul social-afectiv 

- Formarea şi 

dezvoltarea unor 

comportamente 

adaptative în relaţia 

cu mediul 

înconjurător 

(natural şi social) 

- Exersarea conduitei 

independente pentru 

integrarea social 

- Exersarea abilităţii 

de receptare a 

mesajului verbal şi 

nonverbal 

- Formarea 

abilităţilor de 

exprimare 

emotionala 

Formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare verbală 

şi nonverbală şi a unei 

atitudini civilizate în 

relaţiile cu ceilalţi 

 

 

Creșterea motivației 

pentru propria 

dezvoltare; 

 

Formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor 

de integrare în grup; 

Exerciții practice de 

comunicare 

nonverbală (gesturi 

cu  semnificație 

socială) şi verbală în 

vederea relaţionării 

pozitive 

 

Jocuri de rol cu 

aplicarea regulilor 

însuşite 

 Activități de grup; 

jocuri 

Anul 

şcolar 

2020-2021 

Să stabileasca contactul 

vizual  cu toti colegii si 

profesorii atunci când 

comunică;  

 

 Să comunice eficient în 

cadrul grupului cu toți 

colegii/profesorii; 

 

Să ofere/primească  spijin 

in cadrul grupului de la toți 

colegii de clasa; 

 

Să-și asume diverse roluri 

în grup; 

 Sa  participe la activitătile 

școlare; 

Jocuri de rol 

Activitate practică  

Aprecieri stimultive 

 

Orientare școlară și 

profesională 

Formarea și 

dezvoltarea atitudini 

pozitive față de 

muncă; 

 

Jocuri de rol -

meserii 

 Activitati de grup;  

Exercitii de 

promovare 

personala; 

 Exercitii de 

dezvoltare modele 

profesionala  

Anul 

şcolar 

2020-2021 

Să cunoască meserii 

specific domeniului 

Să cunoască importanța 

unei profesii 

Sa cunoasca modalități de 

promovare personală 

Jocuri de rol 

Activitate practică  

Aprecieri stimultive 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Iuria Daniela 

Liceul Tehnologic De Industrie Alimentară ”Terezianum„ Sibiu 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: I.G.C 

Data si locul nasterii:  30.x.2005 

Diagnostic: Dificultăți de învățare 

Clasa: a  XI-a  specială 

Institutia: Colegiul  Tehnic de Industie Alimentară ,,Terezianum” Sibiu 

Domeniul de interventie: Educațional 

Echipa de caz: psiholog școlar – T.A. ; profesor – M.E ;  profesor diriginte -M.V;   părinți - I.L, I.S.                   

Data realizării P.I.P-ului:01.10.2020 

Data revizuirii P.I.P-ului:11.02.2021 

Concluziile evaluării complexe: 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

d. din punct de vedere medical –GASTRODUODENITA; dificultăți de respirație ; 

e. din punct de vedere psihopedagogic – deficienta mintală ușoară QI 69; Stadiul operatiilor 

concret-intuitive;   

f. din punct de vedere al competenţelor şcolare: 

Dificultăți de învățare :  dificultăți de exprimare orală; scris/citit; de calcul aritmetic;  abilități socio-

afective si relaționale deficitare , imaturitate socio-afectivă; 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:  

Părinții sunt  interesaţi de progresele şi evoluţia elevului și comunică cu profesorul  dirigine;   

Priorităţi pentru perioada an scolar 2020-2021: 

• Aprofundarea competențelor cheie relevante pentru traseul profesional 

brutar/patiser/preparator produse făinoase  

• Dobândirea unor competențe generale relevante pentru calificarea profesională –

brutar/patiser/ preparator produse făinoase 

• Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător . 

• Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială 

• Dezvoltarea atitudini pozitive față de muncă  
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Obiective Conținuturi 

Exemple de 

activităţi de 

învăţare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Domeniul cognitiv 

- Aprofundarea 

competențelor cheie 

relevante pentru 

traseul profesional 

brutar/patiser/prepar

ator produse 

făinoase  

Activități de învățare 

conform orarului 

clasei si planificarilor 

adaptate. 

Explicația  

Conversația  

Descrierea narativă  

Exerciții  

Jocuri didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului  

scolar  

 

Indeplinirea obiectivelor 

din planificările curriculare 

adaptate  

 Evaluare prin probe 

orale  

Evaluarea prin probe 

scrise  

Domeniul practic  

- Dobândirea unor 

competențe 

generale relevante 

pentru calificarea 

profesională –

brutar/patiser/ 

preparator produse 

făinoase 

 

Activități practice in 

laborator/microfabrică  

Exersarea 

comportamentelor 

specifice  

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

scolar 

Participarea la majoritatea 

activităților practice  

Evaluare prin probe 

practice-   

 Observarea 

sistematică a 

comportamentului  
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Domeniul Social-afectiv 

- Formarea şi 

dezvoltarea unor 

comportamente 

adaptative în relaţia 

cu mediul 

înconjurător 

(natural şi social) 

- Exersarea conduitei 

independente pentru 

integrarea socială 

- Exersarea abilităţii 

de receptare a 

mesajului verbal şi 

nonverbal 

- Formarea 

abilităţilor de 

exprimare 

emoțională 

Formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare verbală 

şi nonverbală şi a unei 

atitudini civilizate în 

relaţiile cu ceilalţi 

 

 

Cresterea motivației 

pentru propria 

dezvoltare; 

 

Formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor 

de integrare în grup; 

Exerciţii practice de 

comunicare 

nonverbală (gesturi 

cu  semnificaţie 

socială) şi verbală în 

vederea relaţionării 

positive. 

 

Jocuri de rol cu 

aplicarea regulilor 

însuşite 

Activități de grup; 

Jocuri 

Anul 

şcolar 

2020-2021 

Să stabilească contactul 

vizual  cu toți colegii si 

profesorii atunci cand 

comunică;  

 Să comunice eficient în 

cadrul grupului cu toți 

colegii/profesorii; 

 

Sa ofere/primeasca  spijin 

în cadrul grupului de la toți 

colegii de clasă; 

 

Să-și asume diverse roluri 

în grup; 

Să  participe la activitățile 

școlare; 

Jocuri de rol 

Activitate practică  

Aprecieri stimultive 

 

Orientare școlară și 

profesională 

Formarea și 

dezvoltarea atitudini 

pozitive față de 

muncă; 

 

Jocuri de rol -

meserii 

Activități de grup;  

Exercitii de 

promovare 

personală; 

 Exercitii de 

dezvoltare modele 

profesională  

Anul 

şcolar 

2020-2021 

Să cunoasca meserii 

specific domeniului. 

Să cunoască importanța 

unei profesii. 

Să cunoască modaliăți de 

promovare personal. 

Jocuri de rol 

Activitate practică  

Aprecieri stimultive 
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PLAN  DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (P.I.P) 

Prof: Popa Cornelia 

Liceul Tehnologic De Industrie  

Alimentară ”Terezianum„ Sibiu 

 

 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara,, Terezianum” Sibiu 

Clasa: XI-a D 

Numele şi prenumele: M. A. 

Data naşterii: 14.x.2003 

Anul şcolar: 2013-2014 

Domeniul de intervenţie: educaţional 

Specialiştii care intervin în elaborarea şi aplicarea P.I.P.: 

▪ Coordonator :  P.V.    

▪ Profesor  : V.A. 

▪ Profesor diriginte: B .I. 

▪ Psiholog şcolar  :  T. A.  

▪ Părinţii elevului:   

Data realizării P.I.P-ului: 21.09 2020 

Data revizuirii P.I.P-ului: 15.01. 2021 

Concluziile evaluării complexe: 

Din punct de vedere medical: 

- este în evidenta  cu intelect de limita/ sub medie, Q.I 70 şi tulburare de conduită 

Din punct de vedere psiho-pedagocic:  

▪ deficienţă mintală uşoară, intelect liminar ,Q.I. 70, 

▪  probleme de concentrare şi atenţie, 

▪  potenţial de învăţare mediu, deţine o cantitate medie de informaţii 

▪ labilitate emoțională, introvertit, nesigur,exprimare greoaie. 

Din punct de vedere al competenţelor şcolare: 

▪ potenţial de învăţare mediu, deţine o cantitate medie de informaţii. 

Din punct de vedere al competenţelor şcolare: 

 

 

Forţe Cerinţe Priorităţi Scopuri 

Ce poate să facă ? 

Ce îi place să facă? 

Ce v-aţi dori să 

facă? 

Ce ar trebui să 

achiziţioneze mai 

întâi? 

 

1.Să lucreze practic. 

 

2.Sa utilizeze 

formule şi funcţii de 

bază 

 

1.Să se inteegreze 

mai bine în 

colectivul classi. 

2.Sa utilizeze 

1.Să folosească 

operaţii 

aritmetice,formule 

de calcul. 

2.Să dobândească 

1.Formarea deprinderii 

de a analiza a unei 

lucrări. 

2.Utilizează termeni 

specifici unui proces 
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3.Să calculeze.  

 

 

 

aplicaţii de bază de 

date pentru 

rezolvarea 

ploblemei. 

 

cunoştinţe minime 

specifice 

domeniului de 

pregătire. 

 

tehnologic. 

 

 

STRATEGII DE INTERVENŢIE ŞI ÎNVĂŢARE: 

Ce face profesorul? 

• creeză un climat afectiv, confortabil;  

• asigură munca individualizată şi gradată (de la uşor la greu), cu ajutor retras în timp; 

•  utilizează material didactic şi fişe de lucru adaptate posibilităţilor elevului; 

•  construieşte lecţiile noi pe baza cunoştinţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea 

experienţelor zilnice ale elevului; 

•  apreciază pozitiv fiecare răspuns corect, oricât de neânsemnat, pentru ca elevul să câştige 

încredere în forţele proprii; 

• antrenează elevul în diferite activităţi în clasă pentru creşterea responsabilităţii personale cât 

şi a stimei de sine; 

• identifică interesele elevului şi le foloseşte pentru creşterea motivaţiei pentru învăţare; 

• implică elevul în activităţi ce presupun cooperare pentru rezolvarea unor probleme unde 

poate învaţa să negocieze, să asculte, să accepte opinii diferite, indiferent de statutul sau rolul 

pe care îl deţine în grup cât şi rezolvarea unor sarcini de lucru în perechi sau grupuri mici;  

• trezeşte interesul pentru conţinut prin folosirea  situaţiilor de joc în învăţare; 

• cooperează cu celelalte cadre didactice şi cu părinţii; 

Ce face profesorul itinerant(consilierul)? 

• colaborează cu profesorul  la realizarea planului de intervenţie personalizat cât şi la stabilirea 

modalităţilor de lucru pentru fiecare unitate de învăţare; 

• participă  la activităţile educative din clasă(când este solicitat )în calitate de observator, 

consultant sau coparticipant după cum este cazul;  

•  utilizează material didactic şi fişe de lucru adaptate posibilităţilor elevului; 

•  evaluează, în parteneriat cu profesorul, rezultatele aplicării planului de intervenţie 

personalizat hotărând, de comun acord,  modalitatea de revizuire a acestuia; 

• propune şi realizează materiale didactice individualizate ; 

• consiliază atât elevul în cauză cât şi colectivul integrator din care acesta face parte; 

     Acţiuni la nivelul familiei: - colaborare strânsă cu părinţii, îndrumarea către persoane specializate 

pentru a beneficia de programe de terapie. 

      Evaluarea şi revizuirea P.I.P-ului: 

      Evaluarea continuă şi finală prin intermediul testelor de evaluare, fişelor de autoevaluare, 

chestionării orale şi scrise a permis înregistrarea progreselor. Astfel, M. A. a dobândit noţiuni 

specifice domeniului de pregătire, cooperează cu colegii de clasă. 
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PLAN  DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (P.I.P) 

Prof: Voina Anca 

Liceul Tehnologic De Industrie  

Alimentară ”Terezianum„ Sibiu 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara,, Terezianum” Sibiu 

Clasa: X-a învăţământ special 

Numele şi prenumele: C. S. 

Data naşterii: 22.x.2005 

Anul şcolar: 2020-2021 

Domeniul de intervenţie: educaţional 

Specialiştii care intervin în elaborarea şi aplicarea P.I.P., echipa de întervenţie: 

▪ Coordonator (profesor de specialitate) : P.V 

▪ Profesor  : P. C 

▪ Profesor diriginte: P.C. 

▪ Psiholog şcolar  : T.A. 

▪ Părinţii elevului:   C.M ,C.R. 

Data realizării P.I.P-ului: 07.10. 2020 

Data revizuirii P.I.P-ului: 10.01. 2021 

Concluziile evaluării complexe: 

Din punct de vedere medical: 

▪ Sindromul ADHD  (tulburăre hiperkinetică, deficit atenţionar) 

Din punct de vedere psihopedagogic:  

▪  deficienţă mintală uşoară, intelect liminar ,Q.I. 79, 

▪  memorie medie, probleme de concentrare şi atenţie, 

▪  potenţial de învăţare mediu, deţine o cantitate medie de informaţii. 

Din punct de vedere al competenţelor şcolare: 

 

Forţe Cerinţe Priorităţi Scopuri 

Ce poate să facă ? 

Ce îi place să facă? 

Ce v-aţi dori să 

facă? 

Ce ar trebui să 

achiziţioneze mai 

întâi? 

 

 

 

 

 

 

- să  coopereze; 

- să-şi indeplinească   

  sarcinile date; 

- să lucreze în 

echipă. 

- cunoştinţe minime 

specifice 

domeniului de 

pregătire. 

Utilizează termeni 

specifici unui proces 

tehnologic. 
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STRATEGII DE INTERVENŢIE ŞI ÎNVĂŢARE: 

Ce face profesorul? 

• aşeză elevul în prima bacă din rând, departe de fereastră sau de alte elemente care-i pot 

distrage atenţia (cât mai aproape de profesor),acest lucru va reduce posibilitatea ca alţi stimuli 

să-i distragă atenţia vizual sau auditiv de la activitatea pe care o realizează în fiecare moment.  

• creeză un climat afectiv,confortabil;  

• asigură munca individualizată şi gradată (de la uşor la greu), cu ajutor retras în timp; 

•  utilizează material didactic şi fişe de lucru adaptate posibilităţilor elevului; 

•  construieşte lecţiile noi pe baza cunoştinţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea 

experienţelor zilnice ale elevului. 

•  apreciază pozitiv fiecare răspuns corect, oricât de neânsemnat, pentru ca elevul să câştige 

încredere în forţele proprii; 

• antrenează elevul în diferite activităţi în clasă pentru creşterea responsabilităţii personale cât 

şi a stimei de sine; 

• păstrează în portofoliul elevului toate lucrările scrise, pe care le discută periodic cu părinţii şi 

profesorul de sprijin; 

• identifică interesele elevului şi le foloseşte pentru creşterea motivaţiei pentru învăţare; 

• implică elevilul în activităţi ce presupun cooperare pentru rezolvarea unor probleme unde 

poate învaţa să negocieze, să asculte, să accepte opinii diferite, indiferent de statutul sau rolul 

pe care îl deţine în grup cât şi rezolvarea unor sarcini de lucru în perechi sau grupuri mici;  

• trezeşte interesul pentru conţinut prin folosirea  situaţiilor de joc în învăţare. 

• cooperează cu celelalte cadre didactice şi cu părinţii. 

Ce face profesorul itinerant (consilierul)? 

• colaborează cu profesorul  la realizarea planului de intervenţie personalizat cât şi la stabilirea 

modalităţilor de lucru pentru fiecare unitate de învăţare; 

participă  la activităţile educative din clasă în calitate de observator, consultant sau 

coparticipant după cum este cazul;  

•  utilizează material didactic şi fişe de lucru adaptate posibilităţilor elevului; 

•  evaluează, în parteneriat cu profesorul, rezultatele aplicării planului de intervenţie 

personalizat hotărând, de comun acord,  modalitatea de revizuire a acestuia; 

• propune şi realizează materiale didactice individualizate ; 

• consiliază atât elevul în cauză cât şi colectivul integrator din care acesta face parte; 

     Acţiuni la nivelul familiei: - colaborare strânsă cu părinţii , îndrumarea către persoane specializate 

pentru a beneficia de programe de terapie; 

 

Evaluarea şi revizuirea P.I.P-ului: 

     Evaluarea continuă şi finală prin intermediul testelor de evaluare, fişelor de autoevaluare, a 

chestionării orale şi scrise a permis înregistrarea progreselor.  

Astfel, C.S. a dobândit noţiuni specifice domeniului de pregătire, cooperează cu colegii de clasă. 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                              IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2865 
 

PROGRAM  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 

Înv. Bărbosu Lenuța 

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todirești, jud. Vaslui 

INFORMAŢII DE BAZĂ: 

 

Numele elevului: Ţ. N 

Data naşterii: 27.x.2008 

Clasa a IV-a 

Domiciliul: loc.Todireşti, jud . Vaslui 

Şcoala Gimnazială  ,,Gheorghe Cioată” Todireşti, jud. Vaslui 

An şcolar: 2019-2020 

Tata: Ţ.E 

Mama :V. D.-divorţată 

Echipa de caz:-învăţător Bărbosu Lenuţa 

                        -părinte- V. D. 

 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu mama sa, care a divorţat, şi un frate de 17 

ani. Fetiţa provine din cea de a doua căsătorie a mamei, care are din prima căsătorie 3 copii, din care 

doi  majori. Familia  prezintă condiţii precare de locuit. Mama lucrează toată ziua, nu  acordă atenţie 

privind activitatea şcolară şi îi satisface toate poftelor copilului. 

Perioada elaborării P.I.P.: 20 octombrie 2019 – 1 iunie 2020 

Data revizuirii P.I.P.: 1 februarie 2020 

 

7. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

8. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 
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• Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în 

scris; 

 

9. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum 

şi scrierea lizibilă a cuvintelor;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

10. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: limba română 

Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori 

întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi 

coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie literele cu trăsături tremurate, fără 

a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia.  

 

Obiective 

pe termen 

scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

8. Receptarea 

de mesaje 

orale în 

contexte de 

comunicare 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să distingă 

-exercitii de delimitare a 

cuvintelor in enunturi; 

-exercitii de stabilire a pozitiei 

- înţelege semnificaţia 

globală a unui text scurt, 

după ascultarea repetată 

a acestuia, sau după 

lămuriri suplimentare; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 
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cunoscute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Exprimarea 

de mesaje 

orale în 

diverse 

situaţii de 

comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Receptarea 

unei 

varietăţi de 

mesaje 

scrise, în 

contexte de 

comunicare 

cunoscute 

 

 

 

11. Redactarea 

de mesaje 

în diverse 

situaţii de 

comunicare 

 

 

 

 

cuvintele dintr-

o propoziţie 

dată, silabele 

dintr-un cuvânt 

şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul 

cuvintelor într-

un enunţ dat 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri 

verbale 

potrivite unor 

situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi 

în enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri 

de litere, 

silabe, cuvinte 

şi enunţuri în 

textul tipărit şi 

în textul de 

mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care 

le însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit 

- să scrie 

corect litere, 

silabe, cuvinte 

 

 

 

 

unui cuvant intr-o propozitie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor in cuvant; 

-exercitii de distingere a 

sunetului initial, final sau din 

interiorul unei silabe sau al 

unui cuvant; 

-identificarea cuvintelor ce 

contin sunetul învăţat si 

despartirea lor in silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui cuvant 

auzit cu imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitii de despartire a 

cuvintelor in silabe; 

 

 

 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte si comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, cuvintelor 

si propoziţiilor; 

- exerciţii de scriere a literelor 

si a cuvintelor, respectând 

forma, mărimea lor; 

- exerciţii de apreciere corecta 

a spaţiului dintre cuvinte;  

- dictări de litere, silabe şi 

cuvinte; 

 

- formulează răspunsuri 

la întrebările puse, 

uneori cu imprecizii, 

corectate la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi delimitează 

cuvintele în propoziţii 

de două cuvinte, rostite 

clar de învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, de 

1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi pe 

silabe, cu imprecizii 

corectate cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul cu 

litera de tipar, sau de 

mână; citeşte în ritm 

propriu silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite diin 

2-3 cuvinte, uneori cu 

inversiuni sau repetări, 

corectate la intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte scrise, 

formate din silabe 

cunoscute; 

- copiază, transcrie şi 

scrie după dictare litere, 

silabe şi cuvinte cu 

abateri de la regulile 

grafice; 

 

 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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Domeniul de intervenţie: matematică 

 

Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 100, dar are probleme în 

ceea ce priveşte număratul până la 10 000 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. 

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. 

Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte 

foaia. 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1.Utilizarea 

numerelor în calcule 

elementare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evidenţierea 

caracteristicilor 

geometrice ale unor 

obiecte localizate în 

spaţiul înconjurător 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identificarea unor 

- să scrie, să 

citească numerele 

naturale de la 0 la 

10 000; 

 

- să compare două 

numere cu 

diferenţă de o 

unitate; 

 

- să completeze 

un şir de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

 

- să identifice 

poziţia pe care o 

ocupă diverse 

obiecte în spaţiu 

înconjurător 

 

 

 

 

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

- exerciţii de numărare cu 

obiecte de la 0 la 10 000; 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 10 000; 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la  

10 000; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 10 000; 

- exerciţii de alegere a 

unei descompuneri 

potrivite pentru efectuarea 

unui calcul; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.. 

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

- asociază mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

- identifică cifra 

zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea 

unui număr de două 

cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, din 1 

în 1, în concentrul 

0-10 000; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

cifrele, cu greşeli 

privind 

corectitudinea 

elementelor grafice, 

încadrarea în spaţiul 

de scriere, 

înclinarea; 

-efectuează adunări 

şi scăderi în 

concentrul 0-10 

000, fără trecere 

peste ordin, 

utilizănd 

simbolurile +, -, = 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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fenomene/relaţii/ 

Regularităţi/ 

structuri din mediul 

apropiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rezolvarea de 

probleme pornind de 

la sortarea şi 

reprezentarea unor 

date 

 

numere naturale 

de la 0 la 10 000 

fără trecere peste 

ordin cu obiecte 

de sprijin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să rezolve 

probleme care 

presupun o 

operaţie de 

adunare sau 

scădere în 

concentrul  

0-10 000, cu 

ajutorul 

obiectelor 

 

-ex. de adunare şi scădere 

cu numere de la 0 la 10 

000 ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând 

numerele date 

-ex. de numărare cu pas 

dat „înainte” şi „înapoi” 

cu şi fără sprijin de 

obiecte sau desene ; 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora ; 

-compunerea şi 

descompunerea numerelor 

în z şi u . 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează corect 

50-60% din 

exerciţiile cu o 

singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

- descompune 

numere naturale mai 

mici decât 10 000 în 

sume sau diferenţe, 

utilizând obiecte; 

-rezolvă probleme 

cu date numerice şi 

enunţ sintetic, care 

presupun o singură 

operaţie, cu numere 

mai mici decât      

10 000, recurgând la 

modelarea figurală a 

datelor problemei; 

- execută, parţial 

corect, în ritm 

propriu, comanda 

dată, după lămuriri 

suplimentare;   

 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un 

grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII CITIT – SCRISULUI LA ŞCOLARUL 

MIC DEFICIENT MINTAL - STUDIU DE CAZ 

Prof. Logoped Maxim Dennis – Ștefan  

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educațională – Iaşi 

 

I. Date biografice şi de identificare a cazului  

1. Numele şi prenumele: F. M. 

2. Data şi locul naşterii: 2009, Bacău. 

3. Componenţa familiei: familia este alcătuită din 3 membri, şi anume: tatăl (F.I. - 49 de ani), 

mama (F.A. - 47 de ani) şi F. M., ea fiind singurul copil. 

II. Anamneza 

A. Date medicale semnificative 

1. Evoluţia din timpul sarcinii şi al naşterii: perioada intrauterină normală, naşterea 

prematură la 33 săptămâni, hemoragie intracraniană gr. II, scor APGAR: 5, greutate 1900g. Mama 

nu a consumat cafea sau ţigări în timpul sarcinii. 

2. Bolile din timpul copilăriei: rubeolă (pojărel), scarlatină (la vârsta de 5 ani), răceli. 

3. Antecedente patologice ale familiei: nu există. 

4. Starea actuală de sănătate: în prezent, starea de sănătate a copilului este bună. 

B. Date psihologice semnificative 

- Aptitudini: îi place să asculte muzică și să danseze. 

- Comportament: este foarte uşor distrasă de reacţia colegilor, de orice zgomot care blochează 

canalul comunicării şi de incongruenţa afectivă, de starea de moment. Manifestările emotive sunt 

exagerat de puternice în raport cu cauza care le-a produs. Este o fire retrasă, instabilă emoţional, 

având dese schimbări de dispoziţie. 

- Relaționare socială și comunicare: relaţionează cu dificultate cu ceilalţi; se integrează greu 

în colectiv, nu leagă uşor prietenii. Comunică prin propoziţii dezvoltate, rar agramate. Eleva exprimă 

propriile opinii şi gânduri în legătură cu fapte, întâmplări/evenimente, exprimând trăiri şi sentimente; 

înţelege semnificaţia globală a unui enunţ/mesaj audiat, solicită ajutor atunci când are nevoie. 

Analizează un comportament/situaţie şi-şi exprimă opiniile, formulează întrebări pentru obţinerea 

unor informaţii utile. Completează mesajul verbal cu elemente mimico – gestuale. Citește și scrie cu 

greutate. 

- Interese și aspirații: îi place foarte mult să danseze. 

- Deficiențe: deficienţă mintală uşoară. 

-Aspecte psihologice legate de aderența la terapia cognitiv-comportamentală: interesul ei 

este unul de moment. Dacă întâmpină dificultăți în realizarea unei sarcini, tendința este de a 

abandona. Dorește să participe singură la ședințele de terapie, ca urmare destabilizează ora. 

- Alte elemente semnificative pentru caz: manifestă abilități de autoîngrijire și 

autogospodărire. Vine însoțită la școală. 
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C. Date pedagogice semnificative 

1. Ruta şcolară: a frecventat grădinița la CSEI 1 Bacău în anii şcolari 2013 - 2017. În prezent 

este înscrisă la Şcoala Gimnazială Specială Maria Montessori – Bacău, în baza Certificatului de 

Orientare Şcolara şi Profesională cu nr. 2011 din 12.06.2018, emis de CJRAE Bacău, în clasa a IV-a. 

2. Achiziţii de tip şcolar: cunoaște părțile corpului și le denumește - poate identifica 

elementele corporale principale şi secundare (cot, umăr, genunchi), iar orientarea corpului faţă de 

obiectele din jur se realizează relativ corespunzător. Arată mâna dreaptă și pe cea stângă. Identifică 

şi denumeşte culorile uzuale (alb, negru, roşu, albastru, galben, verde). Sortează corect în ordinea 

mărimii câteva cuburi. Recunoaşte şi identifică forme simple după model (pătratul, cercul). 

Utilizează corect cuvintele: “aproape-departe”, “în fața mea – în spatele meu”, “deasupra-dedesubt”.  

3. Discipline preferate: Educaţia muzicală. 

4. Rezultate şcolare: evaluarea inițială la începutul clasei a IV-a, nu indică progrese față de 

evaluarea finală de la sfârșitul clasei a III-a. Nu lipseşte de la şcoala. Rezultatele sunt satisfăcătoare. 

5. Activităţi extraşcolare: F. M. nu desfăşoară nici o activitate extraşcolară. 

D. Date socio-economice semnificative 

1. Climatul familial, relaţiile dintre membrii familiei: bune, armonioase. 

2. Relaţiile familiei cu comunitatea: bune, se înţeleg destul de bine. Participă la şedinţele cu 

părinţii, la serbări, se implică în problemele şcolii. 

3. Situaţia economică a familiei: atât situaţia economică cât şi condiţiile de locuit sunt 

precare. Atât mama, F.A. cât şi tatăl, F.I. sunt casnici. Au venituri ocazionale. 

4. Condiţii de locuit: familia deţine o locuinţă în comună Asău, sat Ciobanuș, jud. Bacău, 

formată din două camere. Condiţiile de trai ale familiei F. sunt modeste, nu tocmai favorabile 

creşterii şi dezvoltării echilibrate a copilului. 

5. Gradul de integrare şi participare socială: familia se preocupă de ea în permanenţă, de 

activitatea sa şcolară, discută cu copilul, manifestă afecţiune. Încearcă să continue actul terapeutic 

acasă, în limita posibilităţilor intelectuale. 

III. Aspecte particulare ale cazului 

Particularităţi de vârstă şi specifice ale subiectului: partea cognitivă a lui F. M. se 

caracterizează printr-o capacitate medie de analiză şi sinteză logică, de operare cu concepte, 

stabileşte relaţii logice de tip cauză - efect. Prezintă deficiențe în realizarea operaţiilor de 

generalizare şi abstractizare. Memorie logică insuficient dezvoltată, ritm constant de însuşire a 

informaţiei noi, fidelitate scăzută în conservarea şi reproducerea acesteia. Manifestă un deficit în 

reţinerea notelor unor noţiuni, chiar dacă ele au fost percepute. Manifestă un deficit în reţinerea 

compunerii fonologice a cuvintelor. 

 

Modul de manifestare al subiectului în activitatea cotidiană: 

1. Activitatea în familie: copilul prezintă uneori accese de furie cu crize de țipăt și loviri, 

intoleranță la frustrare. Dorește susținerea permanentă a adultului. Părinții doresc foarte mult ca 

copilul lor să scrie și să citească şi au o atitudine implicată și cooperantă. 

2. Grupul de prieteni: relaţionează cu dificultate cu ceilalţi. În acest cadru, relațiile nu sunt 

atât de bune din cauza subiectului, copilul prezentând uneori accese de furie față de prieteni/colegi. 
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3. Implicarea în diverse tipuri de sarcini: este generată de interesul de moment. Nu se 

implică în sarcini decât dacă i se par foarte atractive.  

IV. Diagnosticul 

F. M. prezintă o deficiență mintală uşoară şi dislexo-disgrafie, cu un QI = 65, aşa cum rezultă 

din raportul de evaluare complexă, eliberat de Comisia de Evaluare şi Orientare Şcolară şi 

Profesională (C.O.S.P.). 

Identificarea problemelor, nevoilor şi dificultăţilor cu care se confruntă subiectul 

Având în vedere retardul psihic uşor, integrarea în colectiv este una deficitară datoria în 

special acceselor de furie prezente. Este evitată de colegi, participă de cele mai multe ori ca 

spectator, fără să se implice. Dezvoltarea socială nu este corespunzătoare. De cele mai multe ori este 

necooperantă, prezintă chiar şi agresivitate verbală și fizică faţă de colegi, participă extrem de 

selectiv la activități, cu refuz vehement manifestat. 

Prognosticul 

Prognosticul este rezervat. 

Identificarea şi precizarea direcţiilor principale de intervenţie sau a tipurilor de servicii 

specializate 

F. M. necesită acordarea unei atenţii mai deosebite. Începerea activităţii terapeutice cât mai 

curând, formarea unui program strict şi disciplinat este imperios necesar pentru dezvoltarea 

exprimării corecte şi a abilităţilor lexico-grafice. Colaborarea cu părinţii logopatului şi cu cadrul 

didactic al acestuia, este extrem de importantă. Terapeutul are îndatorirea de a menţine un contact 

strâns cu ambele părţi, întrucât tehnicile practicate acasă şi la şcoală trebuie să fie consecvente. Pe 

lângă programul de terapie logopedică, pentru a putea interacţiona cât mai mult cu cei din jur şi a 

crea relaţii cât mai bune cu ei, F. M. are nevoie şi de terapie cognitiv comportamentală atât 

individuală cât şi de de grup. Se recomandă şi aplicarea Testului Filho, test care verifică maturitatea 

psihomotorie a copilului, ca suport pentru învăţarea citit – scrisului.  

Evoluţia pe parcursul terapiei 

F.M. urmează programul de terapie logopedică care se desfăşoară de două ori pe săptămână şi 

cuprinde: antrenarea copilului în diverse activităţi educative (sortarea pe culori, mărimi, texturi, 

învăţarea schemei corporale, modelaj, activităţi de colorare, jocuri de construcţie, jocuri cu imagini 

în pereche, etc), dezvoltarea aparatului fonoarticulator, dezvoltarea auzului fonematic, precum şi 

activităţi de consiliere a familiei, pentru antrenarea părinţilor în activităţi educative cu copilul, 

stabilirea unui program de socializare. De asemenea, potenţialul de învăţare poate fi activizat printr–

un program de terapie a tulburărilor scris–cititului, individualizat şi personalizat. 

Are o teamă patologică că va comite greşeli şi în acest context în programul individual de 

terapie cognitiv-comportamentală a câte două şedinţe pe săptămână, se va urmări în primul rând 

înlăturarea acestei temeri, precum şi a sentimentului de inferioritate instalat. Terapia are ca scop, pe 

lângă dezvoltarea și întărirea comportamentelor pozitive, creșterea stimei de sine.  

Incă de la începutul intervenției, s-a pus accentul pe educarea personalităţii copilului, cu 

scopul de a-i reda încrederea în el, de a-l face să aibă încredere în terapeut. S-a creat un climat 

relaxant, securizant și plăcut pentru a-i oferi copilului o stare de bine. Astfel că, s-au efectuat deseori 
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exerciții de mișcare, de dans (ceea ce lui îi place cel mai mult). Încurajarea şi consolidarea 

activităţilor cu caracter artistic, cântatul, dansul, desenatul, contribuie la desfăşurarea cu plăcere a 

terapiei. 

Rezultate şi concluzii 

În urma aplicării Testului Filho, test care verifică maturitatea psihomotorie a copilului ca 

suport pentru învăţarea citit – scrisului, a obţinut un scor de 11 puncte, ceea ce reflectă un nivel 

mediu, în care învățarea va avea loc în mod normal într-un an. 

Pe parcursul intervenţiei, la nivel comportamental se constată o ameliorare a tulburărilor de 

tip opoziţional. A început să interacționeze cu copiii din clasă, participă uneori la jocuri de 

interacțiune, la jocurile în echipă. 

Cu privire la dereglările limbajului achiziţiile sunt minime, realizându-se cu mare dificultate 

datorită participării selective a copilului la activităţile ce implică exprimarea verbală. Totuşi s-a 

evidenţiat un progres pe parcursul celor trei luni de terapie. Este capabilă să urmărească în oglindă 

modalitatea de articulare a sunetelor, să repete câteva cuvinte pe silabe şi să facă diferenţieri de 

mărime între diverse obiecte, construcţii sau lucruri din natura înconjurătoare. 

Prin urmare, pentru a ajunge la un progres, părinții trebuie să continue muncă terapeutului, 

ajutând elevul să-și însușească tot ceea ce dobândește pe parcursul unei zile. 

Se recomandă menţinerea atât în terapia logopedică cât şi în terapia cognitiv – 

comportamentală pentru o eventuală recuperare a tulburărilor scris-citit, astfel încât F.M să poată 

face faţă cerinţelor şcolare la cotă maximă, în limita potenţialului restant. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT* 

pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

 

                                                                             Comănoaia Eugenia 

                                                                                              Școala Gimnazială Nr.1 Slatina 

 

A. INFORMAȚII GENERALE: 

Numele şi prenumele copilului/elevului: F.I.B. 

Reprezentantul legal al copilului: F.V. 

Data naşterii:2009 

Domiciliul: Slatina 

Unitatea de învăţământ la care este înscris:  

Clasa: a IV –a A  

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. 483/14.11.2016   emis de CJRAE Olt 

Valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională: 2016-2020 

Data realizării PIP: septembrie 2019 

Perioada de implementare  PIP  (an școlar): 2019 - 2020 

Disciplina: învățământ primar 

Cadrul didactic care implementează PIP-ul:  

Diagnostic: Tulburare de conduită hiperchinetică. Enureză nocturnă. Retard mental sever ( QI <35) 

 

EVALUARE INIŢIALĂ: 

Instrumente folosite în evaluare: fișa psihopedagogică, observația spontană și dirijată, convorbirea 

individuală și de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii (pretest). 
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B.    PLANIFICAREA INTERVENȚIEI: 

OBIECTIVE  GENERALE: 

Nr. 

ctr. 

 

Obiective specifice 

 

Conținuturi 

Perioada de 

intervenţie 

 

Obs.  
 

                  LIMBA ROMÂNĂ  2019 - 2020   

1. 1.1 să sesizeze sensul global al unui mesaj - exerciții de formulări de răspunsuri la întrebări adresate de 

învățător; 

   

2. 2.1 să construiască texte orale scurte pe baza 

unui suport vizual 

- exerciții de construire a unor texte orale pe baza unor 

imagini, a unui șir de imagini sau pe baza unui șir de 

întrebări; 

  
 

3. 2.3 să redea prin cuvinte proprii conținutul 

unui fragment dintr-un text citit 

- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informații 

esențiale ce se desprind din text; 

- exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări sau 

personaje dintr-un text citit; 

  

 

4. 3.2 să citească în ritm propriu, în mod 

conștient, corect un text 

- exerciții de citire a textelor scurte, respectând intonația 

impusă; 

-exerciții de citire selectivă; 

- exerciții de citire a unor texte literare la prima vedere, în 

ritm propriu; 

  

 

5. 4.1 să respecte regulile de despărțire a 

cuvintelor în silabe, ortografia și punctuația 

într-un text propriu 

- exerciții de aplicare a regulilor de despărțire în silabe în 

dictări, copieri, enunțuri proprii; 

- exerciții de utilizare corectă a semnelor de punctuație. 

 

  

 

                   MATEMATICĂ  2019 - 2020   

1. 1.2 să aplice reguli pentru continuarea unor 

modele repetitive 

- realizarea unor modele repetitive (cu desene sau cu obiecte), 

respectând o regulă dată; 

- generarea/completarea unor șiruri de simboluri sau de 

numere folosind o regulă dată; 
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2. 2.3 să ordoneze numerele naturale în 

concentrul 0 -10000 și respectiv fracțiile 

subunitarea sau echiunitare care au același 

numitor, mai mic sau egal cu 10 

- precizarea succesorului și/sau a predecesorului unui număr; 

- rotunjirea / aproximarea numerelor în contexte similare 

unor situații din viața cotidiană; 

-determinarea unor numere care să respecte condiții date; 

 

  

 

3. 2.5 să efectueze înmulțiri de numere în 

concentrul 0-10000 și de împărțiri folosind 

tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii 

- rezolvarea de exerciții folosind tabla înmulțirii și a 

împărțirii; 

- efectuarea de înmulțiri între numere formate cu două sau 

trei cifre și numere formate cu o cifră; 

- utilizarea unor proprietăți ale înmulțirii în calcule; 

  

 

4. 4.2 să opereze cu unități de măsură 

standardizate, fără transformări 

- ordonarea unor date în funcție de succesiunea derulării lor 

în timp; 

- efectuarea unor calcule folosind unități de măsură pentru 

lungime, masă, capacitate; 

  

 

5. 5.3 să rezolve probleme cu operațiile aritmetice 

studiate, în concentrul 0-10000 

- rezolvarea și compunerea de probleme folosind simboluri, 

numere sau reprezentări grafice; 

- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare 

grafică/desen sau cu o expresie numerică dată. 

  

 

                  ȘTIINȚE ALE NATURII  2019 - 2020   

1. 1.1 să identifice relații între corpuri în cadrul 

unor fenomene și procese 

- utilizarea unor modele pentru observarea relațiilor dintre 

componentele unui sistem; 

- observarea unor aspecte dinamice ale realității 

înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață 

cunoscut prin vizionarea unor filme sau realizarea unor jocuri 

de rol; 

  

 

2. 2.1 să elaboreze un plan propriu pentru 

realizarea unei investigații a mediului 

înconjurător 

- stabilirea investigațiilor proprii; 

- identificarea metodelor de lucru; 

- stabilirea resurselor necesare; 
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3. 3.1 să identifice modalități obișnuite de 

menținere a sănătății 

- extragerea unor informații utile despre alimente prin 

exerciții de citire a unor etichete ale produselor alimentare; 

- identificarea unor reguli de igienă prin discuții, simulări; 

  
 

4. 3.2  să identifice modalități de protejare a 

mediului înconjurător 

 

- exersarea unor deprinderi de utilizare rațională a unei 

resurse; 

- amenajarea și întreținerea spațiului verde al școlii, clasei. 

  
 

             GEOGRAFIA ROMÂNIEI  2019 - 2020   

1. 1.1 Identificarea unor termeni geografici în 

texte/contexte/situații de învățare diferite 

- recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea 

observabilă în texte din manual/ texte complementare ; 

- notarea și explicarea unor termeni citiți sau desprinși dintr-

un mesaj oral: 

  

 

2. 2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe 

dobândite la alte discipline (științe ale naturii, 

istorie, științe sociale) în descrierea și 

explicarea realității înconjurătoare  

- descrierea unor elemente și fenomene din mediul 

înconjurător (circuitului apei în natură, modificările 

vegetației etc.) ; 

- gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare 

în diferite categorii, pe baza unor criterii specific; 

  

 

3. 3.3. Raportarea corectă a poziției unor 

elemente pe reprezentările cartografice 

 

- precizarea poziției școlii pe hărți ale localității ; 

- precizarea poziției localității în cadrul regiunii și al țării. 

  
 

                  ISTORIA ROMÂNILOR  2019 - 2020   

1. 1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente 

din viața familiei, a faptelor prezentate într-o 

situație de învățare  

 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se 

reprezinte evenimente din viața personală, viața familiei sau 

istoria localității natale; 

 - alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al familiei, 

folosind o schemă dată ; 

  

 

2.  2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, 

a consecințelor și a elementelor care s-au 

schimbat sau nu într-o anumită perioadă de 

timp  

- prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale 

altor evenimente; 

 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor 

fapte/evenimente istorice ; 
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- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite 

perioade de timp ; 

3. 3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în 

cadrul unor surse accesibile 

- lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână; 

 - deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin 

raportare la textul citit sau la mesajul audiat ; 

 

  

 

4. 4.2. Recunoașterea asemănărilor și deosebirilor 

dintre sine și celălalt, dintre persoane și grupuri  

 

- identificarea unor modalități în care ar fi putut acționa în 

anumite împrejurări din viața personală (de exemplu, exerciții 

de tipul „Ce ai făcut atunci ...?, Ce ai fi putut face ...? Ce ai 

face acum …?”) 

  

  

 

              EDUCAȚIE CIVICĂ  2019-2020   

1. 1.1. Explorarea calității de persoană pe care o 

are orice om 

- exerciții de colorare, în desene/contururi date, a imaginilor 

care înfățișează persoane - exerciții de prezentare, în perechi, 

a propriei persoane (a unor aspecte relevante pentru 

identitatea proprie) 

  

 

2. 2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu 

lucrurile, cu plantele și animalele 

- realizarea, în grupuri mici, a unei liste de lucruri utile într-o 

situație dată (de exemplu, pentru o oră de curs, o drumeție, o 

insulă pustie) și discutarea atitudinilor posibile față de 

lucrurile menționate 

  

 

3. 2.4. Identificarea drepturilor universale ale 

copilului 

  

- exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului 

și a responsabilităților care decurg din asumarea acestora, în 

imagini, texte sau în cazuri date 

  

 

          ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI 

PRACTICE 

 2019-2020   

1. 1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la 

mesajele comunicate prin limbaj vizual 

- participarea la discuții pe tema comunicării prin limbaj 

vizual (de exemplu, analiza de portret ; 

- subiecte comune - tehnici și mijloace de expresie diferite) ; 
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- observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza 

identificării unor similitudini între formele clădirilor și 

formele geometrice/formele naturale; formularea de 

răspunsuri la întrebări precum: „Observăm o anumită regulă 

în desenul fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o 

descriem?”; 

2. 2.2. Realizarea de compoziții la alegere, 

valorificând potențialul expresiv al limbajului 

plastic 

organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a 

suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de 

limbaj; 

 - realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare 

cuvinte cheie sau expresii literare la alegere; 

  

 

3. 2.4. Remodelarea spațiilor și formelor printr-un 

demers plastic intenționat și prin tehnici variate 

  

- jocuri de culoare pe bază de camuflaj (de exemplu, 

transformarea/ adaptarea unor costume care vor fi folosite la 

jocurile de mișcare ce necesită camuflaj etc.) - decorarea unor 

materiale cu cusături și alte adaosuri (mărgele, paiete etc.) 

  

 

                MUZICĂ ȘI MIȘCARE  2019 - 2020   

1. 1.1. Receptarea unor cântece din folclorul 

copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din 

patrimoniul cultural, cu sesizarea unor 

diferenţe de natură muzicală şi de mişcare 

corporală/scenică 

- vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de 

spectacol sau pe internet) ; 

- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările 

audiate/vizionate 

  

 

2. 2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în 

colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu 

diferenţieri expresive 

- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive 

datorate nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, 

unor gesturi coregrafice sugestive - jocuri interpretative 

muzicale; 

 - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, împărţirea 

sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea 

melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul); 

  

 

3. 3.3. Improvizarea unor melodii, asociate cu - exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării,    



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                              IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2880 
 

mişcări corporale 

  

faţă de o stare emoţională, impresie etc. 

 - crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând 

programe informatice - dezbaterea şi aprecierea creaţiilor 

colegilor şi a celor proprii. 

                       JOC ȘI MIȘCARE  2019-2020   

1. 1.1. Utilizarea deprinderilor locomotorii în 

condiții variate 

- parcurgerea de trasee aplicative amenajate în săli și în aer 

liber; 

 - participarea la ștafete și jocuri de mișcare integrate în 

activitățile ludice școlare și posibil a fi utilizate în activitățile 

extrașcolare; 

  

 

2. 1.3. Valorificarea deprinderilor motrice de 

bază în condițiile unor proiecte cu caracter 

integrat 

- acționarea în jocuri de mișcare pentru consolidarea 

achizițiilor dobândite în cadrul celorlalte discipline de studiu 

; 

- practicarea jocurilor de mișcare în programul proiectelor de 

grup desfășurate extracurricular (serbări tematice, expediții, 

tabere etc.); 

  

 

3. 2.2. Organizarea și adaptarea unor jocuri de 

mișcare în activitățile ludice școlare și 

extrașcolare 

- organizarea de jocuri de mișcare cu efective și reguli 

diferite (simplificate, adaptate, crescute ca dificultate) ; 

- organizarea de jocuri de mișcare în condiții variabile ; 

- adaptarea unor jocuri însușite la condițiile unor activități 

extracurriculare 
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Plan de Intervenţie Personalizat - Problema absenteismului 

 

Alexandrescu Adriana Luminița 

Colegiul Națíonal Ion Maiorescu Giurgiu 

 

             O analiză amănunțită asupra elevilor din clasele pe care le-am  avut pe parcursul anilor 

școlari, ca profesor de TIC la COLEGIUL NAȚÍONAL ION MAIORESCU din Giurgiu, m-a condus 

la identificarea unor probleme majore existente acum în rândul elevilor: scăderea nivelului de 

pregătire, creșterea riscului de abandon școlar și scăderea  ratei de absolvire a liceului, scăderea 

procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat și creșterea accentuată a sancțiunilor 

disciplinare. Am identificat, de asemenea, cauzele acestor probleme și pot afirma că ele sunt de 

natură socială și familială, dar și cauze ce țin de formarea școlară anterioară și de nivelul 

psihoindividual al elevilor. 

Materialul aduce în prim plan situații ale elevilor proveniți din medii defavorizate: Copil care creşte 

într-un mediu defavorizat- Mama plecată la muncă în străinătate(Spania) și eleva este lăsată în 

grija tatălui  care împiedică școlarizarea ei. 

 Numărul elevilor ce aparțin acestor categorii este din ce în ce mai mare și este evident că şcoala este 

cea care trebuie să se plieze și să se adapteze nevoilor copilului. 

Școala și profesorul  dorește creșterea motivației pentru învățare și reducerea absenteismului. 

Respectarea diferenţelor individuale a dus la tratarea diferenţiată a elevilor și la crearea unor situaţii 

de învăţare care să permită progresul elevului, pe diferite căi.  

În mare parte, am încercat furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale elevilor din 

aceste grupuri  vulnerabile. Derularea în cadrul lecțiilor a unor programe de activitate diferențiată 

pentru progres în învățare,  precum și a unor programe de educație remedială, monitorizarea 

permanentă a frecvenței elevilor și  adoptarea unor măsuri specifice în situațiile de absenteism 

ridicat, monitorizarea integrării elevilor care au studiat în străinătate, utilizarea unor tehnici 

particulare de incluziune și asigurarea dezvoltării accesului la educație a acestor copii, a constituit  

pentru mine o prioritate a procesului  de învățare și educare. Am încercat să ofer o învățare 

individualizată, cu metode și mijloace adecvate intereselor elevilor și specificului familiilor din care 

provin. A existat, dar nu mereu, o colaborare  cu  familiile elevilor, astfel încât copiii lor să fie bine 

educați și pregătiți, cu șanse  de integrare în societate.   

1. Plan de Intervenţie Personalizat-ca profesor de TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A 

COMUNICAȚIILOR 

    Numele elevului: L. F 

               Data naşterii: Giurgiu 

               Perioadă/ Termen: sem.al II-lea , 2019-2020 

               Situația ce impune aplicarea  unui plan de intervenție: Copil care creşte într-un mediu 

defavorizat- Mama plecată la muncă în străinătate(Spania) și eleva este lăsată în grija tatălui  

care împiedică școlarizarea ei. 
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Starea de sănătate: sănătoasă fizic și mental, dar se confruntă cu problema absenteismului deorece 

tatăl nu o lasă la școală. Profesoara AAL lucrează cu eleva după curriculum-ul  clasei a X-a la 

disciplina TIC, fără sprijinul părinţilor și a adoptat măsuri specifice în cadrul orelor de dirigenție, la 

orele de TIC, dar și în cazul activităților extrașcolare.   

 Informaţii generale : 

  Eleva urmează cursurile Colegiul Națíonal Ion Maiorescu Giurgiu la clasa a X-a, profil 

filologie. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual scăzut. Mama este plecată în 

Spania,  pentru a face rost de banii necesari traiului. S-a separat de tatăl fetelor. Tatăl  a rămas cu trei 

fete, două eleve la Colegiul Națíonal Ion Maiorescu Giurgiu clasa. a IX-a și a X-a și una la Școala 

generală din satul R unde locuiește. Tatăl nu le mai lasă la școală pe fetele de la liceu sub pretextul 

că nu mai are bani de mașină și nici pentru chirie. Fetele  săteau la o mătușă, sora tatălui. Așteaptă 

bani din străinătate de la mamă. În familie situația este conflictuală. Tatăl s-a recăsătorit și are un 

copil de câteva luni.  Nu colaborează cu școala și nu se interesează de eleva L.F. și nici de sora ei. 

Este contactat telefonic de mine și de diriginta clasei a IX-a. Mama s-a interesat de situația ei, destul 

de sporadic, telefonic, în timpul semestrului I. Datorită acestei situații eleva a acumulat un număr 

mare de absențe nemotivate și profesorii clasei nu au posibilitatea să o evalueze conform graficelor 

stabilite.  

            În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, sensibilă. În clasa a IX-a 

mătușa a colaborat bine cu mine și s-a interesat de situația ei școlară. La sfârşitul clasei a-IX-a a 

promovat la toate materiile și a obținut mențiune cu media  7,09 . După un an de zile, în clasa a X-a, 

se poate spune că intră în relaţie cu colegii, destul de timid însă. Profesorii clasei cunosc situația ei și 

îi oferă sprijin. Acceptă  sprijin nu doar din partea profesorilor, ci şi a colegilor. Participă activ la 

proiectele extrașcolare, se implică cu multă plăcere.  

           Informaţii educaţionale 

           Comportament cognitiv : 

•  Are deprinderi de comunicare, citeşte cursiv, transcrie, are capacitatea de a învăța. Nu 

povesteşte, nu comunică sentimente, păreri. Este retrasă. 

•  Este interesată de schimbările din jurul ei şi  reţine cunoştinţe de utilizare a calculatorului. 

 

 Relaţii sociale: 

• Dorește să vină la școală, este o elevă cu bun simț, cuminte,  introvertită. 

•  La şcoală este retrasă, foarte rar intră în relaţie cu alţi elevi. Comunică la nivel minim când 

lucrează în grup. Are o singură prietenă, colega de bancă. Este acceptată de colectivul clasei, 

însă copiii nu o atrag în activităţile lor. Vine la şcoală curat îmbrăcată, are caiete, cărţi. 

 

           Capacităţi,  competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi: 

• Dezvoltare fizică bună,  

•  Realizează o parte din sarcinile din manual, fișa de lucru, calculator 
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• Citește corect, scrie și desenează frumos 

• Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic 

• Permanent are nevoie de sprijin gradat şi încurajare, are nevoie de afecţiune, de integrare, de 

modele socio-umane, de tratament mai special 

• Are nevoie de înţelegere, are nevoie să fie ascultată, are nevoie de consiliere specială. 

 

Evaluare  iniţială: Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi 

dirijată, convorbirea individuală şi de grup,  discuții cu tatăl. 

              Domenii de intervenţie recomandate pentru eleva L.F. 

              Obiective pe termen lung : 

       1. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

2. Îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură 

                  3. Participarea la activităţi extraşcolare 

 

                  4. Esențial-rezolvarea absenteismului prin  argumente  și discuții cu tatăl 

 

               Obiective pe termen scurt : 

             1. Să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare 

                   2.  Să manifeste interes faţă de mesajul partenerului de dialog 

             3. Dezvoltarea spiritului de autonomie şi independenţă 

                   4. Încadrarea elevei într-un grup de lucru şi încredinţarea unor sarcini pe măsură  

                   5. Să nu se simtă discriminată, dezavantajată, să nu manifeste un comportament de 

inferioritate 

                Metode, procedee, strategii:   exerciţiul, conversaţia, explicaţia,  prezentarea sarcinilor  

într-un ritm  mai lent 

                Evaluare :  fişe de lucru individuale;  probe orale;  teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în 

parte; 

                Resurse umane : consilier psihopedagogic, profesor diriginte, profesorii care predau la 

clasă 

               Activităţi: 

 1. Discuții cu tatăl și mătușa, 

 2. Plan de monitorizare a absenţelor –absenţe motivate, nemotivate, total absenţe,  

3. Discuţii cu eleva, consiliere specială,  
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4. Participări la activităţi extraşcolare,  

5. Învățarea după un plan individualizat pentru clasa a X- 

Planificarea programului de intervenţie personalizat: -clasa a X-a, sem.al-II-lea 

Competenţe 

 specifice 

Conţinuturi Metode şi 

mijloace 

 de realizare 

Perioada  

de  

intervenţie 

Criterii de apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de  

evaluare 

. Aplicarea 

operaţiilor 

elementare şi a 

conceptelor de 

bază ale 

aplicaţiei Excel  

 

 

 

Utilizarea 

opţiunilor de 

formatare şi 

gestionare a 

datelor din 

foile de calcul   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deschiderea aplicaţiei 

 • Deschiderea, salvarea unei 

foi/registru de calcul 

 • Folosirea funcţiei „ajutor” 

 • Închiderea aplicaţiei • 

Moduri de vizualizare  

 

Formatarea 

documentului: stabilirea 

dimensiunilor şi 

marginilor paginii, 

orientarea acesteia, 

adăugare antet şi subsol, 

introducere numere 

pagină  

• Formatarea textului: 

font, dimensiune, stil, 

culoare, orientare  

• Copierea/mutarea 

conţinutului unei celule 

într-o altă celulă a 

aceleiaşi foi de calcul 

sau a altei foi de calcul 

active sau între register 

 • Ştergerea unei celule 

sau a unui grup de celule 

adiacente, a unei linii, a 

unui rând 

expunere, 

observaţie 

dirijată, 

explicaţie, 

conversaţie, 

exerciţiu, joc 

didactic, 

muncă 

independentă 

 

internet, 

prezentare 

ppt, 

fişe de lucru 

Ianuarie  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie 

 

 

 

 

 

 

Finalizarea unei etape 

de instruire într-o 

singură şedinţă de 

lucru 

 

Evaluarea vizează 

mai ales interpretarea 

creativă a 

informaţiilor şi 

capacitatea de a 

rezolva o situaţie-

problemă cu ajutorul 

calculatorului 

 

 

 

Discuţii cu eleva 

asupra necesităţii 

validării datelor în 

conformitate cu 

normele şi 

standardele în 

vigoare. - găsirea 

unor date 

reprezentative pentru 

cazuri generale, 

respectiv descoperirea 

a cât mai multe dintre 

cazurile particulare 

     Evaluare 

formativă 

prin: 

-    probe 

scrise 

-   probe 

orale 

 

observarea 

sistematică 

a elevului 

verificarea 

temei 

analiza 

modului de 

lucru,         

aprecierea 

verbală 
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Utilizarea 

formulelor şi a 

funcţiilor 

   

 

 

 

 

 

 

Utilizarea unor 

tehnici şi 

procedee de 

realizare de 

grafice şi 

diagrame 

 

 

 

Realizarea 

unor aplicaţii 

practice 

 

 

• Introducerea unei 

formule simple într-o 

celulă  

• Formule aritmetice şi 

logice pentru adunări, 

scăderi, înmulţiri şi 

împărţiri 

Folosirea funcţiilor: min, 

max, count, sum, 

average 

 

Diagrame şi grafice 

realizate cu ajutorul 

datelor din registru de 

calcul  

• Editarea şi modificarea 

unei diagrame sau a unui 

grafic  

• Schimbarea tipului 

diagramei 

 • Mutarea/copierea, 

ştergerea diagramelor 

sau a graficelor 

• Sugestii: situaţia 

mediilor elevilor clasei 

la sfârşitul unui semestru 

 

 

 

 

 

martie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularea 

întrebărilor de tipul 

“Ce s-ar întâmpla 

dacă…?” 

 

Prezentarea şi 

dezbaterea aplicaţiilor 

realizate 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unui 

portofoliu 
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Aplicarea 

operaţiilor 

elementare şi a 

conceptelor de 

bază ale 

aplicaţiei 

Access 

 

 

 

Operarea cu 

baze de date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea şi 

utilizarea 

formularelor 

 

 

Deschiderea aplicaţiei • 

Deschiderea, 

modificarea, salvarea şi 

închiderea unei baze de 

date existente 

 • Folosirea funcţiei 

„ajutor” 

 • Închiderea aplicaţiei • 

Moduri de vizualizare 

 

Proiectarea unei baze de 

date  

• Crearea unei tabele • 

Definirea unei chei 

primare 

Modificarea 

proprietăţilor unui camp 

 • Introducerea de date în 

tabelă 

 • Vizualizarea 

informaţiilor dintr-o 

tabelă  

• Modificarea datelor 

într-o tabelă 

 • Adăugarea de 

înregistrări într-o bază 

de date 

 • Ştergerea de 

înregistrări într-o bază 

de date 

• Crearea unui formular 

simplu 

 • Introducerea datelor în 

baza de date folosind 

formulare simple 

expunere, 

observaţie 

dirijată, 

explicaţie, 

conversaţie, 

exerciţiu,  

muncă 

independentă 

internet, 

 fişe de lucru 

chestionare, 

interviuri, 

teste, scrisori 

de intenţie, 

cerere de 

oferte, 

oferte, 

prelucrarea 

datelor 

statistice şi 

reprezentarea 

grafică a 

acestora 

aprilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizarea unei etape 

de instruire într-o 

singură şedinţă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Formularea 

întrebărilor de tipul 

“Ce s-ar întâmpla 

dacă…?” 

Prezentarea şi 

dezbaterea aplicaţiilor 

realizate 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unui 

proiect 

E Evaluare 

formativă 

prin: 

-  probe 

scrise 

-   probe 

orale 

observarea 

sistematică 

a elevului 

verificarea 

temei, 

analiza 

modului de 

lucru,  

aprecierea 

verbală 
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Crearea şi 

utilizarea 

rapoartelor 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

unor aplicaţii 

practice 

 

 

 • Formatarea textului • 

Schimbarea culorii 

fondului într-un formular 

 

Crearea unui raport 

 • Modificarea unui 

raport  

• Crearea, modificarea 

unui antet şi subso 

l • Gruparea datelor într-

un raport, total-raport, 

subtotal-raport 

 

Realizarea bazei de date 

a clasei şi interogarea ei 

 

 

 

 

 

 

iunie 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii- rezultate obținute 

         În urma discuțiilor repetate cu tatăl(convorbiri telefonice) acesta a înțeles că este 

obligatoriu să o lase pe eleva L.F să vină la școală, să susțină lucrările scrise pe semestrul al-II-

lea și, de asemenea, să fie evaluată prin ascultări orale sau proiecte la toate materiile. 

          În urma evaluării,  pot spune că rezultatelor obţinute  de eleva LF au fost pozitive. Se 

constată că reluarea unor sarcini de învăţare şi a unor comportamente-ţintă sunt de un real folos 

în dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă. Datorită activităţilor simple, accesibile, 

desfăşurate în ritm propriu, eleva a depăşit în mare parte dificultăţile sale. S-a constatat o 

relaționare mult mai bună cu colegii clasei, a dobândit o experienţă cognitivă superioară celei 

anterioare, a înlătuat anumite bariere din calea dezvoltării sale, a acceptat destul de bine faptul că 

mama este plecată din țară și și-a îndeplinit cu responsabilitate sarcinile școlare, va promova la 

toate materiile. 
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  Recomandări  

- Se recomandă prelungirea planului de intervenție personalizat până când problema va fi 

rezolvată, astfel încât eleva să aibă situația școlară încheiată și să promoveze clasa a X-a.  

- Se recomandă o colaborare mai mare părinți -școală, implicarea directă a părinților  și 

sprijinirea elevei în a participa la școlarizare, în respectarea dreptului la educație, având în vedere 

că este o elevă care dorește să învețe, cuminte și responsabilă. 

- Se recomandă consiliere psihopedagogică specială cu consilierul școlii. 

- Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum 

şi reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite. 

- Se recomandă dezvoltarea în continuare a unui climat favorabil comunicării și dialogului, a 

unui climat de încurajare permanentă, pozitiv, însoțit de laude și recompense pentru orice 

realizare. 
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PROGRAM  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 
Enache Claudia 

 Școala Gimnazială Pârșcoveni 

 

INFORMAŢII GENERALE: 

 

COPIL:  I.V.A. 

 

DATA NAŞTERII:  19.x.2012 

 

ȘCOALA : Școala Gimnazială Pârșcoveni 

 

CLASA I 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR : Enache Claudia 

 

DOMICILIUL :  Com. Pârșcoveni, sat Pârșcoveni, Olt 

 

ECHIPA DE CAZ:  profesor învățământ primar, părinţi  

 

DURATA DE DESFĂȘURARE: 14. 09. 2020 - 25. 06. 2021 

 

DIAGNOSTICUL MEDICAL; Tulburare de conduită hiperkinetică. 

 

DIAGNOSTICUL PSIHOLOGIC: : Retard mental sever. 

 

DIAGNOSTICUL EDUCAŢIONAL:.nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la 

cerinţele programei şcolare pentru clasa I. 

 

DATE ANAMNEZICE SEMNIFICATIVE:  

Elevul provine dintr-o familie organizată, părinții ocupându-se de creșterea și educarea sa, având trei 

frați, unul în clasa a III-a, altul în clasa a VIII-a și o soră în clasa a XI-a. Fratele său din clasa a III-a 

este și el un elev cu CES, având deficiențe/afectări psihice și un grad de handicap mediu. 
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STAREA ACTUALĂ A SUBIECTULUI ( capacităţi, competenţe, lacune, puncte slabe, nevoi) 

a) Comportament motor și psihomotor: comportament motor și psihomotor normal , 

lateralitatea este relativ bine definită, stânga dominantă, nu întâmpină dificultăți în orientarea 

spațială. 

b) Comunicare şi limbaj:   posibilităţi de exprimare reduse , vorbire rară, ezitantă, încetinită;  

c) Comportament cognitiv: nu cunoaste literele, nu face sinteza literelor în silabe, nu scrie 

dupa dictare, nu copiază cuvinte, propoziții, texte,  nu citește, nu citește și nu scrie numerele 

naturale în concentrul 0- 10,  nu efectuează adunări și scăderi în concentrul 0- 10, nici cu 

sprijin psihopedagogic. 

d) Comportament social-afectiv: elevul relaționează relativ bine cu colegii și personalul 

didactic.  

 

1. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată 

 

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Participarea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în 

scris; 
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3. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă și lizibilă a cuvintelor;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

 

4. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

 

 ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

 

6.MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

 

OBIECTIVE GENERALE ALE INTERVENŢIEI EDUCATIVE 

- stimulare cognitivă; 

- integrarea școlară și socială; 

- terapia tulburărilor de limbaj; 

- terapii afectiv – comportamentale. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE PE ARII CURRICULARE : 

 

Competențe specifice Arii curriculare 

- formarea si exersarea priceperilor  de exprimare orala; 

- citirea pe silabe (mono si bi) 

- întelegerea și precizarea semnificației cuvintelor în 

textul studiat; 

- perfecționarea abilităților de scriere corectă și lizibilă 

de silabe, cuvinte, propoziții și a unor texte scurte. 

- activizarea și îmbogățirea vocabularului 

- să sesizeze sensul cuvintelor dintr-un mesaj 

 

 

 

 

Comunicare în limba 

română 

- Să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de 

formare a numerelor formate din zeci şi unităţi, 

utilizând obiecte pentru justificări; 

- Să  scrie, să citească, să compare şi să ordoneze 

numerele naturale de la 0 la 1 0; 

- Să efectueze operaţii de adunare şi de scădere în 

concentrul 0-10,  cu şi fără trecere peste ordin: 

 

Matematică și explorarea 

mediului 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                              IUNIE2021  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

2892 
 

- Să recunoască forme plane (cerc, pătrat, triunghi), să 

sorteze şi să clasifice după formă obiecte date; 

- Să rezolve probleme care presupun o singură operaţie 

dintre cele învăţate; 

- Să măsoare şi să compare  dimensiunile, capacitatea 

sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură 

nestandard. 

- sortarea dupa diferite criterii: forma, marime, culoare; 

- mânuirea corectă a instrumentelor de decupat, lipit, 

pictat; 

- perceperea trecerii timpului cu formarea 

reprezentarilor de acum, ieri, maine; 

Arte vizuale și abilități 

practice 

 

 

Domeniul de intervenţie: Comunicare în  limba română 

Elevul nu recunoaște, nu scrie și nu citește literele mici și mari de tipar.  Prezintă capacitate 

scăzută de atenție, de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. 

Încearcă să scrie litere, fără  însă a respecta spaţiul de scris, pierde rândul. 

 

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

12. Dezvoltarea 

capacităţii 

de receptare 

a mesajului 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sa formuleze propozitii 

simple (pe baza de 

imagini); 

- sa identifice si sa 

numeasca actiuni; 

-sa se prezinte in maniera 

proprie; 

-sa recunoasca si sa 

numeasca persoane din 

mediul familiar (familie, 

scoala); 

-sa diferentieze, in 

contexte diferite 

persoane, dupa anumite 

criterii (sex, varsta); 

- sa identifice si sa 

denumeasca cel putin trei 

elemente din urmatoarele 

categorii: 

• rechizite; 

• mobilierul clasei; 

• obiecte de igiena; 

• obiecte din locuinta; 

• obiecte  de 

imbracaminte; 

• legume;fructe;animale 

 

-exercitii de delimitare 

a cuvintelor in 

enunturi; 

 

-exercitii de stabilire a 

pozitiei unui cuvant 

intr-o propozitie; 

 

-exercitii de 

identificare si 

denumire a unor 

obiecte, actiuni 

cunoscute 

 

-exercitii de despartire 

a cuvintelor in silabe; 

- însuşirea poziţiei 

corecte la scriere, 

utilizarea 

corespunzătoare a 

instrumentelor de scris 

 

-exercitii de scriere 

dupa dictare 

 

-exercitii de dezvoltare 

- înţelege semnificaţia 

globală a unui text 

scurt, după ascultarea 

repetată a acestuia, sau 

după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu imprecizii, 

corectate la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează cuvintele 

în propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar de 

învăţător; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi pe 

silabe, cu imprecizii 

corectate cu sprijinul 

învăţătorului; 

- citeşte în ritm 

propriu silabe, cuvinte 

şi propoziţii alcătuite 

diin 2-3 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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13. Dezvoltarea 

capacităţii 

de exprimare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Dezvoltarea 

capacităţii 

de receptare 

a mesajului 

scris (citirea 

/ lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Dezvoltarea 

capacităţii 

de exprimare 

scrisă 

 

 

 

• pasari;jucarii;dulciuri; 

• bauturi;alimente; 

• mijloace de transport; 

flori;meserii si ocupatii 

 

- sa povesteasca 

inteligibil o succesiune 

de actiuni realiate; 

- sa raspunda 

verbal/nonverbal la 

intrebari simple privind 

actiuni, situatii, 

evenimente la care 

copilul participa. 

- sa se recomande in 

maniera proprie; 

- sa utilizeze formule 

uzuale de salut, verbal si 

nonverbal; 

- sa formuleze propozitii 

simple ca raspuns la 

intrebari; 

- sa desccrie o imagine 

simpla, in maniera 

personala; 

- sa repete dupa model, 

cuvinte, propozitii scurte; 

- sa desparta in silabe 

cuvinte date, cu batai din 

palme sau cu mana sub 

barbie; 

- sa formuleze cuvinte pe 

baza literei sau silabei 

initiale; 

- sa formuleze propozitii 

cu cuvinte cunoscute 

- sa identifice sunetele in 

silabe si cuvinte, in 

pozitie initiala; 

- să citească  şi să scrie 

corect, lizibil, îngrijit  

propoziţii şi texte scurte, 

după copiere, transcriere 

-  sa citeasca in maniera 

proprie, silabe si cuvinte 

simple; 

- sa alcatuiasca propozitii 

simple cu cuvinte date, 

folosind suport concret; 

-să participe la realizarea 

a auzului fonematic 

 

 

 

 

-exercitii de 

verbalizare, dupa 

model; 

 

-exercitii de asociere 

litera – sunet; 

 

-exercitii de alcatuire 

de propozitii simple cu 

cuvinte date; 

 

-povestirea de fapte şi 

întâmplări proprii, din 

mediul înconjurător,  

 

povestirea unor 

basme/poveşti de mică 

întindere; 

 

 

-exerciţii de stabilire a 

corespondenţei 

conţinuturilor unor 

enunţuri verbale cu 

situaţia dată; 

 

-exerciţii de povestire 

şi repovestire a unor 

fapte concrete / 

povestiri cu tâlc 

 

-exerciţii-joc de găsire 

a cuvintelor care 

exprimă însuşiri ale 

fiinţelor, lucrurilor şi 

fenomenelor ale naturii 

( cu / fără suport 

concret); 

 

-exerciţii-joc  de  

stabilire  a  sensului  

cuvintelor  noi,  prin 

raportare la context ( 

cu /fără suport 

concret); 

sau repetări, corectate 

la intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte scrise, 

formate din silabe 

cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când întâlneşte 

cuvinte care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri de 

litere etc.; 

- copiază, transcrie şi 

scrie după dictare 

litere, silabe şi cuvinte 

cu abateri de la 

regulile grafice; 

- construieşte  în scris 

propoziţii formate din 

2-3 cuvinte, cu mici 

abateri de la regulile 

grafice, ortografice şi 

de punctuaţie, 

corectate la intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, cu 

unele omosiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de la 

normele de aşezare în 

pagină, sau de la 

folosirea corectă a 

semnelor de 

punctuaţie; 

-participă  la jocuri de 

rol pe teme  cunoscute 

din viaţa reală. 
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unor situaţii de 

comunicare dialogată pe 

teme cunoscute: viaţa de 

şcolar şi de familie, 

despre mediul 

înconjurător       ( în 

calitate de vorbitor şi 

ascultător); 

-să formuleze corect 

enunţuri verbale  

adecvate  unor  situaţii 

date 

-să -și îmbogățească 

vocabularul 

-să sesizeze sensul 

cuvintelor dintr-un mesaj 

-să manifeste inițiativă, 

interes și cooperare 

pentru a comunica cu 

ceilalți 

- să formuleze clar şi 

corect enunţuri verbale 

potrivite unor situaţii 

date 

- să integreze cuvintele 

noi în enunţuri 

 

 

 

-exerciţii de recitare a 

unor strofe scurte, 

poezii hazlii etc 

 

-exerciţii- joc  de  

identificare  şi  

reproducere  a  stărilor 

emoţionale, în diverse 

contexte (cu/fără 

suport imagistic) 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul de intervenţie: Matematică şi explorarea mediului 

 

Elevul nu recunoaște și nu scrie numerele în concentrul 0-10, nu reușește să compare sau să 

ordoneze numerele în concentrul dat. Nu identifică formele geometrice plane. Utilizează eronat 

terminologia specifică.  

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să scrie, să 

citească 

numerele 

naturale de la 0 

la 10; 

 

- să compare 

două numere ; 

 

- să completeze 

un şir de 

numere; 

- să scrie vecinii 

- exerciţii de numărare cu 

obiecte de la 0 la 10; 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor naturale 

de la 0 la 10; 

 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la 10; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 10; 

 

- exerciţii de alegere a unei 

- identifică cifra   

unităţilor, zecilor, 

sutelor, miilor  în 

scrierea unui număr 

de patru cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, în 

concentrul 0-10; 

 

- descompune și 

compune numerele 

naturale 0- 10   

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 
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2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

numerelor; 

 

 

 

 

 

- să exploreze 

modalităţi 

variate de 

compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0 – 

10 cu obiecte de 

sprijin;  

 

 

 

 

 

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

de la 0 la 10 fără 

trecere peste 

ordin cu obiecte 

de sprijin; 

 

 

- să rezolve 

probleme care 

presupun o 

singură operaţie 

dintre cele 

învăţate. 

 

descompuneri potrivite 

pentru efectuarea unui 

calcul; 

 

- rezolvarea de probleme cu 

obiecte sau cu desene simple: 

puncte, cerculeţe, linii etc.; 

 

 

- rezolvarea de probleme cu 

obiecte sau cu desene simple: 

puncte, cerculeţe, linii etc.. 

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare şi scădere cu 

numere de la 0 la 10 ; 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. de verificare a 

rezultatului prin probă ; 

 

-ex. de numărare cu pas dat 

„înainte” şi „înapoi” cu şi 

fără sprijin de obiecte sau 

desene ; 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind diferite 

reprezentări ale acestora ; 

 

 

-ex. – joc pentru verbalizarea 

etapelor de calcul 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând numerele 

date 

 

 

-efectuează adunări 

şi scăderi în 

concentrul 0-10, 

fără trecere peste 

ordin, utilizănd 

simbolurile +, -, = 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează corect 

50-60% din 

exerciţiile cu o 

singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rezolvă probleme 

cu date numerice şi 

enunţ sintetic, care 

presupun o singură 

operaţie, cu numere 

mai mici decât 10; 

 

- execută, parţial 

corect, în ritm 

propriu, comanda 

dată, după lămuriri 

suplimentare;   

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

  

 

 

 

Prin acest program voi urmări: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un 

grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 
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• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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Plan de intervenţie personalizat(PIP) 

Semestrul I, an şcolar 2020-2021 

Limba franceza, L2, nivel A1.1 

Prof. Oana Bold 

Școala Gimnazială George Emil Palade Buzău 

Numele şi prenumele: ............. 

Vârsta: 11 ani 

Şcoala: ................... 

Clasa: aV-a A 

1.Informaţii despre mediul social: Andrei provine dint-o familie stabilă, cu 4 membri, având şi un 

frate mai mare are studiază la liceu. Familia îi acordă sprijinul material şi afectiv corespunzător, 

având o stare materială bună. 

2.Informaţii despre starea de sănătate: elevul este diagnosticat cu C.E.S. urmând şi un tratament 

medical 

3.Informaţii generale: elevul este calm, organizat şi implicat. Este comunicativ şi lucrează cu 

plăcere ceea ce i se cere, dar necesită sprijin, având dificultăţi în învăţare. A frecventat cursurile step 

by step şi este pasionat de muzică şi de maşini. Are nevoie de atenţie şi de apreciere, precum şi de 

linişte în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

4.Domeniul de intervenţie: limba franceză 

5. Grupul de lucru: părinţi, învăţătoare, profesor lb franceză, prof de sprijin 

Competenţe 

generale 

Competenţe 

specifice 

Activităţi de 

învăţare 

Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Receptarea de 

mesaje orale 

simple 

- să recunoască 

sunetele 

specifice limbii 

- exerciţii de 

repetare a formulelor 

de salut, a culorilor, 

- reuşeşte să 

reproducă cel 

puţin 2 formule 

- observaţia; 

-aprecieri 

stimulative; 
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franceze; 

-să distingă 

cuvinte în 

fluxul verbal. 

a numerelor; 

-audiţia de cântece 

simple. 

de salut; 

- poate 

identifica cel 

puţin 3 culori; 

- reproduce 

singur numerele 

de la 1-10. 

- abţipilduri; 

- fişe de lucru cu 

desene. 

Exprimarea 

orală în situaţii 

de comunicare 

uzuală 

- să articuleze 

sunete, 

respectând 

accentul şi 

intonaţia, 

specifice limbii 

franceze; 

- să reproducă 

părţi ale unui 

enunţ. 

 

- exerciţii de 

repetare/interpretare-

a saluta;a răspunde 

la salut;a se 

prezenta;a prezenta 

pe cineva după 

model. 

 

- reproduce, cu 

ajutor, anumite 

cuvinte și 

propoziţii 

simple date. 

- se  prezintă, 

prezintă pe 

cineva după 

model (nume, 

vârstă, clasă, 

naţionalitate, 

preferinţe) 

-dialoguri  simple; 

-fişe: asculta şi 

încercuieşte. 

 

Receptarea de 

mesaje scrise 

simple 

- să citească 

cuvinte cu glas 

tare; 

- să desprindă 

sensul 

cuvintelor 

citite, cuvinte 

deja întâlnite; 

- exerciţii de 

ascultare şi repetare 

după model; 

-exerciţii de numire   

a obiectelor şcolare; 

-exerciţii de 

discriminare(cuvânt-

obiect); 

 

- asociaza textul 

cu imaginea şi 

forma grafica a 

cuvântului cu 

sensul acestuia; 

- reproduce  în 

ritm propriu 

cuvinte şi 

propoziţii 

scurte. 

- probe scrise, fişe 

de lucru; 

- jocuri didactice. 

 

 

Redactarea de 

mesaje simple 

în situaţii de 

comuniare 

- să reproducă 

în scris litere, 

grupuri de 

litere, cuvinte 

- exerciţii de scriere 

după model; 

-reproducerea în 

scris a denumirilor 

- copiaza şi 

transcrie cu 

sprijinul 

profesorului  

- fişe de lucru; 

-aprecieri 

stimulative. 
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uzuală după model. 

 

anotimpurilor anului 

şi a zilelor 

săptămânii. 

 

litere, silabe 

,cuvinte şi 

propoziţii. 
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Program de intervenţie personalizat 

Terapia tulburărilor de limbaj 

An şcolar 2020-2021  sem.I  

SIM MARIANA 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI 

 

 

Numele: R.T. 

Data naşterii: 2004 

Clasa:a X-a 

Diagnostic logopedic: Tulburări hiperkinetice de conduită, retard psihic uşor,tulburări 

emoţionale, 

                                      dificultăţi şcolare, handicap mediu 

Descrierea cazului: 

1.Vocabularul activ este sărac, limbajul expresiv este limitat la cuvinte uzuale.ale limbajului: 

- înţelege vorbirea interlocutorului dar nu înţelege noţiunile abstracte şi sensul unor fraze mai lungi; 

- articulează corect sunetele vorbirii; 

2. Lexia şi grafia 

Dificultăţi lexice şi grafice: 

- la nivelul fonem-grafem (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi) 

- la nivelul cuvântului (omisiuni, substituiri de foneme/ grafeme, omisiuni de silabe, lexia şi grafia 

diftongilor şi a triftongilor) 

- la nivelul propoziţional (lexia fragmentată, precipitată, cu pauze mari, scrisul este neîngrijit, prost 

proporţionat, scrierea după dictare este deficitară) 

Instrumente folosite în evaluare: teste, probe, care au la bază copierea, dictarea, citirea cu 

voce tare a structurilor lexico-grafice, de la cele mai simple la cele mai complexe. 

Obiective/ competenţe: 

- Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor 

- Formarea conduitelor perceptiv-motrice 

- Dezvoltarea capacităţii de comunicare, liberă, independentă, prin respectarea regulilor cerute 

de aceasta: ortoepice, ortografice, gramaticale, etc. 

- Dezvoltarea abilităţilor implicate în actul lexic şi grafic 

 

Program terapeutic, sem. I 

                         Activităţi/Tehnici terapeutice Săptămâna 

Evaluare 1 

Exerciţii de citire a fonemelor compuse din mai multe litere şi grafia grupului 

de litere care redă un singur fonem ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 

2 
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Exerciţii de citire şi scriere a diftongilor şi a triftongilor (ai, au, ei,ai, iu, ie, 

eau, iau, eai, iei etc.) 

3 

Exerciţii de analiză şi sinteză fonematică a cuvintelor 4 

Exerciţii de copiere şi dictare de cuvinte 5 

Exerciţii de lexie a literei “x”prin “cs” sau “gz” şi grafia corespunzătoare 6 

Exerciţii de lexie şi grafie a cuvintelor cu doi şi cu trei de “i” (“ii”, “iii”), la 

sfârşitul cuvintelor 

7 

Exerciţii de lexie şi grafie a cuvintelor scrise cu “m” înainte de “b” şi “p” 8 

Exerciţii de formulare a unor propoziţii pornind de la  cuvinte date 9 

Exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare 10 

Exerciţii de citire sintagmatică a propoziţiilor 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Exerciţii de reconstituire a propoziţiei din cuvinte izolate 12 

Exerciţii de formare a unor texte scurte, cu respectarea punctuaţiei 13 

 

Exerciţii de citire şi copiere a unui text 

Şc.altsăpt.14 

15 

Exerciţii de copiere, dictare, citire şi povestire a unor texte  16-17 

Înregistrarea progresului : 
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PLAN PERSONALIZAT DE INTERVENȚIE-ELEV CES 

 

                                                                        Prof Boboc Florinela  

                                                                   Liceul Tehnologic ‘Dumitru Mangeron’  Bacău   

 

 

UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic ,,Dumitru Mangeron'' Bacău. 

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI: ...... 

DATA NAȘTERII: …….. 

CLASA: a XI-a P5 

OBIECTUL DE SPECIALITATE: MATEMATICĂ 

DURATA: An şcolar.- 2019/2020 

INFORMAŢII DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE : 

Elevul .....a fost diagnosticat cu intelect liminar.  Din cauza acestui fapt, prezintă uneori şi tulburări 

comportamentale (interiorizare  şi nervozitate) precum şi o mobilitate intelectuală şi fizică mai 

scăzută, decât la elevii normali, vorbire greoaie şi lentă. 

INFORMAȚII DESPRE MEDIUL SOCIAL DE PROVENIENȚĂ: pentru elevul…….. familia 

manifestă un interes deosebit pentru îngrijirea lui şi o permanentă urmărire a modului  de învăţare şi 

comportare. 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE: 

Profesorul de specialitate urmarește să sprijine elevul sus amintit, în desfășurarea orelor de 

specialitate, printr-o tratare diferențiată față de ceilalți elevi, printr-o adaptare a curriculumului 

diferențiat, a metodelor de tip incluziv. 

RESPONSABIL P.P.I: prof de matematică  

SPECIALIȘTII CARE VOR INTERVENI ÎN APLICAREA  P.P.I 

-prof de matematică  

-părinții 

Directorii școlii…… 

-Consilier educativ,prof…. 

ALTE PERSOANE IMPLICATE; 

-psihologul școlii,prof….. 

-Doctor scolar/asistent medical….. 

-diriginte,prof……..  

DATA ELABORARII P.P.I -07.09.2018 

DURATA APLICĂRII P.P.I.- anul școlar 2019/2020 

CARACTERISTICI : prezintă uneori și tulburări comportamentale (interiorizare  și nervozitate) 

precum și o mobilitate intelectuală și fizică mai scăzută, decât la elevii normali, vorbire greoaie și 

lentă. 

   1. INFORMAȚII DESPRE URMĂTOARELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE ELEVULUI : 

 Cognitiv 

- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, vorbire rară, ezitantă, 

încetinită; în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme. 

Emoțional/comportamental 

- elevul are o atitudine prietenoasă, s-a acomodat destul de repede unor reguli şcolare de grup, 
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dezvoltând relaţii interpersonale, însă în privinţa achiziţiilor cognitive, progresele au fost minime. 

Comunică cu colegii şi cu prietenii atât cât să realizeze un climat de desfăşurare a activităţilor 

comune. 

 

 Fizic/senzorial 

- elevul prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale corespunzătoare unei 

activităţi de învăţare eficientă, dar întâmpină dificultăţi în organizarea conduitelor şi structurilor 

perceptiv-motrice de spaţiu, lucru ce duce la slaba însuşire a citit-scrisului. Schema corporală este 

structurată parţial corect iar lateralitatea fixată. 

  2. INFORMAȚII GENERALE 

DIAGNOSTIC: dificultăţi de învăţare - nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la 

cerinţele programei şcolare pentru clasa a XI-a profesională şi a curriculumului.. 

3. INFORMAȚII EDUCAȚIONALE : 

Evaluare iniţială :  observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, test scris, fişa 

psihopedagogică 

PUNCTE TARI: 

-colaborare cu profesorul la oră. 

-manifestă o capacitate de memorare bună 

-ințelegere a obiectivelor trasate 

-lucrează individual bine 

DIFICULTĂȚI CU CARE SE CONFRUNTĂ  ELEVUL : 

-oboseala, în momentul în care i se cere prea mult, 

-nu poate urmari profesorul la tablă, de aceea trebuie lucru diferențiat cu fișe aparte de predare și 

evaluare 

-închidere în sine(anumite perioade) 

-lipsa de interes și atenție(uneori) 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE :Matematică 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 

- dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

- dezvoltatrea capacitatii de a face calcule simple. 

  

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT : 

- să sesizeze corectitudinea  unui enunţ oral 

- să construiască texte orale scurte pe baza unui suport vizual  dat 

- să pronunţe clar şi corect un mesaj 

- să transmită oral mesaje scurte 

- să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare 

- recunoasterea termenilor geograficii  

STRATEGII ȘI INTERVENȚII  UTILE 

-așezarea elevului în primul rand pentru a urmări mai bine exercițiile ce se desfășoară. 

-lucru diferențiat, cu o programa și planificare a materiei aparte în functie de ritmul  

 de lucru al elevului (de la simplu la complex). 
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-evaluare și itemi de evaluare diferențiați. 

-pauze de lucru mai dese. 

-se pune accent pe  stilul kinestezic(stilul lui de învățare). 

-încurajarea lucrului individual și în echipă. 

-folosirea de metode de lucru diferențiate (exerciții diferențiate  cu efort redus etc.) 

-folosirea recompensei, ca stimul. 

ECHIPA DE LUCRU; 

prof de matematica  

Elevul, ……. 

Colectivul clasei a XI a P5 

INTERVALUL DE TIMP; 

De-a lungul unei ore de specialitate ce se desfașoară în fiecare săptămâna a unui an scolar. 

RESURSE SI MIJLOACE DE REALIZARE; 

Orele se pot desfășura în sala  clasei a XI-a P5 care prezintă o dotare moderna, cu toate instrumentele 

necesare desfășurării unei lecții, inclusiv pentru elevii CES. 

EVALUAREA 

-itemi de evaluare diferiți 

-fișa progresului școlar. 

-portofoliul elevului. 

-evaluare diferită, continuă și formativă. 
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PROGRAM  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

prof. Ciupe Anamaria  

Şcoala Gimnazială  nr. 1 Aghireş   judeţul Sălaj 

 

Nume si prenume: B.L.T  

Varsta: 15 ani  

Scoala/clasa: cls. a VII-a  

                             - Părinte: B.I.M 

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ  ELEVUL (rezultatele evaluării complexe)(din fisa psihopedagogica, din Certificatul de Orientare 

Scolara si din recomandarile COSP) 

✓ Din punct de vedere al componenței școlare 

-nu citeste corect,coerent si expresiv un text științific  

-in scris apar omosiuni,inversiuni greșeli de realizare a acordului gramatical 

-nu stabillește legătura dintre organelle corpului  

- nu respectă ortografia și punctuația într-un text 

✓ Din punct de vedre psihopedagogic 

TSA, tulburări de atenție,tulburari instrumentale, dislalie, intelect de limită IQ 92 
Priorităţi pentru perioada an ;colar 2020/2021:   

▪ scrierea corectă a informaţiilor ştiinţifice la biologie; 

▪ activizarea vocabularului cu cuvinte/expresii  ştiinţifice de biologie; 

▪ diminuarea dificultăţilor de învăţare la biologie; 

▪ mărirea puterii de concentrare în timpul orei de biologie; 

▪ diminuarea tulburărilor comportamentale şi menţinerea frecvenţei şcolare; 

▪ efectuarea temelor pentru acasă  şi luarea de notiţe în timpul orelor de biologie  
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OBIECTIVE CONŢINUT

URI 

 

METODE DE 

REALIZARE 

PERIOADA 

DE 

INTERVENŢ

IE 

CRITERII MINIMALE DE 

APRECIERE A PROGRESULUI 

METODE ŞI 

INSTRUMENTE DE 

EVALUARE 

 

 

Să cunoască noțiunile de bază 

referitoare la anatomia și fiziologia 

ochiului.  

Să utilizeze corect, în diverse 

forme de comunicare,  informațiile 

științifice dobândite.   

Să identifice cauzele apariției 

defectelor  de vedere și cum se 

corectează acestea. 

Să interpreteze legătura dintre 

propriul comportament şi starea de 

sănătate 

 

 

 

 

Să recunoască cu ajutorul 

modelelor, structura externă și 

internă a urechii. 

Să utilizeze corect, în diverse 

forme de comunicare,  informațiile 

științifice dobândite.   

 

Să cunoască noțiunile de bază 

referitoare la fiziologia urechii.  

Să interpreteze legătura dintre 

propriul comportament şi starea de 

sănătate 

Organele de 

simţ 

Ochiul: 

Anatomie 

 

 

 

 

Ochiul: 

fiziologie 

 

 

 

 

 

Ochiul: 

defecte ale 

vederii, igiena  

 

 

 

 

 

Urechea: 

anatomie 

 

 

 

 

 

Urechea: 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

Decembrie 

2020 

 

 

 

 

Decembrie 

2020 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2020 

 

 

 

 

Decembrie 

2020 

 

 

 

 

   

Decembrie 

2020 

 

 

 

Cunoaște minim 10 elemente structurale ale 

ochiului.  

Folosește corect, în scris sau oral, noțiunile 

științifice întâlnite în lecție.  

 

 

Cunoaște minim 5 particularități referitoare 

la fiziologia (funcțiile) ochiului, organul 

vederii.  

Folosește corect, în scris sau oral, noțiunile 

științifice întâlnite în lecție.  

 

 

 

Cunoaște minim 2 defecte de vedere, 

cauzele apariției și cum se corectează 

acestea.  

Poate explica  legătura dintre propriul 

comportament şi starea de sănătate . 

 

 

Cunoaște minim  10 elemente  structurale 

ale urechii.  

Folosește corect, în scris sau oral, noțiunile 

științifice întâlnite în lecție.  

 

 

 

 

Cunoaște minim 5 particularități referitoare 

la fiziologia urechii. 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  
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Să cunoască noțiunile de bază 

referitoare la anatomia,  fiziologia 

și igiena nasului și limbii. 

Să utilizeze corect, în diverse 

forme de comunicare,  informațiile 

științifice dobândite.   

 

 

 

 

 

 

Să cunoască noțiunile de bază 

referitoare la anatomia,  fiziologia 

și igiena pielii. 

Să interpreteze legătura dintre 

propriul comportament şi starea de 

 sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să enumere glandele endocrine şi 

să specifice rolul hormonilor 

secretaţi de aceste glande  

fiziologie 

 

 

 

 

Igiena urechii  

 

 

 

 

 

 

Nasul și limba: 

anatomie și 

fiziologie  

 

 

 

 

Igiena nasului  

și a limbii.  

 

 

 

 

Pielea: 

anatomie, 

fiziologie 

 

 

 

 

 

 Igiena pielii   

 

 

 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

 

Decembrie 

2020 

 

 

 

 

 

Ianuarie 2021 

 

 

 

 

Ianuarie 2021 

 

 

 

 

Ianuarie 2021 

 

 

 

 

Ianuarie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie  

2021 

 

 

 

 

Poate explica  legătura dintre propriul 

comportament şi starea de sănătate . 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoaște minim 10 particularități 

structurale și funcționale ale nasului și 

limbii. 

Folosește corect, în scris sau oral, noțiunile 

științifice întâlnite în lecție 

 

 

Poate explica  legătura dintre propriul 

comportament şi starea de sănătate . 

 

 

 

 

Cunoaște minim 10 particularități 

referitoare la anatomia și fiziologia pielii ( 

structură, rol) . 

 

 

 

 

 

Poate explica  legătura dintre propriul 

comportament 

şi starea de sănătate . 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

 

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 
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Să identifice oasele scheletului 

uman şi principalele grupe de 

muşchi  

 

 

 

 

Să cunoască noțiunile de bază 

referitoare la igiena sistemului 

nervos, organelor de simţ şi 

sistemului locomotor . 

Să interpreteze legătura dintre 

propriul comportament şi starea de 

 sănătate 

 

 

Să identifice organele de 

reproducere la plantele cu flori şi 

tipurile de înmulţire. 

Să recunoască organele  sistemului 

reproducător la om precum şi 

transformările care au loc în 

perioada pubertăţii. 

 

Să cunoască elementele de igienă şi 

de prevenire a îmbolnăvirilor 

sistemului reproducător şi infecţiile 

cu transmitere sexuală. 

 

 

 

 

Glandele 

endocrine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemul 

locomotor  

 

 

 

 

 

 

 

Elemente de 

igienă şi de 

prevenire a 

îmbolnăvirilor  

 

 

 

 

 

 

Funcţia de 

reproducere  

 

 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

 

 

 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie 

 

2021 

 

 

 

 

 

Martie 

Aprilie 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilie 2021 

 

 

Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poate să identifice unele boli determinate 

de hiposecreţia –hipersecreţia glandelor 

endocrine  

 

 

 

 

 

 

Poate identifica oasele scheletului uman şi 

principalele grupe de muşchi. 

 

 

 

 

 

 

 

Poate explica  legătura dintre propriul 

comportament 

şi starea de sănătate . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

 

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  

 

 

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă;  
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Elemente de 

igienă şi de 

prevenire a 

îmbolnăvirilor 

sistemului 

reproducător la 

om. 

 

Infecţii cu 

transmitere 

sexuală 

 

 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- lucrul cu 

manualul 

- observația 

- demonstrația 

 

Mai 2021 

 

Iunie 2021 

 

 

Poate să recunoască organele de 

reproducere la plante şi om , modificările 

hormonale, somatice, afectiv-emoţionale şi 

comportamentale la vârsta pubertăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poate să cunoască cauzele  infecţiilor cu 

transmitere sexuală. 

 

 

 

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă 

 

 

 

 

 

 

 

- evaluare orală  şi scrisă ; 

- observare  sistematică a 

activității și comportamentului 

elevului; 

- evaluare prin temele  pentru 

acasă 
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Evaluarea periodica:  semestrial  

Obiective realizate: 

• Îmbunătațirea capacității de scris-citit; 

• Îmbogațirea vocabularului specific disciplinei; 

• Dezvoltarea capacității de exprimare orala; 

• Dobândirea unor deprinderi  de  autonomie personală; 

• Dobândirea unei experiențe cognitive superioare cele anterioare. 

Dificultati intampinate: menținerea lentorii ideatorii și a ritmului de executare a sarcinilor, independenta redusă, rigiditate mintala, anxietate, 

autonomie personală deficitară; 

Metode cu impact pozitiv:  recompensarea  socială, lucru pe grupe, intarirea pozitiva, modelarea comportamentala, explicatia, demostratia 

Negativ:  - lucru independent 

Revizuirea PIP (in functie de rezultatele evaluarilor)-/ semestrial și  la sfârsitul anului școlar 

Recomandari particulare:  continuarea lucrului diferentiat 

Rolul și modul de implicare a părinților in program 

- Țin legatura cu cadrele didactice; 

- Participă la ședințe de consiliere; 

- Comunică periodic cu cadrul didactic de sprijin; 
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- Ajută copilulîin realizarea sarcinilor; 

- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT  

 

Prof. Tereche-Bărbuleanu Ana-Maria 

Școala Gimnazială Filiași, județul Dolj 

 

 

   Numele şi prenumele elevului:  

   Clasa: a VIII-a 

   Disciplina: Limba şi literatura română 

   Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Filiași/Dolj 

   Echipa de lucru: 

                              Diriginte:  

                              Profesor de Limba și literatura română: Tereche-Bărbuleanu Ana-Maria 

                              Profesor de sprijin: 

                            

➢  Problemele cu care se confruntă elevul: 

-  prezintă dificultăți în utilizarea  unor clase semantice, 

-  prezintă dificultăţi în identificarea elementelor constitutive a unui text epic 

sau dramatic, 

-  nu identifică principalele părți de vorbire dintr-un text dat, 

-  nu identifică raporturile de coordonare şi subordonare între propoziţiile unei 

fraze. 

            Dificultăți de învățare: vocabular sărac, comprehensiunea sarcinilor deficitară, motivație   

      școlară scăzută. 

 

➢  Priorități pentru perioada februarie-martie 2021: 

1. Să identifice planurile naraţiunii şi structurile textuale (săptămâna 1) 

2. Să identifice corect clasele semantice, precum şi mijloacele de îmbogăţire a 

vocabularului( săptămâna 2) 

3. Să recunoască grupurile de sunete şi registrele limbii (săptămâna 3) 

4. Să identifice elementele componente ale unui text dramatic (săptămâna 4) 

5. Să identifice şi să utilizeze corect construcţiile verbale (săptămâna 5) 

6. Să prezinte trăsăturile textului liric (săptămâna 6) 

7. Să identifice raporturile de coordonare şi subordonare dintr-o frază (săptămâna 

7) 

8. Evaluarea finală (săptămâna 8) 
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            Structura programului de interventie personalizat 

 

  Obiective Conţinuturi 
Metode şi mijloace 

de realizare 

Perioada de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Să identifice planurile 

naraţiunii şi 

structurile textuale 

Textul epic. 

Firul 

narativ.Planurile 

naraţiunii. 

Structuri 

textuale 

combinate 

-explicaţia 

-conversaţia, 

-munca independentă 

-lectura predictivă 

Săptămâna 1 

-Formulează 

ideile 

principale 

-Caracterizează 

personjele din 

textul epic 

-Identifică 

tiparele 

textuale 

-probe orale 

- aprecieri 

- observarea 

sistematică a 

elevului 

-fişa personajului 

Să identifice corect 

clasele semantice, 

precum şi mijloacele 

de îmbogăţire a 

vocabularului  

Categorii 

semantice 

Derivarea 

Compunerea 

Conversiunea 

Familia de 

cuvinte 

- conversaţia 

- explicaţia 

- exerciţiul 

- manualul de  

Limba română 

-fișe de lucru 

 

 

    

Săptămâna 2 

-Identifică 

corect 

sinonimele şi 

antonimele 

contextuale 

-Alătuieşte 

enunţuri cu 

omonimele 

unor cuvinte 

 

Evaluare formativă 

prin: 

- probe scrise 

- probe orale 

- observarea 

sistematică a 

elevului 

 

Să recunoască 

grupurile de sunete şi 

registrele limbii 

Fonetica. 

Registrele 

limbii 

- conversaţia 

- explicaţia 

- exerciţiul 

- fişe de lucru 

- manualul de  

Limba Română 

  Săptămâna 

3  

− Identifică 

forma corectă a 

unor 

împrumuturi 

neologice 

− Observă 

diferenţele de 

registru în 

enunţuri date 

- aprecieri 

- probe orale 

- observarea 

sistematică a 

elevului 

 

Să identifice 

elementele 

componente ale unui 

text dramatic 

Textul dramatic. 

Structuri 

textuale 

-exerciţiul 

-fişe de lucru 

-manualul de  Limba 

Română 

    

Săptămâna 4 

-Identifică 

aspectele 

caracteristice 

ale textului 

dramatic 

-Caracterizează 

uun personaj 

dintr-un text 

 

-probe orale 

- aprecieri 

- observarea 

sistematică a 

elevului 
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dramatic 

Să identifice şi să 

utilizeze corect 

construcţiile verbale 

Construcţiile 

active, cu 

pronume 

reflexiv şi 

pasive 

- conversaţia 

- explicaţia 

-exerciţiul 

-fişe de lucru 

- manualul de  

Limba Română 

   Săptămâna 

5 

− Identifică 

diferitele 

construcţii 

verbale 

− Alcătuieşte 

enunţuri 

potrivite 

- aprecieri 

-probe orale 

-probe scrise 

- observarea 

sistematică a 

elevului 

Să prezinte trăsăturile 

textului liric 

Textul 

liric.Limbajul 

figurat. 

Elemente de 

versificaţie 

- conversaţia 

- explicaţia 

-observaţia 

- exerciţiul 

- manualul de  

Limba Română 

-fișe de lucru 

    

Săptămâna 6 

− Identifică 

corect 

trăsăturile 

genului liric 

− Recunoaşte 

diferite figuri 

de stil şi 

imagini 

artgistice 

− Numeşte 

tipurile de rimă 

şi măsura 

versurilor 

-probe orale 

-probe scrise 

-observarea 

sistematică a 

elevilor 

-aprecieri 

-interevaluare 

Să identifice 

raporturile de 

coordonare şi 

subordonare dintr-o 

frază 

Fraza. 

Coordonarea. 

Subordonarea 

- conversaţia 

- explicaţia 

-observaţia 

- exerciţiul 

- manualul de  

Limba Română 

- fișe de lucru 

    

Săptămâna 7 

− Identifică 

corect felul 

raporturilor 

dintre 

propoziţii 

− Alcătuieşte 

enunţuri pentru 

a exemplifica 

felul 

raporturilor 

-probe orale 

-probe scrise 

-observarea 

sistematică a 

elevilor 

 Evaluarea finală -fișă de lucru 
    

Săptămâna 8 

− Rezolvă 

corect toate 

exerciţiile 

-probă scrisă 

 

 

 

➢ Evaluarea periodică 

   • Obiective realizate: îmbunătățirea comprehensiunii unui text epic sau dramatic; 

                                      identificarea claselor sematice ; 

                                      recunoașterea grupurilor de sunete. 

   • Dificultati intampinate: menținerea unui ritm lent de executare a sarcinilor; 

                                            motivația scăzută pentru învățare 
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   • Metode cu impact ridicat: 

   – pozitiv: recompensarea socială, întărirea pozitivă, modelarea comportamentală, 

explicația, demonstrația. 

               – negativ:   - 

    

➢ Revizuirea programului de interventie educational (in functie de rezultatele evaluarilor 

periodice): semestrial și la sfârșitul anului școlar. 

 

➢ Recomandari particulare: 

- continuarea lucrului diferențiat. 

➢ Rolul și modul de implicare a părinților in program: 

  - monitorizează sistematic efectuarea temelor pentru acasă; 

              - manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară; 

              - susțin copilul în realizarea sarcinilor, asigură o atmosferă de echilibru emoțional. 
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Program de intervenţie personalizat 

 

Prof.înv.preșcolar: Pintrijel Roxana 

Grădinița. P.P. Nr.14, Arad 

 

 

I. Informaţii de bază 

Numele elevului: M.M 

Data naşterii: 20.x.2015 

Grădiniţa P.P. Nr.14, Arad 

Grupa: Mare 

Data de elaborare a programului: 20.10.2020 

Psihodiagnostician/logoped: B.B. 

II. Starea actuală a elevului 

Sector de referinţă:  limbaj şi comunicare 

Evaluare realizată: probă pentru stabilirea vârstei psihologice a limbajului la copil      - vârsta 

psihologică a limbajului este în concordanţă cu vârsta cronologică 

-testarea vorbirii independente: sunt afectate fonemele: ş, j atât izolat, cât şi la începutul, în interiorul 

şi la sfârşitul cuvântului. 

Psihodiagnostic: dislalie polimorfă 

Capacităţi, competenţe, abilităţi, lacune, slăbiciuni, nevoi 

-cunoaşte semnificaţia cuvintelor uzuale 

-cunoaşte culorile 

III. Planificarea intervenţiei 

A. Scopurile programului de intervenţie: 

1.  Impostarea sunetului “ş” 

2. Consolidarea sunetului “ş”, prin introducerea sunetului în silabe fără sens, structuri bisilabice şi 

diverse cuvinte 

3.  Diferenţierea fonemului “ş” în special de fonemele “s” şi “ţ” 

4.  Automatizarea sunetului “ş” 

5. Impostarea fonemului “j’ 

6. Consolidarea fonemului “j” 

7. Diferenţierea fonemului “j” 

8. Automatizarea fonemului “
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B. Programul de intervenţie: 

 

Obiectivele intervenţiei Strategii Desfăşurarea intervenţiei Mijloace 

metodologice 

Resurse 

materiale 

Intervenţii Termen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Impostarea 

fonemului “ş” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

respiraţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se va începe activitatea cu 

câteva exerciţii de respiraţie 

în care i se va sugera 

elevului să fie cât mai 

liniştit şi să inspire 

profound (un timp) după 

care să expire pe o perioadă 

dublă inspiraţiei (doi timpi). 

Pe parcursul efectuării 

acestui exerciţiu, mâinile 

elevului vor sta pe 

genunchi. 

Copilul va sta întins pe 

fotoliu şi i se va pune pe 

abdomen o bărcuţă de 

hârtie. Copilul va respira in 

aşa fel încât bărcuţa să se 

mişte ca şi cum ar fi între 

valurile mării. 

Alte exerciţii de respiraţie: 

umflarea balonului; 

stingerea lumânării; 

mirositul florilor. 

 

Explic modul de poziţionare 

a limbii pentru producţia 

corectă a fonemului “ş”. 

Limba trebuie ţinută cupă şi 

va trebui să nu atingă dinţii. 

Exerciţii de 

respiraţie 

Instructajul 

verbal 

Demonstraţia 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Observaţia 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balon 

Lumânare 

Flori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia 

sigmatismului 
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2. Consolidarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

pronunţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerul expirat trebuie să fie 

cald. 

Se vor utiliza şi 

onomatopee: cum face 

vântul? ŞŞŞŞŞŞŞŞ 

După perceperea 

articulator-motrică, se va 

face producţia primară a 

fonemului. 

Fată în faţă cu logopedul, 

elevul va pronunţa la 

început fără voce, apoi cu 

voce, fonemul “ş”. 

Dacă fonemul nu este 

pronunţat corect se recurge 

la metoda derivării din alte 

foneme pe care copilul le 

cunoaşte deja. 

Ca o ultimă variantă se va 

recurge la metoda 

ortofonică: spatulă, băţ. 

 

Presupune exersarea 

consoanei “ş” în şoaptă, cu 

voce tare şi foarte tare. 

Copilul trebuie să se 

familiarizeze cu recenta 

producţie. 

 

Se va introduce noul fonem 

în structuri fonetice diverse: 

silabe directe, silabe 

inverse, structuri bisilabice 

intervocalice, structuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivare 

 

Exerciţiul 

 

 

Metoda 

ortofonică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglinda 

logopedică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spatula 

Băţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia 

sigmatismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2020-

15.11.2020 
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fonemului “ş” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diferenţierea 

sunetului “ş”  

 

 

 

 

 

 

4. Automatizarea 

sunetului “ş” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

diferenţiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silabice interconsonantice, 

structuri bisilabice 

repetitive, cuvinte 

monosilabice: şal, aşa, coş 

cuvinte polisilabice cu “ş” 

în toate poziţiile posibile: 

şarpe, poştă, făraş 

 

 

Se va face diferenţierea 

sunetului de alte foneme din 

grupa siflantelor în special 

de fonemul “ţ”, deoparece 

copilul adesea înlocuieşte 

fonemul “ş” cu “ţ” 

I se vor da copilului în 

paralel câteva cuvinte 

parofone: şine-ţine 

 

 

 

Pronunţarea unor propoziţii 

care conţin excesiv fonemul 

“ş” 

Elevul va alcătui propoziţii 

care conţin fonemul “ş”. 

 

Se explică poziţionarea 

limbii pentru pronunţia 

corectă a acestui fonem. Se 

vor face exerciţii de 

dezvoltare a motricităţii 

organelor fonatorii, în 

special în vederea rotunjirii 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia 

sigmatismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia 

sigmatismului 

 

 

 

 

Terapia 

sigmatismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2020-

15.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2020-

15.01.2021 
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5. Impostarea 

fonemului “j” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Consolidarea 

fonemului “j” 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diferenţierea 

fonemului “j” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

pronunţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corectă a buzelor. 

 

Copilul va pronunţa în 

şoaptă, apoi cu voce 

fonemul “j”. În cazul în care 

nu reuşeşte să-l pronunţe 

corect, se va interveni prin 

strângerea obrajilor şi 

rotunjirea buzelor 

 

 

Fonemul va fi introdus în 

diverse structuri, la început 

silabe, apoi cuvinte 

monosilabice, bisilabice, 

apoi în structuri mai 

complexe. 

 

Se vor pronunţa după model 

câteva perechi de cuvinte 

parofone. Se va face astfel 

diferenţierea între fonemul 

nou articulat şi fonemele 

cele mai asemănător “z”:; 

“ş”: jar-zar şale-jale, şapcă-

japcă,prăşit-prăjit 

 

 

 

Fonemul va fi introdus în 

propoziţii care conţin 

excesiv fonemul: 

Jucăriile lui Jeanu fac jocul 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

diferenţiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglinda 

logopedică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia 

jotacismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia 

jotacismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2021-

15.02.2021 
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din joia aceasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia 

jotacismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2021-

15.03.2021 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Profesor: Lorințiu Ana-Maria 
              Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”Maieru ,Bn                                                    

                                                                   
Nume si prenume: P.A.F. 

Institutia: Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” 

Clasa: a III- a B 

Responsabil de caz: -    prof. înv. primar: Lorintiu Ana-Maria 

Problemele cu care se confruntă elevul:  - tulburare emoțională 

          - retard psihic usor, tulburari/dificultati de invatare 

          - carente inductiv-educative 

Tipul de program propus: PIP 

Perioada de implementare a programului: an şcolar 2020 - 2021 

Domeniile vizate: Limba si literatura romana  

                               Matematică  

 

Comportament cognitiv: 

                - limbaj și comunicare: 

 Elevul are un vocabular limitat, nu alcătuieşte propoziţii, plecând de la un model clar; manifestă o slabă flexibilitate în alegerea 

cuvintelor cu sens asemanator; identifică cu dificultate locul unui cuvânt în cadrul unei propoziţii; identifică sunetul iniţial în cuvinte des auzite; 

nu reuşeşte să raspunda corect,in propozitie, la intrebarea data.Identifica si scrie literele invatate,transcrie un text dat,cu una-doua omisiune 

semne de punctuatie,citeste in ritm propriu. 

 

PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA : octombrie 2020–  iunie 2021 

La sfarsitul activitatii din program, elevul va fi capabil sa : 

- sa recunoasca succesiunea logica a cuvintelor in propozitie, stabilind numarul si ordinea lor; 

- sa desparta corect cuvintele in silabe; 

- sa formuleze corect propozitii; 

- sa scrie si sa citeasca corect propozitii respectand semnele de punctuatie; 

        -    sa-si exprime parerea despre obiecte din mediul apropiat, personaje din texte; 

                   - sa compuna texte scurte facand apel la creativitate; 
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                  - sa participe activ la jocuri de rol;  

                  - sa arate componenta fonetica a unor cuvinte; 

                  -sa formuleze enunturi cu cuvinte date si dupa imagini; 

                 - sa citeasca corect, curent,fluent,constient si expresiv propozitii,texte.   

 

 

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL: 

Comportament cognitiv: 

-matematică: 

                 Elevul rezolva adunari si scaderi in concentrul 0-1 000,fara si cu trecere peste ordin,citeste corect numerele naturale in concentrul 0 -1 

000, nu întâmpină dificultăţi in scrierea vecinilor numerelor, identifica numărului mai mic – mai mare pe baza algoritmului de compararea, afla 

termenul necunoscut partial corect, nu identifica datele, operatiile, nu judeca probleme ,limbajul matematic este limitat. 

  

PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA :  octombrie 2020 –iunie 2021 

La sfarsitul activitatilor prevazute in program, elevul va fi capabil: 

   - sa efectueze adunari si scaderi in concentrul 0 -   10 000,fara si cu  trecere peste ordin; 

  - sa scrie ,sa citeasca,sa compare si sa ordoneze numere naturale mai mici decat 10 000 ; 

   - sa efectueze operatii de adunare si de scadere cu numere mai mici decat 10 000,fara si cu trecere peste              

ordin; 

-sa descopere, sa recunoasca si sa utilizeze corespondente simple si succesiuni de obiecte sau numere asociate dupa reguli date; 

-sa exploreze modalitati variate de a compune si descompune numere naturale mai mici decat 10 000; 

-sa foloseasca simboluri pentru a pune in evidenta numere necunoscute in rezolvarea de probleme 

 
DOMENIUL DE INTERVENŢIE:  Limba si literatura romana 

 

PERIOADA DE INTERVENŢIE: Semestrul  I 

                                                              An şcolar 2020-2021 

 

OBIECTIVE 

 

 

 

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE 

 

PERIOADA DE  

INTERVENȚIE 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE 

A PROGRESELOR 

REALIZATE 

OBSERVAȚII 

MONITORIZAREA    

ATINGERII 

OBIECTIVELOR 
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-sa citeasca corect propozitii, 

texte; 

 

 

 

-sa desparta corect cuvintele 

in silabe; 

 

 -sadespartacuvintele in 

silabe la capat de rand (dupa 

prima silaba, dupa a 

douasilaba, dupa a tre-

iasilaba,dupa a patrasi-laba). 

 

- sa adreseze corect 

intrebarile pentru a obti-ne 

raspunsurile date; 

 

 -   sa cunoasca si sa res-pecte 

semnele de punctuatie 

invatate; 

 

- scrierea dupa dictare a 

propozitiilor cu respectarea 

semnelor de punctuatie . 

 

 

-sa citeasca dialogurile date, 

precizand cine in-treaba si 

cine raspunde; 

-sa se  exprime personal pe 

baza elementelor din text 

-sa-si  exprime acordul/ 

dezacordul faţă de acţiunile, 

atitudinile unor personaje 

 

- sa scrie o carticica despre o 

intamplare placuta lui 

-sa faca diferenta intre gen si 

  

 -exercitii de citire corecta, fluenta constienta si expresiva; 

 

 

 

-exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; 

 

 

-exercitii de despartire a cuvintelor in silabe la capat de rand 

(dupa prima silaba, dupa a douasilaba, dupa a 

treiasilaba,dupa a patrasilaba). 

 

 

 

 

-exercitii de adresare corecta a intrebarilor pentru a obtine 

raspunsurile date; 

 

 

 

-exercitii de formulare a propozitiilor in care sa foloseasca 

punctul si semnul intrebarii; 

 

- exercitii de scriere dupa dictare a propozitiilor cu 

respectarea semnelor de punctuatie . 

 

 

 

 

 

- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din 

text 

- exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, 

atitudinile unor personaje 

 

 

 

 

 

 

- septembrie 

 

- octombrie 

 

 

 

 

                            

 - permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

-noiembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  octombrie/ 

noiembrie 

 

 

 

 

- permanent 

 

 

 

 

- să participe activ la conversaţia de 

grup; 

- să dea dovadă de iniţiativă în 

lămurirea unor aspecte sau 

probleme dezbătute; 

 

- sa se corecteze singur cand este 

atentionat in legatura ce eventuale 

greseli; 

- să utilizeze în practică formule de 

adresare corecte conform situaţiilor 

propuse: dialog cu un coleg, 

profesor; 

-să analizeze fonematic  o 

propoziţie dezvoltată, cu sprijin; 

 

     

 

 

 

- sa scrie corect dupa dictare 

grupurile de litere: ce, ci ge, gi;cat si 

a semnelor de punctuatie 

 

 

 

 

 

 

-să citească în ritm propriu un text; 

 

 

 

-sa-si spuna parerea in legatura cu 

anumite actiuni ale unor personaje 

  

 

 

-sa faca apel la creativitatea lui 
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numar  

 

 

- sa scrie o  

scrisoare/bilet/invitatie 

 

 

- antrenamente de scriere creativă 

 

 

- observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen 

etc.) 

 

 

- antrenamente de scriere creativă 

 

-noiembrie 

 

 

 

 

-ianuarie 

 

 

decembrie/ianuarie 

scriind o intamplare deosebita, un 

bilet, o scrisoare 

                                       

 

                                  

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Limba si literatura romana  

PERIOADA DE INTERVENŢIE: Semestrul al II-lea 

                                                              An şcolar 2020-2021 

 

 

OBIECTIVE 

 

 

 

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE 

 

PERIOADA DE 

INTERVENȚIE 

CRITERII MINIMALE DE 

APRECIERE A 

PROGRESELOR REALIZATE 

OBSERVAȚII- 

MONITORIZAREA 

ATINGERII 

OBIECTIVELOR 

- să îmbine enunţuri într-un 

mesaj propriu; 

 

 

 

 

 

- exerciţii de construire orală a unor enunţuri scurte pe baza 

suportului vizual –ilustraţii,  unui set de cuvinte date, a unui 

şir de întrebări, pe baza unui mesaj audiat sau text citit; 

- exerciţii de prezentare a unor obiecte;  

- exerciţii de dezvoltare a unor enunţuri; 

- exerciţii de recunoaştere a titlului, autorului, alineatelor; 

- permanent 

 

 

 

 

- februarie 

 

 

- să emită enunţuri coerente, logice 

într- un mesaj oral; 

 

 

- să citească selectiv, după indicaţia 

dată; 
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-să identifice elemente de bază 

ale organizării textului în 

pagină; 

 

 

-să scrie corect litere, grupuri 

de litere, silabe, cuvinte, 

enunţuri; 

 

 

 

 

 

 

- să citească în mod corect un 

text 

necunoscut; 

 

 

 

 - să distingă sensul cuvintelor 

într-un enunţ; 

 

 

 

 

 

Evaluare continuă 

 

- să respecte regulile de 

despărţire în silabe, ortografia 

şi punctuaţia 

într-un text propriu;                   

 Recapitulare finală 

 

Evaluare sumativă 

- exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: 

titlu, autor alineat, vers, strofă; 

- exerciţii de scriere în duct continuu; 

- exerciţii de copiere, transcriere şi scriere după dictare a 

grupurilor de litere, cuvintelor şi propoziţiilor; 

- exercitii de autocorectare a literelor, silabelor, cuvintelor 

scrise prin comparare cu un model; 

- exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină; 

- exercitii de completare a silabelor, enunturilor; 

 

- exerciţii de citire pentru lărgirea câmpului vizual de la 

literă la silabă şi cuvânt;          

 - exerciţii de citire “la prima vedere”, în gând, şoptit, tare;          

- exerciţii de citire a unor texte scurte în ritm propriu; 

 - exerciţii joc de tipul: „La ce foloseşte”, „Ce poţi face cu 

...?” 

- exerciţii de sesizare a înlocuirii a unor cuvinte cu altele cu 

sens asemănător/opus; 

- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin 

raportare la context; 

 

Fişe de evaluare continuă 

 

 - exerciţii de aplicare a regulilor de despărţire în silabe în 

copieri, transcrieri, dictări, autodictări, sau în scrierea unor 

enunţuri proprii; 

- exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care încep cu litera 

“e” (pronume, formele verbului “a fi”); 

- exerciţii de folosire corectă a majusculei; 

- exerciţii de utilizare corectă a semnelor de punctuaţie; 

- exerciţii de utilizare corectă a cuvintelor scrise cu cratimă; 

                                                  

 -exerciţii recapitulative; 

 

Fişa de evaluare finală 

 

-februarie-mai 

 

 

 

 

 

 

 

- permanent 

 

 

 

 

 

-februarie   

- martie 

 

 

-februarie-mai 

 

- februarie-mai 

 

 

 

 

 

- februarie-mai 

 

 

 

- iunie 

 

 

 

 

-iunie 

  

 

- să scrie corect după dictare 

grupurile de litere, cuvinte, 

propoziţii; 

 

- să-şi corecteze scrierea după 

model; 

 

- să citească în ritm propriu, un text 

necunoscut; 

 

 

- să respecte regulile jocurilor; 

- să înlocuiască unele cuvinte într-

un enunţ, cu altele cerute; 

 

 

- să copieze, transcrie si scrie lizibil 

după dictare litere, silabe, cuvinte 

formate din 1-3 silabe, enunţuri, cu 

respectarea scrierii cu majusculă, 

titlul, alineatul; 

 

 

 

 

 

 

 

 DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Matematică  
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PERIOADA DE INTERVENŢIE: Semestrul I 

                                                           An şcolar 2020-2021 

 

 

OBIECTIVE 

 

 

 

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE 

 

PERIOADA 

DE 

INTERVENȚIE 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE A 

PROGRESELOR 

REALIZATE 

OBSERVAȚII 

MONITORIZAREA 

ATINGERII 

OBIECTIVELOR 

 -sa scrie si sa  citeasca 

numerele naturale  mai 

mici decat10 000; 

 

-sa precizeze 

semnificatia fiecarei 

cifre din alcatuirea unui  

numar natural; 

-sa reprezinte pe 

numaratoarea pozitionala 

diferite numere; 

-sa compare si sa 

ordoneze numere 

natuale; 

-sa continue siruri de 

numere pe baza de  

reguli date; 

 

-sa creeze siruri dupa 

reguli stabilite in cadrul 

grupului; 

 

-sa efectueze adunari si 

scaderi faratrecere peste 

ordin; 

-sa precizeze 

semnificatia cifrelor din 

cadrul unui numar; 

-sa descompuna 

numerele naturale 

 

 -exercitii de numire,scriere si citire a numerelor naturale mai mici 

decat   10 000; 

 

- exercitii de precizare a semnificatiei fiecarei cifre din scrierea unui 

numar natural; 

 

 

-reprezentarea pe numaratoare a numerelor scrise; 

 

 

- exercitii de intelegere/aplicare a regulilor de comparare a doua 

numere naturale;                               

- exercitii de scriere in ordine crescatoare/descrescatoare a unor 

numere date; 

 

 

-jocuri de numarare,continuarea  unor siruri de numere pe baza de  

reguli date, crearea de siruri de  numere dupa reguli stabilite; 

 

-  -exercitii de adunare si scadere a nu merelor fara trecere peste 

ordin; 

- exercitii de precizare a semnificatiei fiecarei cifre din scrierea unui 

numar natural; 

 

-reprezentarea  pe numaratoare a numerelor scrise; 

 

-descompunerea numerelor naturale in mii,sute,zeci si 

unitati;scrierea sub forma de suma. 

 

 

- septembrie 

 

 

 

 

 

 

 

- octombrie 

 

 

                        

 

 

 

 

 

- noiembrie 

 

 

 

-noiembrie 

 

- decembrie 

 

 

 

- ianuarie  

 

 

  

  

-scrierea corectă a 

numerelor    0   -  10  000 pe  

caietul de matematică; 

- precizarea corecta a 

semnificatiei fiecarei cifre 

din alcatuirea unui  numar 

natural; 

- comparea si  ordonarea 

corecta a minim trei numere 

natuale; 

 

 

 

 

 

 

-efectuarea corecta a 

adunarilor si scaderilor fara 

trecere peste ordin; 

-precizareacorecta a 

semnificatiei cifrelor din 

cadrul unui numar; 

-descompunerea corecta a 

minim trei numere naturale. 

 

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE:  Matematică  
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PEERIOADA DE INTERVENŢIE: Semestrul al II- lea 

                                                              An şcolar 2020-2021 

 

 

OBIECTIVE 

 

 

 

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE 

 

PERIOADA DE 

INTERVENȚIE 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE A 

PROGRESELOR 

REALIZATE 

OBSERVAȚII- 

MONITORIZAREA 

ATINGERII 

OBIECTIVELOR 

-să efectueze operaţii de 

adunare şi scădere în 

concentrul 0-10000;  

-să rezolve probleme 

care presupun o singură 

operaţie din cele 

învăţate; 

Evaluare formativă  

 

-sa rezolve exerciţii 

folosind tabla 

înmulţirii 

-sa rezolve exerciţii 

folosind tabla 

împărţirii- cu sprijin 

-sa efectueze  înmulţiri 

între numere formate 

cu două cifre 

-sa utilizeze 

proprietăţi ale 

înmulţirii în calcule 

-sa rezolve probleme cu 

operaţii de acelaşi ordin/ 

- cu ajutor 

-sa efectueze 
calcule folosind 
unităţi de 
măsură pentru 
lungime, masă, 
capacitate 
(volum), unităţi 

 -exerciţii de    calcul cu operaţii de adunare şi scădere în concentrul 

0-10 000, fără trecere peste ordin 

- exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme; 

- rezolvarea de probleme  

 

 

Fişe de evaluare formativă 

 

  

- rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii 

- efectuarea de înmulţiri cu 10, 100 

- rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărţirii- cu sprijin 

- efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre 

- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule 

rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/ - cu ajutor 

 

 

 

 

 

 

 

- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru 
lungime, masă, capacitate (volum), unităţi monetare 

- rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de 

măsură standard operarea cu unităţi de măsură în efectuarea de 

activităţi practice/experimentale 

 

 

- identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme 

- februarie                       

 

 

 

- februarie                       

 

 

 

 

 

 

 

 

- martie- mai                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-februarie-mai                       

- aprilie 

 

 

 

- mai 

 

 

 

-să efectueze operaţii de 

adunare şi scădere în 

concentrul 0-10 000,  

trecere peste ordin); 

  

 

 

 

  

 

-sa efectueze  înmulţiri 

între numere formate cu 

două cifre 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

- sa rezolve probleme 

practice în care intervin 

unităţi de măsură 

standard 
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monetare 

- sa rezolve probleme 

practice în care 

intervin unităţi de 

măsură standard 

- sa identifice şi sa 

analizeze datele din 

ipoteza unei 

probleme 

- sa identifie 

cuvinte/sintagme 

în enunţurile 

problemelor care 

sugerează 

operaţiile 

aritmetice studiate 

(a dat, a primit, a 

distribuit în mod 

egal, de două ori 

mai mult etc.) 

- sa rezolve 
şi sa 
compuna 
probleme 
folosind 
simboluri, 
numere sau 
reprezentăr
i grafice – 
cu ajutor 

 

Recapitulare finală 

 

 

Evaluare finală 

- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile 

problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate (a 

dat, a primit, a distribuit în mod egal, de două ori mai mult 

etc.) 

- rezolvarea şi compunerea de probleme folosind 
simboluri, numere sau reprezentări grafice – cu ajutor 

 

 

 

 

 

 

- mai 

 

 

 

 

- iunie 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

-sa rezolve şi sa compuna 

probleme folosind 

simboluri,numere 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof. itinerant/de sprijin: Judea Cristina Melinda 

Centrul Şcolar de Educaţia Incluzivă ,,Orizont’’ Oradea 

 

1.Numele şi prenumele elevului: L. I. F. 

2.Data naşterii: ______________ sex : ______  Vârsta: ________ 

3.Instituţia integratoare : _________________________________ 

4.Clasa:a III-a  

5. Prof. itinerant şi de sprijin: ______________________________ 

6.Probleme cu care se confruntă copilul: DMU, IQ=56, tulburare mixtă de achiziţie şcolară, tulburări emiţionale şi de conduită,      carenţe 

instructiv-educative, enurezis nocturn primar 

7. Perioada de implementare a programului: Semestrul I, an scolar __________ 

8. Aria curriculară: Terapie Educațională Complexă și Integrată 

9. Domeniile vizate: Stimulare cognitivă, Abilități sociale și interpersonale, Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

10. Nivel constatat la evaluări:  

• psihomotricitate:  îngustimea câmpului perceptive - desprinde puține detalii din obiecte sau din imagini; formate structurile perceptiv 

motrice de culoare; dificultăți în organizarea și  orientarea spațio-temporală; motricitate grosieră și fină deficitară;  

• abilități instrumentale: nu posedă abilități de scriere, nu cunoaște literele, socotește doar cu ajutor în concentrul 0-10; 

 11. Obiective cadru propuse: (conform Programelor școlare, Anexe la OMECT nr. 5234/ 1.09.2008)  

• explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi adaptare la 

                        mediul ambiant 

• formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit  

• exersarea conduitei independente pentru integrarare socială 

 12. Tipuri de evaluări propuse: evaluare iniţială, evaluări formative, evaluare finală 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT- ACTIVITĂȚI INTEGRATE 

 

Domeniu/ 

Obiective de 

referință 

Conţinuturi Metode şi mijloace 

didactice 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii minimale  

de apreciere a 

progreselor  

Observaţii - 

Monitorizare 

 

Stimulare 

cognitivă 

 

O1-dezvoltarea 

reprezentărilor 

auditive și 

kinestezice 

 

 

O2-formarea 

spiritului de 

analiză și sinteză 

 

O3-formarea 

capacității de a 

realiza 

compuneri, 

descompuneri, 

integrări, 

dezintegrări care 

să ducă la 

rezultate 

capabile de 

variabilitate 

Recapitulare 

Evaluare inițială 

-exerciții de identificare a sunetului 

• Locul potrivit 

• Litere amestecate 

• Unește silaba 

- exerciții de scriere a literelor 

  Ceasul cu litere 

  Schimbă inițiala 

  Taie obiectul identic 

 

exerciţii de calasificare după criteriul dat 

• - Eu spun, tu arați! 

• Să formăm perechi! 

• Al câtelea obiect lipsește? 

 

 

-exerciţii simple şi combinate de mişcare, 

deplasare, oprire, răsucire, ridicare, urmărire a 

unui traseu 

• Vreau să construiesc! 

• Traista fermecată 

-exerciții de calcul matematic 

 Cați boboci are? 

Metode: 

 jocul didactic, 

observația, conversația 

euristică, exercițiul, 

problematizarea;  

Mijloace didactice: 

joc didactic  

 

 

Metode: 

observația, conversația, 

explicația, demonstrația, 

exercițiul, problemati-

zarea, jocul didactic, 

 

Mijloace didactice: 

piese puzzle-corpul 

omenesc, plastelină, 

piese figuri geometrice 

colorate, de mărimi 

diferite, piese Lego, 

foarfecă, șabloane, 

cuburi, jocul Loto, Jocul 

umbrelor 

 

septembrie 

 

octombrie-

ianuarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- asociază cu ajutor 

litera și silaba  

potrivită 

 

-unește cu ajutor 

silabe 

 

-arată cu ajutor 

numarul indicat 

 

- parcurge un traseu 

mai scurt 

- realizează un contur 

cu creionul după un 

șablon simplu 

 

-prinde  și aruncă 

mingea spre o țintă 

 

-indică pe obiecte 

mulțimea cu mai 

multe sau mai puține 
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cantitativ și 

calitativ 

 

O4-formarea și 

dezvoltarea 

comportamentel

or informaționale 

ale gândirii 

 

 

Evaluare  

Găsește-l pe al treilea! 

Mai mult sau mai puțin? 

 

 

 

- exerciţii  de identificare a sunetului 

Cuvinte-imagini 

Elimină cuvintele care nu aparțin mulțimii 

 

fișe de evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie 

obiecte 

-realizează o 

construcție  cu piese 

puține respectând 

două criterii date 

 

-asociază corect 

imaginile 

 

-rezolvă jumătate din 

itemii propuși 

Dezvoltarea 

deprinderilor 

de viață 

independentă 

O1 - Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor de 

igienă vestimen-

tară şi a încălţă-

mintei 

 

O2 -  Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor de 

orientare, 

deplasare şi 

relaţionare în 

mediul social 

 

• Cum mă îmbrac? 

- exerciţii de identificare şi denumire 

corespunzătoare a diferitelor piese de 

îmbrăcăminte şi încălţăminte 

-exerciţii practice de utilizare corectă a 

vestimentaţiei şi a încălţămintei 

• Selectează corect! 

- exerciţii de alegere a vestimentaţiei în funcţie de 

gen, momentul zilei, eveniment şi anotimp 

• Unde locuiești? 

-exerciţii practice de recunoaştere a cartierului  

- exerciţii practice de recunoaştere a 

zonelor învecinate şcolii şi casei 

-plimbări în cartier 

• Micul dejun 

-exerciții de identificare a materialelor  

- exerciții de mânuire a instrumentelor de lucru și  

 

Metode: 

observația, conversația, 

explicația, demonstrația, 

exercițiul, problemati-

zarea, jocul didactic, 

 Mijloace didactice: 

fișe de lucru, oglindă, 

îmbrăcăminte, 

încălțăminte, imagini cu 

anotimpuri 

Metode: 

observația, conversația, 

explicația 

calculator, harta 

orașului 

creioane 

 

octombrie-

ianuarie 

 

 

 

- se înșiretează singur  

la pantofi 

 

 

- denumește corect 

anotimpul în care 

suntem 

-selectează corect 

vestimentația în 

funcție de anotimp 

 

- realizează un desen 

în care să cuprindă 

școala și clădiri 

importante în zonă 
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O3  - Exersarea 

conduitei 

independente 

prin activităţi cu 

caracter 

ergoterapeutic 

a aparatelor necesare: cuțit, planșetă, chiuvetă, 

aragaz 

-exerciţii de preparare a unui sandwich, ceai                                                                                                                                    

Metode: 

 conversația euristică, 

observația, explicația, 

demonstrația,exercițiul, 

problematizarea;  

ceainic, vase, farfurii, 

cuțite, planșete, pâine, 

unt, salam........ 

 

 

-realizează produsul 

final cu ajutor 

 

Abilități sociale 

şi 

interpersonale 

O1  - Formarea 

abilităţilor de 

adaptare la nivel 

de microgrup/ 

comunitate 

 

Evaluare  

⚫ Ziua colegului meu  

- Sărbătorirea unor evenimente importante din 

viaţa personală şi a 

grupurilor de apartenenţă 

     ziua onomastică 

     Sărbători religioase 

    CRĂCIUNUL 

- exerciții de comunicare 

 

fişă de evaluare 

Metode: 

 observația; conversația 

euristică; exercițiul; 

jocul, problematizarea;  

Mijloace didactice: 

produse  pentru 

celebrarea zilelor  

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie 

 

- participă activ și 

comunică cu restul 

invitaților 

 

 

 

 

 

-rezolvă jumătate din 

itemii propuși 
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PLAN  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Țuchel Mariana,CJRAE GALAȚI 

Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci,jud.Galați 

 

 
 

1.INFORMAŢII GENERALE: 

Numele  si  prenumele elevului:  D. N. F. 

Data naşterii: X 

Clasa: a  VIII-a  

Liceul Ovid Caledoniu Tecuci 

Echipa de lucru : 

Profesor  psiholog Țuchel Mariana: consilierea  copilului, cadrelor didactice 

Cadrele  didactice de la clasă: adaptare curriculară 

Centrul de plasament: sprijin sistematic in efectuarea temelor, colaborarea cu cadrele didactice din scoala; 

Medic: tratament medical adecvat, reevaluari 

Diagnostic medical: retard psihic usor,sindrom hiperkinetic cu deficit de atentie 

Perioada de intervenție : an scolar 2018-2019 

Problemele cu care se confrunta  elevul  

Motricitate generală şi fină în limite normale. Memoria  slab dezvoltata, volum redus, tulburari de atentie. Gradul de concentrare, 

stabilitatea şi distributivitatea slab dezvoltate. Posibilităţi bine dezvoltate  ale combinatoricii imaginative, capacitate slaba  de mobilizare. 

Motivaţie extrinsecă afectivă bine dezvoltata.Vocabular bine dezvoltat. Capacitate slaba  de mobilizare şi concentrare a energiei 

psihonervoase. Imaturitate psiho-socială. Agitat, relaţiile intercolegiale conflictuale uneori. Atras de comportamentele de risc. 

Recomandarea Serviciului de Orientare Scolara si Profesionala: orientarea copilului  DNF de la Liceul Ovid Caledoniu Tecuci judeţul 

Galati , în clasa a VIII-a , pentru anul şcolar 2018 – 2019, conform certificatului de expertiză şi orientare şcolară  1453 valabil până la 

30.09.2019 

D.N.F.se afla sub tutela  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati. 

Perioada de interventie : 2018 -  iunie 2019 
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PRIORITĂȚI PE TERMEN LUNG: 

✓ cunoaşterea intereselor şi a aptitudinilor copilului, necesare implicării în anumite activităţi pentru dezvoltarea unei personalităţi 

armonioase; 

✓ conştientizarea de către părinți a blocajelor  emoționale și intelectuale care se interpun în privința evoluției intelectuale adecvate 

vârstei cronologice, prin identificarea principalelor căi de acţiune comună; 

✓ formarea abilităților de susținere a copilului pentru ca acesta să aibă o mai bună toleranţă la frustrare și o anajare superioară în 

sarcinile de învățare; 

✓ formarea unui EU social, bazat pe o imagine şi o stimă de sine conform posibilităţilor reale ale personalităţii. 

✓  

PRIORITĂȚI  PE TERMEN SCURT: 

✓ identificarea modalităților prin care poate fi stimulat intelectual și comportamental elevul, în vederea creșterii nivelului de achiziții 

intelectuale; 

✓ identificarea şi analiza situaţiilor de învățare, cu impact major asupra comportamentului școlar; 

✓ valorizarea permanenta a elevului; 

✓ cunoaşterea tipului de relaţii cu principalele persoane adulte semnificative; 

✓ stimularea pozitiva a comportamentului; 

✓ cunoaşterea nivelului de adaptare şi de evoluţie a elevului, necesare pentru a identifica punctele forte şi punctele slabe ale 

personalităţii;  

✓ conştientizarea din partea părinţilor şi acordarea sprijinului afectiv şi comunicaţional necesar. 

1. la nivelul cadrelor didactice: 

 

Obiective Conținuturi Metode și mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 
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Domeniul cognitiv 

-stimularea şi dezvoltarea 

capacităţilor psiho-individuale în 

vederea formării unor 

comportamente independente  

- identificarea și stimularea lacunelor 

din plan cognitiv prin metode 

specifice 

- atribuirea de responsabilităţi care 

să-i evidenţieze abilităţile şi 

calităţile 

-reducerea frecventei 

comportamentelor de risc (rămânere 

în urmă la învățătură 

Continuturile programelor 

adaptate de la clasa pentru 

elevul cu CES 

 

Exercitiul 

Explicația 

demonstrația, joc de 

rol, observația 

 

probe de evaluare, fişe 

de lucru, planşe, 

jetoane, jocuri 

didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, 

obiecte de uz general; 

 

An scolar 

2018-2019 

- achiziționarea și 

transferul 

noțiunilor 

asimilate 

- respectă regulile 

de grup 

- reducerea 

dificultăților de 

învățare 

- participarea la 

toate 

sarcinile/activit

ăţile ce i-au fost 

recomandate 

 

- - fișa de progres 

- școlar  

- - fişa de 

automonitorizare; 

 

Domeniul Psihomotor 

Formarea şi dezvoltarea 

componentelor  psihomotricităţii 

(schema corporală, lateralitatea) şi 

a formelor de prehensiune în vederea 

construirii 

comportamentelor adaptative 

 Dezvoltarea motricităţii generale în 

context social-integrator 

Continuturile programelor 

adaptate de la clasa pentru 

elevul cu CES 

Exerciţii de coordonare 

oculo-motorie 

Exerciţii perceptiv-motrice 

de organizare a schemei 

corporale şi a 

lateralităţii  

 

dezbaterea 

conversaţia, discuţia, 

dezbaterea 

An scolar 

2018-2019 

  

Social-afectiv 

Formarea şi dezvoltarea 

unor comportamente adaptative în 

relaţia cu mediul înconjurător 

Continuturile programelor 

adaptate de la clasa pentru 

elevul cu CES 

 

-să fie laudat şi 

valorizat în faţa clasei 

pentru îmbunătăţirea 

imaginii de sine; 

An scolar 

2018-2019 

Identifică cu 

uşurinţă situaţii 

sociale care pot 

să-i aducă 

. • proiectul 

individual şi de 

grup; 

•activităţile 
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(natural  şi social) 

 Exersarea conduitei independente 

pentru integrarea sociala 

 

 

 

 

-fiecare modificare 

comportamentală 

pozitivă să fie 

stimulată printr-o 

recompensă 

 

beneficii - 

Toleranţă scăzută 

la frustrare - 

Nevoia de 

identificare 

practice; 

 • administrarea 

de fişe 

individuale de 

(auto)evaluare; 

 

Comunicare şi limbaj 

 Exersarea abilităţii de receptare a 

mesajului verbal şi nonverbal  

 Formarea abilităţilor în plan lexico-

grafic 

 

Continuturile programelor 

adaptate de la clasa pentru 

elevul cu CES 

• jocul de rol, 

simularea,brainstormin

g-ul, • metode art-

creative,  exerciţiul, 

•conversaţia, discuţia, 

dezbaterea 

 

An scolar 

2018-2019 

Receptarea 

corecta a 

mesajului verbal 

si nonverbal 

administrarea de 

fişe 

Autonomie personală 

 Formarea şi educarea unor abilităţi 

de întreţinere şi igienă personală şi 

a spaţiului de locuit  Formarea şi 

exersarea conduitei independente 

pentru integrarea în plan social 

 

Continuturile programelor 

adaptate de la clasa pentru 

elevul cu CES 

• jocul de rol, 

simularea, • 

brainstorming-ul, • 

metode art-creative, • 

exerciţiul, • • 

conversaţia, discuţia, 

dezbaterea 

An scolar 

2018-2019 

Abilități corecte 

de igienă 

corporală 

Abilități corecte 

de integrare 

socială 

activităţile 

practice; 

 

 la nivelul psihologului şcolar  - consiliere individuală a elevului 

Obiective Conţinuturi Metode şi mijloace de realizare Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1.comportamental şi 

relaţional pentru o 

mai bună integrare şi 

adaptare la colectivul 

Jocuri de exersare a 

diferitelor tipuri de 

comunicare:  

a. nonverbal 

- realizarea şedinţelor de intervenţie psihopedagogică 

pentru copil  

- utilizarea metodelor de arrterapie pentru 

exteriorizarea adecvată a stărilor afective pozitive; 

- creșterea 

nivelului de 

implicare în 

sarcina școlară 

Fișe de lucru 

Fișa de progres 
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clasei 

 

2.stăpânirea şi 

motivarea personală 

prin gestionarea 

adecvată a trăirilor 

afective negative; 

 

3. realizarea unor 

exercitii care sa aiba 

ca scop dezvoltarea 

unor calități ale 

caracterului precum: 

răbdarea și 

comportamentele 

prosociale 

 

4 .realizarea unor 

exercitii care sa aiba 

ca scop diminuarea 

carențelor cognitive și 

comportamentale 

(creșterea toleranței la 

frustrare) 

b.verbale  

 

Exercitii pentru 

dezvoltarea  

abilitatilor de 

relationare adecvata  

in grupul de elevi si 

cu adultii (formularea 

de cereri folosirea 

formulelor de 

adresare adecvate ) 

Exercitii  pentru 

dezvoltarea 

abilitatilor de 

exprimare adecvata a 

emotiilor 

Realizarea 

managementului 

emoţiilor negative 

(furia, toleranţa 

scăzută la frustrate, 

senstimentul de 

competitivitate, 

impulsivitate) 

- aplicarea programului de intervenţie, care să 

cuprindă următoarele categorii de exerciţii: exerciţii 

de autocunoaştere, exerciţii pentru creşterea stimei 

de sine şi a încrederii în forţele proprii, exerciţii 

pentru managementul emoţiilor 

 

 

-vor fi efectuate exercitii de simulare pentru a-l ajuta sa 

invete cum trebuie sa se comporte in timpul orei in 

clasa de elevi 

 

-vor fi efectuate exercitii de stimulare intelectuală 

-cu ajutorul fișelor de lucru, se va stimula atitudinea 

pozitivă și implicarea proactivă în realizarea sarcinilor 

de învățare și comunicarea cu adultul. 

 

- creșterea 

nivelului de 

achiziții 

intelectuale 

- formarea unei 

atitudini 

pozitive față de 

pregătirea 

suplimentară 
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Metode şi instrumente de evaluare:     chestionare orale;observaţii curente;aplicaţii practice;fişe de 

lucru utilizate la diferite activităţi;proba de evaluare;convorbire individuală şi în grup;observaţia 

spontană şi dirijată;povesti terapeutice                                                                                                       

Obiective realizate: 

✓ identificarea şi analiza situaţiilor de învățare, cu impact major asupra comportamentului școlar; 

✓ cunoaşterea tipului de relaţii cu principalele persoane adulte semnificative; 

✓ conştientizarea din partea părinţilor şi acordarea sprijinului afectiv şi comunicaţional necesar. 

✓ îmbunatatirea abilitatilor  socio-afective in cadrul grupului de elevi   si cu adultii  

✓ dezvoltarea abilitatilor matematice de calcul si rezolvare de probleme  

✓ dobandirea unor deprinderi  de  autonomie personala  

Dificultati intampinate : Ritmul lent  de executare a sarcinilor  

                                          Motivatia scazuta pentru invatare                                   

                                          Independenta redusa , rigiditate mintala, anxietate  

Metode cu impact pozitiv :  recompensarea  sociala, lucru pe grupe, intarirea pozitiva , modelarea 

comportamentala , explicatia , demostratia                 

                                negativ:  lucru independent  

Recomandari 

➢ Reluarea unor secvenţe din planul propus anterior; 

➢ Stimulare permanentă, activităţi complementare; 

➢ Implicarea familiei în planurilor elaborate ulterior. 

Revizuirea programului de intervenție se realizeaza în funcție de rezultatele evaluărilor  periodice 

Rolul și modul de implicare a părinților/tutorilor legali  în program   

- Tin legatura cu cadrele didactice /Participa la sedinte de consiliere  

- Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin /      Ajuta copilul in realizarea sarcinilor                 

     Diriginte,...    Psiholog școlar, ...   Părinte  ...              Profesori 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Salup Rusu Diana 

                                                                                                                                  Colegiul Național de Informatica Spiru-Haret  ,Suceava 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: C.S.  

Data şi locul naşterii :X, Suceava 

Şcoala/Instituţia: C.S.E.I. SUCEAVA 

Clasa: a X-a  

Rezultatele evaluării complexe 

 

A) DATE MEDICALE: 

Diagnostic: - 

                   - grad de deficienţă: MODERAT 

-deficienta de intelect Q.I. 48 

B) DATE PSIHOPEDAGOGICE: 

Achiziţii şcolare : 

Limba română: - citire:   -  nu respectă întotdeauna semnele de punctuaţie; 

-  deformează, uneori, cuvintele când citeşte; 

                                         - înţelegerea textului citit este, uneori, lacunară;  

- scriere: - copiază şi transcrie corect; 

            - în scrierea după dictare face puţine greşeli de ortografie (omisiuni de litere, inversiuni şi înlocuiri de litere) şi de 

punctuaţie; 

- limbajul oral:- nu valorifică în texte proprii un vocabular adecvat; 

                     - îi lipseşte flexibilitatea în alegerea cuvintelor. 

Matematică: - compară numere naturale; ordonează numere naturale 

- efectuează adunări şi scăderi ale numerelor naturale (cu şi fără trecere peste ordin); 

                     - prezintă dificultăţi în calculul mintal; 

                    - are dificultăţi la efectuarea împărţirilor; 

                     - rezolvă probleme cu una/două operaţii. 

Orientarea în spaţiu:-  se orientează în interiorul apartamentului şi demonstrează ca şi-a achiziţionat parametrii   fundamentali pentru orientarea în 

spaţiu 

Orientarea în timp: - cunoaşte zilele săptămânii, anotimpurile, lunile anului; a achiziţionat noţiunile de durată şi de succesiune temporală 
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Organizarea  senzorio-perceptivă: 1. Percepţia vizuală: recunoaşte şi discriminează  formele, culorile,   mărimile 

                                                         2. Percepţia auditivă: recunoaşte şi discriminează sunetele şi instrumentele 

                                                         3. Percepţia tactilă: recunoaşte şi discriminează mărimea obiectelor şi calitatea suprafeţelor 

 

Schema corporală este structurată corect iar lateralitatea fixată. 

Deprinderile igienico-sanitare însuşite. 

 

C) TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE, PROCESE, MECANISME PSIHICE DEFINITORII 

Este supus, cinstit, perseverent, conştiincios, cooperant. 

Este sociabil, prietenos, comunicativ şi vesel. 

Gândirea: - concretă 

Memoria: - mecanică, de scurtă durată, întipărirea şi reactualizarea cunoştinţelor se face cu dificultate şi inexactităţi. 

Imaginatia: - săracă, reproductivă 

Atenţia: - atent, participă activ, cu interes 

Stilul de muncă:  - se conformează de regulă modelului, procedează rutinier 

 

Perioada de intervenţie: 17 septembrie-21 decembrie 2020 

 
 

Structura programului de intervenţie personalizat 

 

I. Domeniul de interventie cognitiv: Limba şi literatura română      
 

                 OBIECTIVE PE TERMEN LUNG 

1. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de receptare a mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 

2. Formarea si dezvoltarea abilităţilor de exprimare orală şi comunicare independentă 

3. Formarea si dezvoltarea abilităţilor de receptare a  mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse  

(citirea/lectura) 

4. Consolidarea şi dezvoltarea abilităţilor de exprimare scrisă 
 

  Obiective pe termen scurt   
  O1.1 Să sesizeze  semnificaţia globală a mesajului ascultat, stabilind legături între informaţiile  receptate şi cele cunoscute anterior; 

  O1.2 Să sesizeze structurile gramaticale corecte/incorecte dintr-un mesaj ascultat; 
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  O1.3 Să sesizeze modificările de sens ale unui cuvânt în contexte diferite;                                       

  O1.4 Să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de interlocutori în diferite situaţii de comunicare;  
   
  O2.1 Să-şi organizeze ideile intr-un plan simplu,construind pe baza acestuia un text oral;                                         

  O2.2 Să facă rezumatul oral al unor texte narative/ dialogate;       

  O2.3 Să utilizeze corect formele flexionare ale părţilor de vorbire;                                  

  O2.4 Să utilizeze cuvintele în funcţie de tema abordată într-o situaţie de comunicare;                                      

  O2.5 Să rostească mesajele, utilizând intonaţia adecvată;      
   

  O3.1 Să identifice ideile principale dintr-un  text narativ citit, alcătuind planul de idei;                                          

  O3.2 Să caracterizeze personajele din textele citite, evidenţiind diferite modele de conduită umană; 

  O3.3 Să citească corect, fluent şi expresiv, cuvinte, propoziţii, texte scurte  cunoscute;                                            

  O3.4 Să citească în ritm propriu un text necunoscut de mică întindere;  

  O3.5 Să sesizeze mesajele cognitive/afective ale textelor citite, evidenţiind valoarea literară a unor cuvinte şi expresii; 

  O3.6 Să sesizeze utilizarea corectă a cuvintelor în  flexiune într-un text citit; 

  O3.7 Să deosebească diferite genuri şi specii literare; 
 

  O4.1 Să alcătuiască rezumatul unui text pe baza unui plan de idei; 

  O4.2 Să redacteze texte narative scurte şi texte funcţionale de  mică întindere, ţinând seama de părţile unei compuneri;                                             

  O4.3 Să utilizeze în texte proprii un vocabular adecvat, respectând acordurile gramaticale;                                             

  O4.4 Să aplice în redactarea textelor, normele  ortografice  şi de punctuaţie studiate; 

  O4.5 Să aşeze corect în pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate şi spaţiul liber între cuvinte. 

 
 

 

 

 

Planificarea programului de intervenţie personalizat 

 

I. DOMENIUL DE INTERVENTIE COGNITIV: Limba şi literatura română                                     Buget de timp: 1,5 ore/săpt x 14 săptămâni 

Obiective 

pe termen 

scurt 

 

Continuturi 

 

Metode si 

mijloace 

de realizare 

 

Perioada 

de 

interventie 

 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 
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 Evaluare iniţială/predictivă  

- Citirea unui text cunoscut ce prezintă dificultăţi progresive 

 - Dictarea unui text ce cuprinde ortogramele învăţate. 

- Alcătuirea unor propoziţii având cuvinte date. 

 

- Întrebări şi răspunsuri 

- Autodictare selectivă 

-  Părţile de vorbire (substantivul, adjectivul, pronumele, verbul) 

 
conversaţia, 

exerciţiul 

muncă 

independentă 

-fişe de lucru 

 

 

18-20IX 

2020 

-  Formularea unor enunţuri corecte 

din punct de vedere fonetic, lexical şi 

gramatical 

- Respectarea regulilor de despãrţire a 

cuvintelor în silabe, a celor ortografice 

şi a celor de punctuaţie 

- Scrierea dupã dictare / autodictare a 

unui text scurt care sã cuprindã semne 

de punctuaţie. 

-  Redarea logicã a textului pe baza 

întrebãrilor. 

- Redactarea unor texte cu destinaţie 

funcţională 

- Citirea corectã şi expresivã prin 

respectarea semnelor de punctuaţie, a 

pauzelor logice şi a intonaţiei 

Evaluare iniţială 

prin probe: orale şi 

scrise 

 observare curentă 

 

 

 

 

 

O1.1 

O1.2 

O1.3 

O1.4 

O2.3 

O2.4 

O2.5 

O3.3 

O3.4 

O3.5 

O3.6 

O3.7 

O4.4 

O4.5 

Istoria, ţara, poporul 

Desteaptă-te, române!- A. Mureşanu 

 - discuţii introductive; lectura, explicarea cuvintelor; 

exerciţii de îmbogăţire a vocabularului 

- răspunsuri la întrebări; recitare; autodictare-selectivă; 

 

 

 

 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 
-observaţia 

- exerciţiul 

- lectura explicativă 
- lucrul cu 

manualul/dicţionarul 

- manualul de limba 
română  mijloace 

audio/video, 

computer, internet 

 

 

25IX-2X 

2020 

- Desprinderea 

semnificaţiei globale din 

mesajul ascultat. 

-  Desprinderea sensului 

unui cuvânt nou  prin 

raportare la contextul 

mesajului ascultat. 

- Desprinderea sensului 

cuvântului prin raportarea 

la contextul mesajului scris 

- Citirea corectã şi 

expresivã prin respectarea 

semnelor de punctuaţie, a 

pauzelor logice şi a 

intonaţiei 

-  Formularea unor 

enunţuri corecte din punct 

de vedere fonetic, lexical şi 

gramatical 

- Respectarea regulilor de 

despãrţire a cuvintelor în 

silabe, a celor ortografice 

şi a celor de punctuaţie 

-  Redarea logicã a textului 

pe baza întrebãrilor. 
 

Evaluare 

formativă prin: 

chestionare orala, 

verificarea temei, 

aprecierea verbală 

Istoria, ţara, poporul 

Ţara mea – de I. Neniţescu 

- discuţii introductive; lectura, vocabular; 

- răspunsuri la întrebări; exerciţii de scriere corectă 

-  recitare; autodictare-selectivă; alcătuire de propoziţii cu 

cuvinte date 

-  Substantivul – identificare, felul, genul, numărul 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 
-observaţia 

- exerciţiul 

- lectura explicativă 
- lucrul cu 

manualul/dicţionarul 

- manualul de limba 
română  mijloace 

audio/video, 

computer, internet 

 

 

4X—18X 

2020 

Evaluare 

formativă prin: 

chestionare orala, 

verificarea temei, 

aprecierea verbală, 
analiza modului de  

lucru 
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Obiective 

pe termen 

scurt  

 

Continuturi 

 

Metode si 

mijloace 

de realizare 

 

Perioada 

de 

interventie 

 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

 

 

 

 

O1.1 

O1.2 

O1.3 

O1.4 

O2.3 

O2.4 

O2.5 

O3.3 

O3.4 

O3.5 

O3.6 

O3.7 

O4.4  

O4.5 

O2.1 

O2.2 

O3.1 

O3.2 

O4.1 

Creaţia populară 

Mioriţa – baladă populară 

 - discutii introductive; lectura, explicarea cuvintelor; 

exerciţii de îmbogăţire a vocabularului 

- răspunsuri la întrebări;   autodictare- selectivă; povestirea 

conţinutului baladei 

- Substantivul – exerciţii aplicative 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

-observaţia 

- exerciţiul 

- lectura explicativă 

- lucrul cu 

manualul/dicţionarul 

- manualul de limba 

română  mijloace 

audio/video, 

computer, internet 

 

 

23X-1XII 

2020 

 

- Desprinderea 

semnificaţiei globale din 

mesajul ascultat. 

-  Desprinderea sensului 

unui cuvânt  nou  prin 

raportare la contextul 

mesajului ascultat 

- Desprinderea sensului 

cuvântului prin raportarea 

la contextul mesajului scris 

- Citirea corectã şi 

expresivã prin respectarea 

semnelor de punctuaţie, a 

pauzelor logice şi a 

intonaţiei 

-  Formularea unor 

enunţuri corecte din punct 

de vedere fonetic, lexical şi 

gramatical 

- Respectarea regulilor de 

despãrţire a cuvintelor în 

silabe, a celor ortografice 

şi a celor de punctuaţie 

- Scrierea dupã dictare / 

autodictare a unui text 

scurt care sã cuprindã 

semne de punctuaţie. 

Evaluare formativă 

prin: 

-chestionare orala, 

-verificarea temei, 

aprecierea verbală, -

analiza modului de 

lucru 

- probe scrise 

 

Creaţia populară 

Genul epic -în proză 

Fata moşului cea cuminte – basm cules si publicat de P. Ispirescu 

- discutii introductive; lectura, vocabular; exerciţii de 

îmbogăţire a vocabularului 

- răspunsuri la întrebări; dictare 

- plan de idei; povestirea orală a conţinutului 

- caracterizarea personajului 
 

 

 

 

 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

-observaţia 

- exerciţiul 

- lectura explicativă 

- lucrul cu 

manualul/dicţionarul 

- manualul de limba 

română,  

 mijloace audio/video, 

computer, internet, 

prezentare ppt, 

volum de 

„Basme”P.Ispirescu 

 

 

6XI-20XI 

2020 

Evaluare formativă 

prin: 

-chestionare orala, 

-verificarea temei, 

aprecierea verbală, -

analiza modului de 

lucru 

- probe scrise 
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O4.2 Creaţia populară 

Poezia obiceiurilor legate de evenimente/religioase-laice  - 

Pluguşorul 

- discuţii introductive; lectură, vocabular; exerciţii de 

îmbogăţire a vocabularului 

- răspunsuri la întrebări; recitare, autodictare 

 - Compunere cu destinaţie specială: felicitarea 

 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

-observaţia 

- exerciţiul 

- lectura explicativă 

- lucrul cu 

manualul/dicţionarul 

- manualul de limba 

română,  

 mijloace audio/video, 

computer, internet, 

prezentare ppt, 

 

 

 

 

27XI-4XII 

2020 

-  Redarea logicã a textului 

pe baza întrebãrilor. 

- Utilizarea limbajului 

dialogat în contexte 

adecvate tematicii. 

-  Desprinderea trãsãturilor 

unor personaje dintr-un 

text citit 

- Redactarea unor texte cu 

destinaţie funcţională 

 

Evaluare formativă 

prin: 

-chestionare orala, 

-verificarea temei, 

aprecierea verbală, -

analiza modului de 

lucru 

- probe scrise 

 

Obiective 

pe termen 

scurt 

 

Continuturi 

 

Metode si 

mijloace 

de realizare 

 

Perioada de 

interventie 

 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

O3.3 

O3.4 

O3.5 

O3.6 

O4.4 

O4.2 

O4.3 

O4.5 

O3.7 

Recapitulare/evaluare  

- Recapitularea şi sistematizarea cunoştintelor consolidarea  

priceperilor si deprinderilor însuşite  

- Lucrare scrisă 

• Dictarea unui text ce cuprinde ortogramele învăţate. 

• Formulare de răspunsuri la întrebări; alcătuire de 

propoziţii cu cuvinte date 

• Substantivul: exerciţii aplicative 

• Redactarea unei compuneri cu destinaţie specială: 

felicitarea 

-   Corectarea lucrării scrise;  Citirea unui text cunoscut ce 

prezintă dificultăţi progresive; povestirea orală a conţinutului 

unui text studiat 

explicaţia 

conversaţia, 

exerciţiul 

muncă 

independentă 

-fişe de lucru 

 

11XII-18XII 

2020 

-  Formularea unor enunţuri 

corecte din punct de vedere 

fonetic, lexical şi gramatical 

- Respectarea regulilor de 

despãrţire a cuvintelor în 

silabe, a celor ortografice şi 

a celor de punctuaţie 

- Scrierea dupã dictare / 

autodictare a unui text scurt 

care sã cuprindã semne de 

punctuaţie. 

-  Redarea logicã a textului 

pe baza întrebãrilor. 

- Redactarea unor texte cu 

destinaţie funcţională 

- Citirea corectã şi expresivã 

prin respectarea semnelor de 

punctuaţie, a pauzelor 

logice şi a intonaţiei 

 

- evaluare sumativă 

- probe orale 

- probe scrise 

- aprecierea şi analiza 

lucrării scrise 
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II. DOMENIUL DE INTERVENTIE COGNITIV: Matematică 

               OBIECTIVE PE TERMEN LUNG 

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii  

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme 

3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic  

4. Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de aplicare în practică a cunoştinţelor matematice 
 

Planificarea programului de intervenţie personalizat 

II. DOMENIUL DE INTERVENTIE COGNITIV: Matematică                                                         Buget de timp: 1 oră /săpt x 14 

săptămâni 

 

Obiective 

pe termen scurt 

 

Continuturi 

 

Metode si 

mijloace 

de realizare 

 

Perioada 

de 

interventie 

 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

 Evaluare iniţială/predictivă 

 

 

conversaţia, 

exerciţiul 

muncă 

independentă 

-fişe de lucru 

18-25IX 

2020 

- Folosirea corectă a 

terminologiei matematice 

învăţate 

-Efectuarea corectă a  a 

calculelor cu numerele 

naturale, folosind operaţiile  

aritmetice învăţate 

- Rezolvarea de probleme 

care se rezolvă prin una/două 

operaţii 

- Utilizarea unităţilor de 

măsură convenţionale 

Evaluare iniţială 

prin probe: orale şi 

scrise 

 observare curentă 
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- Să scrie, să citească, să compare şi să 

reprezinte pe axă numere naturale 

-Să descopere, să recunoască şi să 

completeze succesiuni de numere 

asociate după reguli identificate prin 

observare 

- Să exploreze modalităţi de 

descompunere a numerelor naturale, 

folosind operaţiile studiate 

- Să folosească aproximări ale 

numerelor naturale, pentru a estima sau 

a verifica validitatea unor calcule 

- Să identifice informaţiile esenţiale 

dintr-un enunţ matematic prezentat în 

diverse forme 

NUMERE NATURALE 

▪ Scrierea şi citirea numerelor 

naturale în sistemul de numeraţie 

zecimal. Şirul numerelor naturale; 

reprezentarea numerelor naturale pe 

axa numerelor 

 

▪ Compararea şi ordonarea numerelor 

naturale 

▪ Aproximarea numerelor naturale; 

rotunjiri; probleme de estimare 

▪ Probă de evaluare 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- demonstraţia 

-observaţia 

- exerciţiul 

- lucrul cu 

manualul 

- manualul de 

matematică;c

ulegere de 

matematică 

 

 

2X-9X 

2020 

-  Scrierea, citirea, 

compararea şi repre-

zentarea pe axă a 

numerelor naturale în 

sistemul de numeraţie 

zecimal 

-  Utilizarea de reguli şi 

corespondenţe pentru 

formarea de şiruri 

- Utilizarea estimărilor 

şi a aproximărilor de 

numere şi măsuri pentru 

a aprecia validitatea  

unor rezultate 

Evaluare 

formativă prin: 

- probe scrise 

- probe orale 

- observarea 

sistematică a 

elevului 

verificarea temei, 

analiza modului de 

lucru,  aprecierea 

verbală 

 

Obiective 

pe termen scurt 

 

Continuturi 

 

Metode si 

mijloace 

de realizare 

Perioada 

de 

interventie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 
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- Să efectueze calcule conţinând 

adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri şi 

ridicări la putere, cu numere naturale, 

utilizând proprietăţile operaţiilor de 

adunare şi înmulţire, precum şi regulile 

de calcul cu puteri 

- Să identifice informaţiile esenţiale 

dintr-un enunţ matematic prezentat în 

diverse forme 

-  Să prezinte clar, corect şi concis, oral 

sau în scris, metodele şi/sau operaţiile 

utilizate în rezolvarea unei probleme 

- Să-şi formeze obişnuinţa de a exprima 

prin operaţii matematice anumite pro- 

bleme practice 

OPERAŢII CU NUMERE 

NATURALE 

▪ Adunarea numerelor naturale; 

proprietăţi 

 

▪ Scăderea numerelor naturale 

 

▪ Înmulţirea numerelor naturale; 

proprietăţi 

▪ Factor comun 

 

▪ Ridicarea la putere cu exponent 

natural a unui număr natural     

     

▪ Compararea puterilor care au 

aceeaşi bază sau acelaşi exponent 

 

▪ Împărţirea, fără/cu rest, a numerelor 

naturale când împărţitorul are mai 

mult de o cifră 

 

▪ Ordinea efectuării operaţiilor 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- demonstraţia 

-observaţia 

- exerciţiul 

- lucrul cu 

manualul 

- manualul de 

matematică;c

ulegere de 

matematică 

 

 

 

16X-27XI 

- Folosirea corectă a 

terminologiei 

matematice învăţate 

-Efectuarea corectă a  a 

calculelor cu numerele 

naturale, folosind 

operaţiile  aritmetice 

învăţate  precum şi 

regulile de calcul cu 

puteri 

- Utilizează în situaţii 

concrete algoritmii 

matematici implicaţi în 

adunarea, scăderea, 

înmulţirea şi împărţirea 

numerelor naturale 

- Formularea şi 

rezolvarea de probleme 

care se rezolvă prin cel 

puţin două operaţii 

- Respectarea ordinii 

efectuării operaţiilor 

-  Aplică cunoştinţele 

matematice însuşite în 

situaţii curente din viaţa 

cotidiană. 
 

Evaluare 

formativă prin: 

- probe scrise 

- probe orale 

- observarea 

sistematică a 

elevului 

verificarea temei, 

analiza modului de 

lucru,  aprecierea 

verbală 

 Recapitulare/evaluare  

- Recapitularea şi sistematizarea 

cunoştintelor consolidarea  

priceperilor si deprinderilor însuşite 

- Lucrare scrisă 

-   Corectarea lucrării scrise  

 

explicaţia 

conversaţia, 

exerciţiul 

muncă 

independentă 

-fişe de lucru 

4-18XII 

2020 

 - Evaluare 

sumativă 

- probe scrise 

- aprecierea şi  

analiza lucrării 

scrise 
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Planificarea programului de intervenţie personalizat 

III. DOMENIUL DE INTERVENTIE COGNITIV: Fizică                                                    Buget de timp: 1 oră /săpt x 14 săptămâni 

 

 

Obiective 

pe termen scurt 

 

Conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace 

de realizare 

 

Perioada 

de 

intervenţie 

 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de 

evaluare 

 Evaluare iniţială/predictivă 

 

 

conversaţia, 

exerciţiul 

muncă 

independentă 

-fişe de lucru 

20 XII 

2020 

 Evaluare iniţială 

prin probe: orale 

şi scrise 

  

-Să identifice corpuri, substanţe şi fenomene 

întâlnite în mediul apropiat 

- Să clasifice  corpuri, instrumente şi fenomene 

familiare pe baza unor criterii date (de ex.:stare de 

agregare, formă) 

-Să identifice anumite transformări (fenomene) 

suferite de corpuri (încălzire/răcire), transformări 

de stare de agregare în prezenţa căldurii 

-Să efectueze operaţii experimentale simple şi 

observaţii pentru a descoperi însuşirile corpurilor, 

transformările fizice suferite de corpuri, 

transformările de stare; 

-Să mânuiascä instrumentele uzuale (termometrul, 

pahare, riglă) pentru a realiza experienţe simple;  

-Să realizeze experimente pe teme date, 

selecţionând materialele şi ustensilele adecvate 

 -Să prezinte rezultatele unui demers de investigare 

folosind termenii ştiinţifici învăţaţi. 

 -Să redea în limbaj propriu anumite informaţii 

ştiinţifice  

- Să-şi manifeste şi sa-şi dezvolte imaginaţia şi 

curiozitatea ştiinţifică  

Stări de agregare ale 

substanţelor 

1. Materie. Corp. Substanţă 

2. Stări de agregare ale 

substanţelor: solidă, lichidă, 

gazoasă 

3. Transformări de stare 

- Fierbere 

- Evaporare 

- Condensare 

- Topire 

- Solidificare 

Aplicaţii ale topirii şi solidificării 

4. Lucrări de laborator 

- Fierbere 

- Condensare 

- Evaporare 

5. Activităţi practic – aplicative 
- exerciţii de alegere a răspunsului corect 

din mai multe variante 
- exerciţii de completare a unor propoziţii 

lacunare 

- exerciţii de completare a unui rebus 
- exerciţii de formulare de răspunsuri la 

întrebări 

expunere, 

observaţie 

dirijată, 

explicaţie 

conversaţie, 

exerciţiu, joc 

didactic, munca 

independentă 

diverse 

substanţe, 

vase,sursă de 

căldură, 

mijloace video, 

computer, 

soft educaţional 

internet, 

prezentare ppt, 

fişe de lucru 

 

 

 

27IX-1XI 

2020 

- Identifică, denumeşte 

corect şi precizează utilitatea 

unor corpuri, substanţe şi 

fenomene întâlnite în mediul 

înconjurător (evaporare, 

fierbere, topire, solidificare, 

condensare) 

- Descrierea însuşirilor şi 

caracteristicilor corpurilor şi 

a substantelor studiate 

-Descrierea fenomenelor 

fizice studiate (evaporare, 

fierbere, topire, solidificare, 

condensare) 

- Utilizarea corectă a 

instrumentelor uzuale (riglă, 

termometru) în activităţi 

experimentale simple 

-Prezentarea rezultatelor 

unui experiment simplu în 

mod clar 

- Formularea de enunţuri 

ştiinţifice simple pe baza 

informaţiilor extrase din date 

experimentale 

Evaluare 

formativă 

prin: 

- probe scrise 

- probe orale 

- observarea 

sistematică a 

elevului 

verificarea 

temei, 

analiza modului 

de lucru,  

aprecierea 

verbală 
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Obiective 

pe termen scurt 

 

Conţinuturi 

Metode şi 

mijloace 

de realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

-Să identifice anumite transformări 

(fenomene) suferite de apă în natură, 

transformări de stare de agregare în prezenţa 

căldurii 

- Să realizeze experimente pe teme date, 

selecţionând materialele şi ustensilele adecvate 

-Să redea în limbaj propriu anumite informaţii 

ştiinţifice  

- Să-şi manifeste şi să-şi dezvolte imaginaţia şi 

curiozitatea ştiinţifică 

-Să cunoască rolul şi importanţa apei pentru 

menţinerea vieţii, măsuri de prevenire a 

poluării apelor 

- Să observe schimbările care se produc în 

mediul înconjurător şi factorii care 

influenţeazã producerea acestora 

-Să observe şi să recunoască transformările din 

natură în urma intervenţiei omului 

Apa în natură 

1. Proprietăţile apei. Apa în 

natură. Apa potabilă. Apa 

minerală. Apa distilată 

2. Stări de agregare ale apei• 

observaţii dirijate asupra unor 

fenomene din natură - ploaie, 

ceata, ninsoare, polei 

3. Circuitul apei în natură 

4. Importanţa apei. Poluarea 

apei. Măsuri pentru 

combaterea poluării apei 

5. Activităţi practic – aplicative 
- exerciţii de alegere a răspunsului corect 

din mai multe variante 

- exerciţii de completare a unor propoziţii 
lacunare 

- exerciţii de completare a unui rebus 

- exerciţii de formulare de răspunsuri la 
întrebări 

 

expunere, 

observaţie 

dirijată, 

explicaţie 

conversaţie, 

exerciţiu, joc 

didactic, munca 

independentă 

apă, vase,sursă 

de căldură 

mijloace video, 

computer,  

soft educaţional 

internet, 

prezentare ppt, 

fişe de lucru 

 

 

 

8XI-6XII 

2020 

-Descrierea însuşirilor şi 

caracteristicilor apei în 

natură 

-Descrierea fenomenelor 

fizice studiate (transfor-

mări de stare de agregare) 

-Utilizarea instrumentelor 

si proceselor simple în 

activităţi experimentale de 

descoperire a naturii 

-Prezentarea rezultatelor 

unui experiment simplu în 

mod clar 

- Formularea de enunţuri 

ştiinţifice simple pe baza 

informaţiilor extrase din 

date experimentale 

Evaluare 

formativă prin: 

- probe scrise 

- probe orale 

- observarea 

sistematică a 

elevului 

verificarea temei, 

analiza modului de 

lucru,  aprecierea 

verbală 

 Recapitulare/evaluare  

Activităţi  practic - aplicative 

explicaţia 

conversaţia, 

exerciţiul 

muncă 

independentă 

-fişe de lucru 

 

13XII-

20XII 

2020 

 - Evaluare 

sumativă 

- probe scrise 

- probe orale 
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IV.  DOMENIUL DE INTERVENTIE COGNITIV: Educaţie moral –civică         
                  

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG 

1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice într-un discurs oral sau scris 

2. Dezvoltarea unor atitudini şi comportamente relaţionale pozitive favorabile integrării în grupurile de apartenenţă 

3. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor în ceea ce priveşte activitatea 

grupurilor din care face parte 

4.  Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului 

 

IV.DOMENIUL DE INTERVENTIE COGNITIV: Educaţie moral –civică                                           Buget de timp: 0,5 ore /săpt x 14 săptămâni 

 

 

Obiective 

pe termen scurt 

 

Continuturi 

 

Metode şi 

mijloace 

de realizare 

 

Perioada de 

intervenţie 

 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

 - Evaluare predictivă  

 

conversaţia, explicaţia 

exerciţiul 
muncă independentă 

-fişe de lucru 

27IX 2020  Evaluare iniţială 

prin probe: orale şi 

scrise 

-Sa recunoasca termeni specifici 

limbajului civic in contexte diferite 

-Sa utilizeze termeni specifici 

limbajului civic  in mesaje orale  sau  

scrise 

-Sa selecteze termeni specifici unei teme 

date 

-Sa-si recunoasca propria identitate 

raportandu-se la mediul social 

-Să-şi cunoască propria identitate si 

prin actele de stare civila 

IDENTITATEA FIINŢEI  UMANE 

 

Acte de identitate :       

- Certificatele de  naştere,  căsătorie,  deces                                              

 - Carnetul de elev,  cartea de identitate, 

paşaportul 

 

 

Sunt om, muncesc :     

 - Evolutia muncii şi implicaţiile sociale    

 - Eu şi munca mea: satisfacţiile  muncii                                                    

 

Conversatia, 

explicatia, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

observarea, 

exerciţiul, muncă 

independentă 

acte de identitate 

fise de lucru 

fotografii, 

manual, ilustraţii, 

Mijloace video 

Culegere de texte 

Prezentare ppt 

 

 

11X-25X 

2020 

- Utilizarea corectă a 

termenilor limbajului 

specific culturii civice 

în mesaje orale sau 

scrise 

- Relatarea în cuvinte 

proprii a unor fapte, 

situaţii, texte, lecturi, 

imagini vizând 

comportamentul civic 

- Cunoaşterea actelor 

de identitate şi a 

datelor pe care acestea 

le conţin 

Evaluare 

formativă 

- probe scrise 

- fişe de lucru 

- probe orale 

- observarea 

sistematică a 

elevului 
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Obiective 

pe termen scurt 

 

Continuturi 

 

Metode şi 

mijloace 

de realizare 

 

Perioada de 

intervenţie 

 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

 

 

-Sa recunoasca termeni specifici limbajului 

civic in contexte diferite 

-Sa utilizeze termeni specifici limbajului civic  

in mesaje orale  sau  scrise 

-Sa selecteze termeni specifici unei teme date 

-Sa identifice comportamentele adecvate in 

diferite situatii 

-Sa respecte normele de comportare civilizata in 

societate 

- Sa foloseasca modalitati de adresare civilizata 

fata de membrii comunitatii 

-Să manifeste iniţiativă în rezolvarea unor pro- 

bleme ale grupurilor din care fac parte 

-Sa identifice grupul din care face parte 

-Sa-si dezvolte atentia si interesul  fata de trairile 

si problemele celor din jur 

 

GRUPURILE SOCIALE 

Omul fiinţă socială : 

- Familia-importanta ei sociala 

- Functiile familiei contemporane 

 

 - Problemele familiei contemporane (reactii 

anormale,conflicte 

intrafamiliale) 

 

-  Bugetul familiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evaluare  

 

 

 

Conversatia, 

explicatia, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

observarea, 

exerciţiul, muncă 

independentă 

fişe de lucru 

manual, ilustraţii 

Mijloace video 

Prezentare ppt 

 

 

 

 

 

 

conversaţia, 

explicaţia exerciţiul 

muncă independentă 

-fişe de lucru 

 

 

8XI-6XII 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20XII 2020 

- Utilizarea corectă a 

termenilor limbajului 

specific culturii civice 

- Descrierea în manieră 

concisă şi clară a modului 

de constituire şi de 

funcţionare a unui grup 

din care face parte 

- Relatarea în cuvinte 

proprii a unor fapte, 

situaţii, texte, lecturi, 

imagini vizând 

comportamentul civic 

- Asumarea unor 

roluri sociale care 

implică o 

relaţionare pozitivă 

faţă de sine şi faţă 

de ceilalţi 

- Cunoaşterea şi 

folosirea unui 

număr de norme şi 

reguli de 

comportare în 

societate în situaţii 

variate 

- Acceptarea şi 

îndeplinirea unor sarcini 

şi responsabilităţi la 

nivelul grupului  

 

- Evaluare 

formativă 

- probe scrise 

- fişe de lucru 

- probe orale 

- observarea 

sistematică a 

elevului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare sumativă 

prin probe: 

orale şi scrise 
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Evaluare periodică: 

Obiective realizate: obiectivele propuse au fost realizate; a înregistrat progrese la toate disciplinele cuprinse în PIP 

Dificultăţi întâmpinate: nu acordă suficient timp şi suficientă atenţie realizării temelor pentru acasă, de multe ori le realizează în grabă şi 

face greşeli care ar putea fi evitate dacă ar aloca mai mult timp temei pentru acasă 

Metode cu impact: pozitiv- joc didactic, activităţile practice, utilizarea soft-urilor educaţionale 

negativ: mustrarea, dezaprobarea 

Revizuirea PIP: La sfârşitul semestrului I, după evaluarea intermediară, vor fi redefinite unele obiective şi proiectate noi conţinuturi în 

vederea sistematizării cunoştintelor, consolidării  priceperilor şi deprinderilor însuşite. 

Recomandări particulare: Elevul să aloce mai mult timp rezolvării temei pentru acasă.  

Rolul şi modul de implicare al părinţilor în program: monitorizează sistematic efectuarea temelor pentru acasă        
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

- Numele şi prenumele beneficiarului: B.N. 

- Data naşterii: 25.10.2013 

- Domiciliul: Iași 

- Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluãrii complexe):  

RETARD MINTAL, DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE, LIMBAJ VERBAL ABSENT, 

IMAGINAŢIA SLAB DEZVOLTATĂ, AUTISM SEVER 

 

 

Obiective generale ale programului de intervenție pentru perioada  

-octombrie 2018 – septembrie 2019 - 

• Îmbunătăţirea capacităţii de pronunţie a unor sunete, silabe, cuvinte 

• Îmbogăţirea vocabularului  

• Învăţarea deprinderii de asociere a obiectelor după criteriile culoare, formă, mărime 

• Dobândirea unor deprinderi  de  autonomie personală şi socială 

• Îmbunătăţirea abilităţilor socio-afective în cadrul grupului de elevi   şi cu adulţii  

 

Limbaj și comunicare: 

- exprimare orala-formarea abilităților de comunicare prin gesturi, mimică, pictograme 

- îmbunătăţirea capacităţii de pronunţie a unor sunete, silabe, cuvinte 

Motrice și psihomotrice: 

- Învăţarea deprinderii de asociere a obiectelor după criteriile culoare, formă, mărime 

- Să coloreze o imagine simplă, cu format A4, cu sprijin; 

- Să strângă împreună cu adultul jucăriile; 

- Să exploreze mai multe tipuri de texturi; 

- Să imite gesture simple la comandă verbală; 

- Să caute obiecte ascunse în diverse locuri; 

Socio-afectivă: 

- Stimularea încrederii în forțele proprii, creșterea stimei de sine. 

- Să dezvolte orientarea spațio-temporală; 

- Dezvoltarea capacității de exprimare a emoțiilor prin manifestarea lor; 

- Dezvoltarea capacităților de lucru în echipă; 

- Să descopere părțile corpului în oglindă; 

- Să prezinte contact vizual în diferite context; 

- Dobândirea unor deprinderi  de  autonomie personală şi socială;  
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Domeniu de intervenție: LIMBAJ ȘI COMUNICARE 

Obiective Conținuturi 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

- să semnalizeze anumite 

nevoi prin diferite reacţii 

verbale sau nonverbale 

- să reacţioneze la 

solicitările simple ale 

adultului 

- să imite după model, 

sunete 

- să execute comenzi 

simple; 

- să indice obiectele din 

jur la cererea terpeutului 

- să denumească obiectele 

indicate; 

- să combine două silabe 

diferite în jocul vocal; 

- să comunice folosind 

măcar cuvinte scurte 

să articuleze corect 

sunetele (mai puţin 

grupurile de litere, cuvinte) 

Exerciţii de dezvoltare a 

auzului fonematic; 

 

Exerciţii de verbalizare după 

model/ din proprie initiative; 

 

Exerciţii de tipul întrebare- 

răspuns; 

 

Exerciţii de indicare şi 

denumire a unor obiecte, 

acţiuni cunoscute; 

 

Exerciţii de introducere a 

sunetelor în silabe directe; 

Exerciţii de combinare a 

silabelor; 

 

Exerciţii de emitere a unor 

onomatopee; 

Anexa 1 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Demonstraţia 

Munca 

independentă 

Exerciţiul 

 

Planşe 

Fişe de lucru 

Jucării 

 

 

octombrie 

2018  

 

 

septembrie 

2019 

 

-Verbalizează 

necesităţile în ritm 

propriu; 

-Recunoaşte animalele  

-Denumeşte cel puţin 

trei elemente ale unor 

categorii; 

-Indică corect cel 

puţin 5 obiecte din 7 

solicitate de terapeut 

-Pronunţă corect 

sunetele solicitate de 

terapeut 

-Leagă sunetele 

(vocale) în silabe de 

cel puţin 2 sunete 

-Combină cel puţin 2 

silabe diferite în jocul 

verbal 

Observația 

directă 

 

Recompensa 

socială 

 

Bravo!  

Foarte bine! 

Am văzut că 

ai făcut asta! 

Te aud! 

 

Fişe de 

înregistrare a 

progresului  

 

Observarea 

sistematică a 

comportame

ntului 
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Jocuri de mişcare însoţite de 

exprimare verbală-gen- 

“Sărim ca mingea (hop)”, 

“Suntem iepuraşi (ţup)” 

 

Domeniul de intervenție: MOTRICE ȘI PSIHOMOTRICE 

Obiective Conținuturi 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 
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- să realizeze mâzgâlituri 

pe foaie 

- să mototolească hârtia 

- să realizeze în manieră 

proprie dactilopicturi 

- să coloreze respectând 

conturul 

- să realizeze diverse 

imagini prin lipirea 

părţilor componente 

- să asambleze un puzzle 

din mai multe piese mari 

- să suprapună piese de 

joc (cuburi, lego) la 

cererea profesorului 

 

Activităţi pentru dezvoltarea 

motricităţii fine; 

 

Exerciţii de mototolire; 

 

Exerciţii de scriere, colorare, 

dactilopictură; 

Anexa 2, 3, 4,5, 6, 7 

 

Jocuri de construit; 

 

Jocul cu maşinuţa, jocul cu 

piese lego; 

 

 

 

 

 

Exemplu 

Explicaţia 

Conversaţia 

Demonstraţia 

Munca 

independentă, 

supravegheată 

Jocul de rol  

 

Coli de scris 

Cartoane 

Lipici 

Acuarele 

Jucării 

puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

Colorează imagini 

utilizând diferite 

instrumente (creioane 

colorate, acuarele, 

carioci) 

 

Realizează un puzzle 

 

Suprapune piese de 

joc 

 

Observația 

directă 

 

 

 

Recompensa 

socială 

 

 

Bravo!  

 

Foarte bine! 

 

Am văzut că 

ai făcut asta! 

 

Te aud! 

 

 

Te văd! 

 

- să grupeze obiecte 

cunoscute după culoare 

- să utilizeze în efectuarea 

acţiunilor, predominant 

mâna dreaptă 

- să arate părţile 

principale ale corpului 

omenesc la propria 

persoană şi la alte 

persoane (coleg, 

profesor/păpuşă) 

- să identifice diverse 

poziţii ale unor obiecte 

 

 

 

Activitatăţi privind 

dezvoltarea schemei 

corporale; 

Anexa 8 

 

Exerciţii privind dezvoltarea 

lateralităţii; 

Anexa  9, 10 

 

Exerciţii practice de învăţare a 

Îşi recunoaşte propriile 

părţi componente ale 

corpului omenesc 

 

Utilizează mâna 

dreaptă pentru 

desfăşurarea 

activităţilorde terapie  
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în raport cu propria 

persoană (pe- sub, sus- 

jos) 

-să realizeze independent 

activităţi specifice îngrijirii 

personale (spălatul 

mâinilor, ordonarea 

obiectelor din mediul 

apropiat, mâncatul civilizat, 

curăţarea mesei etc.) 

utilizării corecte a obiectelor 

utilizate în timpul mesei 

(şerveţel, pahar etc.); 

 

Exerciţii practice de ordonare 

a obiectelor regăsite în mediul 

apropiat; 

 

 

Domeniu de intervenție: SOCIO-AFECTIV 

Obiective Conținuturi 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

- să ştie să se prezinte 

- să ceară ajutorul la 

nevoie 

- să respecte regulile 

impuse de cadrul 

terapeutic 

- să împartă anumite 

obiecte ecu terapeutul 

-să participe la activităţile 

desfăşurate în timpul 

orelor de terapie 

Exersarea abilităţilor de 

relaţionare adecvată  în 

cadrul unui grup: 

 

Încurajarea copilului să îşi 

exprime dorinţele, nevoile;  

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Jocuri de rol 

 

 Ilustraţii 

Diverse 

Obiecte 

 

 

 

 

octombrie 

2018  

 

 

septembrie 

2019 

 

Respectă regulile din 

cadrul terapiei 

 

Solicită diverse 

obiecte terapeutului 

 

Evaluare prin 

probe practice- 

joc de rol  

 

 Observarea 

sistematică a 

comportamentului 
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Conversaţia 

Demonstraţia 

Jocul de rol 

 

 

 

octombrie 

2018  

 

 

septembrie 

2019 

 

Comunică deplasarea 

în altă încăpere; 

 

Evită obiectele şi 

situaţiile periculoase; 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

 

Aprecieri verbale 

 

- să comunice dorinţa de 

a se deplasa în altă 

încăpere 

- să meargă pe un traseu 

dat 

- să evite obiectele şi 

situaţiile periculoase 

- să îşi exprime trăirile, 

sentimentele şi 

dorinţele prin gesturi, 

indicaţii şi cuvinte 

 

Activităţi  de orientare pe un 

traseu cunoscut; 

 

Exerciţii pentru dezvoltarea 

motricităţii generale ; 

 

 

 

 

Rezultate intervenție – obiective realizate 

BENEFICIARUL: 

- Verbalizează necesităţile în ritm propriu; 

- Recunoaşte animalele; 

- Denumeşte cel puţin trei elemente ale unor categorii; 

- Indică corect cel puţin 5 obiecte din 7 solicitate de terapeut4 

- -Pronunţă corect sunetele solicitate de terapeut; 

- Leagă sunetele (vocale) în silabe de cel puţin 2 sunete; 

- Combină cel puţin 2 silabe diferite în jocul verbal; 

- Colorează imagini utilizând diferite instrumente (creioane colorate, acuarele, carioci); 

- Realizează un puzzle cu două piese; 

- Suprapune piese de joc; 
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- Respectă regulile din cadrul terapiei; 

- Solicită diverse obiecte terapeutului; 

- Evită obiectele şi situaţiile periculoase; 

- Utilizează mâna dreaptă pentru desfăşurarea activităţilorde terapie; 

- Îşi recunoaşte propriile părţi componente ale corpului omenesc; 
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REZULTATE EVALUARE COMPLEXĂ 

 

 

I.DATE PERSONALE: 

Numele și prenumele: B.N. 

Vârsta: 5 ani       

Unitate:  

Diagnostic: RETARD MINTAL, DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE, LIMBAJ VERBAL ABSENT, IMAGINAŢIA SLAB 

DEZVOLTATĂ, AUTISM SEVER 

 

 

II.PROBE UTILIZATE: 

- motricitate grosieră și fină: probe practice și observație clinică; 

- gândire: probe practice ; 

- memorie: probe practice; 

 - motivație: probe practice; 

- imaginație: observație clinică; 

- trăsături de temperament: observație clinică; 

- atitudini/comportament: interviu clinic familie; 

- comportamentul social adaptativ: interviu clinic familie, cadre didactice; 

- integrarea socială: observație clinică; 

- aria psihomotricitate, afectivitate, limbaj, socializare, autoservire- testul Portage, testul CARS; 

 

III.REZULTATE: 

B.N. receptează partial mesajul verbal, își exprimă necesităţile în ritm propriu, prin folosirea limbajului nonverbal sau emiterea unor 

vocale. Contactul vizual este fluctuant. 

Recunoaşte animalele domestice pe suport concret, cât și imagistic, însă nu emite onomatopeele corespunzătoare. Denumeşte cel puţin 

trei elemente ale unor categorii, în ritm propriu, prin emiterea unor sunete. Indică corect cel puţin 5 obiecte din 7 solicitate de terapeut. 

Pronunţă corect sunetele (vocalele, c,p,d,n) solicitate de terapeut și leagă sunetele în silabe de cel puţin 2 sunete. 
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FLORI 

 ANEXA 4 

Combină cel puţin 2 silabe diferite în jocul verbal (Cucu-bau). Colorează imagini fără detalii, utilizând diferite instrumente (creioane 

colorate, acuarele, carioci), utilizând mâna dreaptă. Realizează un puzzle cu două piese, suprapune piese de joc. Respectă regulile din cadrul 

terapiei, solicită diverse obiecte/jocuri terapeutului. Evită obiectele şi situaţiile periculoase. Îşi recunoaşte propriile părţi componente ale 

corpului omenesc. 

Se recomandă în continuare stimularea copilului prin activități specifice de terapiei, conform nevoilor sale de dezvoltare. Părinții să 

expună copilul treptat la stimuli noi, să socializeze mai  mult cu covârstnici, să petrească cât mai mult timp de calitate, prin desfășurarea 

diferitelor activități conform nivelului de dezvoltare. 
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STELUȚA 

 ANEXA 2 

MAȘINA 

 ANEXA 3 
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CASA 

ANEXA 5 
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FRUNZA-DACTILOPICTURĂ 

ANEXA 6 

 

  

COPACUL- DACTILIPICTURĂ DUPĂ MODEL 

ANEXA 7 
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LATERALITATE 

ANEXA 9 
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POZIȚII SPAȚIALE 

ANEXA 10 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT / REMEDIERE 

 

Briciu Ileana Anca 

Colegiul National “Nicolae Grigorescu”Campina, Prahova 

 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Profilul elevului: 

- Nume: M.K. 

- Clasa: a III-a  

În urma evaluării iniţiale s-a constatat că eleva M.K., elev de diagnosticat cu ADHD, întâmpină 

dificultăţi atât în exprimarea orală, cât şi în cea scrisă, nu utilizează corect semnele de ortografie şi de 

punctuaţie, confundă părţile de vorbire cu cele d propoziţie.  

Activitate diferenţiată în timpul orelor de curs  

Competenţe 

specifice 

Modalităţi de 

 realizare 

Criterii de 

 evaluare 

 

Metode şi instrumente 

de evaluare 

1.2 sesizarea 

sensului 

unităţilor 

lexicale noi în 

funcţie de 

context 

- exerciţii - joc de 

identificare a 

sinonimelor şi 

antonimelor; 

- identifică sinonimele şi 

antonimele în textele 

date; 

- fişe de lucru individual; 

2.1 înlănţuirea 

clară şi corectă a 

ideilor într-un 

text; 

- exerciţii de extragere a 

ideilor principale dintr-

un text dat; 

- rezumarea orală a unui 

fragment; 

- extrage ideile principale 

din fragmentul dat; 

-  fişe de lucru 

individual; 

-  observarea sistematică; 

2.3 utilizarea 

categoriilor 

gramaticale 

învăţate, în 

diverse tipuri de 

propoziţii 

- exerciţii de alcătuire 

corectă a unor propoziţii 

simple şi dezvoltate; 

- exerciţii de identificare 

a substantivelor, a felului 

lor, a genului şi 

numărului acestora; 

- alcătuieşte propoziţii 

simple şi dezvoltate; 

- identifică substantivele 

în texte date precizând 

corect felul, genul şi 

numărul acestora; 

- observarea sistematică; 

- fişe de lucru individual; 

3.1 diferenţierea 

elementelor de 

ansamblu de 

cele de detaliu în 

cadrul textului 

- exerciţii de identificare 

a titlului şi a autorului, 

timpul şi spaţiul precum 

şi a personajelor; 

- identifică titlul şi 

autorul dintr-un text citit 

la prima vedere, 

precizează timpul şi 

spaţiul desfăşurării 

- observarea sistematică; 

- fişe de lucru individual; 
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citit; acţiunii, identifică 

personajele;  

4.1 redactarea 

textelor cu 

destinaţii 

diverse; 

- exerciţii de redactare a 

unei scrisori 

- respectă etapele de 

redactare a unei scrisori; 

- observarea sistematică; 

- fişe de lucru individual; 

 

 

Obiective 

 

 

Conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

- Să recepteze 

corect mesajul 

verbal sau 

scris; 

- Să-şi formeze 

şi să-şi 

dezvolte 

deprinderi de 

citire corectă, 

în ritm propriu 

a unor cuvinte, 

propoziţii, 

texte de mică 

întindere; 

- Să-și  

exerseze 

vocabularul 

prin utilizarea 

corectă a unor 

cuvinte / 

expresii; 

- Să-şi 

dezvolte 

abilităţile de 

exprimare 

orală corectă şi 

coerentă; 

- Să-şi 

adapteze 

Text-suport: 

Limba noastră de 

Alexe Mateevici 

Gramatică: 

Recapitularea 

pronumelui 

personal 

 Scrisoarea III de 

Mihai Eminescu 

Gramatică: 

Verbul – 

persoana şi 

numărul 

Compunere liberă 

Text-suport: Ce-ţi 

doresc eu ţie, 

dulce Românie de 

Mihai Eminescu   

Gramatică:  

Timpurile 

verbului (p. 113); 

Compunere după 

imagini 

Text-suport: 

Nicu, de Ion 

Agârbiceanu 

Gramatică: 

Recapitularea 

 

Activitate 

frontala 

Conversatia 

Explicatia 

Activitate pe 

grupe 

Munca 

independenta 

Planse,fise, 

manual, 

Tabla,caiete 

Itemi diferentiati 

Text suport 

Citirea 

explicativa 

Conversatia, 

munca 

independenta 

Activitate 

frontala 

Activitate pe 

grupe 

Planse , scheme 

Manual, caiete 

casetofon,volum 

de poezii, 

dictionare, 

laptop; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I și 

al II-lea 

 

 

- Ascultă şi 

reproduce 

corect o 

comunicare ; 

- Înţelege 

sensul 

cuvintelor în 

funcţie de 

context ; 

- Formează oral 

propoziţii  

simple; 

-Povesteşte după 

o imagine sau 

text cu/ fără 

sprijinul 

profesorului;  

- Formulează şi 

pronunţă corect 

oral, după model 

propoziţii 

enunţiative, 

exclamative, 

interogative; 

- Utilizează 

formule corecte 

de exprimare 

orală ; 

- Povesteşte  cu 

Evaluare  

formativa 

 

Observare 

sistematica 

 

Probe scrise 

 

Probe orale 

 

Teme  

individuale 

 

Teme 

colective 

 

Itemi 

diferentiati: 

exerciții de 

citire 

 a literelor, 

silabelor, 

cuvintelor; să 

răspundă la 

întrebări 

legate  

de textul 

audiat; 

copiere, 
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vorbirea la 

diferite situaţii 

de comunicare 

în funcţie de 

partenerul de 

dialog ; 

- Să redea prin 

cuvinte 

proprii, 

conţinutul 

unor texte 

citite şi să le 

înţeleagă 

mesajele ; 

verbului-exerciţii 

Gramatică: 

Cuvinte de 

legatură (p. 115) 

Semnele de 

punctuaţie 

Text-suport: 

Amintiri din 

copilărie de Ion 

Creangă 

Rezumatul 

Scrisoarea 

explicatia 

verbala, 

conversatia 

euristica, 

exercitiul 

lingvistic; 

Joc de rol 

Citire pe roluri 

sprijin sau 

răspunzând la 

întrebări fapte/ 

întâmplări 

proprii sau din 

mediul 

înconjurător / 

poveşti de mică 

întindere; 

- Participă la 

jocuri de rol  pe 

teme cunoscute 

din viaţa reală. 

 

transcriere, 

dictare ; 

             

 

 prop. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

                                                                  prof.inv.primar: Rizea Daniela Viorica 

                                                        Şcoala Gimnazială „Constatin Ivănescu” Poşta Câlnău 

Numele şi prenumele elevului (iniţialele):  

Şcoala:   

Clasa: I 

An şcolar:  

Echipa de lucru: 

1. cadru didactic: .............................. 

2. profesor de sprijin:............................. 

Problemele medicale ale elevului: dizabilitate intelectuală 

Rezultatele evaluării complexe : 

Puncte tari (potenţial) ale elevului : 

Elevul...s-a integrat cu uşurinţă în colectivul clasei,atât cu colegii săi, cât şi cu cadrele didactice ,care 

predau la clasă. 

Recunoaşte culorile;  

Cunoaşte toate datele despre universul său de cunoaştere; 

Capacitatea de concentrare şi atenţie este bună,insă pe termen scurt; 

Îi place să se implice in activităţile cu caracter practic; 

Dificultăţile cu care se confruntă elevul : 

Atât în literatura de specialitate cât şi din observaţiile directe, putem afirma că ,elevul cu  CES 

este caracterizat de următoarele particularităţi: 

-însusirea deprinderii de a scrie cifrele in concentrul 0-10 nu este bine formată; 

 -nu reţine  semnele pregrafice ale literelor;  

 -nu recunoaşte unele literele mari şi mici de tipar; 

 -nu reuşeşte să deseneze literele mari de tipar; 

                -rezolvă cu ajutorul învăţătorului cerinţele; 

                 -operaţiile gândirii sunt slab dezvoltate; 

                 -imaginaţia este săracă; 

                -de obicei este pasiv, aşteaptă să fie solicitat la lecţie; 

- o scăzută tendinţă a acestuia de a intra în relaţie şi de a comunica cu adulţii şi cu ceilalţi copii; 

- tendinţa de a asocia gestica naturală cu verbalizări orale simple ; 

Din punct de vedere psihopedagogic – elevul prezintă dificultăţi de vedere cauzate  de problema 

medicală,dificultăţi de concentrare a atenţiei,schema corporală parţial insuşită,cunoaşte forme 

simple, recunoaşte culori,deprinderi de autosevire şi ale capacităţii de  

autonomie socială şi personală bună, nevoie de atenţie, afecţiune, integrare în grup, de modele 

comportamentale şi sprijin permanent; 

Din punct de vedere al competenţelor şcolare – uşoare dificultăţi de integrare in mediul şcolar 

,deţine slabe deprinderi de scris(semne pregrafice). 
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Obiective vizate 

1. Domeniul/aria curriculară/disciplina 

CLR-COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Semestrul I 

O1-Formarea şi exersarea respiraţiei verbale ; 

O2-Exersarea şi dezvoltarea acuităţii auditive ,în condiţiile unei bune protezări ; 

O3-Formarea şi educarea auzului fonematic ; 

O4-Emiterea şi formarea vocii ; 

O5-Invăţarea elementelor prozodice ale limbii(ritm, accent,intonaţie) ; 

 

Semestrul II 

O6-Organizarea activităţilor şi exerciţiilor în context natural-situativ, implicând parcurgerea momentelor 

din programul zilnic al copiilor; 

O7-Desfăşurarea unor activităţi de învăţare a dialogului uzual,curent sau ocazional; 

O8-Formarea deprinderii de a asocia curent mesajul verbal cu forma scrisă a acestuia; 

O9-Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi.; 

 

2. Sarcini de lucru/activităţi/strategii didactice: 

a. Personalizate: 

-exersarea organelor implicate în fonaţie şi pregătirea lor pentru impostare; 

-emiterea, exersarea, consolidarea şi automatizarea fonemelor ( concomitent cu activitatea     de 

corectare a celor deficitar însuşite); 

-activităţile au caracter oral(conţinuturile fiind receptate atât auditiv cât şi labiovizual); 

-tehnicile ortofonice se aplică individualizat; 

-activitatea să fie conştientă,dirijată sistematic şi consimţită de copil(se porneşte de la    structuri 

cu sens ,iar răspunsurile solicitate trebuie să fie gândite şi exprimate cât mai corect); 

            -prin intermediul jocului, stimularea vorbirii s-a început prin imitarea anumitor sunete din mediul 

înconjurător, s-a continuat cu jocul silabelor şi rimelor etc. 

 

b.  Realizate in comun (frontal): 

-scrierea literelor de tipar după model; 

-colorarea literelor mari de tipar. 

-modelarea literelor de tipar din plastilină sau alte materiale. 

2.Domeniul/aria curriculară/disciplina 

MEM- MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

Semestrul I 

O1-Identificarea diferitelor obiecte; 

O2-Clasificarea obiectelor după diferite criterii(forma,culoare,marime,utilitate etc); 
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O3-Ordonarea obiectelor după diferite criterii –mărime, alternanţă; 

O4-Compararea obiectelor după criteriul dimensiunii(mai mare,mai mic); 

O5-Perceperea corectă a caracteristicilor obiectelor:culoare,formă,mărime,mişcare; 

O6-Dezvoltarea capacităţii de concentrarea a atenţiei vizuale,a spiritului de observaţie; 

 

Semestrul II 

O7-Memorarea imaginii obiectului,poziţiei lui in spatiu; 

O8-Înţelegerea semnificaţiei mesajului verbal peceput vizual; 

O9-Stimularea capacităţii de a reacţiona  la zgomote si sunete  neverbale, la vocea umană,la sunete şi 

structuri verbale ,fără  şi cu protezare; 

O10-Formarea  abilităţii  de localizare a sursei sonore(direcţiei sunetului cu şi fără protezare); 

O11-Perceperea corectă a sunetelor si structurilor verbale cu şi fără protezare; 

O12-Stimularea  posibilităţilor de inţelegere a semnificaţiei mesajului verbal perceput auditiv,cu şi 

fără protezare. 

 

Sarcini de lucru/activităţi/strategii didactice: 

a. Personalizate 

-activităţile au caracter oral(conţinuturile fiind receptate atât auditiv cât şi labiovizual); 

-tehnicile ortofonice se aplică individualizat; 

-activitatea să fie conştientă,dirijată sistematic şi consimţită de copil(se porneşte de la    structuri 

cu sens ,iar răspunsurile solicitate trebuie să fie gândite şi exprimate cât mai corect); 

 -prin intermediul jocului, stimularea vorbirii, şi s-a început prin imitarea anumitor sunete din 

mediul înconjurător 

         b. Realizate in comun (frontal 

-exerciţii de scriere a cifrelor după model dat; 

-colorare de cifre 

-modelare din plastilină sau alte materiale a cifrelor 

3.Domeniul/aria curriculară/disciplina 

AVAP-ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

O1-Dezvoltarea încrederii în sine; dezvoltarea simţului artistic şi a exprimării artistice; familiarizarea cu 

diferite materiale începând cu analizarea lor, formă, mărime, culoare, prin acţiuni motorii şi senzoriale;  

O2-Dezvoltarea deprinderilor manuale practice; dezvoltarea proceselor gândirii; 

O3-Dezvoltarea limbajului şi a vocabularului;  

O4-Dezvoltarea capacităţii de menţinere a atenţiei; educarea perseverenţei şi a curajului; 

O5-Dezvoltarea respectului faţă de rezultatele muncii;  

O6-Consolidarea deprinderilor tehnice de tăiat, lipit, îndoit. 

Sarcini de lucru/activităţi didactice: 

-activităţi de desen, pictură, modelaj. 

METODE DE REALIZARE: 

• Demonstraţia,imitaţia,explicaţia 
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• Metode cu impact ridicat -pozitiv: stimularea afectivă,valorizarea; 

                                                   -negativ:dezaprobarea,mustrarea; 

REVIZUIREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

La sfârşitul semestrului I,vor fi redefinite obiectivele si proiectate noi conţinuturi. 

Evaluare sumativă (Semestrul I) 

 Data: ...................  

 Rezultatele evaluării:.......................... 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 

O1- 

O2- 

O3- 

O4-  

O5- 

MATEMATICĂ SI EXPLORAREA MEDIULUI 

O1- 

O2- 

O3- 

O4- 

O5- 

O6- 

AVAP 

O1- 

O2- 

O3- 

O4- 

O5- 
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PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT PENTRU COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE 

SPECIALE 

Prof.înv.preșc.Teleu Carmen 

  G.P.P.”Lumea Copiilor”, Constanța 

 

  

Numele şi prenumele copilului: D. TH.A. 

Mama: D. G. 

Tata: D. C. 

Reprezentantul legal al copilului: D. G. 

Data naşterii: X 

Domiciliul:   

Unitatea de învăţământ la care este înscris:  

Certificat de Orientare Școlară şi Profesională:  

Certificat de încadrare în grad de handicap de la DGASP :   D 74019/ 24.09.2020 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat:  12.10.2020 

Responsabilul de caz servicii educaţionale: prof. înv. preș. T. C. 

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare): Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, 

beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în 

sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare 

pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului 

Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.  
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SERVICII PSIHOEDUCAŢIONALE PENTRU COPILUL CU CES: 

 Tipul de 

serviciu/interve

nţie 

Obiective 
Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana 

responsabilă de 

acordare a 

serviciului  

(date de contact) 

Servicii 

educaţionale 

Adaptare curriculară individualizată 

Activități specific pentru dezvoltarea 

abilităților de interacțiune cu alți copii. 

Strategii didactice personalizate 

conform tipului și gradului de 

dizabilitate pentru preșcolarul D.TH. 

A. 

( nivelului și potențialului de 

dezvoltare în predare-învățare-

evaluare). 

Promptare de asistență în răspuns prin 

intermediul facilitatorului prezent în 

sala de grupă în timpul activităților sau 

în afara spațiului grădiniței în timpul 

activităților extrașcolare . 

2020-

2021 

Până la 

finalizarea 

nivelului de 

învățământ 

preșcolar 

Prof. înv. preș. 

T.C. 

 Telefon 

 

 

Servicii de 

asistenţă 

psihopedagogic

ă prin cadrul 

didactic 

itinerant şi de 

sprijin 

Nu se acordă  

 

 

 

 

 

 

 

  

Servicii de 

consiliere şi 

orientare 

şcolară 

Asigură informarea și consilierea 

preșcolarului D.TH. A. a părinților 

acestuia și cadrelor didactice de la 

grupă pe diferite problematici: 

cunoașterea și autocunoașterea 

preșcolarului în diferite ipostaze ,în 

activități, adaptarea preșcolarului la 

mediul grădiniței, adaptarea mediului 

educațional oferit de grupă  la nevoile 

preșcolarului D.TH. A., optimizarea 

relațiilor grădiniță-copil-părinți. 

Orientare și reorientare școlară și 

profesională.  

Activități de consiliere a preșcolarului 

D.TH. A.  a  părinților, a cadrelor 

didactice de la grupă ( T. C. ) care 

interacționează cu preșcolarul D.TH. 

2020-

2021 

 

Până la 

finalizarea 

nivelului de 

învățământ 

preșcolar 

Prof. înv. preș T. 

C. 

telefon   
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 Tipul de 

serviciu/interve

nţie 

Obiective 
Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana 

responsabilă de 

acordare a 

serviciului  

(date de contact) 

A. integrat în colectivul grupei 

mici”P”. 

Prevenirea și diminuarea factorilor care 

determină tulburări comportamentale, 

comportamente de risc sau disconfort 

psihic prin intermediul metodelor, 

procedeelor și tehnicilor specifice 

Desfășoară activități în funcție de 

solicitările grădiniței/grupei mici și în 

acord cu principiul egalității de șanse 

în educație pentru toți copiii. 

Servicii de 

terapie 

logopedică/tera

pia tulburărilor 

de limbaj 

Terapia tulburărilor de limbaj și de 

comunicare la preșcolarul D.TH. A  în 

vederea corectării, recuperării, 

compensării, adaptării și integrării în 

grădiniță/colectiv și social. 

Stimularea dezvoltării limbajului. 

Formarea abilităților de comunicare 

prin sisteme alternative. 

Comunicarea totală 

Corectarea tulburărilor de limbaj și de 

comunicare în vederea diminuării 

riscului de eșec școlar 

Colaborarea cu familia, vizând 

receptivitatea, implicarea activă în 

procesul therapeutic. 

2020-

2021 

Până la 

ameliorarea/

corec- 

tarea 

tulburării de 

limbaj și de 

comunicare 

Psihoterapeut/logo

ped 

C. G. 

(Asociația Centrul 

Terapeutic M. N.) 

Telefon  

Servicii de 

terapie 

educaţională* 

-    

Servicii de 

kinetoterapie* 

Nu se acordă    

Asigurare 

transport la 

unitatea de 

învăţământ** 

Acordarea facilităților legale pe 

mijloacele de transport conform L.E.N. 

1/2011 și H.G. nr. 680/2007 cu 

modificărule și completările ulterioare 

Cumpărarea de bilete de transport în 

comun utilizând surse extrabugetare, 

sponsorizări, donații, parteneriate 

public-private pentru familiile cu 

venituri insuficiente 

2020-

2021 

Până la 

finalizarea 

nivelului de 

învățământ 

preșcolar 
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 Tipul de 

serviciu/interve

nţie 

Obiective 
Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana 

responsabilă de 

acordare a 

serviciului  

(date de contact) 

 

Măsuri de 

sprijin pentru 

educația 

incluzivă 

 

Integrare progresivă la debutul 

preșcolarității. 

Fișe de lucru individualizate, 

alternative, vizuale. 

Sarcini de lucru descompuse în pași, de 

la simplu la complex, în baza unui 

model sau prin completarea unei 

structure. 

Evaluarea scrisă individualizată 

(răspunsuri prin asociere, cu variante 

de răspuns, completare de răspunsuri 

lacunare etc.) 

Evaluare orală 

Evaluare prin produse ale activității 

(portofoliu, referat, colaj, etc.) 

Activități de facilitare a 

intercunoașterii și interrelaționării în 

grupul clasei în timpul jocului. 

Sensibilizarea aparținătorilor, colegilor 

preșcolarului D.TH. A,  la nevoile 

special ale acestuia în cadrul 

întâlnirilor cu părinții. 

 

 

2020-

2021 

 

Până la 

finalizarea 

nivelului de 

învățământ 

preșcolar 

 

Prof. înv. preș T. 

C. 

 telefon   
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Lăudat Raluca 

Colegiul Național „George Coșbuc” Motru, Gorj 

Numele şi prenumele elevului(ei): ……………. 

Clasa :a-IX-a 

An școlar:2019-2020 ………………………………….  

Echipa de lucru: Prof.Lăudat Raluca Mihaela prof.psiholog: …………………, părinţii;  

Probleme cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul(rezultatele evaluării complexe)(din fişa 

psihopedagogică, din certificatul de Orientare Şcolară şi din recomandările COPS) - dificultăţi de 

învăţare : deprinderi de lucru independent scăzute, autonomie personală redusă, adaptare inferioară la 

cerinţele programei şcolare pentru clasa a IX–a, comprehensiunea sarcinilor deficitară , vocabular sărac, 

dificultăţi de redare a mesajelor citite  şi scrise.  

       Elevul a beneficiat de un program de intervenţie personalizat în anii anteriori.  

Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp): septembrie 2019-iunie 2020 

  

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT  

Obiective  Conţinuturi  Metode şi 

mijloace de  

realizare  

Perioada 

de 

intervenţi

e  

Criterii  minimale 

de apreciere a  

progreselor  

Metode şi 

instrumente 

de evaluare  

Domeniul 

cognitiv  

a) Să identifice 

tipurile de 

celule 

  

  

  

  

  

  

b)Să stabilească 

utilitatea unor 

segmente şi a 

principalelor  

a)exerciţii de 

observare şi 

recunoaştere pe 

planşe,  e a  tipurilor 

de celule   

observatii 

microscopice asupra 

structurii celulei 

 

 

 

 

 

b)-exerciţii joc de 

conştientizare a 

utilităţii unor 

segmente/organe 

(mână, picior, ureche  

etc.);  

Conversaţia, 

Dialogul,  

Expunerea 

orală, 

Explicaţia,  

Observatia, 

Fise /caiet de 

lucru ,   

imagini , 

Manual  cls. a  

IX-a,  

Învăţarea prin 

descoperire, 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice,  

Pe tot 

parcursul  

anului 

şcolar  

2019-2020  

- Îmbogăţirea 

vocabularului   

- Alcătuieşte 

texte scurte pe 

baza unor imagini 

sau pe o temă dată  

- Sesizarea 

corectitudinii 

mesajelor - 

Identifică situaţia  

problematică  

   

  

Evaluarea 

prin probe 

scrise – fişe 

de lucru/  

caiet   

Evaluare prin 

probe orale – 

alcătuirea de 

propoziţii şi 

fraze  

Portofoliul 

elevului  
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organe 

 ale  

sistemelor 

digestiv, 

circulator, 

respirator, 

excretor,nervos 

,  

locomotor 

 si   

reproducător  

  

  

  

  

  

  

  

c)Să 

diferenţieze  

particularităţil 

e corpului uman 

la  

diferite vârste  

  

  

  

  

  

  

d) Să identifice 

efectele 

factorilor fizici 

şi chimici 

asupra  

organismului  

  

  

  

  

-exerciţii  de 

recunoaştere  a 

principalelor funcţii 

ale organelor şi 

sistemelor de organe; 

-exerciţii de 

interpretare a  unor 

proverbe, zicători, 

expresii despre diferite 

organe; 

-exerciţii de 

identificare a 

factorilor de mediu ce 

influenţează funcţiile 

organismului; 

-exerciţii de 

comparare a stării de 

sănătate şi a stării de 

boală. 

c)discuţii  dirijate 

cu privire la 

modificările 

fiziologice care se 

produc în organism la 

diferite vârste – stadii 

de dezvoltare; 

-exerciţii de 

identificare 

a formelor de 

manifestare a 

sexualităţii la diferite 

vârste (pe suport 

concret); 

d) exerciţii – joc/joc 

de rol/simulări pentru 

recunoaşterea 

influenţei consumului 

de alcool, tutun, 

droguri asupra stării 

de sănătate a 

planşe, casete 

video, etc; 

Materiale 

pentru 

formarea şi 

exersarea 

deprinderilor: 

microscop, 

lamele, 

preparate fixe 

şi proaspete;  
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organismului; 

-exerciţii de aplicare a 

unor măsuri de prim 

ajutor în caz de arsuri, 

insolaţii, răniri şi 

intoxicaţii cu 

medicamente, cafea, 

alcool etc.  

 

 

 

 

Domeniul 

psihomotor  

a) Să realizeze 

experienţe 

simple/experim 

ente pe teme 

date  

  

 

 

 

 

 

 

  

b)Să reprezinte 

structura si 

functiile 

sistemelor 

biologice pe 

baza modelelor  

  

 

 

 

 

 

 

 

a)experimente pentru 

evidenţierea unor 

parametri fiziologici  

ai corpului uman  

(temperatură, puls, 

tensiune) în raport cu 

diverşi factori de 

mediu  

(stress,  efort, 

sănătate/boală).  

 

 

 

 

b) reprezentarea prin 

desen a diferitelor 

organe şi sisteme de  

organe;  

 

-reprezentarea  

schematică a unor 

procese fiziologice la 

om;  

 

-modelarea unor 

structuri anatomice 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice, 

planşe, casete 

video, etc; 

Materiale 

pentru 

formarea şi 

exersarea  

deprinderilor: 

microscop, 

lamele, 

preparate fixe  

şi proaspete;  

Studiul cu 

manualul, ,  

Studiul 

individual,  

Exerciţiul,  

Dezbateri,  

Conversatia,  

Învăţarea prin 

descoperire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Foloseşte 

comporta- mente  

adecvate în situaţii 

specifice  -

Identifică situaţia 

problematică,   

-Rezolvă problem 

 simple de biologie 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

prin probe  

practice,  

Evaluarea 

prin probe 

scrise – fişe 

de lucru/  

caiet Analiza 

obiectelor 

confecţionate,   
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utilizând diverse  

materiale; 

Modelarea,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Social-afectiv  

a) Să găsească  

soluţii la 

situaţiiproblemă 

în relaţia 

omului cu 

mediul  

a)-exerciţii de 

identificare a cauzelor 

unor îmbolnăviri;  -

exerciţii de sesizare a 

factorilor de risc 

pentru propria 

sănătate;  

-exerciţii de 

identificare a 

măsurilor profilactice 

şi tratament în cazul 

bolilor transmise de 

animale omului;  

-dezbateri, jocuri de 

rol şi simulări, analiza 

unor cazuri reale;  

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice, 

planşe, casete 

video, etc;  

Studiul cu 

manualul, ,  

Studiul 

individual,  

Exerciţiul, 

Dezbateri,  

Conversaţia,  

  

 -manifestă interes 

şi iniţiativă faţă de 

activităţile  

şcolare   

- îşi adaptează 

comunicarea în 

funcţie de 

partenerul de 

dialog  

-îşi manifestă 

emoţiile în mod 

adecvat  

-identifică  situaţia 

problematică  

Observarea 

sistematică a 

comportamen 

-tului  

Discuţii cu 

colegii   

Întărirea 

pozitivă   

exţincţia  

comportamen 

- telor 

nepotrivite  
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Comunicare si 

limbaj  

a)Să utilizeze 

corect 

terminologia 

specifică 

biologiei în  

diferite situaţii 

de comunicare  

  

  

  

  

b) Să prezinte 

informaţiile 

folosind diverse 

metode de 

comunicare  

a)-exerciţii de utilizare 

a desenului pentru 

înregistrarea unor  

observaţii; -

experimente, 

interviuri, simulări, 

jocuri   

– concurs, dezbateri, 

comentarii pentru 

descoperirea de relaţii, 

fenomene, procese; -

prezentare de 

portofolii tematice.  

b)-activităţi practice 

de utilizare a unor 

surse diverse de 

informare: albume, 

atlase, reviste, filme 

documentare,  

internet, dicţionare 

etc.;  

-realizarea de 

portofolii pe teme 

date; -utilizarea de soft 

educaţional. 

Materiale 

informativ– 

demonstrative: 

atlase 

anatomice, 

planşe, casete 

video, etc;  

Studiul cu 

manualul, ,  

Studiul 

individual, 

Exerciţiul,  

Dezbaterea,  

Conversaţia  

  

 -Îmbogăţirea 

vocabularului  -

Sesizarea 

corectitudinii 

mesajelor  -

Înţelege din 

context sensul unor 

cuvinte  -Se 

exprimă corect 

logic şi gramatical   

-Alcătuieşte texte 

scurte pe baza unor 

imagini sau pe o 

temă  

dată  

  

Evaluare prin 

probe orale – 

Alcătuirea de 

propoziţii şi 

fraze  

  

Evaluarea 

prin probe 

scrise – fişe  

de lucru   

  

Exerciţii de 

vocabular ,  

  

Portofoliu  

elevului,   

  

   

  

Evaluare prin 

 probe 

practice  
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Autonomie 

personala  

c) Să 

exerseze 

aplicarea 

măsurilor de 

prim ajutor în 

cazul unor 

urgenţe 

medicale simple  

  

  

  

  

  

d) Sa 

dezvolte 

deprinderi de 

autonomie  

personala    

  

a)-exerciţii  de 

conştientizare  a 

normelor/ regulilor de 

igienă  corporală, a 

alimentaţiei,  a 

vestimentaţiei 

etc.pentru  a 

preveni îmbolnăvirea;  

-exerciţii  de 

descoperire/stabilire a 

unor norme de igienă 

personală, corelând 

experienţa proprie cu 

alte surse de 

informare; -exerciţii 

de aplicare a măsurilor 

de prim ajutor în cazul 

unor urgenţe medicale 

simple(hemoragii 

nazale,  

înec,fracturi,înţepături, 

tăieturi, febră, vomă 

etc.).  

b) -Activităţi  de 

orientare pe un traseu 

cunoscut ( în cadrul 

şcolii şi în afara ei )  -

Însuşirea modalităţilor 

de a obţine informaţii   

-Activităţi  de 

consolidare a 

deprinderilor de  

îmbrăcare şi igienă   

  

Exersarea 

comportament 

elor în  mediul 

real   

Problematiza- 

rea Întărirea  

comportamen- 

telor adecvate   

Prezentarea 

sarcinilor   

într-un ritm  

mai lent,  cu 

pronunţie 

clară, 

articulată.  

  

  

  

- Foloseşte 

comportamente  

adecvate în situaţii 

specifice  -se 

deplasează  singur  

în cadrul şcolii, la 

cabinetul 

medical,sala de 

sport -cunoaşte 

drumul către 

domiciliu, -are 

grijă de obiectele 

personale,  

Întărirea 

comporta- 

mentelor 

adecvate,   

  

EVALUARE PERIODICĂ (formativă)  

 Obiective realizate:  

-Îmbunătăţirea capacităţii de scris-citit -Îmbogăţirea vocabularului   

-Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală   

Dezvoltarea abilităţilor de  rezolvare de probleme   

-Dobândirea unor deprinderi  de  autonomie personală    
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- Îmbunătăţirea abilităţilor  socio-afective în cadrul grupului de elevi şi cu adulţii   Dificultăţi 

întâmpinate:  

-menţinerea lentorii ideatorii şi a ritmului de executare a sarcinilor   

-independenţa redusă , rigiditate mintală , anxietate   

- posibilităţi de exprimare reduse                                                         

 Metode cu impact ridicat:  

❖ Pozitiv: recompensarea  socială, lucru pe grupe, întărirea pozitivă , modelarea comportamentală , 

explicaţia , demostraţia .                 

❖ Negative:  

V. Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica(in functie de rezultatele evaluarilor 

periodice) :  

Revizuirea PIP ( în funcţie de rezultatele evaluărilor)-/ la sfârşitul anului şcolar Recomandări particulare: 

continuarea lucrului diferenţiat  

VI. Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program  

Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, cere periodic informaţii despre 

evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală, se ocupă în mod 

deosebit de copil. Ajută copilul în realizarea sarcinilor, contribuie la dezvoltarea autonomiei personale .  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

                              Educatoare învățământ special  MÎNDRU MARIANA 

                              Școala Gimnazilă Specială „Constantin Pufan” Galați 

 

I. INFORMAŢII GENERALE: 

 

Numele elevului: M.A.A. 

Data naşterii: X, Galați 

Grupa II grădiniță 

Școala Gimnazială Specială “Constantin Pufan”Galați 

 

DIAGNOSTIC MEDICAL: trisomia 21 

DIAGNOSTIC PSIHOLOGIC: - retard psihic sever, QI= 32;  

           - grad de handicap – grav; 

 

INFORMAȚII DESPRE STAREA  INIȚIALĂ A PREȘCOLARULUI: 

 

Domeniul senzorial și cognitiv: 

• Grupează obiectele după formă, culoare și mărime:cu sprijin 

• Realizează asocieri obiect-obiect sau obiect-imagine: cu sprijin 

• Realizează suprapuneri de obiecte sau imagini: da 

• Identifică elementele lipsă: nu 

• Sortează obiecte după mai multe criterii concrete: cu ajutor 

Domeniul limbaj și comunicare: 

• Înțelege sensul unui mesaj verbal: da 

• Execută sarcinile simple după comandă verbală: nu 

Domeniul conduitelor ludice: 

• Prezintă joc senzorio-motor de tipul comportamentelor stereotipe 

• Preferă jocurile senzoriale, cu bile, cu butoane, jucăriile cu efecte luminoase 

Autonomie personală si comportament: 

• Autonomia personală  nu este  formată. Comportament adecvat în colectivitate. 

Dezvoltare psihomotrică: 

• Motricitate generală: bună 

• Lateralitate: nefixată 

• Schemă corporală: neformată  

• Structuri perceptiv-motrice de culoare: în formare 

• Structuri perceptiv-motrice de formă: în formare 

• Structuri perceptiv-motrice de mărime:în formare 
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• Orientare spaţio-temporală:în formare 

Dezvoltarea proceselor psihice: 

• Percepţie: lacunară,inexactă 

• Gândire: nivel operațional-concret 

• Imaginaţie: săracă 

 Relații sociale: 

• lipsă de încredere în sine;  

• nevoie de atenţie, afecţiune, integrare în grup şi sprijin permanent. 

 

II. SPECIALIȘTI CARE INTERVIN ÎN APLICAREA PROGRAMULUI: 

Director:  

Educatoare: 

Educatoare:  

Profesor psihopedagog: 

Profesor CFM:  

Responsabil de program: Director - 

Alte persoane implicate:infirmieră,asistent social, asistent medical, părinți 

 

III. CONCLUZIILE EVALUĂRII INIȚIALE (problemele cu care se confruntă preșcolarul):  

Din punct de vedere psihopedagogic: 

- retard psihic sever, predomină memoria de scurtă durată,gândire concret-intuitivă, instabilitate psihică ; 

- dificultăți de concentrare a atenției, instabilitate afectivă, interes scăzut față de activitățile terapeutice. 

Capacități, competențe, abilități, lacune, nevoi: 

-sociabilitate relativ bună; 

-necesitatea întocmirii unui plan de intervenție personalizat. 

Domeniul de intervenție:(cognitiv) se va realiza P.I.P. pentru domeniul cognitiv( formă, culoare, 

mărime) evaluări periodice,  modificări în funcție de evoluția preșcolarului. 

 

IV. PLANIFICAREA INTERVENȚIEI:  

DOMENIUL DE INTERVENŢIE - Cognitiv 

MODULUL – Activități de educație senzorială și cognitivă 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:octombrie 2016- mai 2017 

TIPUL DE SERVICIU/INTERVENȚIE: personalizat 

 

SCOPURILE PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE: 

• Dezvoltarea motricității generale 

• Dezvoltarea motricității fine 

• Dezvoltarea structurii perceptiv motrice de formă, culoare și mărime 

• Formarea unei imagini corecte a schemei corporale 

• Dezvoltarea capacității de orientare și adaptare la mediu 
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• Dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaționare în grup 

 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

• Efectuarea unei game variate de exerciții prin intermediul unor activități simple, accesibile și în 

ritm propriu; 

• Abilitarea preșcolarului în planurile motric, senzorial, perceptiv, cognitiv, de limbaj și 

comportamental; 

• Diminuarea dizabilităților sale printr-un antrenament continuu și gradual, atât la grupă 

cât și în cabinetele de terapie. 

 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT ( COGNITIV): 

 

- să  identifice obiectele/jucăriile/jetoanele din mediul apropiat; 

- să recunoasca în contexte diferite două culori  (rosu, galben); 

- să grupeze obiectele/ jucăriile/ jeoanele după un criteriu dat ( formă, culoare , mărime); 

- să  sorteze obiectele/ jucăriile în funcție de un criteriu dat ( formă, culoare, mărime); 

- să compare obiectele/ jucăriile/ jetoanele după criterii simple; 

- să realizeze suprapuneri de imagini/ jetoane reprezentând forme, culori, mărimi; 

- să realizeze asocieri de imagini/ jetoane reprezentând forme, culori, mărimi; 

- să realizeze clasificări după unul-două criterii( formă, culoare, mărime); 

 

SCOPURI: 

 La sfârșitul perioadei preșcolarul va putea: 

- să  identifice obiectele/jucăriile/jetoanele din mediul apropiat; 

- să recunoască in contexte diferite două culori  (rosu, galben); 

- să identifice cercul și pătratul din figurile geometrice date ; 

- să grupeze obiectele/ jucăriile/ jeoanele după un criteriu dat ( formă, culoare , mărime); 

- să  sorteze obiectele/ jucăriile în funcție de un criteriu dat ( formă, culoare, mărime); 

- să compare obiectele/ jucăriile/ jetoanele după criteriul mărime( mare-mic); 

 

NIVELUL DE PLECARE: 

- recunoaște obiectele/ jucăriile din mediul apropiat, recunoaște culoarea roșie în contexte diferite, 

identifică cercul din formele geometrice date cu ajutor; 

 

TIPURI DE ACTIVITATE: 

 

- exerciții-joc și jocuri didactice de  identificare a obiectelor/ jucărilor din mediul apropiat; 

- exerciţii şi jocuri didactice de recunoaștere a celor două culori( roșu și galben); 

- exerciţii şi jocuri didactice de identificare a două forme( cerc și pătrat); 

- exerciţii și jocuri  didactice de grupare aobiectelor/ jucăriilor/ jetoanelor după un criteriu dat (formă, 
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culoare , mărime); 

- exerciții și jocuri didactice de sortare a obiectelor/ jucăriilor în funcție de un criteriu dat (formă, 

culoare, mărime); 

-exerciții și jocuri  didactice de comparare a obiectelor/ jucăriilor/ jetoanelor după criteriul 

mărime(mare-mic) 

                                 DOMENIUL COGNITIV 

 

 

Obiective 

 

 

Conţinuturi 

 

Metode 

 

Mijloace 

 

Modalități de 

evaluare 

FORMĂ: 

-să formeze grupuri 

de obiecte după 

criteriul formă; 

 

-să identifice cercurile 

dintre figurile 

geometrice date; 

 

-să identifice pătratele 

dintre figurile 

geometrice date; 

 

-să formeze grupuri 

de obiecte după 

criteriul formă; 

 

 

CULOARE: 

-să raporteze  obiecte 

la obiecte de aceeași 

culoare; 

 

-să formeze grupe de 

obiecte după criteriul 

culoare (roșu si 

galben); 

 

 

 

Joc didactic: 

„Să facem ordine” 

 

 

Joc didactic: 

„Ne jucăm cu  

cercurile” 

 

Joc didactic: 

„Ne jucăm cu 

pătratele” 

 

Joc didactic: 

„Așează-mă la 

căsuța mea!” 

 

 

 

Joc didactic: 

„Fluturii vin la 

flori” 

 

 

Joc didactic: 

„ Să culegem 

fructe” 

 

 Joc didactic: 

 

observația 

conversația 

explicația 

demonstrația 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

observația 

explicația 

demonstrația  

exercițiul  

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

observația 

explicația 

demonstrația  

exercițiul 

jocul didactic 

 

 

obiecte 

jucării 

jetoane 

planșe 

joc Logi II 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiecte 

jucării 

jetoane 

planșe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiecte 

jucării 

 

 

Evaluare orală/  

cu suport practic 

acțional / concret 

intuitiv, acțional 

analiza/aprecierea 

răspunsurilor/acți

unilor/ 

comportamentului

/atitudinii/respect

ării regulilor de 

joc/ realizării 

sarcinii de lucru 

 

 

 

 

oral/răspunsurile/

acțiunile corecte 

sunt apreciate/ 

răspunsurile 

/acțiunile 

incorecte sunt 

corectate, se 

intervine cu 

explicații 

suplimentare ori 

de câte ori este 
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MĂRIME: 

-să aleagă jucăriile 

după criteriul mărime; 

 

-să formeze grupe de 

obiecte de același fel 

după criteriul mărime; 

 

-să formeze grupe de 

obiecte după un 

criteriu dat; 

 

 

 

 

-să diferențieze  

obiectele de același 

fel după mărime; 

 

 

 

„Florile Zânei 

Primăvara” 

 

 

Joc didactic: 

„Alege jucăria” 

 

Joc didactic: 

„Garajul” 

 

 

Joc didactic: 

„ Așează florile 

după mărime” 

Joc didactic: 

„ Ne jucăm cu 

jucăriile” 

 

Joc didactic: 

„ Mare și mic” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observația 

conversația 

explicația 

demonstrația 

jocul didactic 

exercițiul  

 

 

 

 

jetoane 

planșe 

jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiecte 

jucării 

jetoane 

planșe 

 

 

 

 

necesar 

 

 

 

 

 

prop. 

 

 

 

 

oral/răspunsurile/

acțiunile corecte 

sunt apreciate/ 

răspunsurile 

/acțiunile 

incorecte sunt 

corectate, se 

intervine cu 

explicații 

suplimentare ori 

de câte ori este 

necesar 

 

 

 

 

 EVALUAREA PERIODICĂ ( februarie): 

 

Obiective realizate: 

- identifică obiectele/ jucările; 

- recunoaște culoarea roșie în context diferite; 

- gruperază obiectele/jucăriile/jetoanele după criteriul culoare (roșu), cu ajutor; 

- identifică cercul dintre figurile geometrice date, cu ajutor; 

- realizează  diferențieri ale obiectelor după criteriul mărime (mare) cu ajutor minim; 

Dificultăţi întâmpinate: 

- nu este atrasă de activitate, are o atitudine pasivă în fața sarcinii, necesită atenție permanentă din partea  

educatoarelor; 

- nu poate rezolva sarcinile într-un timp optim datorită deficitului de atenţie; 

- nu reușește să rezolve singură sarcina dată, doar cu sprijin susținut din partea cadrului didactic. 
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REVIZUIREA PROGRAMULUI : 

- se va face în funcție de rezultatele evaluărilor periodice; 

- se vor relua obiectivele stabilite până la realizare; 

 

ROLUL ȘI MODUL DE IMPLICARE A PĂRINȚILOR ÎN PROGRAM:  

Părinţii vor primi sarcini privind modul de implicare în program şi vor asigura un suport afectiv 

pozitiv în  evoluţia copilului.  

 

EVALUAREA  FINALĂ (iunie): 

 

Obiective realizate: 

- recunoaște culoarea roșie în context diferite; 

- gruperază obiectele/jucăriile/jetoanele după criteriul culoare (roșu) după model; 

- identifică cercul  și pătratul dintre figurile geometrice date cu ajutor; 

- realizează sortări după un criteriu după model și cu ajutor susținut; 

-realizează  diferențieri ale obiectelor după criteriul mărime (mare- mic); 

 

Dificultăţi întâmpinate: 

- are o atitudine pasivă în fața sarcinii, necesită atenție permanentă din partea  educatoarelor; 

-nu poate rezolva sarcinile într-un timp optim, din cauza lipsei concentrării atenției pentru un timp  mai 

îndelungat; 

-dacă întâmpină dificultăți în realizarea sarcinii, abandonează și refuză să continue activitatea; 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI: 

             Concluzii : 

- dovedește uneori nesiguranță, are nevoie de ajutor susținut din partea educatoarei, prezintă dificultăți 

de înțelegere și rezolvare în mod practic a cerințelor formulate, rezolvă sarcina după model  și sub 

supraveghere ; 

-aplicarea programului de intervenție personalizată a condus la îndeplinirea în mare parte a obiectivelor 

propuse, acestea fiind formulate în urma evaluării inițiale ținând cont de pragul proximei dezvoltări, 

urmărindu-se implicarea activă a preșcolarului în activități instructiv-educativ-terapeutice. 

 

Se recomandă : 

- sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă 

-  folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să 

fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

- încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

- elaborarea programului de intervenție personalizat undevor fi consolidate obiectivele realizate prin 

conținuturi variate, vor fi definite noi obiective şi proiectate noi conţinuturi; 
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- se impune formarea unui registru comportamental adecvat prin  crearea unei stări de încredere în 

forțele  proprii și reducerea dependenței de sprijinul permanent al educatoarei, importantă în realizarea 

procesului de recuperare/ameliorare/adaptare pentru atingerea obiectivelor propuse. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

 

Profesor Voica Maria Sidonia 

Liceul Tehnologic ,,Alexe Marin” Slatina 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: Z.F.C 

Data realizării PIP:  15 septembrie 2020 

Perioada de implementare  PIP  (an școlar): 2020 / 2021 

Disciplina: M1 Desen de ansamblu 

Cadrul didactic care implementează PIP-ul: VOICA MARIA SIDONIA 

Diagnostic: cerinţe educaţionale speciale 

 

I. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

5. chestionare orale; 

6. observaţii curente; 

7. aplicaţii practice; 

8. fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

9. observaţia spontană şi dirijată 

 

II. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul 

familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a limbajului tehnic; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

           Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la activități; 

• Dezvoltarea capacităţii de ințelegere 

• Partciparea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice disciplinelor tehnice; 

 

III. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte; 

• Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile din lecție; 

• Formarea capacităţii de a utiliza termeni tehnici 
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• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele specifice 

disciplinelor tehnice 

 

 

IV. DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE: 

• Stimularea  elevului în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trăsături pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuala; 

• Implicarea mamei pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: 

cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, 

abilități de relaționare socială; 

Structura programului de intervenţie personalizat 

*Se lucrează după un curriculum adaptat. Conţinuturile vor fi adaptate în funcţie de  tipul şi  gradul de 

deficienţă al elevului. Textele sunt alese în funcţie de particularităţile individuale şi de vârstă ale 

elevilor.
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Obiective 

 

 

Conţinuturi 

 

Metode şi mijloace de 

realizare 

 

Perioada 

de 

intervenţie 

 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

 

Metode şi 

instrumente  

de evaluare 

•  Să 

definească 

asamblările 

mecanice  

• Să 

clasifice 

asamblările 

după diferite 

criterii de 

clasificare); 

• Să 

transforme 

corect în 

multiplii și 

submultiplii 

metrului; 

• Să dea 

exemple de 

documente 

necesare 

proceselor de 

asamblare; 

• Să 

 

• Definiția 

asamblărilor 

mecanice: 

•

 Clasificare

a asamblărilor 

mecanice; 

•  Calcule 

dimensionale; 

•  

Documentația 

tehnica pentru 

procese de 

asamblare; 

• Operatii 

de asamblare 

• Asamblări 

nedemontabile 

Lipirea, asamblări 

prin presiune, 

asamblări prin 

nituire, asamblări 

 

•  conversaţia  

• expunerea 

•

 problematizare

a 

• studiul 

individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu 

manualul 

• experimentul 

 

 

•  conversaţia  

• expunerea 

•problematizarea 

• studiul 

individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu 

manualul 

• experimentul 

 

 

 

 

Sem.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ascultă şi 

reproduce corect 

o comunicare ; 

•Formuleaza în 

limbaj natural 

propoziții  în 

scopul 

identificării 

rolului acestora 

în prelucrări 

algoritmice  ; 

•Identifica unele 

modalități 

algoritmice pentru 

rezolvarea unor 

situații din viața 

cotidiană• 

• Identifică 

multiplii și 

submultiplii 

metrului făcând 

diferenţa dintre 

aceștia; 

Evaluare  

formativa 

 

Observare 

sistematica 

 

Probe scrise 

probe practice   

probe de 

evaluare 

Probe orale 

 

Teme  

individuale 

 

Teme colective 

Itemi 

diferentiati: •

 probe de 

evaluare 

teoretică 

• aplicaţii 

ale elevilor 
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explice modul 

de realizare ale 

operații lor de 

asamblare; 

• Să 

distingă între 

șabloanele 

utilizate la 

executarea 

desenelor; 

• Să 

rezolve fişe de 

lucru, rebusuri; 

• Să 

recunoască 

cele mai 

importante 

tipuri de 

asamblări 

nedemontabile 

• Să 

clasifice 

asamblările 

nedemontabile; 

• Să 

recunoască 

elementele 

cmponente ale 

asamblării prin 

prin sudare 

• Nituirea-

parti componente, 

materiale SDV-

uri 

• Sudarea- 

definiție, 

clasificare, 

tehnologie , SDV-

uri 

• Asamblări 

prin presiune-

exemple, 

clasificare 

•  Lucrări de 

identificare a 

asamblărilor 

nedemontabile 

• Asamblări 

demontabile 

Cu filet,știfturi, 

caneluri,roți 

dințate, arcuri 

• Asamblări 

filetate-parti 

componente, 

Șuruburi-, 

clasificare, 

reprezentare,  

• explicaţia 

• rebusul 

 

 

 

•  conversaţia 

euristică 

• expunerea 

•

 problematizare

a 

• studiul 

individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu 

manualul 

• explicaţia 

• rebusul 

• fişele de lucru 

• șuruburi 

• piulițe 

• chei 

• șurubelnițe 

• piulițe 

• Dă 

exemple de 

documente 

necesare 

asamblării în 

practică; 

• Enumeră 

clasificarea 

asamblărilor; 

• Dă 

exemple de tipuri 

de asamblări 

• Observă şi 

realizează 

reprezentări 

 

•

 Diferenţiaz

ă tipurile de 

samblări; 

•

 Recunoaşt

e în activitatea 

practică tipurile de 

asamblări 

nedemontabile 

• Observă 

diferențele dintre 

asamblările 

•

 portofoli

u 

• fişe de 

lucru 

• căutarea 

şi utilizarea 

informaţiilor 

ştiinţifice 

necesare (cărţi, , 

internet, etc.) 

 

             

 

 prop. 
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nituire; 

• Sa 

realizeze 

reprezentări 

simple; 

• Să 

citească şi să 

inter-preteze 

corect o 

asamblare 

nedemontabilă 

• Să 

identifice 

diferite tipuri 

de asamblări 

• Să 

cunoască 

avantajele și 

dezavantajele 

asamblărilor 

filetate; 

• Să 

clasifice 

asamblările 

demontabile 

• Să 

identifice 

diferite tipuri 

de șuruburi; 

SDV-uri 

• Piulițe-

exemple, 

clasificare 

•  Lucrări de 

identificare a 

asamblărilor 

demontabile 

• Evaluare 

 

 

 

nedemontabile 

• Realizează 

diferite 

reprezentări; 

•

 Recunoașt

e SDV-uri folosite 

la asamlările 

nedemontabile; 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

2998 
 

• Să 

identifice  

tipuri de 

piulițe; 

• Să 

cunoască 

SDV-urile 

folosite la 

asamblări; 

• Să 

reprezinte 

diferite 

asamblări 

simple; 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

prof. înv. primar Cseke Sanda  

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea 

   

    

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română         

Nume şi prenume elev: C.  R.-M.  

Domiciliu: Oradea 

Clasa a III-a  

An şcolar: 2018-2019 

Certificat de orientare şcolară şi profesională: Nr 998 Data 11.11. 2015  

Diagnostic DMU (QI = 68), tulburare hiperkinetică cu deficit atenţional, hemipareză dreapta sechelară 

ARGUMENT (câteva rânduri care să justifice adaptarea programei pornind de la evaluarea iniţială, diagnostic şi recomandări)- 

conform evaluării inițiale, nu și-a însușit toate literele alfabetului, citește/scrie cuvinte mono- și bisilabice, nu și-a însușit 

grupurile de litere, nu poate citi propoziții/texte, nu cunoaște caracteristicile unui text, necesită sprijin pentru citirea pe silabe 

a cuvintelor; nivelul scăzut de înțelegere a sacrinilor școlare, agitația psihomotrică  poate fi compensat/tă  prin utilizarea 

materialului concret și a liniaturii de tip II, a tablei si literelor magnetice pentru formarea cuvintelor 

 Echipa de caz:  -prof. înv.primar: Cseke Sanda Adela 

                           -profesor de sprijin: B. M. 

Întocmit:  prof. înv.primar: Cseke Sanda Adela 
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Semestrul I 

Obiective Metode şi mijloace de realizare Perioada Criterii minimale de apreciere a 

progreselor 

Observaţii 

 Recapitulare 

Evaluare iniţială 

 

- identificarea și operarea 

cu literele învățate  

 

 

 

 

 

 

 

 -  să identifice şi opereze 

cu literele de tipar l, L şi 

literele de mână 

corespunzătoare 

 

 

 

 

 -  să identifice şi opereze 

cu literele de tipar f,F şi 

literele de mână 

corespunzătoare 

 

 

 

-fişe, teste, probe orale  

 

-ex. de identificare a sunetelor în diferite cuvinte 

-ex. de identificare a poziției sunetelor în cuvinte 

-ex. de scriere a literelor și cuvintelor 

monosilabice 

-ex. de citire a literelor și cuvintelor formate cu 

aceste litere 

-ex. de scriere a literelor, cuvintelor 

-ex de modelare a literelor 

-ex. de exemplificare a cuvintelor ce conțin 

sunetele în poziție inițială/mediană sau finală 

 

-ex. de delimitare a cuvintelor din prop. şi de 

despărţire a acestora în silabe; 

-ex. de identificare a sunetului „l” în silabe; 

-ex. de asociere a sunetului „l” cu literele „l” şi 

„L”; 

-ex. de exemplificare a unor substantive proprii; 

-ex. de completare a cuv. cu silabe potrivite; 

-ex. de scriere a literelor „l” şi „L”; a silabelor şi 

cuvintelor care conţin aceste litere 

 

ex. de delimitare a cuvintelor din prop. şi de 

despărţire a acestora în silabe; 

Sept 2018 

 

 

1-4 oct 

 

 

 

 

 

 

 

8-17 oct 

 

 

 

 

 

 

 

18-26 oct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-identifică literele de mana si de 

tipar în diferite materiale 

 

 

 

 

 

 

 

să  identifice literele de tipar 

și de mână: l, L 

 

 

 

 

 

 

să  identifice literele de tipar 

și de mână: f, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 oct-Ziua 

internationala a 

educatiei 

 

 

 

 

 

 

 

Vacanta  

27 oct-4 noe  
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- să diferențieze 

fonematic sunetul v de 

sunetul f și litera V de 

litera F 

 

 

 

 

 

 

 

- să identifice şi să 

opereze cu literele de 

tipar î/â  si literele de 

mana corespunzatoare   

 

 

 

 

- să  identifice şi opereze 

cu literele de tipar j, J şi 

literele de mână 

corespunzătoare  

 

 

 

 

-ex. de identificare a sunetului „l” în silabe; 

-ex. de asociere a sunetului „l” cu literele „l” şi 

„L”; 

-ex. de exemplificare a unor substantive proprii; 

-ex. de completare a cuv. cu silabe potrivite; 

-ex. de scriere a literelor „l” şi „L”; a silabelor şi 

cuvintelor care conţin aceste litere 

 

-ex. de asociere a sunetului cu litera v-V, f-F 

- ex. de analiză a cuvintelor care conţin sunetele v-

f 

-ex. de scriere si citire a literelor v/f, V, F 

-ex. de citire și scriere a silabelor care conţin 

literele V-F 

-ex. de exemplificare a cuvintelor care au în 

poziție inițială V-F 

(vin-fin, var-far, foc-vor, vă-făr, fes, vas, fel, val, 

vei, fac, fum/ va-ră,  fa-tă, vi-ne, fo-că, va-se, va-

le, fi-re, fi-se, fe-te, ve-sel, ve-nit) 

 

-ex. de stabilire a poziţiei literei î/â în cadrul unui 

cuvânt  

-ex. de recunoaştere a fonemului în grafemul din 

fişe/carte 

-ex. de citire/scriere a literelor î/â, silabelor şi 

cuvintelor care conţin aceste litere (numai litere de 

tipar!) 

-ex. de compunere-descompunere a silabelor care 

conţin literele î/â (în, îs, îl, fân, câmp, mânz, cân-

5-9 noe 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-20 noe 

 

 

 

 

 

 

 

21 -29 noe 

 

 

 

 

 

 

 

3-10 dec 

 

 

 

 

 

-să distingă sunetul v de sunetul f 

și literele v/f   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să identifice literele de tipar si de 

mana  î/â 

 

 

 

 

 

 

- să identifice literele de tipar si de 

mana j/J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 noe  Sfantul Andrei 
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- să  identifice şi opereze 

cu literele de tipar ţ, T şi 

literele de mână 

corespunzătoare 

 

 

 

 

 -să  identifice şi opereze 

cu literele de tipar g, G şi 

literele de mână 

corespunzătoare 

 

 

 

 

 

Recapitulare 

Evaluare formativa 

tă, cân-tec, pâi-ne, câi-ne) 

 

-ex. de alcătuire a propoziţiilor cu cuvinte date 

-ex. de despărţire a propoziţiilor în cuvinte, a 

cuvintelor în silabe 

-ex. de compunere şi descompunere a silabelor 

care conţin J 

-ex. de recunoaştere a fonemului în grafemul din 

fişe/carte/ caiet  de lucru 

-ex. de citire/scriere a literei J mare de tipar 

(joc, jar, joi, joa-că, Ja-na ) 

 

-ex. de alcătuire a propoziţiilor cu cuvinte date 

-ex. de despărţire a propoziţiilor în cuvinte, a 

cuvintelor în silabe 

-ex. de compunere şi descompunere a silabelor 

care conţin ţ/ T 

-ex. de recunoaştere a fonemului în grafemul din 

fişe/carte/ caiet  de lucru 

-ex. de citire/scriere a literelor ţ/T  

 

-ex. de construire corectă a unor enunţuri după 

imagini; 

-ex. de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, 

să conţină sau să se termine cu sunetul „g”; 

-ex. de asociere a sunetului „g” cu literele „g” şi 

„G”; 

-ex. de exemplificare a unor substantive proprii; 

-ex. de completare a cuv. cu silabe potrivite; 

 

 

 

 

11-21 dec 

 

 

 

 

 

 

 

ian 2019 

 

- să  identifice literele de tipar şi 

de mână: ţ /T 

 

 

 

 

 

 

 

-să  identifice literele de tipar și de 

mână: g, G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 dec-13 ian vacanta 

de iarna 

 

 

 

 

 

 

2 febr -10 febr vacanta 

intersemestriala 
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-ex. de scriere a literelor „g/G”,  silabelor şi 

cuvintelor care conţin aceste litere 

-ex. de citire a silabelor, cuvintelor care conţin 

aceste litere, şi a propoziţiilor simple 

-fişe, teste, probe orale 

 

 

Semestrul al II-lea 

Competente  Metode şi mijloace de realizare Perioada Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Observaţii 

 - să  opereze cu literele 

de tipar h, H şi literele de 

mână corespunzătoare 

 

 

 

 

 

 

-  să opereze cu literele 

de tipar x, X şi literele de 

mână corespunzătoare 

 

 

 

 

 

 

-ex. de delimitare a cuvintelor din prop. şi de 

despărţire a acestora în silabe; 

-ex. de identificare a sunetului „h” în silabe; 

-ex. de asociere a sunetului „h” cu literele „h” şi „H”; 

-ex. de exemplificare a unor substantive proprii; 

-ex. de completare a cuv. cu silabe potrivite; 

-ex. de scriere a literelor „h” şi „H”; a silabelor şi 

cuvintelor care conţin aceste litere 

-ex. de scriere a propozițiilor simple 

 

-ex. de delimitare a cuvintelor din prop. şi de 

despărţire a acestora în silabe; 

-ex. de identificare a sunetului „x” în silabe; 

-ex. de asociere a sunetului „x” cu literele „x” şi „X”; 

-ex. de exemplificare a unor substantive proprii; 

-ex. de completare a cuv. cu silabe potrivite; 

-ex. de scriere a literelor „x” şi „X”; a silabelor şi 

cuvintelor care conţin aceste litere 

11-15 febr. 

18-22 febr. 

 

 

 

 

 

 

 

25 febr-1 mart. 

4-8 mart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

identifică literele de tipar 

și de mână: h, H 

 

 

 

 

 

 

 identifică literele de tipar 

și de mână: x, X 
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- să  opereze cu literele 

de tipar k, K  si literele 

de mână corespunzatoare   

 

 

 

Textul 

- să identifice 

caracteristicile unui text  

 

 

 

 

 

 

- să  opereze cu grupul 

ce/Ce 

 

 

 

 

 

 

 

- să  opereze cu grupul 

ci/Ci 

 

 

 

-ex. de scriere a propozițiilor simple 

 

-ex. de stabilire a poziţiei literei „k” în cadrul unui 

cuvânt  

-ex. de recunoaştere a fonemului în grafemul din 

fişe/carte 

-ex. de citire/scriere a literelor „k”, „K”, silabelor şi 

cuvintelor care conţin aceste litere  

-ex. de compunere-descompunere a silabelor care 

conţin literele k/K 

 

-ex. de identificare a titlului, propozițiilor, semnelor 

de punctuație, a majusculelor 

-ex. de citire a cuvintelor, propozițiilor, textelor 

simple(cu ajutor) 

-ex. de identificare a autorului, alineatului, dialogului 

-ex. de analiză a textelor  

-formularea de răspunsuri și întrebări pe marginea 

textelor 

-ex. de scriere a cuvintelor, propozițiilor, textelor 

 

-ex. de alcătuire a propoziţiilor cu cuvinte date 

-ex. de despărţire a propoziţiilor în cuvinte, a 

cuvintelor în silabe 

- ex. de asociere a sunetului cu grupul de litere ce-ce  

-ex. de compunere şi descompunere a cuvintelor care 

conţin grupul ce/Ce 

- ex. de scriere a cuvintelor care conţin grupul de litere 

ce 

11-15 mart. 

18-22 mart. 

 

 

 

 

 

25-29 mart. 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 apr. 

8-12 apr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-19 apr. 

6-10 mai 

 

 

 identifică literele de tipar 

 si de mână k, K 

 

 

 

 

 

identifică un text 

 

 

 

 

 

 

 

identifică grupul ce/Ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identifică grupul ci/Ci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 aprilie-5 mai 

Vacanța de 

primăvară 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3005 
 

 

 

 

 

Recapitulare 

 

Evaluare finală 

- ex. de scriere a literelor, grupurilor de litere, a 

cuvintelor şi propoziţiilor 

 

-ex. de alcătuire a propoziţiilor cu cuvinte date 

-ex. de despărţire a propoziţiilor în cuvinte, a 

cuvintelor în silabe 

- ex. de asociere a sunetului cu grupul de litere ci-ci  

-ex. de compunere şi descompunere a cuvintelor care 

conţin grupul ci/Ci 

- ex. de scriere a cuvintelor care conţin grupul de litere 

ci 

- ex. de scriere a literelor, grupurilor de litere, a 

cuvintelor şi propoziţiilor 

-fişe, teste, probe orale 

 

 

 

 

13-28 mai 

 

29 mai-14 iun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 iunie Ziua 

învățătorului 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Feder M., Zaheu E. (1985), Abecedar pentru şcolile ajutătoare Manual  pentru clasa a II-a, Bucureşti  

Boldan M., (1996), Ghidul pronunţării corecte la copii, Editura Color-Print, Bucureşti    

 Hodicska T., Asbothne Kriston V., (2013), Ghid metodologic petnru utilizarea abecedarului, după metoda Meixner, Pontlab, Tîrgu 

Mureş 

Dumitrescu I., Barbu D., Comunicare in limba romana Manual pentru clasa I, Editura CDPress 
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PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

 

Ed. HUS RAMONA 

 GPP NR 52 ORADEA 

 

   I Date personale: 

Copilul RB este născut in 2009 în Oradea. Prezintă întârziere în dezvoltarea limbajului, întârziere mintală și sindrom 

hiperkinetic, diagnosticate partial si atestate medical partial,deoarece parintii sunt plecați în Italia și de copil se ocupa bunicii materni. 

   II Anamneza:  

Antecedente patologice: Nastere prematura ,al doilea copil din cei doi copii ai familiei. 

Istoricul dezvoltarii: Este crescut de bunici,și provine dintr-o familie ce nu este legal constituita. Prezinta intarziere in dezvoltarea 

limbajului, primul cuvant este rostit in jurul varstei de 2 ani; prezinta agresivitate fizica fata de persoanele cu care intră în contact,la 

frustrari minore sau in relatiile conflictuale din familie. 

Istoricul adaptarii pedagogice: S-a adaptat greu la activitatea si disciplina din gradinită din cauza tulburarilor de comportament 

si de limbaj. 

   III Diagnosticare:  

Examen somatic:Prezinta o dezvoltare staturala, ponderala si toracica normala, situate la limita superioara. 

Examen psihopedagogic: Bine dezvoltat fizic, nu prea ordonat in tinuta vestimentara, inteligenta sub limita normalului. 

Capacitate  slaba la efort in general, de concentrare in special, nu poate urmari activitatea prezentata de educatoare. Oboseste repede si 

nu mai participa la activitate. Trece foarte usor de la activitate la joc si foarte greu invers. Are tulburari de comportament datorate 

sindromului hiperkinetic. Prezinta bradilalie observata printr-o vorbire incetinita, greu de urmarit, ce apare mai frecvent la copiii cu 

nivel scazut de inteligenta. Intarziere in aparitia si dezvoltarea limbajului. 

   IV Recomandari:  
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- Terapie logopedica; 

- Ludotetrapie; 

- Terapie cognitiva; 

- Consilierea parintilor. 

  V Interventie in cadrul gradinitei: 

  Domenii : educarea limbajului, matematica si abilitati practice. 

  Tipul de interventie: 

- dezvotarea abilitatilor cognitive specifice varstei copilului; 

- dezvoltare abilitatilor de comunicare; 

- insusirea unor deprinderi elemntare. 

Cine intrevine in aplicarea programului: 

- educatoarea, 

- parintii. 

Scopul inteventiei: 

– dezvoltarea potentialului cognitive al copilului in vederea integrarii lui in activitatile de tip scolar cat si in grupul de copii. 

Obiective: 

pe termen lung: 

- cresterea nivelului de dezvoltare cognitive prin stimularea corespunzatoare a senzatiilor si perceptiilor; 

- dezvoltarea exprimarii orale, intelegerea si utilizarea corecta a structurilor verbale; 

- cresterea nivelului de dezvoltare motrica. 

pe termen scurt 

- sa realizeze deosebiri si asemanari privind conservarea numarului de obiecte, lungimii, volumului si suprafetei; 

- sa intrebe si sa raspunda la intrebari; 
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- sa ia parte la discutii in grupuri mici; 

- sa ia parte la activitatile de invatare in grup. 

                      Programul de interventie personalizat 

 

 Programul de interventie personalizat are la baza metode si strategii centrate pe copil, in functie de particularitatile lui, pentru 

a crea un mediu care sa favorizeze si sa sprijine invatarea. 

  Tinta 1 Dezvoltarea abilitatilor de comunicare 

   Scopul acestor actiuni este activizarea vocabularului pe baza experientei imediate, cu cuvinte care denumesc obiecte, fiinte si 

fenomene observate, cunoscute, insusiri caracteristice, actiuni, pozitii spatiale, relatii si unele trairi afective. 

  Obiectivele actiunilor sunt conturate raportate la particularitatile prescolarului: 

- sa transmita un masaj simplu in cadrul activitatii de invatare; 

- sa primeasca mesaje, sa indeplineasca actiuni simple; 

     -    sa raspunda adecvat la ceea ce i se spune. 

Avand in vedere importanta deosebita a mediului social in tratarea tulburarilor de limbaj, am cautat sa ma asigur de sprijinul 

familiei in sensul de a-i determina sa-si schimbe atitudinea, sa fie mai afectuosi fata de copil. 

   Am inceput cu baiatul o serie de exercitii pentru: 

-imitarea de sunete sub forma de onomatopee; 

-dezvoltarea auzului fonematic; 

-repetarea unor serii de silabe; 

-exersarea pronuntarii cuvintelor mono-, bi si polisilabice; 

-denumirea unor imagini sau obiecte; 

-formularea de mici raspunsuri la intrebari pe baza unor imagini; 

- povestire libera. 
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In cadrul activitatilor de invatare am asezat copilul in interiorul grupului de copii, peintampinand astfel tendinta de 

automarginalizare ce este prezenta la copiii cu dizabilitati ca urmare a faptului ca se simt neputinciosi sa participle la activitati. Am 

apelat frecvent sa povesteasca ce vede in imagini, cerandu-i sa raspunda la intrebari simple “Pe cine vezi in imagine?”, “Ce face?” 

copiii urmand sa inchege povestioarele sugerate de planse. Dupa fiecare raspuns l-am incurajat ( “Foarte bine!”, “Bravo!”) pentru a-i 

oferi un stimulent.  

   Tinta 2  Terapia cognitiva 

Terapia cognitiva se constituie din actiuni si programe compensatorii care faciliteaza intelegerea lucrurilor, fenomenelor, 

persoanelor si situatiilor de viata. 

Mi-am propus ca prescolarul sa-si fixeze cateva repere specifice stadiului gandirii preoperatorii, respectiv intelegerea 

aspectelor privind conservarea numarului de obiecte, a materiei, lungimii si volumului. 

De exemplu: am luat un numar egal de bile si le-am asezat in doua siruri ca sa observe egalitatea numarului de obiecte. Apoi 

am distantat bilele dintr-un sir si am intrebat copilul unde sunt mai multe bile. In general copilul raspunde ca sunt mai multe in sirul 

mai lung. Asemenea exercitii am lucrat impreuna cu prescolarul si pentru conservarea volumului ( cu ajutorul a doua pahare identice 

cu lichid), pentru conservarea materiei (lucrand cu doua bucati egale de plastilina), pentru conservarea lungimii (cu doua betisoare de 

lungimi egale) sau pentru conservarea suprafetei ( jucandu-ne cu un numar egal de cuburi pe doua suporturi pe care le-am aranjat 

prima data identic, iar a doua oara diferit). 

    Tinta 3 Dezvoltarea motricitatii 

Scopul acestei activitati este ca baiatul sa fie capabil sa realizeze lucrari practice inspirate din viata cotidiana, valorificand 

deprinderi de lucru insusite. 

Obiectivele demersului sunt adaptate la particularitatile prescolarul si anume: 

-sa utilizeze unelte usor de manevrat; 

-sa foloseasca tehnici simple de lucru (asamblare, lipire); 

-sa selecteze materialul necesar temei propuse; 
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-sa verbalizeze actiunile intreprinse. 

De exemplu, o tema la activitatile practice a fost:”Hai sa recunoastem culorile semaforului” si a fost un colaj. Copii au fost 

asezeti la masute, iar prescolarul a fost asezat langa educatoare pentru a primi ajutorul (verbal si fizic) in realizarea miscarilor. Am 

distribuit copiilor materialele necesare (plansa, suport cartonat, aracet, foarfece, coli colorate: rosu, galben, verde; servetele de sters pe 

maini) si am dat indicatiile despre utilizarea lor. Activitatea consta in decuparea cerculetelor colorate ce reprezinta luminile 

semaforuluisi lipirea lor pe suportul de carton pentru a forma semaforul.Pe parcursul activitatii copii primesc sprijin pentru realizarea 

colajului, iar prescolarul lucreaza pe tape mici sub indrumarea educatoarei( ex: “ luam plansa…, o asezam pe masuta…, decupam cate 

un cerculet din fiecare culoare…, acum trebuie sa lipim cercurile colorate, ce culoare are semaforul sus?...) Pentru fiecare etapa 

realizata, copilul primeste stimulente verbale si poate fi dat si ca exemplu celorlalti copii.  

   Tinta 4  Consilierea parintilor 

Am considerat ca este necesara colaborarea cu familia tocmai pentru ca am inteles neputinta familiei si dezamagirea acesteia in 

fata dificultatilor copilului dea indeplini sarcini si de a se integra in grupul de copii. 

Prin discutii, explicatii si exemplificari i-am ajutat pe parinti sa intaleaga ca modul in care gandesc ei despre implinirea 

copilului lor in viata, va determina maniera in care isi vor educa copilul si ii va inocula acestuia o anumita imagine desine. Am 

subliniat ca parintele trebuie sa fie un bun ascultator, sa fie flexibil, realist si sa colaboreze cu acesta pentru a-i intelege problemele si 

a-l ajuta. 

Parintii au inteles ca prin rabdare, intelegere si incurajare pot ajuta copilul sa treaca peste inhibitii si sa execute activitati la care 

intampina dificultati. 

Am reusit sa determin imbunatatirea relatiei mamei cu copilul, prin acordarea de timp si mai multa întelegere. 

   VI Concluzii 

Programul de interventie personalizat presupune colaborarea in echipa, formata din educatoare, psiholog, logoped, familie, toti 

cei implicati in activitatile desfasurate de copil pe parcursul unei zile, pentru a sustine si integra colpilul in comunitate. 
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Insa, in urma interventiilor educative, am reusit sa realizez un progres favorabil prin ameliorarea tulburarilor de limbaj. 

Aceasta a fost un factor de favorizare a dobandirii achizitiilor specifice varstei copilului.  
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Înv. primar Mărăcineanu Rodica 

Școala Gimn. ”Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, Buzău 

Nume şi prenume B. D.I. 

Şcoala Gimn. .................. 

Clasa a III-a 

Echipa de lucru: 

1. cadru didactic… 

2. profesor de sprijin... 

I. Informaţii susceptibile în influenţarea procesului de învăţare: 

Informații sociale: Este integrat în colectivul clasei, este timid, introvertit. 

Informații familiale: Face parte dintr-o familie organizată, părinții au o atitdine pozitivă față de școală și își susțin copilul în 

îndeplinirea sarcinilor școlare. 

Informaţii psihologice: Coeficient intelectual redus, dislalie 

Întârziere în achizițiile intelectuale în perioada vârstei de la 0-7 ani. Dificultățile de învățare apar pe fondul deficienței de care suferă 

elevul. 

Informaţii medicale: Starea de sănătate fizică nu împiedică procesul de învățământ. 

Aşteptările şi dorinţele familiei : Îşi doresc să dobândească o mai bună autonomie personală. 

II. Rezultatele evaluării complexe : 

Puncte tari (potenţial) ale elevului : 

- Frecventează cu regularitate cursurile școlare. 
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- Este susținut de familie în rezolvarea sarcinilor didactice. 

Dificultăţile cu care se confruntă elevul : 

- Dificultăți în rezolvarea sarcinilor didactice. 

- Scrie după dictare cu frecvente omisiuni su confuzii între litere în ritm lent; 

- Dificultăți la despărțirea cuvintelor în silabe 

- Citește cu dificultate un text la prima vedere; 

- Dificultăți în desprinderea de informații esențiale dintr-un mesaj citit sau scris(text citit personal) 

- Dificultăți în înțelegerea și rezolvarea problemelor logico-matematice,raționament matematic deficitar consecutiv deficienței psihice. 

- Manifestă dificultăți majore în concentrarea atenției voluntare; 

III. Obiective vizate(Semestrul I) 

A. Domeniul/aria curriculara/disciplina LIMBA ROMÂNĂ 

2 

1. Să citească un text pe care să îl povestească apoi oral; 

2. Să găsească la cuvinte date înțeles asemănător sau înțeles opus; 

3. Să formuleze oral și în scris, propoziții, cu cuvinte date; 

4. Să despartă corect cuvintele în silabe , oral și scris; 

5. Să scrie corect ortogramele limbii române; 

6. Să alcătuiască un text scurt cu o temă dată. 

Sarcini de lucru/activitati/strategii didactice: 

a. Personalizate: observația, explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, jocul. 

b. Materiale distributive și demonstrative:planșe suport, tablă, cărți de povești, fișe de lucru, caiet de lucru, manualul de limba română. 
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c. realizate in comun (frontal).: observația, explicația, demonstrația, lucrul în echipă 

B. Domeniul/aria curriculara/disciplina MATEMATICĂ 

1.Să citească și să scrie nuere în concentrul 0-10000; 

2. Să efectueze adunări și scăderi, înmulțiri și împărțiri în limitele 0-1000; 

3. Să rezolve exerciții respectând ordinea efectuării operațiilor; 

4. Să rezolve probleme cu cel mult două operații. 

Sarcini de lucru/activitati/strategii didactice: 

d. personalizate: observația, explicația,exercițiul, convorbirea, jocul, demonstrația, problematizarea. 

e. realizate in comun (frontal):. observația, explicația, demonstrația, lucrul în echipă 

IV. Evaluare 

1. Sumativă (semestrul I), data.........................rezultatele evaluării 

Limba română: O1 – atins parțial; O2 – atins parțial; O3 – atins parțial; O4 – atins; O5 -atins; O6 – atins parțial 

Matematică: O1 – atins; O2 – atins; O3 – atins; O4- atins parțial 

Revizuiri/obiective vizate (semestrul II) 

Limba română: Se reiau O1, O2, O3, O4 pentru atingerea lor până la sfârșitul anului școlar. Se consolidează O5; Se lucrează pentru 

atingerea O6. 

Matematică: Se consolidează O1, O2, O3. Se lucrează pentru atingerea O6. 

2. Sumativă (final de an scolar),data...................................recomandări: 

Obiectivele propuse au fost atinse. Se recomandă pentru anul viitor, Plan de intervenție personalizat precum și terapie educațională 

integrată cu profesor de sprijin.
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (PIP) 

Profesor pentru învățământul primar – Bor Mariana 

Școala Gimnazială Nr. 4  Bistrița 

 

 

Numele elevului: C. A. N. 

Data naşterii:  

Domiciliul:  

Clasa: a IV-a  

Echipa de lucru:  Profesor pentru învățământul primar …   / Profesor itinerant … 

Probleme cu care se confruntă elevul : probleme de comportament opozant, dificultăți de învățare, 

retard curricular: motivație școlară scăzută, deficit atențional. A.... are IQ 89, ceea ce reprezintă intelect 

normal. Domeniile cele mai slab dezvoltate sunt memorie și învățare care corelează cu performanțe 

școlare slabe și resurse limitate pentru rezolvarea de probleme (conform certificatului de orientare 

școlară nr.600 din 23.11. 2016).  

 

Dificultăți de citire și de înțelgere a unui text de dimensiunile recomandate de programa 

școlară (700 de cuvinte). Elevul citește greoi un text, cu opriri, fără fluență specifică vârstei, fără intonție 

adecvată, încă nu are un ritm propriu de citire. Deprinderile de citire activă și conștientă sunt deficitare: 

se orientează cu greu în text la utilizarea procedeelor de citire selectivă, percepe cu greutate sensul 

cuvintelor necunoscute, reproduce cu difucultate explicația noilor achiziții verbale și le utilizează greu 

sau chiar defectuos în contexte lingvistice noi, nu înțelege succesiunea întămplărilor sau atribuie greșit 

replicile personajelor, nu reușește să extragă informații esențiale dintr-un fragment/text citit.  

Dificultăți de scriere. Elevul are lacune în scrierea corectă (la dictări uzuale centrate pe semne 

de punctuație sau ortograme nou învățate, la transcrieri simple de text apar erori – omitere de litere, 

așezare defectuoasă în pagină, scrierea cu literă mică a substantivelor proprii, utlizarea incorectă a 

semnelor de punctuție-, formularea corectă a unor răspunsuri la întrebări ce vizează înțelegerea unui text 

citit). Menționez că ritmul de scriere este scăzut, elevul având nevoie de timp suplimentar pentru a copia 

sau pentru a finaliza sarcini simple de activități de scriere. 

Dificultăți de exprimare orală. Exprimarea elevului este greoaie, se exprimă în propoziții 

sărăcăcioase, nu oferă detalii, adesea exprimarea este neclară, vagă (lipsesc indicatorii pentru aspectele 

de bază ale mesajului: cine? ce? cum? de ce?), este incorectă, elevul face frecvent dezacorduri între 

subiect și predicat, argumentează un răspuns prin pseudo-argumente (exemplu: „Îmi place personajul x 

pentru că este preferatul meu.” sau „Facem operația de adunare pentru că este adunare.”)
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Perioad

a de 

interve

nție 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode și mijloace de 

realizare 
Activități Obiective 
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u
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2
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Evaluri orale prin 

probe orale 

-formularea de 

răspunsuri la întrebări 

-relatarea unor 

întâmplări imaginate 

sau trăite 

-evaluarea prin probe 

practice, jocuri de rol 

-soft educaținonal 

-întăriri pozitive 

-observarea curentă 

individuală 

(observarea 

sistematică a 

comportamentului) 

-aprecieri verbale 

-fișe de consemnare a 

progresului 

-probe de lucru în 

pereche, discuții 

colective 

-evaluarea în pereche, 

-Înțelge din contex sensul 

unor cuvinte și expresii 

uzuale. 

-Se exprimă corect, logic și 

gramatical în enunțuri 

clare. 

-Alcătuiește texte orale 

scurte pe baza imaginilor 

sau a unor întrebări de 

sprijin. 

-Realizează acordul 

gramatical între subiect-

predicat, substantiv-

adjectiv. 

-Precizează ordinea logică 

a cuvintelor în enunț sau a 

momentelor dintr-o 

narațiune. 

-Realizează legătura cauză-

efect, problemă-soluție. 

 

-explicația, conversația, 

ordonarea cuvintelor în 

enuțuri, ordonarea 

momentelor unei 

povestiri cu ajtorul 

imaginilor și a 

cuvintelor de sprijin: 

mai întâi, apoi la final 

-

rezumarea/esențializarea 

întâmplărilor dintr-o 

narațiune cu întrebări de 

sprijin, povestirea 

narativă 

-metode ale gândiri 

critice (cele cinci 

întrebări, explozia 

stelară, formularea de 

răspunsuri punctuale la 

întrebări) 

-relatarea unor 

experiențe personale, a 

unor întâmplări trăite 

-activități de dezvoltare a 

limbajului oral prin alcătuire de 

răspunsuri la întrebări, de 

propoziții îmbogățite gradual, de 

scurte texte 

-exerciții de alcătuire orală a 

unor scurte texte după imagini, 

cu întrebări de sprijin, de relatare 

a unor întâmplări trăite sau 

imaginate 

-activități de 

povestire/repovestire a unui text 

citit/audiat 

-activități de ordonare a 

cuvintelor în propoziții, de 

ordonare logică a unor secvențe 

narative 

-jocuri de rol, dialoguri, 

dramatizarea unor secvențe 

narative 

1.Ameliorarea 

capacității de 

exprimare 

orală 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3017 
 

autoevaluarea 

 

-imagini, fișe de lucru, 

soft educațional, caiet 

de lucru, manual  

-soft educaținonal 

-întăriri pozitive 

-observarea curentă 

individuală 

(observarea 

sistematică a 

comportamentului) 

-aprecieri verbale 

-fișe de lucru de tipul 

„Cuvântul zilei” 

-probe scrise 

-fișe de lucru, caiet de 

lucru 

-evaluarea în pereche, 

autoevaluarea 

 

-Explică sensul unor 

cuvinte necunoscute uzuale 

prin raportarea la contex.  

-Utilizează dicționarul 

pentru explicarea unor 

cuvinte necunoscute mai 

puțin întâlnite. 

-Integrează în enunțuri 

corecte, logice, cuvintele 

necunoscute. 

-Alăcuitește scurte texte 

folosind cuvinte noi și 

expresii frumoase. 

-Îmbogățește gradual 

enunțuri simple, 

sărăcăcioase. 

-Găsește sinonime sau 

antonime pentru cuvinte 

date. 

-Formulează enunțuri cu 

sensuri diferite ale 

aceluiași cuvânt 

(omonime). 

-Formează familia de 

cuvinte a unui cuvânt dat. 

-explicația, exercițiul, 

conversația, 

demonstrația 

-metoda cadranelor 

-exercițiul de 

recunoaștere, 

completare, alegere 

duală 

-eseul de 5 minute, 

alcătuirea de 

enunțuri/texte scurte 

-întocmirea 

dicționarului unui text 

-problematizarea 

-reprezentarea prin 

desen 

-jocul de rol 

-aplicații din manualul 

digital 

 

-Exerciții de sinonimie, 

antonimie și omonimie pe 

vocabularul uzual 

-Exerciții de utilizare a 

cuvintelor noi în propoziții scurte 

-Completarea periodică a fișei 

„Cuvântul zilei” 

-Exerciții de scriere corectă a 

achizițiilor noi de limbaj 

-Reprezentarea noilor cuvinte 

prin desene 

-Exerciții de pronunție și scriere 

corectă a cuvintelor necunoscute 

-Identificarea într-un text a unor 

cuvinte necunoscute și explicarea 

acestora prin raportarea la 

context 

-Utilizarea dicționarului și a dex-

ului online pentru explicarea 

sensului unor cuvinte 

-Determinarea familiei de 

cuvinte a unui cuvânt dat prin 

diferite miljoace (prefixare, 

sufixare, schimbarea valorii 

gramaticale, diminutivare sau 

augumentare) 

2.Activizarea 

și îmbogățirea 

vocabularului 
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-soft educaținonal 

-întăriri pozitive 

-observarea curentă 

individuală 

(observarea 

sistematică a 

comportamentului) 

-aprecieri verbale 

-fișe de lucru 

-probe scrise/probe 

orale 

-fișe de lucru, caiet de 

lucru 

-compuneri, hărți 

realizate, documente 

de portofoliu 

-evaluarea în pereche, 

autoevaluarea 

 

-Citește în ritm propriu, 

fluent, expresiv, conștient 

texte de dimensiuni 

recomandate (700 de 

cuvinte). 

-Citește activ un text, 

utilizând diferite procedee 

de citire activă și 

conștientă. 

-Identifică în texte literare 

narațiunea,  descrierea, 

dialogul. 

-Motivează logic 

răspunsurile la întrebări 

care solicită oferirea de 

argumente/dovezi din text. 

-Identifică într-un text 

dialogat replica 

personajului și intervenția 

povestitorului. 

-Desprinde 

elemente/aspecte esențiale 

de detaliu dintr-un mesaj 

scris. 

-Transcrie corect un text, 

cu respectarea normelor de 

punctuație, ortografie 

(scrierea cu literă mare a 

titlului și a substantivelor 

-conversația, explicația, 

exercițiul, demonstrația 

-jurnalul cu dublă 

intrare, jurnalul de 

lectură 

-portofolii tematice 

-tehnici de esențializare 

și rezumare (cuvinte-

cheie, simboluri pentru 

fragmente, harta ideii 

principale, repovestirea, 

harta textului, harta 

personajelor) 

-metode și procedee de 

lectură activă și 

conștientă 

-metode ale gândirii 

critice (ciorchinele, 

lectura predictivă, 

știu/vreau să știu/am 

învățat, tabelul T, linia 

valorii, argumentarea, 

eseul de 5 minute, 

cvintetul) 

-aplicații din manualul 

digital 

 

CITIT: 

-acitivități variate de citire 

(citirea cu voce tare, citirea în 

gând, citirea șoptită, citirea 

selectivă, citirea pe roluri, citirea 

cu scopul identificării cuvintelor 

necunoscute sau a unor detalii 

narative esențiale: locul acțiunii, 

timpul acțiunii, personajele, 

cauza, efectul, problema, soluția) 

-strategii de lectură activă 

(lectura cu creionul în mână, 

harta textului, harta personajelor, 

metoda SINELG, știu/vreau să 

știu/am învățat) 

-activități de extragere a 

detaliilor dintr-un text narativ, 

liric sau informatic (harta ideii 

principale, evidențierea 

cuvintelor-cheie, ciorchinele, 

map-minding, explozia stelară, 

lista celor cinci întrebări) 

-activități de realizare a unui 

portofoliu de lectură care să 

cuprindă: fișe de lectură, fișe de 

jurnal dublu/jurnal de lectură, 

caracterizări/desene ale 

personajelor literare) 

SCRIS: 

3.Îmbunătățir

ea capacității 

de scris-citit 
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proprii, scrierea corectă a 

cuvintelor cu mp, mb, 

vocală dublă, un i/doi i, trei 

i, cu x, cu grupurile de 

litere învățate și de așezare 

în pagină (centrarea 

titlului, alineatele). 

-transcrieri frecvente pentru 

ameliorarea deprinderilor de 

scriere și a ritmului de lucru 

-dictări 

-formularea corectă în scris a 

întrebărilor și răspunsurilor 

despre un text sau o temă dat 

-formularea de propoziții cu 

respectarea normelor de 

punctuație și ortografie învățate. 

-activități de redactare a unor 

texte scurte (scriere imaginativă 

– compunere cu cuvinte/întrebări 

de sprijin, compunere după 

imagini/șir de imagini; scriere 

funcțională-biletul, scrisoarea, 

felicitarea, cartea poștală, afișul, 

e-mailul) 

-listarea trăsăturilor fizice sau 

morale ale personajelor literare 

utilizând metoda „inside/outside” 

-exercițiul, explicația, 

demonstrația, 

problematizarea, 

algoritmul operațional 

-reprezentarea prin 

desen a datelor unei 

probleme 

-diagramele WENN 

-Scrie corect cu litere sau 

cifre numerele de la 0 la 10 

000. 

-Ordonează crescător sau 

descrescător numerele. 

-Identifică numerele pare 

sau impare dintr-un șir. 

-Determină numere după 

-exercițiul, algoritmul 

operațional, conversația, 

explicația, reprezentarea 

prin desen a datelor unei 

probleme, demonstrația, 

problematizarea 

-fișe de lucru cu 

exerciții și probleme, 

-utilizarea abacului în formarea 

noțiunilor de număr în concentrul 

0-10 000, a organizatorilor 

grafici de sprijin pentru 

formarea, citirea și scrierea 

numerelor naturale până la 10 

000 

-însușireaa prin joc a cifrelor 

4.Dezvoltarea 

abilităților 

matematice de 

calcul și de 

rezolvare de 

probleme 
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-tehnici de memorare 

logică 

-jocuri didactice 

-proiecte practice 

(contruirea unui abac 

din materiale 

neconvenționale, a 

unor corpuri 

geometrice din 

chibrituri și plastilină) 

-evaluări orale 

-evaluări scrise (fișe de 

lucru, de muncă 

independentă, teste de 

evaluare) 

-soft educaținonal 

-întăriri pozitive 

-observarea curentă 

individuală 

(observarea 

sistematică a 

comportamentului) 

-aprecieri verbale 

-evaluarea în pereche, 

autoevaluarea 

 

criterii simultane simple. 

-Efectuează operații simple 

de adunare, scădere fără și 

cu trecere peste ordin până 

la 10 000 și înmulțiri și 

împărțiri până la 100. 

-Calculează corect un șir 

de maximum 4 operații 

prin respectarea ordinii 

efectuării acestora. 

-Efectuează proba 

operațiilor. 

-Află numărul necunoscut 

din operațiile studiate, prin 

metoda balanței sau 

utilizând terminologia 

matematică. 

-Rezolvă probleme cu 1-2 

operații aritmetice. 

-Reprezintă prin desens 

fracții cu numitor mai mic 

decât 10. Compară două 

fracții cu același numitor. 

-

Numește/construiește/dese

nează elemente de 

geometrie, figuri 

geomerice și corpuri 

geometrice. 

caietul de lucru, manual 

-fișe de muncă 

diferențiată, fișe de 

muncă independentă 

-abacul, suporturi 

intutive pentru 

probleme, desene, 

imagini, planșe 

didactice 

-utlizarea softurilor 

educaționale 

-aplicații din manualul 

digital 

-proiectul individual sau 

de grup 

-munca în pereche 

 

romane: I, V, X. 

-exersarea algoritmilor de calcul 

(adunări și scăderi fără și cu 

trecere peste ordin până la 

10000, înmulțiri de tipul UxU, 

ZUxU, SZUxU, împărțiri la o 

cifră) 

-activități de recuperare și 

amelioarea a algoritmilor de 

înmulțire și împărțire exactă în 

concentrul 0-100 

-exerciții de aflare a numărului 

necunoscut din operații simple de 

adunare, scădere, înmulțire, 

împărțire 

-rezolvarea de șiruri simple de 

operații de adunare, scădere, 

înmulțire, împărțire (cu 

maximum 4 numere) 

-efectuarea ordinii operațiilor 

într-un șir de maximum 4 

operații/maximum 2 paratenze 

rotunde) 

-rezolvarea de probleme prin 1-2 

operații cu suport intuitiv 

(desene, cod de culori, 

evidențierea cuvintelor-cheie, 

discriminarea 

informațiilor/datelor cunoscute 
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-Află perimetrul unui 

poligon. 

-Utilizează unitățile de 

măsură/multiplii/submultip

lii, fără transformări, în 

operații și probleme. 

-Reprezintă și interpretează 

date/informații din tabele și 

grafice. 

-Rezolvă probleme simple 

extragând date din tabele și 

grafice. 

 

 

de cele necunoscute) 

-reprezentarea fracțiilor simple 

prin desene (1/2, 1/3, 1/4, 1/10) 

și utilizarea terminologiei corecte 

-exerciții de 

recunoaștere/numire/construcți a 

unor elemente de geometrie 

(punct, linie dreaptă/curbă/frântă, 

semidreaptă, segment) și a 

figurilor geometrice (pătrat, 

triunghi.dreptunghi, cerc) 

-probleme simple de aflare a 

perimetrului unui poligon 

-identificare și numirea unor 

corpuri geometrice (cilindru, 

con, sferă, cub, paralelipiped) 

-însușirea unităților principale de 

măsură, a multiplilor și 

submultiplilor pentru lungime, 

masa corpurilor, capacitatea 

vaselor, valoare, timp  

-efectuarea de transformări și 

operații cu unitățile de măsură 

(fără transformări) în limita 

posibilităților (anticip că elevul 

nu își va putea însuși 

transformările) 

-activități de interpretare sau 

reprezentare a datelor într-un 
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tabel (rând, coloană, celulă) sau 

în grafice, extragerea 

informațiilor și efectuarea de 

operații simple cu  aceste date 

-probe de evalure orală 

-chestionare de 

satisfacție 

-aprecieri verbale 

-observare sistematică 

a comportamentului 

-întăriri pozitive 

-probe individuale 

-recompensare 

simbolică sau 

nonconvențională 

-Se orientează și se 

deplasează singur în spațiul 

școlii (sala de sport, 

cabinetul de sprijin, 

cabinetul medical). 

-Are capacități 

organizatorice în clasă (își 

menține ordinea pe bacnă, 

își păstrează lucrurile în 

ordine în ghiozdan și în 

dulap, plasează corect 

fișele de lucru în folii și în 

portofoliile potrivite, are 

grijă de obiectele 

personale). 

-Este punctual la școală, 

predă la timp o lucrare/un 

proiect realizat. 

-Își îndeplinește atribuțiile 

primite în clasă (elev de 

serviciu, responsabil cu 

adunarea fișelor de lucru și 

a caietelor, reponsabil cu 

rândul etc.). 

-Vine cu teme pregătite, își 

-jocuri de rol, joc cu 

marionete 

-jocuri în pereche sau de 

grup 

-metode ale activității 

de grup (metoda 

cadranelor, mozaic, 

vasul spart, citirea în 

lanț, citirea pe roluri) 

-modelarea 

comportamentală 

-fișe de muncă 

indepedentă 

 

-activități individuale cu sarcini 

simple de învățare 

-strategii de studiu individual 

(căutarea de informații, 

lectura/memorarea/transcrierea 

etichetelor explicative, scrierea 

regulilor și a exemplelor, notarea 

schiței lecției, realizarea 

ciorchinelui, lectura în gând, 

exerciții de transcriere) 

-stimularea autoevaluării și 

autocorectării  

 

5.Formarea și 

dezvoltarea 

unor 

deprinderi  de  

muncă/activita

te individuală 
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recuperează temele 

nefăcute la timp. 

-evaluarea prin probe 

practice, orale 

-jocuri de rol 

-observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevului 

-discuții cu colegii 

-întărirea pozitivă 

-extincția 

comportamentelor 

indezirabile 

-Crește frecvența 

comportamentelor adecvate 

(soilictă, întreabă folosind 

formule de politețe). 

-Își adaptează comunicarea 

la partenerul de dialog. 

-Își manifestă adecvat 

emoțiile. 

-Gestionează echilibrat 

emoțiile negative. 

-Utilizează formule 

asertive pentru rezolvarea 

conflictelor. 

-modelarea 

comportamentală 

-fișe cu imagini 

-exerciții de imagerie 

dirijată 

-jocuri de socializare și 

relaționare pozitivă 

-problematizarea 

-exersarea 

comportmentelor în 

mediul real 

-utilizarea jocurilor pe 

computer 

-întărirea 

comportamentelor 

adecvate 

-exersarea abilităților de 

relaționare adecvată în grupul de 

elevi și cu adulții (formularea de 

cereri, utilizarea formulelor 

adecvate) 

-activități pentru exprimarea și 

exersarea adecvată a emoțiilor 

 

6.Optimizarea 

abilităților 

socio-afective 

în cadrul 

grupului de 

elevi și cu 

adulții 
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Dificultăți de atenție și memorie. Elevul își pierde ușor atenția, pierde firul narativ al unei 

lecturi citite în lanț de către elevii din clasă, nu urmărește până la capăt instrucțiuni de învățare (la toate 

disciplinele), uneori rămâne în urmă și este foarte ușor disturbat de distractori din mediul extern sau se 

adaptează greu secvențelor alternative ale activităților din centre din cauza slabei atenții distributive. 

Discalculie și dificultăți de raționament matematic. Elevul își însușește cu dificultate 

deprinderi elementare de calcul matematic, utilizează algoritmi de adunare și scădere fără trecere peste 

ordin până la 1000, dar nu și cu trecere peste ordin, are lacune în algoritmii de înmulțire și împărțire cu 

numere de la 0 la 100, deși au fost utilizate la clasă metode suplimentare/nonconvenționale). Are 

dificultăți în asocierea expresiilor matematice (cu x mai mult/mare, cu x mai/mic, de x ori mai mare/mai 

mic, cu cât e mai mare/mai mic) și operațiile matematice aferente, nu utlizează corect terminologia 

matematică în rezolvarea de probleme de numerație (par, impar, distinct, identic, consecutiv), de aflare a 

unui număr necunoscut (termen, sumă, descăzut, diferență, factori, produs, deîmpărțit, împărțitor, cât) 

sau de probelme cu mai mult de 2 operații, nu procesează corect datele unei probleme, are dificultăți în a 

identifica cuvintele-cheie în cerințele exercițiilor sau enunțurile problemelor, discriminează greoi 

datele/informațiile cunoscute de cele necunoscute. 

Deprinderi de lucru independent scăzute. În activitățile individuale se descurcă anevoie, lent, 

trage de timp, nu se încadrează în timp.  

Imagine negativă de sine. Deși elevul s-a integrat în colectivul de elevi al clasei încă de la 

mutarea sa în clasa  a III-a de la o altă unitate școlară din oraș  și are o stimă de sine scăzută. Are 

comportamente sociale, se joacă împreună cu colegii, comunică și colaborează la activitățile de grup. 

Rezultatele slabe obținute la evaluări îl demobilizează, nu îl motivează pentru a susține un efort mai 

mare de învățare.   

 

 Priorități pentru perioada:  

  Structura programului de intervenție personalizat: 

Evaluarea periodică:  

✓ evaluare formativă, pe parcursul unităților de învățare; 

✓ evaluare sumativă, la finele unor unități de învățare; 

✓ evaluare semestrială; 

✓ evaluarea anuală. 

Obiective realizate: 

✓ Ameliorarea capacității de exprimare orală; 

✓ Activizarea și îmbogățirea vocabularului; 

✓ Îmbunătățirea capacității de scris-citit; 

✓ Dezvoltarea abilităților matematice de calcul și de rezolvare de probleme;  

✓ Formarea și dezvoltarea unor deprinderi  de  muncă/activitate individuală;  

✓ Optimizarea abilităților socio-afective în cadrul grupului de elevi și cu adulții.  

Dificultăți întâmpinate: 

✓ ritm lent asmiliare/achiziție cognitivă, de executare a sarcinilor de învățare; 

✓ independență redusă, autonomie personală deficitară; 
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✓ gândire rutinieră, non-creativă; 

✓ lipsa motivației pentru învățare; 

✓ neefectuarea temelor primite, neaducerea materialelor necesare diferitelor activități și proiecte; 

✓ neîncadrarea în timp, capacitate organizatorică slabă.  

Metode cu impact ridicat: 

✓ pozitiv: întăriri pozitive individuale (aprecieri verbale, aprecieri scrise), recompense sociale 

(integrarea în activități de grup și proiecte), recompense necovenționale (stimulenți vizuali, 

diplome, puncte), evaluări formative, probe de evaluare orală (memorarea/recitarea unui scurt 

text în versuri, formularea de răspunsuri cu sprijin, povestirea unuit fragment de text cu spijinul 

întrebărilor), participarea la concursuri art-creative, explicația, demonstrația; 

✓ negativ: activitate individuală, evaluări sumative (la finele unităților de învățare), dictări. 

Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutic (în funcție de rezultatele evaluărilor 

periodice): 

✓ semestrial; 

✓ la sfârșitul anului școlar. 

Recomandări particulare: 

✓ primirea unor activități/fișe diferențiate care să contribuie la eliminarea lacunelor din cunoștințe 

și deprinderi (reducerea volumului de aplicații/exerciții, exerciții-itemi de nivel minim sau 

mediu) 

✓ realizarea de activități de ameliorare și recuperare (transcrieri, formularea de răspunsuri la 

întrebări care vizează conținutul de idei al unui text, calcule simple bazate pe algoritmii 

operaționali învățați, probleme cu 1-2 operații artimetice); 

✓ întâlniri frecvente cu părinții copilului pentru a discuta despre rezultatele evaluărilor și progresul 

realizat; 

✓ sprijinirea elevului în cadrul orelor de curs (limba și literatura română, matematică) de către 

profesorul de sprijin. 

Rolul și modul de implicare a părinților în program: 

✓ Mențin comunicarea în mod regulat cu cadrele didactice. 

✓ Participă la ședințele periodice cu părinții și la întâlnirile individuale de consiliere.  

✓ Asigură suportul financiar/material și emoțional pentru copil. 

✓ Sprijină copilul în realizarea sarcinilor de învățare (organizarea unui program punctual de 

învățare acasă, pregătirea ghiozdanului, pregătirea materialelor și informațiilor pentru anumite 

proiecte individuale sau de grup). 

✓ Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale și a deprinderilor de muncă intelectuală 

independentă.  
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT (PIP) 

                                       Prof.înv. primar, Lupșa Adela 

                                  Șc. Gim. Negru Vodă, Pitești 

Numele și prenumele beneficiarului: I. A. T. 

Data și locul nașterii: X, Tîrgoviște, jud Dâmbovița. 

Domiciliul: X 

Școala/Instituția: Şcoala Gimnazială  "Negru Vodă”, Piteşti, clasa  pregatitoare  

Echipa de lucru: Profesorii de la clasă 

Nr. certificat COSP: 3582/16.10.2019 

Date generale.  

Elevul prezintă  tulburări  specifice de dezvoltare a abilităților școlare , tulburări de vorbire, 

dificultăţi de învăţare. 

Din punct de vedere social: elevul  este   integrată în colectivul clasei, prezintă comportament 

adecvat ȋn relaţiile cu grupul de egali și cadrele didactice.  

Aspecte educaționale  În urma evaluării iniţiale s-a constatat că elevul cunoaște numerația (0-10), 

numără crescător si descrescător, stabilește corespondeța între elementele unei mulțimi.  Identifică  

culorile și principalele forme geometrice. In ceea ce privește comunicarea verbală, folosește un 

limbaj corect in situații curente și reacționează corect în situații cunoscute/necunoscute. Folosește 

gesturi pentru a-și face cunoscute intențiile, citește  cuvinte simple scrise cu litere de tipar, cunoaște 

zilele săptămanii si anotimpurile, orientarea temporo- spațială este adecvată. Înțelege mesajul citit, 

face propoziții cu sens 

Perioada de implementare: An școlar 2020-2021 

Domeniile /ariile principale de intervenție  

1. Consiliere psihopedagogică 

2. Stimulare cognitivă 

3. Disciplinele Studiate 

4. Matematicășiexplorarea mediului 

5. Dezvoltare personala 

6. Muzică și mișcare 

7. Arte vizuale și abilități practice 

8. Limba engleză 

9. Religie 

10. Educație fizică și sport 
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Obiective generale ale intervenţiei  

- integrarea școlară și socială 

- stimulare cognitivă 

- consiliere psihologică a copilului și familiei 

 

Obiective specifice ale intervenţiei 

(fiecare   membru al echipei de lucru  stabilește obiectivele specifice) 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

9. Consiliere psihopedagogică 

 

Emoțional și comportamental – activități la nivelul clasei de elevi organizate de profesorul din cabinetul de asistență psihopedagogică 

 

Obiective specifice: 

O1. Autocontrolul (managementul emotiilor): controlul impulsurilor, managementul furiei, maniei, dorinta de adevar, constiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea, 

disciplina. 

O2. Formarea, dezvoltarea şi menţinerea ratei de manifestare a comportamentelor prosociale la elevii clasei (a oferi ajutor, a împrumuta, a-şi accepta şi tolera 

colegii, a colabora, a ierta, a-şi cere iertare, a adresa laude, a se încuraja reciproc, a consola.); 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si instrumente de 

evaluare 

O1 ”Cum ai arăta dacă te-ai 

transforma într-un monstru” 

interactiune de grup: 

provocari, dialog, 

dezbateri, tehnici de 

relaxare. 

O oră în luna 

noiembrie 

Elevii reușesc să facă 

diferența între senzație, 

gând, comportament 

Chestionar de feed-back 

O2 „Blazonul meu/diploma mea” Interactivitate, exercitii 

de autocunoastere și 

acceptare reciprocă 

O oră în luna 

decembrie 

Elevii împart obiecte și 

împãrtãșesc experiențe 

cu colegii; 

Chestionar de feed-back 

 

10. Activităţi de ȋnvăţare, stimulare cognitivă desfășurate de către profesorul de sprijin  

O1. Înţelegerea semnificaţiei mesajelor orale  

O2. Identificarea informaţilor esenţiale din texte simple  

O3. Dezvoltarea vocabularului  

O4. Dezvoltarea abilităţilor de citire/scriere  

O5. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 -10  

O6. Rezolvarea de  probleme care presupun o singură operaţie (adunare/scădere) 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3029 
 

Obiective Conţinuturi Metode şi mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii minimale 

de evaluare a 

progresului 

Metode şi 

instumente de 

evaluare 

 

  O1 

 

  O2 

 

 

 

 

 

 

 

   O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   O4 

 

 

-ex. de ascultare si confirmare a mesajului ascultat 

-formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un 

text ascultat 

-identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul 

audiat 

-formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul 

audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce 

cauză?, Cu ce scop?” etc.) 

-relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul 

audiat 

 

-exerciţii de alcătuire de propoziţii cu cuvinte şi 

expresii date 

-exerciţii de conversaţie pe teme cunoscute 

-ȋnvăţarea sensului unor cuvinte/expresii noi 

-exerciţii de găsire a cuvintelor cu sens asemănător/opus 

pentru cuvinte date 

 

 -exerciţii de citire pe silabe a cuvintelor,exerciţii de 

completare a cuvintelor lacunare de sub ilustraţii cu litera, 

silaba sau grupul de litere învăţate în vederea citirii lor; 

realizarea unor exerciţii variate de citire: citire cu şi fără 

model;citirea coloanelor/ şirurilor de cuvinte despărţite în 

silabe sau integral; citirea în lanţ a cuvintelor; citirea 

cuvintelor sau combinaţiilor scrise pe tablă / planşe, sub 

formă de joc; 

-exerciţii de scriere a silabelor şi cuvintelor 

cu literele învăţate; exerciţii – joc pentru: 

 identificarea literelor; alcătuirea de silabe; 

 completarea unor cuvinte lacunare; despărţirea cuvintelor în 

 

-Conversaţia 

- Joc didactic 

-Activitatea directă 

 - Diverse materiale 

didactice 

 

 

 

-Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

-Planșe 

 - Caiete de lucru 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

-Planșe 

 - Caiete de lucru 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

 

 

 

Sem.I (cu 

posibilitat

e de 

prelungire

) 

-confirmă 

ȋnţelegerea 

mesajului 

-desprinde 

semnificaţia 

generală a unui 

mesaj,identifică 

informaţii esenţiale 

din textul audiat 

- recunoaște 

personajele 

participante, 

plasează corect  

spaţio-temporal 

acţiunea 

 

 

-să utilizeze 

cuvinte in enunturi 

simple, pronuntate 

clar si corect 

 

-să citeasca 

litere,silabe,cuvinte 

cunoscute 

-să asocieze 

corespunzător 

literele de mână cu 

cele de tipar 

 -să scrie corect 

observare 

curenta 

- evaluare 

orală/scrisă 

 

- analiza si 

aprecierea 

stimulative ale 

modului de 

realizare a 

sarcinii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-evaluare orală  

-observaţia 
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   O5 

 

 

 

 

 

 

 

  O6 

silabe; exerciţii de copiere şi transcriere (litere,silabe, 

cuvinte);exerciţii de dictare de cuvinte foarte cunoscute. 

ordonarea alfabetică a unor cuvinte date - formarea unor 

cuvinte din silabe date,jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte 

alintate” 

 

 

- exerciţii de calcul, comparare, descompuneri 

- exerciţii de numărare cu pas dat, „înainte” şi „înapoi” (de 

exemplu din 1 în 1, din 2 în 2 , din 3 în 3 etc.), exerciţii 

      de adunare şi scădere cu numere naturale, cu sprijin de 

obiecte; 

- utilizarea/aplicarea terminologiei specifice adunării şi 

scăderii; 

 

 

 

- rezolvare de probleme cu desen şi cu expunerea datelor de 

către învăţător  

-recunoaşterea expresiilor ce induc operaţia  

-exerciţii de analiză a datelor problemei  

-exerciţii de verbalizare a enunţiului unei probleme,exerciţii 

de scriere a unei probleme, a unui plan de rezolvare   

 

 

 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

- Caiete de lucru 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

 

 

 

 

 

 

-Exerciţiul 

-Explicaţia 

-Fișe de lucru 

-Demonstraţia 

 

litere, silabe, 

cuvinte simple 

 

 

-scrie, citește, 

compară numerele 

naturale  

-  utilizează reguli 

şi corespondenţe 

pentru formarea de 

şiruri 

-să rezolve cu 

suport 

adunari/scaderi 0-

10 

- să rezolve 

probleme actionale 

si imagistice cu o 

singura operatie in 

concentrul 0-10. 
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11. Discipline studiate: 

 

a.  Disciplina: Limba și  literatura română 

Obiective specifice: 

O1.Identificarea unor sunete,silabe,cuvinte în enunțuri rostite cu claritate 

O2. Scrierea literelor mari de mână  

            O3. Scrierea silabelor si cuvintelor cu litere de mana 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

O1 • Jocuri de pronunție a 

cuvintelor care încep/se 

termină/conțin un anumit sunet 

• Numărarea silabelor dintr-un 

cuvânt și reprezentarea lor prin 

simboluri 

• Stabilirea poziției și a ordinii 

cuvintelor din propoziții 
 

 - Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

- Caiete de lucru 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

 -Videoproiector 

 - Calculator 

 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

-Încearcă puțin să se 

concentreze la câteva 

sunete rostite 

-Răspunde la întrebări 

sau sarcini numai 

dacăeste solicitat 

Evaluare orală 

Evaluare scrisă 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exerciții de dezvoltare a  

musculaturii fine a mâinii și a 

coordonării mișcărilor prin 

colorare; 

• Exersarea poziției corecte la 

scris 

• Scrierea elementelor grafice și 

a literelor pe diferite suporturi 

și cu diferite instrumente 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

- Caiete de lucru 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

 -Videoproiector 

 - Calculator 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

 

 

 

 

 

-Reușește să scrie doar 

cu ajutorul și în 

prezența doamnei 

învățătoare și 

profesorului itinerant 

 

 

 

 

 

Evaluare scrisă 

Portofoliul 
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O3 

• Copierea,transcrierea  

literelor  de mana 

• Scriereasilabelor,cuvintelor cu 

litere mari de mana 

• Confecţionarea unor felicitări 

şi bileţele cu litere de tipar 

rupte sau decupate din reviste, 

ziare etc.  

 

 

 

 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

- Caiete de lucru 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

  -Videoproiector 

 - Calculator 

 

 

 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

 

 

 

 

 

- Scrie corect 

silabe si 

cuvinte cu 

litere mari de 

tipar 

 

 

 

Evaluare scrisă 

Portofoliul 

 

b.  Disciplia: Matematicăși explorarea mediului 

 

Obiective specifice: 

O1.Scrierea,citirea și formarea numerelor până la 31; 

O2. Efectuarea de adunări și scăderi,mental și în scris, în concentrul 0-31; 

O3.Săexplorezecaracteristicileunorcorpuri, fenomene şiprocese. 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

O1 • Recunoașterea,formarea,citirea și 

scrierea numerelor natulare de la 0 

la 31. 

• Compunerea și descompunerea 

numerelor naturale 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

-Elevul răspunde 

parțial corect și 

efectuează exercițile 

cu anumite omisiuni 

Evaluare orală 

Evaluare scrisă 

Portofoliul 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3033 
 

• Ordonarea crescător și 

descrescător. 

- Caiete de lucru 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

 -Videoproiector 

 - Calculator 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adunarea și scăderea numerelor 

naturale de la 0 la 31 

• Rezolvarea de exerciţii de adunare 

şi scădere cu 1-5 unităţi în 

concentrul 0-31 şi verificarea 

operaţiilor efectuate prin numărare 

de obiecte/prin desene;   

 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

- Caiete de lucru 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

 -Videoproiector 

 - Calculator 

 

 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

-Rezolvă exerciții 

parțial, întrebând după 

fiecare cerință dacă a 

scris corect. 

Evaluare orală 

Evaluare scrisă 

Portofoliul 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

• Timp-Ziua, săptămâna, luna: 

denumire, ordonare 

• Anotimpurile: denumire, ordonare 

• Simţurile 

• Igienacorpului 

• Planteşianimale-Părţicomponente 

• Condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, 

căldură) 

• Fenomene ale naturii: ploaie, 

ninsoare, vânt, fulger, tunet 

 

 

 

 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

- Caiete de lucru 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

-Videoproiector 

 - Calculator 

 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

 

-Identifică și 

denumește zilele 

saptamanii,lunile si 

anotimpurile 

 

-Cunoasterea celor 

mai elementate reguli 

de igiena  

 

-Identifică și 

denumește  fenomene 

ale naturii. 

Evaluare orală 

Evaluare scrisă 

Portofoliul 
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c. Dezvoltare personala 

Obiective specifice: 

O1.Sa manifesteinterespentruautocunoaştereşiatitudinepozitivăfaţă de sine şifaţă de ceilalţi 

O2.Saexplorezecaracteristicilefiinţelorşiobiectelorpreferateşisainteracţionezesimplu cu acestea 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

O1 • Autocunoaştereşiatitudinepozitivăfaţă de 

sine şifaţă de ceilalţi 

• Igienapersonală 

• Trăireşimanifestareemoţională, starea de 

bine 

• Comunicareşcolarăeficientă 

 

 

 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

-Videoproiector 

 - Calculator 

 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

-Are o atitudine 

pozitivă fată de 

sine si fată de 

ceilalti 

-Cunoaste regulile 

elementate de 

igienă personală 

  Evaluare orală 

Evaluare scrisă 

Portofoliul 

O2 • Interacţiuni simple cu fiinţeşiobiecte, 

familiar 

• Rutineşisarcini de lucru 

• Abilităţişiatitudini de învăţare 

• Explorareameseriilor 

 

 

 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

-Videoproiector 

 - Calculator 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

 

 

-Distinge 

deosebirile dintre 

om și celelalte 

viețuitoare 

 

- Cunoasterea 

celor mai 

importante meserii 

  Evaluare orală 

Evaluare scrisă 

Portofoliul 
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d. Disciplina Muzică și mișcare 

Obiective specifice: 

O1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător și din natură, cu durate,intensități și viteză de succesiune contrastante 

O2. Executarea unui dans cu mișcare repetată,pe un cântec simplu sau pe audiție 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 -Cântece cunoscute din 

gradinita 

-Cântarea vocală în grup și 

individual 

-Jocuri de recunoaștere a 

sunetelor străzii, ale clasei și a 

sunetelor din natură 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Planșe/cartonașe 

 - Videoproiector 

 - Calculator 

- Jucării muzicale 

 

 

 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

-Efectueazăexercțiile de 

pronunție corectă,cât și 

exercițiile de 

recunoaștere a sunetelor 

emise 

-Încearcă să se implice  

în receptarea cântecelor 

  Evaluare orală 

Evaluare scrisă 

 

 

O2 -Cântarea vocală în grup și 

individual 

-Mișcare pe muzică 

-Mișcări libere sugerate de ritm 

-Poziția corectă,emisia 

naturală, tonul și sincronizarea 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Planșe/cartonașe 

 - Videoproiector 

 - Calculator 

- Jucării muzicale 

 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

-Reproducepartial în 

colectivși individual  

cântece însuşite intuitiv, 

pronunţând corect 

cuvintele   

- Execută mişcări 

potrivite conţinutului de 

idei al textului 

  Evaluare orală 

Evaluare scrisă 
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e. Disciplia:  Arte vizuale și abilități practice 

Obiective specifice: 

O1.Identificarea liniei,a punctului,a culorii și a formei în contexte cunoscute. 

O2. Realizarea de obiecte/construcții/folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile. 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 -Materiale,instrumente și 

tehnici de lucru. 

-Toamna(pensulație,ștampilare) 

-Coșul cu fructe și legume 

(decupare,lipire,modelare). 

-Mărul hazliu(rupere,lipire, 

pensulație). 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

 -Materiale din natura si    

   sintetice 

 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

La ora de Arte vizualeși 

abilități practice, elevul 

are nevoie de ajutor 

pentru a putea desena, 

picta, decupa și lipi 

elementele necesare 

Evaluare orală 

Evaluarea practică 

Expoziție de lucrări 

 

 

 

O2 -Realizarea de colaje din hârtie 

de diferite tipuri 

-Utilizarea unor tehnici 

accesibile de decupare după 

contur,rularea hârtiei,modelaj 

-Brăduțul,mărțișorul,păpușa 

- Conversaţia 

-Explicaţia 

- Exerciţiul 

 - Demonstrația 

 - Planșe/cartonașe 

-Fișe de lucru 

-Jetoane 

 - Materiale din natura si    

   sintetice 

 

 

Sem I cu 

posibilitate 

de prelugire 

sem II 

 

Elevul are abilități în 

formare pentru tehnicile 

de realizare a colajelor 

Evaluare orală 

Evaluarea practică 

    Expoziție de lucrări 
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f. Disciplia:  Religie 

     Obiective specifice 

 

      O1: Manifestarea interesului pentru audierea lecturilor religioase; 

      O2: Rostește rugăciunea de început al orei; 

      O3: Cunoașterea marilor sărbători creștine: Crăciunul și Paștele 

 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

 

O1 

 

 

 

 

O3 

 

 

O3 

 

 

 

O2 

 

-Dumnezeu este întotdeauna cu 

noi 

- Sfântul Nicolae 

 

-Nașterea Domnului. Crăciunul 

-Colinde 

 

 

-Învierea Domnului. Paștele 

 

 

 

-Rugăciunea de început al orei 

 

-lectură 

-conversația 

-expunerea 

 

-lectură 

-conversația 

-fișe 

 

-lectură 

-conversația 

-fișe 

 

-expunere 

 

Anul școlar 

2020-2021 

 

-audiază lecturile cu 

specific religios 

 

-denumește marile 

sărbători creștine și 

exemplifică câteva 

caracteristici 

-audiază și cântă în 

colectiv coline 

 

-spune rugăciunea 

 

 

 

-observația 

 

 

-aprecieri stimulative 

 

 

 

-evaluări orale 

 

 

 

 

g. Educație fizică și sport 

 

Obiective specifice: 

O1: Dezvoltarea fizică armonioasă; 

O2: Participarea la jocurile recreative. 
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Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 

 

 

 

 

 

 

O2 

-Exerciții de postură corectă și de 

adoptare a unor anumite poziții 

(drepți, pe genunchi, culcat ) 

 

-Exersarea săriturilor prin jocuri 

dinamice 

 

- Ștafete simple 

 

-Întreceri și jocuri dinamice 

cuprinzând alergare, ocolire de 

obstacole, aruncări de mingii 

 

 

-Conversația 

 

-Explicația 

 

-Exercițiul 

 

-Demonstrația 

Anul școlar 

2020-2021 

 

-respectă instrucțiunile și 

adoptă pozițiile adecvate 

 

-participă la jocuri 

 

 

-aleargă și ocolește 

obstacolele, aruncă 

mingiile 

 

 

-observația 

 

-aprecieri stimulative 

 

 

-evaluare prin probe 

practice 

 

h. Limba engleză 

 

Obiective specifice: 

O1.să cunoasca si sa scrie literele de la A la E plus pronunția acestora î n engleza; 

           O2.să se prezinte în limba engleză; 

           O 3. Sa știe culorile, membrii familiei, partile corpului, camerele din casa, numerele de la 1 la 10  in limba engleza 

 

Obiective Continuturi 
Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

O1 Letters A to M Metode: 

- observația 

- repetitia 

Anul școlar 

2020-2021 

- sa identifice literele 

mentionate 

Aprecierea pozitiva a 

fiecarui raspuns 
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Mijloace:  

- fise de lucru 

 

O2  

Hello! 

Good morning/afternon/ 

evening! 

What's your name? 

My name is... 

Good bye! 

 

Metode: 

- observația 

- repetitia 

Mijloace:  

- planșe cu imagini care 

conțin cuvinte ce vor fi 

învățate; 

- fise de lucru 

- flashcards 

Anul școlar 

2020-2021 

- sa-si prezinte numele si sa 

spune Hello si Bye! 

Observatia 

sistematica 

 

Aprecierea pozitiva a 

fiecarui raspuns 

 

 

O3 Colours: red, blue, white, 

black,  orange, yellow, pink, 

purple, green 

Family: mother, father, sister, 

brother, grandpa, grandma 

Boody parts: head, face, ears, 

eyes, mouth, nose, arm, hand, 

finger, belly, leg, knee, feet. 

Rooms: bedroom, kitchen, 

bathroom, living room. 

Numbers one to ten 

Metode: 

- observația 

-repetitia 

-explicatia 

Mijloace:  

- flashcards 

- fise de lucru 

- video 

 

2020-2021 

- sa identifice culorile  

mentionate, membrii   

familiei 

-sa arate partile corpului 

- sa recunoasca termenii 

pentru camere in engleza 

- sa spuna numerele de la 1 

la 10 prin repetitie. 

Observati 

asistematica 

 

 

 

Aprecierea pozitiva a 

fiecarui raspuns 
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12. Evaluarea periodica (la finalul lunii) 

• Obiective realizate 

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

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

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

Dificultati intampinate 

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

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

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

• Metode cu impact ridicat: 

- pozitiv : stimularea cognitivă, lauda, recompensa, aprecierea stimulativă 

- negativ : critica, dezaprobarea  

 

Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica (in functie de rezultatele 

evaluarilor periodice) 

 Se realizează la solicitarea echipei de lucru implicată direct în activitatea educativă a elvului în funcție 

de rezultatele obținute sau de dificultățile întâmpinate. 

 

Recomandari particulare 

- Simplificarea cerințelor exercițiilor pentru a putea facilita înțelegerea mesajului de către elev. 

- Diversificarea materialelor de lucru în vederea captării atenției și motivație elevului cu scopul de a 

ramane cat mai mult timp implicat în sarcina didactică ; 

 

Modul de implicare a parintilor in program  

 Recomandări pentru supravegherea pregătirii temelor, solicitare periodică de informaţii despre evoluţia 

copilului şi receptivitate  la sugestiile oferite de profesori, de profesorul de sprijin şi de psihologul şcolii. 

Semnături echipa de implementare (numele complet și semnătura): 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof.înv.primar Anghel Valentina 

Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T Bădulescu Buzău, jud. Buzău 

 

10. INFORMAŢII GENERALE: 

 Numele: ................ 

 Data naşterii: ............... 

 Domiciliul: .............. 

 Şcoala: ................ 

 Clasa:  a III-a 

 Echipa de lucru:  profesor de sprijin;  

                               profesor pentru învățământul primar. 

 Data de elaborare a programului: aprilie 

 Durata de desfăşurarea a programului: aprilie-iunie  

       Domeniul de intervenție: Comunicare în limba română 

  

11. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea 

individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii (pretest). 

 

Diagnostic: 

• Medical: clinic sănătos; 

• psihologic: intelect liminar, deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională;  

• psihopedagogic: dificultăţi de învăţare-dislexo-disgrafie, discalculie; 

•  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei 

şcolare pentru clasa a III- a şi a curriculumului de citire–scriere-calcul. 

 

Capacităţi-competenţe-abilităţi-lacune-nevoi: 

• competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile jocului 

şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu);  

• posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală, expresivă; 

• capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie; 

• nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat; 

• toleranţă scăzută la frustrări, sociabilitate relativ bună; 

• feed-back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare; 

 

Probleme cu care se confruntă copilul la disciplina limba română: 

• vocabular sărac; 
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• vorbire rară, ezitantă, încetinită;  

• posibilităţi de exprimare reduse;  

• în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică 

corect, inversiuni de litere; 

• automatizarea citirii la nivel de clasa I: numărul de cuvinte citite corect pe minut – 42 

cuvinte; 

• comprehensiunea citirii scăzută: scorul 1 p., dificultăți în a răspunde chiar și la întrebări 

literale. 

 

12. DERULAREA PROGRAMULUI DE  INTERVENŢIE 

 

Obiective Activităţi de învăţare 
Metode și mijloace 

de realizare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

- să înţeleagă semnificaţia 

globală a mesajului oral; 

- să sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei propoziţii 

ascultate, 

- să sesizeze sensul 

cuvintelor într-un enunţ dat 

- să formuleze clar şi corect 

enunţuri verbale potrivite 

unor situaţii date 

- să identifice litere, grupuri 

de litere, silabe, cuvinte şi 

enunţuri în textul tipărit şi în 

textul de mână 

- să sesizeze legătura dintre 

enunţuri şi imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă semnificaţia 

globală a unui text citit 

- să citească în ritm propriu, 

corect un text  

 

 

 

 

- observarea unor 

imagini relaționate cu 

textul; 

- formularea de 

enunțuri pe baza acestor 

imagini; 

- citirea unor propoziții 

cu grad de dificultate 

crescând; 

- explicarea cuvintelor 

necunoscute; 

- integrarea acestor 

cuvinte în contextul 

unor propoziții; 

- citirea repetată a unor 

paragrafe din lecturile 

propuse; 

- povestirea paragra-

fului în cuvinte proprii 

- răspunsul la întrebări 

legate de acest paragraf 

- realizarea unor 

inferențe simple pe 

baza textului 

- citirea repetată a unui 

text de o pagină 

Metode: 

- observația 

- conversația 

- citirea în gând  

- citirea cu voce 

tare 

- povestirea 

- explicația 

- problematizarea 

 

Mijloace:  

- planșe cu imagini 

despre lecturile ce 

vor fi studiate; 

 

- lecturi literare 

clasa a III-a: 

-  Prâslea cel 

Voinic și merele de 

aur, după 

P.Ispirescu; 

- Fram, ursul polar, 

după C. Petrescu; 

- Lupul, calul şi 

puiul de vulpe; 

- Din greşeală, 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu imprecizii, 

corectate la 

solicitarea 

învăţătorului; 

- citeşte în ritm 

propriu silabe, 

cuvinte şi propoziţii 

alcătuite diin 2-3 

cuvinte, uneori cu 

inversiuni sau 

repetări, corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 
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- repetarea sarcinilor de 

comprehensiune după 

citirea întregului text 

 

după Lev Tolstoi; 

- Coridorul ispitei, 

după Voltaire 

 

- fișe de lucru 

- calculator 

 

 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când întâlneşte 

cuvinte care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri de 

litere etc.; 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește citirea conștientă; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• dezvoltarea abilităţilor de citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 
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        Programul de intervenţie personalizat - instrument util în intervenţia integrată, 

sistemică a elevilor cu CES 

 

Belbe Ionela, profesor consilier şcolar 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor 

 “Toți suntem genii. Însă dacă judecăm un pește după abilitatea sa de a se urca în copaci, el va trăi 

toată viața cu impresia că nu este deștept.”Albert Einstein 

Conform principiilor promovate în materie de educaţie de către organismele locale şi 

internaţionale, se afirmă că persoanele, elevii cu diferite tipuri de deficienţe au aceleaşi drepturi 

fundamentale ca şi ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă, fără discriminare pe motive de sex, limbă vorbită, 

religie, stare financiară sau orice altă caracteristică a persoanei în cauza sau a familiei sale. 

Daca acceptăm ideea că, după absolvirea şcolii, toţi copiii trebuie să beneficieze de şansa de a 

participa activ la viaţa socială, atunci trebuie să le acordăm necondiţionat această şansă încă din şcoală, 

deci integrarea socială este pregătită şi condiţionată de integrarea şcolară. Procesul de integrare a 

copiilor cu diferite dificultăţi presupune din partea profesioniştilor nu doar interes, cunoştinţe şi 

competenţe ci şi o capacitate reală de a lucra în echipă. O echipă constituită din  profesori, consilier 

şcolar, profesor de sprijin, director de şcoală, dar şi o echipă la nivel interinstituţional, care să-i includă 

pe toţi profesioniştii care răspund de copil, părinte, asistent maternal, asistent social şi alţi potenţiali 

parteneri, pare sa fie cea mai buna soluţie pentru abordarea elevilor cu CES. 

În acest context, necesitatea realizării unui plan de intervenţie personalizat apare ca un must 

have. Planul de intervenţie personalizat (P.I.P.) este un instrument de planificare şi coordonare extrem 

de util, ce vizează intervenţii de natură să asigure învăţarea şi dezvoltarea, ca răspuns la cerinţele 

multiple şi complexe ale copilului. El reprezintă un document de lucru elaborat pentru a sprijini copilul 

în  învăţare, identificând pe de-o parte dificultăţile de învăţare existente şi avansând pe de altă parte 

modalităţile concrete de intervenţie în vederea depăşirii acestora şi atingerii unor scopuri de învăţare şi 

dezvoltare. 

În cele ce urmează voi prezenta un exemplu de program de intervenţie personalizat. 

 

Model de Program de intervenţie personalizat 

  

 1. Numele și prenumele: T.L- N 

 2. Data nașterii: 2012 

 3. Instituția integratoare: Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 

 4. Grupa/Clasa:  a II-a  

 5. Profesor de sprijin: H. L., prof.consilier şcolar: B. I. 

https://www.citatecelebre.net/wp-admin/post.php?post=8225&action=edit&classic-editor
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            6. Diagnostic:  Intelect liminar cu tulburări specifice de învățare, dislalie polimorfă (disgrafie, 

dislexie) 

 7. Perioada de implementare a programului: anul școlar 2020-2021 Semestrul al  II-lea 

 8. Domeniile vizate: Stimulare cognitiva, Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, 

Abilități socliale și interpesonale 

 9. Nivel constatat la evaluări: 

 

Comportament cognitiv:  Vocabularul si exprimarea sunt extrem de sărăcăcioase. Denumește obiectele 

din imagine, dar de foarte multe ori nu se înțelege ce spune. Desparte corect cuvintele în silabe, dar nu 

stabilește locul fiecărei silabe în cuvânt. Răspunsurile pe care le oferă la întrebări simple și uzuale sunt 

foarte sărăcacioase, unori fără sens, cu greșeli de exprimare și fără acord gramatical între cuvinte.  

Denumește  cu dificultate categorii de animale, păsări, mâncăruri,  obiecte etc.  Își finalizează sarcinile 

de lucru. Citirea se află la nivel de propoziții scurte. De cele mai multe ori nu citește conștient. Scrie 

după dictare doar litere, cu dificultate leagă și silabe Recunoaște și denumește numerele în concentrul 0-

20. Întâmpină dificultăți în a găsi vecinii numerelor,  în a ordona crescător și descrescător numerele date, 

în compararea numerelor, în a recunoaște numerele pare/impare. Nu cunoaște termenii specifici 

matematicii de adunare și scădere. Nu sunt formte deprinderile de calcul mental în limita 0-10. Lucrează 

bine unu la unu pe sarcini scurte.  

 

Comportament psihomotric și autonomie personală. Numește părțile propriului corp și a altei persoane, 

lateralitate dreaptă. Structura percepriv-motrică de culoare este bine consolidată, structura perceptiv-

motrică de timp este deficitară (nu cunoaște bine zilele săptămânii, greșește la anotimpuri, nu cunoaște 

lunile anului și nici ceasul). Structura perceptiv motrică de formă este consolidată.  

 Dezvoltarea motorie fină:  manipulează corect ustensilele de scris, poziția mâinii în timpul scrisului este 

corectă. Dezvoltarea motorie grosieră: mersul este însușit normal. Se orientează bine în spațiul școlii. 

Cunoaște drumul până la cabinet. 

Integrare socio-emoțională . Manifestă dorință de a se implica în grup. Si-a însușit rutina zilei la școală. 

Este neîncrezător și timorat atunci când primește o sarcină nouă. Are nevoie permanentă de încurajare și 

îndrumare.  

 

 10. Obiective cadru propuse: (conform Programelor școlare, Anexe la OMECT nr. 5234/ 

01.09.2008) 

• Stimularea și dezvoltarea capacităților psiho-individuale în vederea formării unor comportamente 

independente; 

• Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială 

• Dezvoltarea abilităţilor de relaționare și a comportamentelor emoționale 

• Dezvoltarea capacităţii de receptare si exprimare a mesajului oral;  

• Cunoașterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3046 
 

 

11. Tipuri de evaluări propuse: evaluare iniţială, formative, finală. 

Priorități: Dobândirea instrumentelor de bază ale cunoașterii (scris, citit, socotit); 

 

Domeniu / 

Obiective de 

referință 

Activități de învățare 
Metode şi mijloace 

didactice 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Observaţii - 

Monitorizare 

Evaluare inițială 

O1 Stabilirea  

nivelului de 

cunoștințe a elevului 

- exerciții de psihomotricitate; 

- identificarea anotimpurilor și a 

caracteristicilor acestora; 

- zilele săptămânii, asociere culoare-

obiect potrivit; 

-  jocuri privind autonomia personală; 

- exerciții de calcul; 

- exerciții de vocabular; 

- exerciții de citire și de scriere după 

dictare; 

 

- fișe de lucru 

- imagini 

- calendar 

- planșe cu 

anotimpuri; 

- cărți 

- cartonașe cu cifre 

și litere; 

 

Februarie  -  completează și 

răspunde la cel 

puțin 80 % din 

itemii evaluărilor; 

 

Stimulare cognitivă 

O1-  Stimularea 

dezvoltării 

intelectuale prin 

exersare și 

dezvoltarea 

proceselor psihice; 

 

 

 

 

Asemănări / deosebiri  

- exerciții de stabilire de asemănări și 

deosebiri între două imagini; 

 

Găsește intrusul - exerciții de 

identificare a intrusului dintr-un grup de 

obiecte, motivând prin ce diferă;  

Completare puzzle  

Cubul rimelor: prin joc, elevul este 

îndemnat să completeze oral  

propozițiile de pe cub, adăugând doar 

 

- Jocul didactic 

 

- Activități și filmulețe 

pe calculator; 

 

- suport intuitiv 

- Exercițiul 

- Cub  

 

 

Pe parcursul 

semestrului  

al II-lea 

 

 

 

 

 

 

 

 

- identifică măcar două 

diferențe din 5;  

 

- în 50% din cazuri 

identifică intrusul, 

deși nu identifică 

întotdeauna motivul 

corect; 

 

 

 

 

 

Sarcinile de lucru 

vor fi divizate în 

bucați mai mici 

cu pauze scurte; 

Dacă  activitățile 

se desfășoară în 

sistem online se 

vor folosi diferite 

platforme 
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 O2-Îmbogățirea 

vocabularul cu 

cuvinte și expresii 

noi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 Formarea și 

dezvoltarea 

raționamentului 

matematic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

câte un cuvânt. 

Prinde întrebarea! Exercițiu pentru  

dezvoltarea vocabularului, a 

perspicacității și a atenției; 

Descoperă imaginea și identifică 

sunetul inițial, desparte în silabe 

cuvântul descoperit, scrie prima silabă; 

Potrivește imaginea -exercițiu de 

potrivire a unei propoziții citite de elev 

cu imaginea corespunzătoare; 

Scrie ce auzi! 

Exerciții de scriere după dictare a unor 

cuvinte monosilabice și bisilabice 

 

 

 

 

Enigma numerelor 

-exerciții de citire, scriere, ordonare, 

comparare a numerelor  în concentrul 0-

100 

Provocări in pădurea piticilor 

- exerciții joc:  

• Calcă doar ciupercuțele cu numere 

pare/impare! 

• Rezolvă operațiile scrise pe razele soarelui! 

• Descoperă  vecinii numerelor scrise pe 

brăduți! 

• Ce dorește veverița să ne întrebe? 

 

 

- Imagini 

 

- Jetoane cu litere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- piese puzzle (worwall) 

 

 

 

 

 

 

- planșe 

- cartonașe; 

- boabe de fasole; 

- riglete 

- săculeț cu 

provocări; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

semestrului al 

II-lea 

- răspunde corect la 

cel puțin 50% din 

intrebările jocului 

 

 

 

 

Rezolvă corect 

jumătate din 

sarcinile propuse 

 

 

 

 

Scrie corect  silabe 

și cuvinte 

monosilabie  

 

Ordonează 

crescător și 

descrescător 

numererele in 

concentrul 0-31 

Rezolvă corect 

exerciții de adunare 

și scădere fără 

trecere peste ordin 

în concentrul 0-32; 

Identifică vecinii 

educative 

(wordwall, 

kidibot, youtube  

etc) pentru 

atingerea 

obiectivelor 

propuse; 
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O 4-   Dezvoltarea 

percetiei spatio-

temporale 

(terminologia matematică- sumă- diferență, 

cu atât mai mare, cu atât mai mic) 

 

Descoperă anotimpul!  - Exerciții de 

identificare a fiecărui anotimp și a 

caracteristicile acestora 

Care sunt zilele săptămânii?  

Cât e ora?Exerciții de identificare a orei 

exacte pe ceas; 

 

- axa numerelor; 

- jetoane cu cu cifre 

și numere; 

- fișa de lucru 

 

 

 

 

- imagini 

 

- ceasul  

numerelor de la 0-

100; 

Numără cu pas dat 

din 2 în 2 și  din 10 

în 10 crescător 

până la 100; 

Recunoaște și 

numește cele patru 

anotimpuri în 

ordine; 

Recunoaște zilele 

săptămânii; 

Abilități sociale și 

interpersonale 

O1- Formarea și 

dezvoltarea 

abilităților de 

recunoaștere și 

gestionare a 

emoțiilor; 

O2- dezvoltarea 

încrederii în forțele 

proprii 

Ghicește emoția! 

Cum mă simt când.... 

Exerciții de recunoaștere și înțelegere a 

propriilor emoții 

 

Povești din Cartea virtuților – pentru 

creșterea și dezvoltarea încrederii în 

forțele proprii  

 

Jocul didactic 

 

- Activități și filmulețe 

pe calculator; 

 

- Exercițiul 

 

- Imagini 

 

 

Pe parcursul 

semestrului 

 al II-lea 

 

 

Recunoaște cele 

cinci emoții de 

bază; 

 

 

Răspunde corect la 

întrebările de 

conținut și 

personalizate 

adresate pe baza 

poveștii; 

Sarcinile de lucru 

vor fi divizate în 

bucați mai mici 

cu pauze scurte; 

Dacă  activitățile 

se desfășoară în 

sistem online se 

vor folosi diferite 

platforme 

educative 

(wordwall, 

kidibot, youtube  

etc) pentru 

atingerea 

obiectivelor 

propuse; 

Evaluare finală Fișă evaluare, observații, jocuri, - fișa de lucru  Iunie  - rezolvă jumătate  
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Programa şcolară pentru MATEMATICĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a aprobată prin ordin nr. 3418/ 19.03.2013 

Programa şcolară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a aprobată prin ordin nr. 3418/ 

19.03.2013 

Programa şcolară pentru Stimulare cognitivă clasele I-X, anexa 2 la Ordin nr. 5234/ 01.09.2008 

Programa şcolară pentru Socializare clasele I-X, anexa 2 la Ordin nr. 5234/ 01.09.2008 

Manualele școlare Comunicare în limba română,  Mihăilescu C., Pițilă T., București, EDP 2018 

                                Matematică și explorarea mediului, Radu, M. A., Chiran, R., Pîrîială, O. 

exerciții - joc educativ din itemii de pe fișă 

- obține jumătate 

din punctajul 

jocului propus 
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Respectarea principiului interesului superior al copilului- Programul de intervenţie personalizat 

                                                                                                Hexan Laura, profesor de sprijin 

                                                                                              Centrul  Şcolar De  Educaţie  Incluzivă „Orizont”                                                    

,, Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi.’’ John Dewey 

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului reglementează cadrul legal 

privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului. Prezenta lege subliniază că orice 

reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi orice act 

juridic emis sau încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior 

al copilului. Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care 

privesc copiii, demersuri întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum 

şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. In acest context respectarea drepturilor copiilor la o 

educaţie de calitate devine o necesitate şi în cazul elevilor ce prezinţa cerinţe educative speciale.  

Din perspectiva acceptării diferenței și a promovării drepturilor egale, integrarea copiilor cu CES 

în învățământul de masă a devenit o politică educațională explicită, solicitată și justificată de decidenţii 

politici ca un mod de promovare a abordării globale a dezvoltării personalității copiilor și o măsură de 

respectare a dreptului egal la o educație de calitate; societatea – privește integrarea ca modalitate de 

recunoaștere a drepturilor fiecărui individ într-o societate pluralistă; părinții – speră că integrarea aduce 

acceptarea și respectarea drepturilor la o educație de calitate pentru copiii lor, indiferent de 

caracteristicile de dezvoltare ale acestora; copiii cu CES – percep integrarea ca asigurarea unui „spațiu 

sigur” pentru a fi egali cu ceilalți; școala – abordează această soluție ca mod de deschidere către 

comunitate și de dezvoltare a respectului pentru diversitate. 

Programul de intervenţie personalizat este un instrument care vine în sprijinul acestor deziderate, 

un instrument  util în planificarea şi coordonarea activităţii de intervenţie sistemică atunci când se 

lucrează cu elevii cu CES. 

În cele ce urmează voi prezenta un exemplu de progarm de interventie personalizat. 

 

           Model de Plan de intervenţie personalizat 

 

 1. Numele și prenumele: B.L. D 

 2. Data nașterii: X 

 3. Instituția integratoare: Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 

 4. Grupa/Clasa: a II-a  

 5. Profesor de sprijin: H.L.;  consilier școlar: B. I. 
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6. Diagnostic:   Deficiență mintală ușoără IQ= 63, microcefalie, dislalie polimorfă, dificultate de 

adaptare în învățământul de masă 

 7. Perioada de implementare a programului: semestrul al II-lea , an școlar 2020-2021 

 8. Domeniile vizate: Stimulare cognitiva, Abilitati sociale si interpersonale 

 9. Obiective cadru propuse: (conform Programelor școlare, Anexe la OMECT nr. 5234/ 01.09.2008) 

• Explorarea senzorială și motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitei de orientare, 

cunoaștere și adaptare la mediul ambiant; 

• Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială; 

10. Tipuri de evaluări propuse: evaluare iniţială, formative, finală.
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 S   E   M   E  S  T  R  U  L     A   L – II-  L   E A  

 

Domeniu/ 

Obiective de 

referință 

Activități de învățare Metode şi mijloace 

didactice 

Perioada de 

interven 

-ție 

Criterii minimale  

de apreciere a 

progreselor  

Observaţii- 

Monitorizare   

Stimulare cognitivă 

O1Dezvolarea 

abilităților de calcul 

matematic în 

concentrul 0-31 cu 

sau fără suport  

intuitiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enigma numerelor 

-exerciții de citire, scriere, ordonare, 

comparare a numerelor  în concentrul 0-

31 

Provocări in pădurea piticilor 

-exerciții joc:  

• Calcă doar ciupercuțele cu 

numere pare/impare! 

• Rezolvă operațiile scrise pe 

razele soarelui! 

• Descoperă  vecinii numerelor 

scrise pe brăduți! 

• Ce dorește veverița să ne 

întrebe? (terminologia 

matematică- sumă- diferență, cu 

atât mai mare, cu atât mai mic) 

 

Urmează traseul! – jocuri labirint 

Puzzle  

Caută diferențele! 

Caută intrusul 

 

Casa din copac  

 

-Jocul didactic 

 

- filmulețe pe 

calculator; 

 

-suport intuitiv 

-Exercițiul 

 

-riglete 

 

 

-Imagini 

 

-Jetoane cu cifre și 

numere 

 

 

 

-piese puzzle 

(worwall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

semestrului al 

II-lea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-citește și scrie  

corect numerele 0 -

20; 

-ordonează 

crescător numerele 

în concentrul 0-20; 

- găsește vecinii 

numerelor date; 

- răspunde corect la 

cel puțin 50% din 

intrebările jocului; 

- rezolvă corect 

operații de adunare 

și scădere fără 

trecere peste ordin 

cu suport concret; 

 

 

Rezolvă corect 

jumătate din 

sarcinile propuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcinile de lucru 

vor fi divizate în 

bucați mai mici 

cu pauze scurte; 

Dacă  activitățile 

se desfășoară în 

sistem online se 

vor folosi diferite 

platforme 

educative 

(wordwall, 

jamboard , 

youtube etc) 

pentru atingerea 

obiectivelor 
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O2  Dezvoltarea 

auzului fonematic;  

 

 O3 Îmbogățirea 

vocabularul cu 

cuvinte și expresii 

noi; 

 

 

O3-Stimularea 

dezvoltării 

intelectuale prin 

exersare și 

dezvoltarea 

proceselor psihice; 

 

 

Exerciții și jocuri pentru dezvoltarea 

auzului fonematic, de conștientizare a 

legăturii dintre fonem și semnul grafic 

corespunzător; 

„Citește imaginea!”- descoperă sunetul 

inițial și final; 

Recunoaște litera!-  exerciții de 

identificare a  literelor  într-o ordine 

aleatoare; 

Coșul cu silabe- exerciții de citire și 

scriere a silabelor; 

Detectivul de imagini-  exerciții de 

denumirea imaginilor găsite și stabilirea 

numărului de silabe precum si ordinea 

acestor în cuvânt; 

Propoziții lacunare- exerciții de 

completare orala a unor propoziții; 

Discuții pe diferite teme de interes (ex. 

La fermă, Jocuri cu prietenii , Animalul 

preferat etc) 

Cartoful fierbinte- joc de asociere 

Eu spun una , tu spui multe! 

 

-Jocul didactic 

 

-Activități și 

filmulețe pe 

calculator; 

 

-suport intuitiv 

-Exercițiul 

 

 

 

 

-Imagini 

 

-Jetoane cu litere 

 

 

 

-tabla de joc și 

piesele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

semestrului al 

II-lea 

 

Denumește corect 

obiectele din 

imagine și 

stabilește corect la 

cel puțin 80% 

sunetul  inițial și 

final; 

  

Desparte corect în 

silabe 50% din 

cuvintele date; 

 

Răspunde corect la 

60 % din 

întrebările adresate; 

 

 

Participă cu interes 

la jocurile propuse  

propuse; 

Abilitati sociale si 

interpersonale 

O1  Recunoașterea 

propriei identități prin 

raportare la mediul 

din care trăiește 

 

  

- jocuri de autocunoaștere pe bază de  

        desene, imagini; 

- ex de identificare a trăsăturilor fizice 

(culoarea   ochilor, lungimea părului, 

înălțime, greutate); 

-ex. pentru identificarea asemănărilor și 

 

-Jocul didactic 

 

-povești audio 

 

-Exercițiul 

 

Pe parcursul 

semestrului al 

II-lea 

-identifică cel puțin 

două trăsături fizice  

la propria persoană  

sau în imaginile 

date; 

 

 

Sarcinile de lucru 

vor fi divizate în 

bucați mai mici 

cu pauze scurte; 

Dacă  activitățile 

se desfășoară în 

sistem online se 
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Programa şcolară pentru MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI  Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a aprobată prin ordin 

nr. 3418/ 19.03.2013 

 Programa şcolară pentru COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a aprobată prin ordin nr. 

3418/ 19.03.2013 

 Programa şcolară pentru Stimulare cognitivă clasele I-X, anexa 2 la Ordin nr. 5234/ 01.09.2008 

 Programa şcolară pentru Socializare clasele I-X, anexa 2 la Ordin nr. 5234/ 01.09.2008 

 Manualele școlare Comunicare în limba română,  Mihăilescu C., Pițilă T., București, EDP 2018 

                                Matematică și explorarea mediului, Radu, M. A., Chiran, R., Pîrîială, O. 

 

 

 deosebirilor dintre       unele personaje 

din povești și desene animate; 

- ex-- joc de descriere/recunoaștere a 

membrilor familiei; 

-ex. de identificare a numelor și 

meseriilor membrilor familiei; 

-Imagini 

 

 

 

-identifică membrii 

familiei; 

 

vor folosi diferite 

platforme 

educative 

(wordwall, 

jamboard , 

youtube etc) 

pentru atingerea 

obiectivelor 

propuse 

Evaluare finală Fișă evaluare, observații, jocuri, 

exerciții 

-fișa de lucru  Iunie -rezolvă jumătate 

din itemii de pe fișă 

-obține jumătate 

din punctajul 

jocului propus 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Timoce Dorina Rodica 

Grădiniţa cu P.P. „Junior” Dej 

Numele şi prenumele beneficiarului:M. D. P. 

Data naşterii:X.x.2007 

Diagnostic:-retardare mentală uşoară, anomalii de mişcare binoculară, rahitism sechelar, retard in 

dezvoltarea limbajului receptiv si expresiv, pararotacism. 

Informaţiieducaţionale 

  -comunicarea receptivă: lipseşte 

  -comunicarea expresivă: slab dezvoltată 

  -comunicarea non-verbală este folosită imatur și prezintă gesticulații precare 

-nu şi-a însuşit conceptul de număr; 

 -nu sunt realizate deprinderile de calcul mintal, 

 -nu identifică caracteristicile  specifice ale diverselor elemente ( culoare ,formă ,mărime ) 

Comportament psihomotrici şi autonomie personală: 

- schema corporală este parţial integrată 

- deprinderile de igienă personală slab dezvoltate; 

- deprinderi de autoservire slab dezvoltate 

- capacitatea de autonomie socială şi personală slab dezvoltate 

Relaţii sociale: 

- conduite şi atitudini sociale dominate de imaturitate afectivă şi stări contradictorii 

- posibilităţi slabe de comunicare orală, gestual şi expresivă; 

- capacitate slabă de învăţare a comportamentelor  prin imitaţie; 

Dezvoltarea senzorială 

• Percepţia: nu diferenţiază formele ,mărimile ,culorile 

• Atenţia: instabilă, capacitate de concentrare de scurtă durată: 5 minute 

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

• Gândirea: concret-intuitivă, lacunară, manifestă stereotipie şi rigiditate, incapabil de analiză şi 

sinteză 

• Afectivitate şivoinţă: manifestă afectivitate  ridicată față de membrii familiei și profesorii de la 

clasă 

Nevoi 

• Nevoia de securizare 

• Nevoia de suport emoțional, de atenție 

• Nevoia de suport instrumental 

• Nevoia de apartenență și integrare în grup 

• Nevoia de modele comportamentale şi sprijin permanent; 

Planul de intervenţie: 

Motiv de referinţă: dreptul fiecărui copil la educaţie, prin respectarea structurilor şiparticularităţilorbio-

psihopedagogice. Se au în vedere principii ca: 
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- principiul drepturilor egale (accesul la educaţieşi alte servicii comunitare); 

- principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei; 

- principiul asigurării serviciilor în domeniul educaţiei (a serviciilor de sprijin: resurse umane, 

instituţionale, resurse materiale, financiare, servicii de diferite tipuri); 

- principiul intervenţiei timpurii; 

- principiul cooperării şi parteneriatului(colaborare permanentă între cei implicaţi,  

comunicare). 

Obiective pe termen lung 

• dezvoltarea autonomiei personale 

• dezvoltarea motricităţii fine şi generale  

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

• dezvoltarea abilităţilor de scris: gestul grafic, elemente pregrafice 

• dezvoltarea abilităţilor de relaţionareşi a comportamentelor emoţionale . 

Domenii de intervenție recomandate 

a.  psihomotor; 

b. cognitiv 

c. comportamental. 

Mijloace: 

- probe pentru stabilirea nivelului conduitelor perceptive-motrice (pentru mărime, culoare) 

- probe de evaluare 

- fișe de lucru 

- planșe, jetoane, jocuri didactice 

- obiecte de uz personal, obiecte de uz general. 

Intervenţie: 

A.Domeniul psihomotor 

Domeniul motricităţii generale 

 

Manifestări 

comportamentale 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi mijloace 

didactice 

Poziții  și  tonus 

muscular 

- să se ridice în picioare  singură;                                                                                             

- să se aplece cu flexia genunchilor 

după un obiect și să se ridice. 

Exerciții de 

motricitate 

Exemplul; 

Explicația; 

Conversația; 

 

Mers și alergări - să meargă în diferite ritmuri 

(normal, lent sau repede) după model; 

- să alerge; 

- să meargă pe vârfuri; 

Exerciții de 

motricitate 

Demonstrația; 

Explicația; 

Conversația; 

 

Sărituri - să se miște dezordonat, aruncând  

ambele picioare (țopăie); 

- să sară pe loc pe ambele picioare; 

Exerciții de 

motricitate 

Exemplu; 

Explicația; 

Conversația; 
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Urcări şi coborâri - să urce scările cu pas adăugat,  

ținandu-se de balustradă; 

- să coboare scările cu pas adaugat,  

ținându-se de balustradă; 

Exerciții de 

motricitate 

Exemplu; 

Explicația; 

Conversația; 

Scările. 

Echilibru - să își păstreze echilibrul cu ochii  

închiși, stând pe ambele picioare; 

 

Exerciții de 

motricitate 

 

Exemplul; 

Explicația; 

Conversația; 

 

Domeniul motricităţii fine şi coordonării oculo-motorii 

 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi mijloace didactice 

- să pună și să scoată obiecte mici 

în/din cutii; 

- să sorteze după diferite criterii 

obiectele 

- să bată din palme; 

- să imite anumite gesturi simple; 

- să mototolească hârtia; 

- să rostogolească forme din 

plastilină/ lut; 

- să mâzgălească cu instrumente de 

scris/colorare groase (markere, 

carioci, culori cerate); 

- să apuce creionul între degetul 

mare și arătător; 

- să realizeze mâzgălituri în diverse 

direcții și planuri ; 

- să înșire pe sfoară mărgele mari; 

 

Exerciții pentru 

dezvoltarea motricității 

fine; 

 

 Jocuri de construit; 

 

Exerciții de 

divertisment grafic și 

colorare 

 

 

Explicația; 

Demonstrația; 

Munca independentă, 

supravegheată; 

Puzzle; 

Coli de scris; 

Cartoane; 

Acuarele; 

Plastilină; 

Șabloane; 

Markere; 

Domeniul psihomotricităţii 

 

Obiective de referinţă Minim Maxim Activitate Metode şi 

mijloace 

didactice 
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- să identifice părțile principale ale 

corpului omenesc                                         

       * la propria persoană; 

       * la partener 

- să asambleze corect corpul uman 

din trei părți componente (incastru, 

puzzle); 

 

Cap, 

picioare, 

mâini 

 

 

 

 

 

 

 

Cap, 

piciore, 

mâini, gât, 

trunchi, 

degete 

 

 

 

 

 

 Exerciții privind 

dezvoltarea 

schemei 

corporale; 

Conversația; 

Demonstrația; 

Munca dirijată 

și i                                                                                                                                 

ndependentă; 

Planșa “corpul 

uman”; 

Jetoane;Puzzle

;Fructe;Jucării. 

- să recunoască în contexte diferite 

culori uzuale  

- să identifice obiecte după culorile 

cunoscute din mediu apropiat sau 

din imagini; 

- să grupeze obiecte cunoscute 

după culoare; 

Roșu, 

negru,  

Galben 

 

 

 

 

 

Roșu, 

negru,  

galben, 

albastru, 

verde 

Exerciții de 

grupare a 

obiectelor, 

jucăriilor, 

după un criteriul 

culoare; 

Conversația; 

Demonstrația; 

Munca dirijată 

și 

independentă; 

 

Jetoane; 

Culori 

colorate; 

Jucării. 

- să identifice diverse poziții ale 

unor obiecte în raport cu propria 

persoană (pe-sub, sus-jos) 

- să realizeze mișcări de flexie-

extensie a degetelor 

Cerc, 

pătrat 

 

 

 

Cerc, 

pătrat, 

tringhi, 

dreptunghi 

 

 

 

Exerciții de 

recunoaștere a 

pozițiilor unor 

obiecte raportate 

la propria 

persoană; 

Conversația; 

Demonstrația; 

Munca dirijată 

și 

independentă; 

Jetoane;Puzzle

;Fructe;Jucării; 

Figuri 

geometrice 

B. Domeniul cognitiv 

Tipuri de 

abilităţi 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace didactice 

 

 

Abilități de 

receptare a 

mesajului oral 

- să asculte și să execute comenzi 

simple legate de acțiuni/activități 

cotidiene; 

- să asculte o poveste scurtă cu suport 

ilustrat; 

- să execute, în manieră personală, 

sarcini simple; 

Exerciții de 

dezvoltare a 

auzului 

fonematic; 

 

 

Explicația; 

Conversația; 

Munca independentă; 

Exercițiul; 

Planșe; 

Jetoane; 

Jucării; 
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Abilități de 

exprimare 

orală și 

comunicare 

independentă 

- să exprime/semnalizeze nevoi 

personale (foame, sete); 

- să utilizeze formule uzuale de salut, 

verbal și nonverbal; 

- să imite onomatopee și sunete din 

natură 

- să imite unele acțiuni (cântăm, 

strănutăm, râdem) 

- să emită vocalele 

- să emită silabe deschise 

- să emită silabe duble 

Exerciții de 

verbalizare, 

după model; 

 

 

Exerciții- joc 

de emitere a 

sunetelor 

Explicația; 

Conversația; 

Munca independentă; 

Exercițiul; 

 

 

Planșe; 

Jetoane; 

Jucării; 

 

Abilități de 

scriere 

 

 

- să realizeze exerciții de prehensiune 

(prinderea corectă a instrumentelor de 

scris)  

- să efectueze mâzgălituri sub formă de 

cercuri, spirale, ghemulețe, zig-zag-uri 

 

 

Semne 

antepregrafice; 

Conversația; 

Demonstrația; 

Exercițiul; 

jetoane; Planșe; 

Coli de scris; Markere 

 

Tipuri de 

abilităţi 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace didactice 

 

 

Operarea cu 

conceptul de 

număr 

 

- să sorteze obiecte/jucării după 

criteriul formă, culoare, mărime 

- să numere obiecte dintr-o mulțime, cu 

cel mult 5 obiecte; 

- să alcătuiască mulțimi (familii) cu 

număr dat de elemente, cu cel mult 5 

elemente; 

- să identifice forme și figuri 

geometrice 

Exerciții de 

sortare a 

obiectelor după 

un criteriu dat; 

Exerciții de 

alcatuire de 

mulțimi; 

Exerciții de 

identificare a 

formelor 

geometrice- 

cerc, triunghi 

 

Explicația; 

Demonstrația 

 

Exercițiul; 

Planșe cu numerele 

învățate; 

Jucării; 

Jetoane; 

Bețișoare. 

c. Domeniul comportamental 

Autonomie personală şi socială 
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Tipuri de 

deprinderi 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace didactice 

 

 

 

Hrănirea 

- să-și manifeste nevoia de hrană, 

lichide; 

- să adopte o poziție corespunzătoare 

luării mesei; 

- să manânce singur (sau cu sprijin) 

- să folosească corespunzător 

tacâmurile; 

- să țină cana în mână și să bea din ea; 

- să foloseaca șervețelul la indicația 

adultului. 

 

Servirea 

prânzului la 

cantina școlii, 

alături de 

ceilalți copii 

Explicația; 

Demonstrația; 

Conversația; 

 Jocul de rol; 

 Ilustrații; 

 Veselă,  

 Tacâmuri, 

 Meniu. 

 

 

Deplasarea 

autonomă 

- să comunice dorința de a se deplasa în 

altă încăpere; 

- să meargă pe un traseu dat; 

- să urce/coboare pe scări cu pași 

alternativi; 

- să se așeze și să se ridice singur de/pe 

scaun/din bancă; 

- să se orienteze într-un spațiu delimitat 

cunoscut (clasă); 

- să evite obiectele și situațiile 

periculoase; 

Exerciții de 

lateralitate și 

schemă 

corporală; 

Exerciții pentru 

dezvoltarea 

motricității 

generale 

Efectuarea 

concretă a 

diferitelor 

trasee 

 

Explicația; 

Demonstrația; 

Conversația; 

Obiecte din clasă. 

 

 

 

 

Utilizarea 

toaletei 

- să comunice (verbal sau nonverbal) 

nevoia de a merge la toaletă; 

- să aibe control sfincterian pe 

parcursul unei perioade limitate de 

timp  

- să folosească hârtia igienică; 

- să se spele pe mâini la solicitarea 

adultului; 

- să folosească prosopul pentru a se 

șterge pe mâini. 

 

 

 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat și 

sprijinit fizic și 

verbal. 

Conversația; 

Comunicarea prin 

imaginii 

(semnalizează nevoia 

de a merge la toaletă 

prin ridicarea unui 

cartonaș) 

Munca independentă; 

 

 

 

Îmbrăcarea 

- să manifeste dorința de a se îmbrăca 

și dezbrăca, verbal/nonverbal; 

- să se îmbrace/dezbrace asistat; 

- să discrimineze corect obiectele de 

Exerciții de 

discriminare a 

obiectelor de 

îmbrăcat; 

Explicația; 

Demonstrația; 

Conversația; 

Munca independentă; 
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îmbrăcat; 

- să încheie/descheie fermoare, nasturi, 

capse la haine, cizme 

Exerciții de 

încheiat/ 

descheiat 

nasturi, 

fermoare. 

 

 

Igiena 

personală 

- să se spele pe față și pe mâini asistat; 

- să se șteargă cu prosopul la indicația 

adultului; 

- să folosească adecvat săpunul și 

hârtia igienică; 

- să se spele pe dinți în prezența 

adultului; 

- să-și șteargă singur nasul; 

 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat și 

sprijinit fizic și 

verbal. 

 

Demonstrația; 

Explicația; 

Obiecte de igienă 

personală; 

Igiena 

camerei/ a 

spațiului 

personal 

- să își pregăteasca spațiul de lucru, de 

joacă,  

- să identifice hainele, jucăriile, 

rechizitele proprii; 

- să aranjeze hainele, cărțile, jucăriile 

în dulap în stil propriu. 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat și 

sprijinit fizic și 

verbal. 

Explicația; 

Demonstrația; 

Jucării; 

Haine; 

Rechizite. 

REVIZUIRE PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Analiza intervenției pentru anul școlar 2019-2020 

Obiective semestrul I 

1. să coloreze respectând conturul; 

- obiectiv realizat la nivel satisfăcător 

2. să recunoască în contexte diferite culoarea roşie 

- obiectiv realizat  

3. să recunoască în contexte diferite culoarea neagră 

- obiectiv realizat 

4. să recunoască în contexte diferite culoarea galbenă 

- obiectiv realizat 

5. să reprezinte grafic diferite imagini prin unire de puncte 

- obiectiv realizat la nivel satisfăcător 

6. să realizeze semne pregrafice în spații de diferite dimensiuni: punctul 

- obiectiv realizat  

7. să realizeze semne pregrafice în spații de diferite dimensiuni: linia verticală 

- obiectiv realizat la nivel satisfăcător 

8. să numere crescător, pe baza suportului concret-intuitiv, în concentrul 0-10 

- obiectiv realizat la nivel satisfăcător (elevul întâmpină dificultăți la cifrele 6-7-8-9-10) 

9. să numere obiecte dintr-o multime cu cel mult 5 obiecte 
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- obiectiv realizat la nivel satisfăcător 

Obiective propuse pentru semestrul al II-lea 

1. să coloreze respectând conturul; 

- obiectiv realizat la nivel satisfăcător 

2. să recunoască în contexte diferite culoarea albastră   

- obiectiv realizat  

3. să recunoascaă în contexte diferite culoarea verde 

- obiectiv realizat  

4. să recunoască în contexte diferite culoarea portocalie 

- obiectiv realizat la nivel satisfăcător 

5. să reprezinte grafic diferite imagini prin unire de puncte 

- obiectiv realizat la nivel satisfăcător 

6. să realizeze semne pregrafice în spații de diferite dimensiuni: linia orizontală 

- obiectiv realizat parțial, este nevoie de ajutor pentru a termina sarcina 

7. să realizeze semne pregrafice în spații de diferite dimensiuni: linia curbă 

- obiectiv nerealizat 

8. să numere crescător, pe baza suportului concret-intuitiv, în concentrul 0-10 

- obiectiv realizat la nivel satisfăcător (elevul întâmpină dificultăți la cifrele 6-7-8-9-10) 

- 9.să numere obiecte dintr-o mulțime cu cel mult 5 obiecte 

- obiectiv realizat la nivel satisfăcător satisfăcător 

Conţinuturile învăţării:   - exerciţiişi jocuri de dezvoltare a auzului fonematic; 

                                        - exerciţii de conştientizare a structurii cuvântului  

                                        - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; 

                                         - exerciţii de citit-scris a unor silabe, cuvinte mono-bisilabice 

                                         - exerciții de numerație. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Moncea Elena 

Grădinița cu P.P. Junior Dej 

 

Nume / Prenume: T.C. 

Vârsta: 3 ani și 8 luni 

Diagnostic psihopedagogic:  -  manifestări de tip opozițional și agresiv; manifestări de hiperactivitate 

Diagnostic medical:    - 

Echipa de intervenţie:    Profesor:M. E. 

Consilier şcolar: U. A. 

Alte persoane implicate în program: părinţii 

Comportamente  țintă / problematice manifestate  în grupă 

Lista de probleme identificate: 

Comportamente nepotrivite manifestate în cadrul activităților structurate (a activităților) de la 

grădiniță: 

- vorbește fără să fie solicitat,  răspunde frecvent  fără să aștepte ca întrebarea să fie 

terminată; 

- refuză îndeplinirea sarcinilor cognitive; 

- se joacă cu mîinile și picioarele, se ridică când ar trebui să rămână așezat; 

- prezintă  dificultăți de concentrare a atenției ( atenția fluctuantă și concentrată pe 

perioade scurte); 

Comportamente nepotrivite manifestate în cadrul activităților nestructurate (a jocurilor libere,  a        

pauzelor, etc.): 

- În cadrul jocurilor, încearcă să preia controlul, insistă  asupra dorințelor sale; 

- Se ceartă frecvent cu colegii și cu d-nele educatoare; 

- Refuză să se conformeze regulilor grupei și solicitărilor d-nelor educatoare; 

- Lovește, impinge, mușcă copiii care nu-i fac pe plac; 

- Manifestă crize de furie în situații frustrante; 

Istoricul problemelor 

• T.C. provine dintr-o familie organizată; locuiește împreună cu părinții săi și sora sa mai mică. Mama 

este foarte permisă cu copiii; ea afirmă că acasă  T.C. este un copil ascultător și nu le creează mari 

probleme. 

• Frecventează grădinița de la începutu anului școlar; a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește 

adaptarea la grădiniță, mai precis la noul program și regulile grupei. 

• În prezent este în grupa mică  T.C.  manifestă frecvent la grădiniţă un comportament problematic 

(manifestă crize de furie în situații în care nu obține ceea ce își dorește, lovește, țipă, refuză să 

participe la activități, etc). Frecvent  manifestă agitaţie psihomotrică ( se foieşte foarte mult pe 

scăunel, se joacă cu mâinile şi cu picioarele), nu se poate focusa o perioadă lungă de timp pe o 

sarcină, nu urmăreşte instrucţiunile primite, evită angajarea în sarcini care necesită efort mental 
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susţinut, are dificultăţi în organizarea sarcinilor şi activităţilor, este uşor de distras de stimuli externi, 

de foarte multe ori rezolvă greşit sarcinile primite, răspunde frecvent înainte ca întrebarea să fie 

terminată. În cadrul activităților structurate se plictisește repede și părăsește activitatea, preferând să 

se joace. La insistența cadrului didactic de a se întoarce la activitate, acesta se înfurie și începe să 

țipe,să plângă și să arunce cu obiecte. 

• Relaționarea cu colegii de grupă și cu d-nele educatoare este foarte tensionată; d-nelor educatoare le 

răspunde obraznic, iar cu colegii este frecvent  agresiv atât verbal  cât și fizic (îi lovește, îi mușcă). 

• Obiective generale: 

Obiective de atins  pe parcursul anului școlar 2020-2021 : 

➢ Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

➢ Optimizarea  relaţiilor cu cei din jur ( educatoare, colegi de grupă); 

➢ Îmbunătăţirea capacităţii de concentrare a atenţiei; 

➢ Reducerea comportamentului hiperactiv; 

➢ Reducerea comportamentului opozant concomitent cu dezvoltarea unor comportamente 

alternative prosociale; 

Durata programului și frecvența activităților propuse: 

Programul este conceput pentru a fi derulat pe parcursul unui an școlar. 

• Activități curente la grupă 

• Activități de consiliere – consiliere individuală în cabinet, o  

activitate pe săptămână – 20-25  min. 

--consiliere de grup – o activitate pe săptămână  (20-25 

min) 

Activități curente: 

❖ Oraganizarea  în sala de grupă unui spațiu  special de 

relaxare : 

- În spaţiul grupei se amenajează un loc pentru relaxare 

denumit: Spațiu pentru relaxare și dat din piciorușe, într-un 

colț al grupei (o masă cu unelte de scris , foi, plastilină, 

mingi antistres, covoraș cu tălpi, etc. ),  în care i se permite copilului să meragă de câte ori simte 

nevoia să se elibereze de tensiune . Acolo el va realiza activităţi relaxante  fără a deranja grupa, 

iar apoi revine la masa de lucru. Aceste înţelegeri cu copilul sunt facute înainte de activitate 

- Stabilirea, împreună cu d-nele educatoare  a unui cod silențios pentru facilitarea acordării 

timpului în spațiul special. 

- Pentru copiii „ mereu în mişcare “, centrele de activitate vor fi delimitate pentru a limita spaţiul 

de mişcare şi a nu le spori agitaţia. 

❖ Stabilirea regulile grupei și  a unor reguli individuale : 

- stabilirea unor reguli simple și clare, precum  și a consecințelor respectării/ nerespectării acestora 

; 
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- exemple de reguli:  ,,atunci  cand cineva vorbeşte ,ceilalţi ascultă,, ,  ,, dacă vrei să spui ceva 

,ridici mâna sus ,,sau ,,poţi să te ridici de pe scaun după ce ți-ai terminat sarcina ,,; 

- exemple de consecinţe:  ”după ce îți termini fișa de lucru, poți merge 10 minute la Spațiul de 

relaxare”, ,,dacă ai stricat o jucărie, mâine cumperi alta din banii tăi ”, ”dacă strici costrucția 

colegului tău, va trebui să îl ajuți să și-o refacă”,etc. ) 

❖ Stabilirea succesiunii activităților zilnice: 

D-nele educatoare realizează pe flipchart  liste zilnice cu activitățile desfășurate la grădiniță în 

ziua respectivă, cu ajutorul imaginilor. V.V. este încurajat să bifeze fiecare activitate îndeplinită. 

❖ Implementarea unui plan de recompense cu puncte. Săptămânal se alege unul sau două 

comportamente pe care d-nele educatoare să le recompensenze zilnic prin oferirea de puncte în 

cadrul Planului de puncte. Exemple de comportamente de recompensat : rămâne așezat pe 

scăunel în timpul activităților structurate, ascultă când vorbește cineva, își finalizează sarcinile, 

își anunță răspunsul ridicând mâna sus, își comunică nemulțumirile sau dorințele pe un ton calm, 

etc. Punctele se transformă la finalul săptămânii în privilegii ( ex. o zi va fi ajutorul d-nelor 

educatoare, va primi în week-end mascota grupei, etc.) 

 

❖ Fragmentarea sarcinilor complexe în sarcini mai mici şi uşor de realizat; recompensarea 

imediată, la finalizarea sarcinii. 

Activități specifice: 

Domeniul cognitiv 

Obiective Metode şi mijloace didactice 

 

Perioada de 

timp 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Să-şi 

concentreze 

atenţia timp 

îndelungat 

- Controlul comportamentului prin intermediul 

regulilor şi consecinţelor imediate; 

- Oferirea de sprijin în reamintirea regulilor; 

- Ignorarea răspunsurilor de încălcare a 

regulilor; 

- Recompensarea imediată a comportamentului 

de aşteptare; 

- Jocuri de memorie – vizualizarea a trei 

jetoane timp de 1 min si aşezarea lor în ordinea 

în care au fost prezentate 

Noiembrie-

decembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 
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2. Domeniul de intervenţie: Relaţional şi comportamental 

Obiective 

 

Metode şi mijloace didactice Perioada de timp Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Să respecte 

regulile grupei 

- Discuţii referitoare la  regulile grupei, precum 

şi referitoare la consecinţele respectării sau 

nerespectării acestora; 

-Poveste: ”Norișor Mofturici și Vântișor” 

- Repetarea regulilor  pentru însuşirea lor; 

 

 

Noiembrie 

2020 

 

Încurajări 

 

Stimulente 

- Jocuri de atenţie -  ( sa gaseasca elementele 

lipsa dintr-un tablou; sa observe diferentele 

dintre doua imagini ;sa gaseasca elemente 

identice ) 

- Metoda verbalizării fiecărui demers (repetarea 

sarcinii  în scopul  înţelegerii  acesteia): 

“Să reţinem comenzile! ” -  ex. „Prima dată te 

rog să îmi aduci un pahar cu apă, apoi pune 

farfuria de pe masă în chiuvetă; apoi, pune 

revista în raftul cu reviste şi stinge becul”; 

 

 

 

 

Ianuarie-mai 

2020 

 

Încurajări 

 

 

 

Stimulente 

Să se implice în 

sarcini ce 

necesită efort 

mintal susţinut 

 

- Fragmentarea sarcinilor complexe în sarcini 

mai mici şi uşor de realizat; 

- Folosirea unei grile de monitorizare şi a unui 

sistem de recompense; 

- Alegerea unei sarcini plăcute şi realizarea ei 

imediat după ce realizează o sarcină mai putin 

plăcută; 

 

 

 

Noiembrie 

2020-mai 2021 

Observarea 

comportamentului 

Analiza lucrărilor 

efectuate la grupă 

Aprecieri verbale 

Să ducă la bun 

sfârşit o sarcină 

începută 

- Controlul mediului de învăţare cu cât mai 

puţini distractori; 

- Sarcinile să fie scurte cu pauze şi activităţi 

alternative; recompensarea imediată la 

finalizarea sarcinii; 

 

Noiembrie 

2020-mai 2021 

Analiza lucrărilor 

efectuate la grupă 

 

Acordarea de 

stimulente 
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- Afişarea  posterului cu regulile grupei;  

Să respecte 

regulile jocurilor 

- Jocuri cu reguli 

- Jocuri de mişcare 

-Jocuri de masă: „Nu te supăra frate!”, 

„Comoara lui Piticot!” 

 

 

Noiembrie 

2020 

Observarea 

comportamentu

lui 

 

Stimulente 

Să conştientizeze 

consecinţele 

regulilor 

- Discuţii referitoare la  regulile grupei, precum 

şi referitoare la consecinţele respectării sau 

nerespectării acestora; 

- Jocuri de rol; 

- Povestiri; 

-Lectură  dupa imagini; 

 

Decembrie 

2020 

Observarea 

comportamentu

lui 

 

Încurajări 

Acordarea de 

stimulente 

Să respecte / 

accepte dorinţele 

celorlalţi membri 

din grup 

- Jocuri de construcţii; 

 

- Jocuri de masă: puzzle, loto, domino; 

 

Ianuarie - aprilie 

2021 

Observarea 

comportamentu

lui 

Aprecieri 

verbale 

Să înveţe să 

rezolve 

problemele care 

pot să apară într-o 

relaţie de 

prietenie; 

- Jocuri de creaţie, de construcţii, de competiţie: 

ex. „Turnul prieteniei”, ,,Desenul mişcător”, 

etc. 

- Jocuri de rol; 

- Completarea fişei de lucru: „Aşa da, aşa nu!” 

 

Ianuarie - aprilie 

2021 

Fişe de 

evaluare 

Aprecieri 

verbale 

Stimulente 

3.Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv 

Obiective 

 

 

Metode şi mijloace didactice Perioada de timp Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Să identifice şi să 

conştientizeze 

- Exerciţii şi jocuri de identificare a diferitelor 

stări emoţionale – ex.„Detectivul de emoţii”, 

„Joc de cărţi cu emoţii”, „Cum mă simt azi...”, 

Noiembrie Observarea 

comportamentu
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emoţiile trăite; etc.; 

- Exerciţii de exprimare a emoţiilor prin mimă: 

ex. ,, Oglinda fermecată,, etc.; 

- Jocuri de rol:  ”Cum te-ai simţi dacă...”, “Cine 

sunt eu “, „La grădiniţă”; 

2020 lui nonverbal 

Aprecieri 

verbale 

 

Acordarea de 

stimulente 

Să exerseze 

manifestarea 

empatiei 

- Exerciţii  de identificare a trăirilor emoţionale 

ale celorlalţi: „Să ne gândim la emoţiile 

celorlaţi!”; 

- Jocuri de rol: „Ce faci când...?”; 

Decembrie 

2020 

 

Aprecieri 

verbale 

Observarea 

comportamentu

lui 

Să diferenţieze 

între reacţiile 

emoţionale 

adevate şi cele  

inadecvate 

- Joc: „Bruno şi Bruni ne învaţă cum să ne 

exprimăm emoţiile” 

- Poveste: „Povestea Broscuţei Ţestoase” 

Ianuarie 

2021 

Aprecieri 

stimulative 

Încurajări 

Să-şi diversifice 

repertoriul de 

strategii de reglare 

emoţională 

 

 

 

 

-  Oferirirea unui model  de atitudine calmă în 

faţa dificultăţilor; 

- Oferirea  unui  climat cald  în care să îşi poată 

exprima sentimentele; să dea un nume pentru 

ceea ce simt; 

-  Stabilirea unor reguli simple şi clare legate de 

felul în care are sau nu are voie să se comporte 

atunci când se simte furioasă: 

- Joc: „Insula broscuțelor țestoase” 

 

Februarie 

2021 

Observarea 

comportamentu

lui nonverbal 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Acordarea de 

stimulente 

Modalități de evaluare a reușitei/ ajustarea programului în funcție de rezultate: 

În urma evaluării și monitorizării eficienței intervenței am constatat: 

- Diminuarea frecvenței următoarelor comportamente nedorite: s-au consemnat mai puține 

episoade de agresivitate verbală și fizică direcționate asupra colegilor, precum și  mai 

puține episoade în care T.C. să refuze realizarea sarcinilor. 
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- Diminuarea  intensității următoarelor comportamente nedorite: T.C. vorbește mai puțin și 

se joacă mai puțin cu mâinile și picioarele în cadrul activităților structurate. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)   

Profesor pentru învățământul primar Preda Ancuța Nicoleta 

Școala gimnazială Răscăeți 

 NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI (EI): S. I. 

 DATA NAŞTERII: X.12.2012 

 DOMICILIUL: județul Dâmbovița  

 CLASA / GRUPA: I 

 ANUL ȘCOLAR: 2020-20121 

 Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat:583/23.09.2020 

• DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe -  deficiențele / afectările din 

certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul și data eliberării acestui document): TSA, 

deficiență mentală. 

 

 ECHIPA DE INTERVENȚIE (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii  familiei): prof.înv.primar Preda 

Ancuța Nicoleta, State Maria-mama 

 

 DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE: Comunicare în limba română/ Cognitiv 

       ❖ SCOPUL (comportamentul țintă/rezultatul așteptat) : Stimularea gândirii și a atenției 

           

              ❖  OBIECTIVE/COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ 

  1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate; 

1.3.Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate; 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare; 

              3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână; 

              4.1. Scrierea literelor de mână. 

❖ DURATA planului de intervenţie personalizat: semestrul I 

 Data elaborarii PIP: 01.10.2020                                          
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 Data revizuirii  PIP:  29.01.2021 

*valabil din 14.09.2020  

STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT:  

Nr. 

crt.  

OBIECTIVE 

OPERAŢIONALE  

  

CONȚINUTUL  

ACTIVITĂȚILOR  

  

STRATEGII DE 

TERAPIE ŞI 

RECUPERARE  

PERIOADA   

DE   

INTERVENŢIE  

EVALUARE ŞI APRECIEREA 

EVOLUŢIEI  

  

INDICATORI  

  

METODE ŞI  

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE  

1  

 -să folosească 

corect formule de 

salut 

COMUNICARE 

ORALĂ 

- Acte de vorbire: a 

saluta 

  

S1  -

conversația,explicația, 

jocul de rol, exercițiul, 

încurajarea 

-imagini, fișe de lucru, 

jetoane  
1.10.2020-

30.10 .2020 

-folosește corect 

formulele de salut  

-evaluare orală, 

observare 

sistematică  

S3  - Prin intermediul 

aplicației MEET: 

conversația, 

explicația, 

exercițiul 

- Imagini, link-uri  

-folosește corect 

formulele de salut 

în întâlniri pe 

MEET cu 

profesorul pentru 

învățământ primar  

-evaluare orală  

2  

- Să identifice 

elemente dintr-

un text audiat 

care se 

regăsesc într-o 

ilustraţie 

corespunzătoar

e textului; 

- Să recunoască 

CITIRE/LECTURĂ 

- Cartea 

- Literele mici și mari 

de tipar 

  

S1  -conversaţia, explicaţia, 

exercițiul, jocul 

didactic, metoda 

fonetică, analitico-

sintetică, încurajarea 

 

-Manualul tipărit/ 

digital, jetoane cu 

litere, texte suport, 

diferite imagini, sârmă 

plușată , laptop, 

1.10. 2020-

29.01. 2021 

- identifică 

elemente dintr-un 

text audiat care se 

regăsesc într-o 

ilustrație 

corespunzătoare 

textului; 

Recunoaște literele 

dintr-o mulțime de 

litere;  

- Evaluare orală 

Evaluare frontală 

- Observare 

sistematică  
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literele dintr-o 

mulțime de 

litere date; 

- Să citească pe 

silabe/integral 

cuvinte scrise 

cu litere de 

tipar (cu sprijin 

din partea 

învățătorului).  

domino cu silabe, fișe 

de lucru 

- Citește pe 

silabe/integral 

cuvinte scrise 

cu litere de 

tipar(cu sprijin 

din partea 

învățătorului); 

S3  

Prin intermediul 

aplicației MEET: 

conversaţia, explicaţia, 

exercițiul, jocul 

didactic, metoda 

fonetică, analitico-

sintetică, încurajarea 

 

- Laptop, 

tabletă/telefon, 

manual digital, link-

uri 

- identifică 

elemente dintr-un 

text audiat care se 

regăsesc într-o 

ilustrație 

corespunzătoare 

textului; 

Recunoaște literele 

dintr-o mulțime de 

litere;  

Citește pe 

silabe/integral 

cuvinte scrise cu 

litere de tipar(cu 

sprijin din partea 

învățătorului);  

- Evaluare orală 

- evaluare 

frontală  

3  

- Să identifice 

cuvintele care 

conțin sunetul 

dat, sugerate 

de imagini( cu 

sprijin din 

partea 

CITIRE/LECTURĂ 

Literele  mici și mari de 

mână 

Citirea 

silabelor/cuvintelor 

mono și plurisilabice 

S1  
- Conversația, 

explicația, 

exercițiul, metoda 

fonetică, analitico-

sintactică, 

încurajarea, jocul 

didactic 

1.10. 2020-

29.01. 2021  

-  identifică 

cuvintele care 

conțin sunetul 

dat, sugerate de 

imagini( cu 

sprijin din 

partea 

învățătorului) 

- compune cu 

- evaluare orală 

- evaluare 

frontală 

- observare 

sistematică  
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învățătorului) 

- Să  compună 

cu ajutorul 

alfabetarului 

silabe și 

cuvinte din 

literele învățate 

- Să citească pe 

silabe/integral 

cuvinte scrise 

cu litere de 

tipar (cu sprijin 

din partea 

învățătorului)  

- manual 

tiparit/digital, texte 

suport, jetoane cu 

imagini, alfabetar  

ajutorul 

alfabetarului 

silabe și cuvinte 

din literele 

învățate 

- citește pe 

silabe/integral 

cuvinte scrise cu 

litere de tipar 

S3  

- Prin intermediul 

aplicației Meet: 

Conversația, 

explicația, 

exercițiul, metoda 

fonetică, analitico-

sintactică, 

încurajarea, jocul 

didactic, dialogul 

- manual 

tiparit/digital, texte 

suport, jetoane cu 

imagini, link-uri, 

resurse educaționale 

deschise  

-  identifică 

cuvintele care 

conțin sunetul 

dat, dintr-un 

text audiat, 

transmis în 

cadrul întâlnirii 

pe 

MEET,sugerate 

de imagini( cu 

sprijin din 

partea 

învățătorului) 

- compune cu 

ajutorul 

alfabetarului 

silabe și cuvinte 

din literele 

învățate 

-citește pe 

silabe/integral 

cuvinte scrise cu 

litere de tipar  

- evaluare orală 

- evaluare 

frontală 

- observare 

sistematică  
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4  

- să identifice 

sunete, silabe, 

cuvinte în 

enunțurile 

rostite cu 

claritate 

- să scrie litere, 

silabe folosind 

diferite metode 

și instrumente 

de scris (cu 

creta pe tablă, 

cu marker pe 

coli flip-chart, 

cu cariocă pe 

coli) cu sprijin 

din partea 

învățătorului; 

- să modeleze 

din plastilină  

conturul unor 

litere; 

- să  decoreze 

literele  de 

mână şi de 

tipar 

- să traseze în 

duct continuu a 

literele de 

SCRIERE/REDACTARE 

       - Alfabetul limbii 

române  

        -Literele mici şi mari 

de mână 

  

S1  

- conversația, 

explicația, 

exercițiul, jocul 

didactic, 

demonstrația, 

observarea dirijată, 

lauda, încurajări, 

acordarea  de ajutor 

în permanență; 

- manual 

tipărit/digital, 

jetoane cu litere, 

silabe, cuvinte, 

plastilină, sârmă 

plușată, diferite  

instrumente de scris 

.  

 1.10.2020-

29.01.2021 

-  identifică 

sunete, silabe, 

cuvinte în 

enunțurile 

rostite cu 

claritate 

- scrie litere, 

silabe 

folosind 

diferite 

metode și 

instrumente 

de scris (cu 

creta pe 

tablă, cu 

marker pe 

coli flip-

chart, cu 

cariocă pe 

coli) cu 

sprijin din 

partea 

învățătorului

; 

- modelează 

din 

plastilină  

conturul 

unor litere; 

- decorează 

- evaluare orală 

- evaluare 

frontală  

- evaluare scrisă 
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mână 

(începând prin 

unirea 

punctelor care 

le compun  

literele  de 

mână şi de 

tipar; 

- trasează în duct 

continuu  

literele de mână 

(începând prin 

unirea 

punctelor care 

le compun 

S3  - prin intermediul 

aplicației MEET: 

conversația, 

explicația, 

exercițiul, 

demonstrația, jocul 

didactic (link-uri), 

observarea dirijată, 

lauda, încurajări, 

acordarea  de ajutor 

în permanență; 

- manual 

tipărit/digital, 

jetoane cu litere, 

silabe, cuvinte, 

plastilină, sârmă 

plușată, diferite  

instrumente de scris 

-  identifică 

sunete, 

silabe, 

cuvinte în 

enunțurile 

rostite cu 

claritate 

dintr-un 

text audiat, 

transmis în 

cadrul 

întâlnirii 

pe MEET;  

- scrie litere, 

silabe 

folosind 

diferite 

metode și 

instrumente 

de scris (cu 

- evaluare orală 

- evaluare 

frontală  

- evaluare scrisă  
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creta pe 

tablă, cu 

marker pe 

coli flip-

chart, cu 

cariocă pe 

coli) cu 

sprijin din 

partea 

învățătorului

; 

- modelează 

din 

plastilină  

conturul 

unor litere; 

- decorează 

literele  de 

mână şi de 

tipar; 

- trasează în duct 

continuu  

literele de mână 

(începând prin 

unirea 

punctelor care 

le compun 
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Notă:  

* Pentru fiecare obiectiv operațional se precizează modul de lucru pentru scenariul 1 (S1 - față în față) și scenariul 3 (S3 - online). Scenariul hibrid 

reiese din îmbinarea scenariilor enumerate anterior  

*Precizarea STRATEGIILOR DE TERAPIE ŞI RECUPERARE pentru copiii/ elevii din învățământul de masă presupune enumerarea metodelor şi 

mijloacelor utilizate în vederea realizării obiectivelor operaționale  

** Precizarea INDICATORILOR presupune identificarea și enumerarea criteriilor minimale de apreciere a progreselor copiilor/ elevilor  
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Plan de intervenţie 

în situaţie de criză educaţională 

 

Stanciu Jana Liliana, Grădinița nr.178, București 

 

 Argument           

 Preșcolaritatea este etapa de dezvoltare în care cele mai multe abilități care țin de interacțiunea 

cu  ceilalți și de înțelegerea și controlul emoțiilor, încep să prindă rădăcini.  Procesul de învățare și de 

exersare a modului adecvat de a comunica, de a împărți, de a iniția și menține prietenii, de a exprima 

emoții și de a le manifesta comportamental într-un  mod care să fie agreeat social, este unul de lungă 

durată, ce se întinde până spre anii adolescenței, chiar și în viața de adult. 

 Însă,  perioada anilor de grădiniță este o etapă extreme de important, deoarece, acum se formează 

aproximativ 80% din abilitățile social-emoționale pe care un om le folosește pentru tot restul vieții. De 

aceea este foarte importantă integrarea copilului la grădinița, începând cu grupa mică, atunci când 

copilul schimbă mediul de viață și se încearcă să se adapteze fără sprijinul persoanelor cunoscute. 

 

I. Identificare situației de criză educațională 

 Prezentarea cazului – fetița de 3 ani, grupa mică 

• este unic copil al familiei, legal constituite, dar este mai mult in grija bunicilor care sunt depășiți 

de situație; 

• fetiţa manifestă un  comportament foarte agresiv la gradiniţă (în familie şi societate): loveşte 

fără motiv, muşcă, zgârâie, împinge; 

• este agitată neputând sta locului o clipă, distruge jucăriile şi lucrările celorlalţi colegi; 

• părinţii copiilor agresaţi sunt foarte nemulțumiți de faptul că părinții fetiței nu iau nicio măsură,  

amenintând cu reclamații;   

• această situaţie  aduce mari prejudicii colectivului de copii, mulţi dintre ei refuzând să vină la 

grădiniţă pentru că le era frică sa nu fie bătuți de colega lor . 

          Argument 

          În acest caz se păstrează caracteristicile unei situatii de criză şi anume: 

- consider ca a afectat modul de desfășurare a activității didactice; 

- a schimbat modul de relaționare și adaptare al celorlați copii; 

- a generat stări de conflict între copii şi între părinţii acestora; 

II . Etiologia situației de criză educațională 

 Cauze: În depistarea  comportamentului agresiv al fetiţei am încercat să dau răspuns la 

următoarele întrebări: 

➢ Când au apărut aceste manifestări agresive ale fetiţei? – după desfășurarea unor situaţii sau 

evenimente in jurul ei: ceartă, schimbări, separări, plecarea unei persoane, situaţii confuze, 

violenţă.  
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➢ Când se manifestă fetiţa agresiv? - unde apare agresivitatea (acasă, în parc, pe stradă, la 

grădiniţă, în alte locuri) pentru a putea înţelege care este partea conflictuală, de ce fetiţa alege să 

se comporte în felul acesta şi ce anume din mediul respectiv îi creează dificultăţi în a se adapta 

sau exprima. 

➢ Faţă de cine se manifestă agresiv?-  împotriva cui se direcţionează agresivitatea, este o 

manifestare difuză şi generalizată sau apare în relaţie cu anumite persoane. 

➢ Cum sunt manifestările sale? - zgârie, zgâltâie sau îsi muscă prietenii,  trage de păr si ridică 

mâna asupra mamei. Agresivitatea poate de asemenea să ia forma unor exigente permanente care 

sfârsesc prin a-l sufoca pe adult. 

➢ Cum este copilul în familie? - Cum este relaţia cu mama, dar cu tata? Care este rolul bunicilor?  

Există şi alte persoane importante pentru copil care formează o familie lărgită? 

➢ Cum este familia?-  Relaţiile şi interacţiunile intrafamiliale, precum şi cele cu persoanele din 

exterior sunt toate filtrate de către copil şi se constituie intr-o varietate de stimuli, pentru care nu 

are întotdeauna un răspuns sau o reacţie adecvată 

➢ Cum influenteaza mass-media?- se uită la  desene animate ce contin scene de violenţă_ 

III. Luarea deciziei:  

În urma analizării tuturor rezultatelor obţinute în urma investigării, am ajuns la concluzia că 

problema fetiței poate fi privită din mai multe unghiuri. Acest avantaj este oferit de disponibilitatea 

persoanlor din anturajul fetiţei. 

Pentru acestă fetiţă  am realizat o intervenţie pe trei planuri: 

• Terapie educaţională; 

• Terapia cu părinţii. 

• Terapie psihologică; 

 Etape de interventie: 

Identificarea şi cunoaşterea situatiei de criză : 

Moduri de manifestare: 

• Nesiguranţă cu privire mediul necunoscut și la simpatiile interumane; 

• Comportament agresiv ca modalitate  de obţinere a respectului; 

• Agresivitatea duce la calmarea ei emoţională dar si la  respingerea de către colegi. 

IV. Planul de interventie: 

1. Terapia educaţională 

Modalităţi de a stăpâni furia copilului  

 Fetiţa va trebui învăţată tehnici de stăpânire a mâniei. Metodele pe care le-am  folosit în relaţia cu fetiţa  

agresivă: 

• Discuții cu calm, fetiţa  este încurajată să explice care este motivul pentru care a devenit atât de 

nervosă.  Răspunsul ei  a fost că nu se poate stăpâni singură, de aceea i-am sugerat că  i-ar face 

bine 5 minute să se calmeze şi să se gândească la acţiunile sale pe scăunelul relaxării. Am citit 

impreuna povești terapeutice cu tema, am jucat jocuri de rol pentru a ilustra cat mai bine situația 

cu care se confruntă. Apoi i-am prezentat modalităti civilizate de a obtine ce vrea: să discute şi 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3080 
 

să ceară, mai degrabă decât să ia ceva fără a spune nimic, să îşi aştepte rândul sau să schimbe 

jucăriile cu alţi copii.  

• Exerciţii fizice aplicate: pentru a se elibera de o parte de mânie am antrenat-o într-o serie de 

acţiuni şi exerciţii fizice cum ar fi: frământatul  de plastilină,  dansatul  după muzica preferată 

sau plimbarea păpuşii. Am  încurajat-o  să facă lucruile care îi plac: să coloreze, să îndeplinească 

anumite sarcini pentru mine. 

• Confort psihic şi afecţiune. Am făcut apel la puterea unei îmbrăţişări şi capacitatea ei de a face 

fetiţa să se simtă înţeleasă, iubită şi acceptată. 

• Un bun exemplu.- am căutat să fiu un bun exemplu pentru ea, păstrându-mi calmul pe perioada 

manifestărilor ei. 

• Aprecierea bunei purtări: Am asigurat-o că observ atunci când îşi rezolvă problemele legate de 

mânie într-un mod pozitiv și am folosit încurajările verbale și obținerea de steluțe fericite ca 

recompensă. 

•  Am adus, pe rând, câte un copil, să se joace alături de noi două și la un moment dat m-am 

retras, asigurându-le că stau aproape de ele și sunt în siguranță. 

 

2. Terapia cu părinţii. 

Probleme identificate în cadrul familiei: 

          Părinţii sunt angajaţi la privat, lucrează amândoi şi sâmbăta, de aceea fetiţa este mai mult cu 

bunicii din partea mamei,  care o duc şi o aduc de la grădiniţă. Mama fetiţei nu are deloc  legături cu 

grădiniţa, iar tatăl, vizitează sporadic  grădiniţa fiind îngrijorat de agresivitatea manifestată de fetiţă, 

deoarece primeşte foarte multe reclamaţii de la persoanele din anturajul ei. Cu toate acestea  refuză 

sfaturile educatoarelor de a consulta consilierul școlar sau un psiholog, sau de a avea o relație mai 

strânsă cu grădinița. Tatăl consideră că aceastea nu o va putea ajuta şi că problemele vor fi rezolvate în 

timp,  odată cu creşterea fetiței. Soluţia optimă ar fi în opinia tatălui, retragerea fetiţei de la grădiniţă, 

până va mai crește. 

         Bunicii din partea mamei, cărora le revine sarcina supravegherii permanente a fetiţei, refuză să-și 

mai assume această responsabilitate, pe motiv că  la rândul lor sunt mereu agresaţi de fetiţă, nu o pot  

stăpâni  şi  de aceea o aduc  la grădiniţă chiar şi când  este bolnavă. 

         Aceaste reacţii au  determinat-o  pe fetiţă  să creadă că nu mai este iubită, mereu întreabă la 

grădiniţă şi acasă ”Mă iubeşti?” sau ”Pe mine nu mă iubeşti”. 

Obiective vizate în terapia părinţilor: 

• Consilierea părinţilor pentru a înţelege nevoile reale ale copilului; 

• Formarea unui stil parental adaptat nevoilor reale ale copilulu; 

• Implicarea copilului în sarcini pe măsura capacităţii de înţelegere şi acţiune a acesteia; 

• Formarea unui program al părinților de petrecere a timpului liber cu copilul; 

• Redescoperirea relaţiilor afective dintre părinţi şi copil. 

          Aceste obiective ar putea fi realizate  în special prin participarea părinţilor şi chiar a bunicilor la 

cursuri parentale. 
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3. Terapie psihologic 

 Având în vedere faptul că în grădiniţa beneficiem de serviciile unui consilier școlar,  am sugerat  

părinţilor  să stabiliească o întâlnire cu acesta,  dar  din păcate m-am izbit de refuzul categoric al tatălui,  

care consideră  acest lucru inutil. Cu toate acestea, fără un consult de specialitate şi o colaborare a 

tuturor factorilor implicaţi în educaţia fetiţei, agresivitatea ei se poate accentua. 

VI. Controlul:  În aceste cazuri critice, terapia psihologică, consilierea şcolară şi tratamentul de 

specialitate sunt instrumente nu numai indispensabile, ba chiar cu mare eficienţă în recuperarea fetiţei şi 

restabilirea relaţiilor. 

VII. Evaluarea 

 Evaluare se reflectă în modul de adaptare al fetiței la mediul grădiniței, de relaționare cu colegii 

și întreg personalul.  Dacă părinții vor înțelege necesitatea schimbării modului de relaționare cu fetița, de 

participare la ședințele de terapie atunci și comportamnetul fetiței se va schimba. 

VIII. Concluzie 

 Copiii mici au tendinţa de a ataca muşcând sau lovind deoarece ajung uşor să fie frustraţi şi nu 

ştiu să comunice. În jurul vârstei de 3,5-4 ani - cei mai mulţi copii dobândesc aptitudinile de adaptare şi 

de limbaj, care le sunt necesare pentru a-şi controla agresivitatea.  Este important să fim fermi şi 

consecvenţi şi să ajutăm copilul să învețe metode mai bune de a-şi administra emoţiile. 

 Părinții și bunicii trebuie să învețe să-și manifeste iubirea față de fetiță, să stabilească un program 

de petrecere a timpului alături de copil, să stabilească reguli și limite pe care să le respecte și să recurgă 

la imbrățișări și încurajări permanente în momentul în care fetița reușește să controleze apariția unei 

crize. 

 Un copil agresiv nu este un copil rău, el doar așa știe să se manifeste.         

 

Exercitii 

1. Bibliotecă: ,,Cum mă simt azi?”  

Obiective: 

  - să identifice emoțiile trăite(bucurie, tristeţe); 

 - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoționale de pe cartonaș 

Materiale didactice: cartonașe care exprimă diferite stări, covoraş. 

Desfăşurarea activităţii: 

Copiii sunt invitaţi să aleagă cartonaşe cu emoticoane reprezentând stări afective: bucurie-veselie, 

tristeţe-supărare. ,,Feţele vesele” vor îmbrăţişa pe rând toate ,,feţele triste”, cu scopul de a li se 

schimba starea în bucurie.   

 

  Activități cu părinții și copii 

,,Covoraşul iubirii”- Copiii şi părinţii sunt aşezaţi în cerc. Cadrul didactic prezintă ,,covoraşul 

iubirii”, și rolul acestuia în jocul ce urmează să se desfăşoare. Fiecare părinte va intra în cerc, cu 

propriul copil  pe covoraş şi va exprima cât mai multe motive pentru care îşi iubeşte copilul. 

Copilul şi părintele se îmbrăţisează şi sunt aplaudaţi de cei prezenţi. Jocul se încheie când toţi 

părinţii şi-au exprimat sentimentele şi şi-au îmbrăţişat copiii. 
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2. „Sunteți prieteni” 

     Pe timpul jocurilor, adultul supraveghează conflictele si intervine numai atunci când este cazul. 

Apreciază rezolvarea pozitivă a unui conflict, aducând in prim-plan ințelegerea, prietenia. „Mă bucur ca 

imparțiți  jucăriile si nu vă certați. Procedati ca adevarăți prieteni si uite ce frumos va jucati. Bravo, sunt 

mândră de voi!”. 

 Copiii ar trebui să fie capabili  să își asume responsabilități, să negocieze și să participe la luarea 

deciziilor. 

 La grupă, se vor citi povești terapeutice copiilor, care vizează comportamentele pe care le 

urmărim. Se vor organiza multe jocuri de rol în care fetița va fi implicată, toate desfășurându-se sub 

supravegherea educatoarei, pentru imediata remediere a posibilelor situații conflictuale.  

 Părinții vor fi invitați la diferite ateliere unde, alături de copiii vor desfășura activități în vederea 

dezvoltării relației dintre ei. 

3 .Bibliotecă: - ,,Cine eşti tu, cine sunt eu?” 

Obiective:  să-şi comunice clar şi corect propriul nume;  să se prezinte politicos;  să respecte regulile 

jocului 

Desfăşurarea jocului: - La centrul Bibliotecă toţi copiii stau în cerc pe scăunele. Scăunelele sunt cu 

unul mai puţin decât numărul copiilor. Un copil se va plimba prin interiorul cercului şi la un moment 

dat, el va atinge un coleg uşor pe cap. Apoi îşi va continua deplasarea. 

Copilul atins, se va ridica repede şi va face aceeaşi deplasare în interiorul cercului, însă în sens 

opus. Acesta se va întâlni  cu colegul său, undeva la jumătatea drumului. 

Cei doi copii îşi dau mâna, se salută şi se prezintă: 

,, - Bună, pe mine mă cheamă Maria!” 

,, - Bună, pe mine mă cheamă, Alexandru!” 

După acest moment, conducătorul jocului ( la început profesorul, apoi un copil) bate o dată din 

palme, iar la acest semnal cei doi copii trebuie să ocupe repede scaunul rămas liber (după ridicarea 

copilului atins). Copilul care va ajunge primul să ocupe acel loc, va fi aplaudat. 

Bibliografie 

1. http://www.ecopii.ro/Articole despre copii/Agresivitatea la copii copii_agresivi.html 

2. http://www.gradinite.com/site/Articole/Modalitati de a stapani furia copilului tau-educatie.html 

3. http://www.superbebe.ro/Micul bataus - Transforma agresivitatea in echilibru.html 

4. http://www.itsybitsy.ro/Articole/Lumea-parintilor/Psihologie/Copil-3-7-ani/De ce este agresiv 

copilul meu - articol-.html 
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Plan de serviciii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

 

Numele şi prenumele copilului/elevului: A.B 
Mama: A.M 

Tata:  A.G 

Data naşterii: 

Domiciliul: 

Unitatea de invăţământ la care este înscris: Gradnita cu P. P. nr.12,  Bistrita 

Certificat de orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE BN:  

Data realizării planului de serviciii individualizat (data întocmirii documentului)  

Responsabilul de caz servicii educaţionale: Tătar Iulia Simona 

Şcoala responsabilă de oferirea serviciilor: Gradinita cu Program Prelungit Nr.12 Bistrita 

 

Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES 

Tipul de 

serviciu de 

intervenţie 

Obiective Data de 

începere 
Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a 

serviciului 

 

Servicii 

educaţionale 

 

 

 

 

 

Realizarea de adaptări curriculare şi 

tratarea diferenţiată a elevului în procesul 

de predare-învăţare-evaluare 

Alegerea unor metode şi strategii 

adecvate de predare-învăţare-evaluare, 

care să permită preşcolarului să 

progreseze din punct de vedere cognitiv 

şi socio-afectiv. 

Dezvoltarea competenţelor specifice, 

ţinând cont de particularităţile 

individuale. 

Dobândirea competenelor generale şi 

specifice şi a conţinuturilor prevăzute în 

programele şcolare adaptate, la nivel 

minim, cel puţin, în funcţie de 

capacităţile intelectuale ale preşcolarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valabilitatea 

certificatlui de 

orientare 

 

Educatoarea grupei în 

care este integrat 

copilul 

 

 

 

 

 

Servicii de 

asistenţă 

psihopedagog

ică prin 

cadrul 

didactic 

itinerant şi de 

sprijin 

    

Servicii de Conform programei şcolare în vigoare- - Valabilitatea Consilier 
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consiliere şi 

orientare 

şcolară 

certificatlui de 

orientare 

Nr. 

Servicii de 

terapie 

logopedică/ 

terapia 

tulburărilor 

de limbaj 

Terapie logopedică specifică  - An şcolar 

2020-2021 

Dacă există în şcoală 

logoped - 

Servicii de 

terapie 

educaţională*

) 

- - - - 

Sevicii de 

Kinetoterapie

*) 

- - - - 

Asigurare 

transport la 

unitatea de 

învăţământ 

 - -  

Măsuri de 

sprijin pentru 

educaţia 

incluzivă **) 

 

 

Conf art. 63 din Ord. 1985/ 5805/ 2016, 

responsabilul de caz şi toate cadrele 

didactice responsabile, realizează 

următoarele 

 a) informarea părinţilor ai căror copii 

frecventează unitatea de învăţământ cu 

privire la educaţia incluzivă şi 

incluziunea socială a copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau C.E.S. 

b) informarea copiilor din unitatea de 

învăţământ cu privire la educaţia 

incluzivă şi la incluziunea socială a 

copiilor cu dizabilităţi şi/sau. C.E.S., într-

un limbaj adaptat vârstei şi, de preferinţă, 

utilizând educaţia de la egal la egal. 

c) informarea cadrelor didactice cu 

privire la educaţia incluzivă şi 

incluziunea socială a copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau C.E.S. 

d) informări şi campanii de conştientizare 

cu privire la acceptarea diversităţii, 

incluziunea socială a copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau C.E.S. 

Intocmirea contractului cu familia. 

Desemnarea facilitatorului – dacă e cazul 

(Facilitatorul, conf. 

 Valabilitatea 

certificatlui de 

orientare 

Nr  

Responsabilul de caz 

  

Facilitatorul 
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Ord.nr.1985/5805/2016 Art.64 pct. 8, este 

cu prioritate şi de interes pentru sprijinul 

elevului, şi anume: supraveghează şi 

îngrijeşte copilul în timpul orelor, în 

pauze şi în cursul activităţilor ori de câte 

ori este solicitat de către reprezentanţii 

unităţii şcolare.)  

- asigurarea resurselor umane şi 

instrumentale necesare 

- modalităţi de verificare şi evaluare 

adecvate şi coerente 

 

- participarea la proiecte şi parteneriate 

 

 

 

 

 

-unitatea de 

învăţământ 

 

Educatoarea 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

                                                    

INFORMAȚII GENERALE: 

 

• NUMELE ŞI PRENUMELE BENEFICIARULUI:  B.B 

• NUMELE SI PRENUMELE TATALUI: B.A 

• NUMELE SI PRENUMELE MAMEI: B.M 

• DOMICILIU: str. A.N, NR.7 

• ŞCOALA/ GRĂDINIȚA: Grădinița cu Program Prelungit nr.12, Bistrita 

• GRUPA mijlocie 

• CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ NR. 

• ECHIPA DE LUCRU/PROFESOR:  PROF. ÎNV. PRESCOLAR -  CIUNTEREI GINA-

LĂCRIMIOARA 

• ALTE PERSOANE IMPLICATE; parintii, bunica materna, facilitatorul. 

 

• PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL/ELEVUL/TÂNĂRUL    B.B  

prezinta tulburare in achizitia limbajului expresiv si receptiv, tulburare usoara in dezvoltarea 

psihica,tulburare din spectrul autist,tulburare anxioasa,crize de afect. 

• PERIOADA DE VALABILITATE A PIP-ULUI: an scolar  2020-2021 sem.I-II; 

• PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA – semestrul I-II :  

- dezvoltarea competențelor specifice 1.3.3, 1.3.4., 2.2.2, 3.3.1,  4.2.3, 4.3.2, 5.2.2 din 

programa adaptată. 

 

 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

                                                      

Competenţe 

specifice 

 

Categorii de activități/ 

Conţinuturi 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 
DEZVOLTAREA FIZICĂ, 

A SĂNĂTĂŢII ŞI 

IGIENEI PERSONALE 

1.3.3. Însușirea 

abilităţilor de 

autoprotecţie faţă de 

obiecte şi situaţii 

periculoase  

 

1.3.4. Utilizarea 

unor reguli de 

securitate fizică 

personală 

 

DLC, DOS- povești, 

povestiri, cu suport 

ilustrativ; 

ALA- jocuri 

 

 

 

DLC, DOS- povești, 

povestiri, cu suport 

ilustrativ; 

ALA- jocuri de rol 

ADP- activități 

specifice ale Întâlnirii 

explicaţia 

conversaţia 

demonstrația 

exerciţiul 

jocul 

 

 

conversaţia 

explicația 

exercițiul 

jocul 

  

  

 

 

- Identifică, în imagini, 

situațiile periculoase;  

- Nu comunica daca a 

patit ceva 

 

 

 

Observa  regulile, cu 

ajutorul imaginilor;dar 

nu comunica 

 

 

 

 

Verificare 

orala 

 

 

 

Verificare 

orala 

Aprecieri  

verbale 
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DEZVOLTAREA SOCIO-

EMOȚIONALĂ 

2.2.2. Însușirea și 

respectarea 

regulilor; 

înțelegerea efectelor 

acestora în planul 

relațiilor sociale în 

contexte familiare 

 

 

 

2.2.3.Exersarea 

unor abilitati de 

negociere si de 

participare la luarea 

deciziilor 

 

 

 
CAPACITĂȚI ȘI 

ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE 

 

3.3.1.Manifestarea  

creativității în 

activități  diverse 

 

 

4.2.Exersarea unor 

abilitati de 

autocontrol 

emotional 

de dimineață 

 

 

 

 

ADP- activități 

specifice ale Întâlnirii 

de dimineață 

 

 

ALA- jocuri de rol 

ALA- jocuri de 

mișcare, jocuri în aer 

liber 

 

  

 

ALA- jocuri de miscare 

DS- joc didactic 

 

 

DLC- povești, 

 

 

  

povestiri, joc didactic 

 

 

 

 

DOS- activități 

practice, activități 

practic- gospodărești 

DEC- desene, picturi, 

modelaj, jocuri cu text 

și cânt 

ALA- jocuri de rol 

 

ALA-activitati in cadrul 

 

 

conversaţia 

explicația 

demonstrația 

exercițiul 

jocul 

 

 

 

 

 

 

exercitiul 

 

 

conversaţia 

 

  

 

 

exerciţiul  

explicația 

demonstrația 

jocul 

 

 

 

 

 

 

 

exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recunoaște regulile 

grupei dar nu le respecta 

decat cu prompt verbal 

- Își adaptează 

comportamentul, în 

funcție de cerințele 

grupului 

 

Nu se implica in 

desfasurarea jocului ci e 

doar observator 

 

 

 

 

 

- Utilizează limbajul  

non- verbal pentru a 

transmite mesaje; 

 

 

 

 

 

 

Are rabdare pana i se 

ofera  atentie sau 

recompensa 

 

 

 

Verificare 

orală 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 

 

Aprecieri  

verbale 

 

Fișa pentru 

aprecierea 

progresului 

individual al 
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DEZVOLTAREA 

LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI A 

PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

 

4.2.3. Exersarea și 

extinderea 

progresivă a 

vocabularului 

 

 

4.3.2.Discriminarea/

diferentierea 

fonetica a 

cuvintelor,silabelor,

sunetelor,asocierea 

sunet-litera 

 

Dezvoltarea 

cognitiva si 

cunoasterea lumii 

5.2.2. Familiarizarea 

cu informatii despre 

marime,forma,greut

ate,inaltime,lungime

,volum 

 

Intalnirii de dimineata 

 

 

 

 

 

DLC, DOS – povesti 

povestiri, jocuri 

didactice 

DȘ- observări, lecturi 

după imagini, jocuri 

didactice 

DLC- joc exercitiu 

DS –joc didactic 

 

 

 

 

DS-activitate pe baza 

de exercitiu cu material 

individual 

joc didactic 

Activitati pliate pe 

toate domeniile 

experientiale 

 

 

conversatia 

 

 

 

 

exercitiul 

 

 

 

 

 

 

exercitiul 

jocul 

demonstratia 

 

 

 

 

Vocalizeaza folosind 

vocale neclare apoi 

clare(a,e ,o,i,o ,u) 

 

Alege din imagini 

obiecte care incep cu 

acelasi sunet 

 

 

 

 

 

Ordoneaza  obiecte 

dupa marime –cu sprijin 

copilului 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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Rolul şi modul de implicare al părinţilor în program. 

 

          Am considerat ca este necesara colaborarea cu familia tocmai pentru ca am inteles neputinta 

familiei si dezamagirea acesteia in fata dificultatilor copilului de a indeplini sarcini si de a se integra in 

grupul de copii. Prin discutii, explicatii si exemplificari i-am ajutat pe parinti sa înteleaga ca modul in 

care gandesc ei despre implinirea copilului lor in viata, va determina maniera in care isi vor educa 

copilul si ii va inocula acestuia o anumita imagine de sine.               Am subliniat ca parintele trebuie sa 

fie un bun ascultator, sa fie flexibil, realist si sa colaboreze cu acesta pentru a-i intelege problemele si a-l 

ajuta. Parintii au inteles ca prin rabdare, intelegere si incurajare pot ajuta copilul sa treaca peste inhibitii 

si sa execute activitati la care intampina dificultati. 
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Plan de intervenţie 

în situaţie de criză educaţională 

 

Stanciu Jana Liliana 

 Grădinița nr.178, București 

 

 Argument           

 Preșcolaritatea este etapa de dezvoltare în care cele mai multe abilități care țin de interacțiunea 

cu  ceilalți și de înțelegerea și controlul emoțiilor, încep să prindă rădăcini.  Procesul de învățare și de 

exersare a modului adecvat de a comunica, de a împărți, de a iniția și menține prietenii, de a exprima 

emoții și de a le manifesta comportamental într-un  mod care să fie agreeat social, este unul de lungă 

durată, ce se întinde până spre anii adolescenței, chiar și în viața de adult. 

 Însă,  perioada anilor de grădiniță este o etapă extreme de important, deoarece, acum se formează 

aproximativ 80% din abilitățile social-emoționale pe care un om le folosește pentru tot restul vieții. De 

aceea este foarte importantă integrarea copilului la grădinița, începând cu grupa mică, atunci când 

copilul schimbă mediul de viață și se încearcă să se adapteze fără sprijinul persoanelor cunoscute. 

 

II. Identificare situației de criză educațională 

 Prezentarea cazului – fetița de 3 ani, grupa mică 

• este unic copil al familiei, legal constituite, dar este mai mult in grija bunicilor care sunt depășiți 

de situație; 

• fetiţa manifestă un  comportament foarte agresiv la gradiniţă (în familie şi societate): loveşte 

fără motiv, muşcă, zgârâie, împinge; 

• este agitată neputând sta locului o clipă, distruge jucăriile şi lucrările celorlalţi colegi; 

• părinţii copiilor agresaţi sunt foarte nemulțumiți de faptul că părinții fetiței nu iau nicio măsură,  

amenintând cu reclamații;   

• această situaţie  aduce mari prejudicii colectivului de copii, mulţi dintre ei refuzând să vină la 

grădiniţă pentru că le era frică sa nu fie bătuți de colega lor . 

          Argument 

          În acest caz se păstrează caracteristicile unei situatii de criză şi anume: 

- consider ca a afectat modul de desfășurare a activității didactice; 

- a schimbat modul de relaționare și adaptare al celorlați copii; 

- a generat stări de conflict între copii şi între părinţii acestora; 

II . Etiologia situației de criză educațională 

 Cauze: În depistarea  comportamentului agresiv al fetiţei am încercat să dau răspuns la 

următoarele întrebări: 

➢ Când au apărut aceste manifestări agresive ale fetiţei? – după desfășurarea unor situaţii sau 

evenimente in jurul ei: ceartă, schimbări, separări, plecarea unei persoane, situaţii confuze, 

violenţă.  
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➢ Când se manifestă fetiţa agresiv? - unde apare agresivitatea (acasă, în parc, pe stradă, la 

grădiniţă, în alte locuri) pentru a putea înţelege care este partea conflictuală, de ce fetiţa alege să 

se comporte în felul acesta şi ce anume din mediul respectiv îi creează dificultăţi în a se adapta 

sau exprima. 

➢ Faţă de cine se manifestă agresiv?-  împotriva cui se direcţionează agresivitatea, este o 

manifestare difuză şi generalizată sau apare în relaţie cu anumite persoane. 

➢ Cum sunt manifestările sale? - zgârie, zgâltâie sau îsi muscă prietenii,  trage de păr si ridică 

mâna asupra mamei. Agresivitatea poate de asemenea să ia forma unor exigente permanente care 

sfârsesc prin a-l sufoca pe adult. 

➢ Cum este copilul în familie? - Cum este relaţia cu mama, dar cu tata? Care este rolul bunicilor?  

Există şi alte persoane importante pentru copil care formează o familie lărgită? 

➢ Cum este familia?-  Relaţiile şi interacţiunile intrafamiliale, precum şi cele cu persoanele din 

exterior sunt toate filtrate de către copil şi se constituie intr-o varietate de stimuli, pentru care nu 

are întotdeauna un răspuns sau o reacţie adecvată 

➢ Cum influenteaza mass-media?- se uită la  desene animate ce contin scene de violenţă_ 

III. Luarea deciziei:  

În urma analizării tuturor rezultatelor obţinute în urma investigării, am ajuns la concluzia că 

problema fetiței poate fi privită din mai multe unghiuri. Acest avantaj este oferit de disponibilitatea 

persoanlor din anturajul fetiţei. 

Pentru acestă fetiţă  am realizat o intervenţie pe trei planuri: 

• Terapie educaţională; 

• Terapia cu părinţii. 

• Terapie psihologică; 

 Etape de interventie: 

Identificarea şi cunoaşterea situatiei de criză : 

Moduri de manifestare: 

• Nesiguranţă cu privire mediul necunoscut și la simpatiile interumane; 

• Comportament agresiv ca modalitate  de obţinere a respectului; 

• Agresivitatea duce la calmarea ei emoţională dar si la  respingerea de către colegi. 

IV. Planul de interventie: 

4. Terapia educaţională 

Modalităţi de a stăpâni furia copilului  

 Fetiţa va trebui învăţată tehnici de stăpânire a mâniei. Metodele pe care le-am  folosit în relaţia cu fetiţa  

agresivă: 

• Discuții cu calm, fetiţa  este încurajată să explice care este motivul pentru care a devenit atât de 

nervosă.  Răspunsul ei  a fost că nu se poate stăpâni singură, de aceea i-am sugerat că  i-ar face 

bine 5 minute să se calmeze şi să se gândească la acţiunile sale pe scăunelul relaxării. Am citit 

impreuna povești terapeutice cu tema, am jucat jocuri de rol pentru a ilustra cat mai bine situația 

cu care se confruntă. Apoi i-am prezentat modalităti civilizate de a obtine ce vrea: să discute şi 
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să ceară, mai degrabă decât să ia ceva fără a spune nimic, să îşi aştepte rândul sau să schimbe 

jucăriile cu alţi copii.  

• Exerciţii fizice aplicate: pentru a se elibera de o parte de mânie am antrenat-o într-o serie de 

acţiuni şi exerciţii fizice cum ar fi: frământatul  de plastilină,  dansatul  după muzica preferată 

sau plimbarea păpuşii. Am  încurajat-o  să facă lucruile care îi plac: să coloreze, să îndeplinească 

anumite sarcini pentru mine. 

• Confort psihic şi afecţiune. Am făcut apel la puterea unei îmbrăţişări şi capacitatea ei de a face 

fetiţa să se simtă înţeleasă, iubită şi acceptată. 

• Un bun exemplu.- am căutat să fiu un bun exemplu pentru ea, păstrându-mi calmul pe perioada 

manifestărilor ei. 

• Aprecierea bunei purtări: Am asigurat-o că observ atunci când îşi rezolvă problemele legate de 

mânie într-un mod pozitiv și am folosit încurajările verbale și obținerea de steluțe fericite ca 

recompensă. 

•  Am adus, pe rând, câte un copil, să se joace alături de noi două și la un moment dat m-am 

retras, asigurându-le că stau aproape de ele și sunt în siguranță. 

 

5. Terapia cu părinţii. 

Probleme identificate în cadrul familiei: 

          Părinţii sunt angajaţi la privat, lucrează amândoi şi sâmbăta, de aceea fetiţa este mai mult cu 

bunicii din partea mamei,  care o duc şi o aduc de la grădiniţă. Mama fetiţei nu are deloc  legături cu 

grădiniţa, iar tatăl, vizitează sporadic  grădiniţa fiind îngrijorat de agresivitatea manifestată de fetiţă, 

deoarece primeşte foarte multe reclamaţii de la persoanele din anturajul ei. Cu toate acestea  refuză 

sfaturile educatoarelor de a consulta consilierul școlar sau un psiholog, sau de a avea o relație mai 

strânsă cu grădinița. Tatăl consideră că aceastea nu o va putea ajuta şi că problemele vor fi rezolvate în 

timp,  odată cu creşterea fetiței. Soluţia optimă ar fi în opinia tatălui, retragerea fetiţei de la grădiniţă, 

până va mai crește. 

         Bunicii din partea mamei, cărora le revine sarcina supravegherii permanente a fetiţei, refuză să-și 

mai assume această responsabilitate, pe motiv că  la rândul lor sunt mereu agresaţi de fetiţă, nu o pot  

stăpâni  şi  de aceea o aduc  la grădiniţă chiar şi când  este bolnavă. 

         Aceaste reacţii au  determinat-o  pe fetiţă  să creadă că nu mai este iubită, mereu întreabă la 

grădiniţă şi acasă ”Mă iubeşti?” sau ”Pe mine nu mă iubeşti”. 

Obiective vizate în terapia părinţilor: 

• Consilierea părinţilor pentru a înţelege nevoile reale ale copilului; 

• Formarea unui stil parental adaptat nevoilor reale ale copilulu; 

• Implicarea copilului în sarcini pe măsura capacităţii de înţelegere şi acţiune a acesteia; 

• Formarea unui program al părinților de petrecere a timpului liber cu copilul; 

• Redescoperirea relaţiilor afective dintre părinţi şi copil. 

          Aceste obiective ar putea fi realizate  în special prin participarea părinţilor şi chiar a bunicilor la 

cursuri parentale. 
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6. Terapie psihologic 

 Având în vedere faptul că în grădiniţa beneficiem de serviciile unui consilier școlar,  am sugerat  

părinţilor  să stabiliească o întâlnire cu acesta,  dar  din păcate m-am izbit de refuzul categoric al tatălui,  

care consideră  acest lucru inutil. Cu toate acestea, fără un consult de specialitate şi o colaborare a 

tuturor factorilor implicaţi în educaţia fetiţei, agresivitatea ei se poate accentua. 

VI. Controlul:  În aceste cazuri critice, terapia psihologică, consilierea şcolară şi tratamentul de 

specialitate sunt instrumente nu numai indispensabile, ba chiar cu mare eficienţă în recuperarea fetiţei şi 

restabilirea relaţiilor. 

VII. Evaluarea 

 Evaluare se reflectă în modul de adaptare al fetiței la mediul grădiniței, de relaționare cu colegii 

și întreg personalul.  Dacă părinții vor înțelege necesitatea schimbării modului de relaționare cu fetița, de 

participare la ședințele de terapie atunci și comportamnetul fetiței se va schimba. 

VIII. Concluzie 

 Copiii mici au tendinţa de a ataca muşcând sau lovind deoarece ajung uşor să fie frustraţi şi nu 

ştiu să comunice. În jurul vârstei de 3,5-4 ani - cei mai mulţi copii dobândesc aptitudinile de adaptare şi 

de limbaj, care le sunt necesare pentru a-şi controla agresivitatea.  Este important să fim fermi şi 

consecvenţi şi să ajutăm copilul să învețe metode mai bune de a-şi administra emoţiile. 

 Părinții și bunicii trebuie să învețe să-și manifeste iubirea față de fetiță, să stabilească un program 

de petrecere a timpului alături de copil, să stabilească reguli și limite pe care să le respecte și să recurgă 

la imbrățișări și încurajări permanente în momentul în care fetița reușește să controleze apariția unei 

crize. 

 Un copil agresiv nu este un copil rău, el doar așa știe să se manifeste.         

 

Exercitii 

3. Bibliotecă: ,,Cum mă simt azi?”  

Obiective: 

  - să identifice emoțiile trăite(bucurie, tristeţe); 

 - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoționale de pe cartonaș 

Materiale didactice: cartonașe care exprimă diferite stări, covoraş. 

Desfăşurarea activităţii: 

Copiii sunt invitaţi să aleagă cartonaşe cu emoticoane reprezentând stări afective: bucurie-veselie, 

tristeţe-supărare. ,,Feţele vesele” vor îmbrăţişa pe rând toate ,,feţele triste”, cu scopul de a li se 

schimba starea în bucurie.   

 

  Activități cu părinții și copii 

,,Covoraşul iubirii”- Copiii şi părinţii sunt aşezaţi în cerc. Cadrul didactic prezintă ,,covoraşul 

iubirii”, și rolul acestuia în jocul ce urmează să se desfăşoare. Fiecare părinte va intra în cerc, cu 

propriul copil  pe covoraş şi va exprima cât mai multe motive pentru care îşi iubeşte copilul. 

Copilul şi părintele se îmbrăţisează şi sunt aplaudaţi de cei prezenţi. Jocul se încheie când toţi 

părinţii şi-au exprimat sentimentele şi şi-au îmbrăţişat copiii. 
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4. „Sunteți prieteni” 

     Pe timpul jocurilor, adultul supraveghează conflictele si intervine numai atunci când este cazul. 

Apreciază rezolvarea pozitivă a unui conflict, aducând in prim-plan ințelegerea, prietenia. „Mă bucur ca 

imparțiți  jucăriile si nu vă certați. Procedati ca adevarăți prieteni si uite ce frumos va jucati. Bravo, sunt 

mândră de voi!”. 

 Copiii ar trebui să fie capabili  să își asume responsabilități, să negocieze și să participe la luarea 

deciziilor. 

 La grupă, se vor citi povești terapeutice copiilor, care vizează comportamentele pe care le 

urmărim. Se vor organiza multe jocuri de rol în care fetița va fi implicată, toate desfășurându-se sub 

supravegherea educatoarei, pentru imediata remediere a posibilelor situații conflictuale.  

 Părinții vor fi invitați la diferite ateliere unde, alături de copiii vor desfășura activități în vederea 

dezvoltării relației dintre ei. 

3 .Bibliotecă: - ,,Cine eşti tu, cine sunt eu?” 

Obiective:  să-şi comunice clar şi corect propriul nume;  să se prezinte politicos;  să respecte regulile 

jocului 

Desfăşurarea jocului: - La centrul Bibliotecă toţi copiii stau în cerc pe scăunele. Scăunelele sunt cu 

unul mai puţin decât numărul copiilor. Un copil se va plimba prin interiorul cercului şi la un moment 

dat, el va atinge un coleg uşor pe cap. Apoi îşi va continua deplasarea. 

Copilul atins, se va ridica repede şi va face aceeaşi deplasare în interiorul cercului, însă în sens 

opus. Acesta se va întâlni  cu colegul său, undeva la jumătatea drumului. 

Cei doi copii îşi dau mâna, se salută şi se prezintă: 

,, - Bună, pe mine mă cheamă Maria!” 

,, - Bună, pe mine mă cheamă, Alexandru!” 

După acest moment, conducătorul jocului ( la început profesorul, apoi un copil) bate o dată din 

palme, iar la acest semnal cei doi copii trebuie să ocupe repede scaunul rămas liber (după ridicarea 

copilului atins). Copilul care va ajunge primul să ocupe acel loc, va fi aplaudat. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Bojor Ioana 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: D.B 

Problemele cu care se confruntă copilul: Autism infantil atipic, Întârziere în dezvoltarea mentală  

 

Priorităţi pentru anul şcolar 2020-2021: 

 

•Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice 

•Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a unei atitudini civilizate în relaţiile cu ceilalţi 

•Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine 

•Stimularea motricităţii copilului pentru dezvoltarea capacităţilor motrice deficitare 

•Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară, sanitară şi vestimentară 

•Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul social 

•Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificaţii corespunzătoare 

•Dezvoltarea abilităţii de imitare a unor activităţi/ modele acţionale oferite de terapeut (alternarea rolului şi imitare) 

 

SEMESTRUL I An școlar 2020-2021 

 
Data Problema Scop Activitati Responsabili Termen de 

solutionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

-grave tulburari 

de limbaj ;  

- diminuarea 

tulburarilor de 

limbaj; 

- exercitii pentru 

ameliorarea 

tulburarii de vorbire: 

a. Ex. de 

respiratie:,, Ce 

frumos miroase 

floarea!” 

,,Suflam in 

lumanare” 

,,Suflam ca sa ne 

incalzim mainile” 

b.ex.imitative 

onomatopeice: 

,, Cine face asa?” 

,,Ce se aude?” 

,, Spune dupa mine!” 

- framantari de 

limba; 

 

- educatoare; 

 

 

- logoped; 

 

 

- sept.-oct.; 

2020 -participa, dar  

verbalizeaza 

greu actiunile 

desfasurate in 

-diminuarea 

tulburarilor de 

limbaj; 

- exercitii de 

respiratie neverbala; 

exercitii de respiratie 

verbala; 

 

 

- educatoare; 

-nov.-dec. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3096 
 

timpul jocurilor 

de grup; 

- exercitii ritmice-

expresive; 

- jocuri si exercitii de 

comunicare: 

ex. ,, Cine face 

asa?” 

,, Cum face...” 

,Repeta dupa mine” 

,,Spune ce este/ce 

vezi?” 

,, Spune ce vrei tu” 

 

   

                                                     

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Numele şi prenumele beneficiarului: D.B 

Problemele cu care se confruntă copilul: Autism infantil atipic, Întârziere în dezvoltarea mentală  

 

Priorităţi pentru anul şcolar 2020-2021: 

 

•Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice 

•Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a unei atitudini civilizate în relaţiile cu ceilalţi 

•Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine 

•Stimularea motricităţii copilului pentru dezvoltarea capacităţilor motrice deficitare 

•Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară, sanitară şi vestimentară 

•Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul social 

•Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificaţii corespunzătoare 

•Dezvoltarea abilităţii de imitare a unor activităţi/ modele acţionale oferite de terapeut (alternarea rolului şi imitare) 
SEMESTRUL AL II-LEA An școlar 2020-2021 

 

 

 

 

 

2021 

-participa,dar 

verbalizeaza 

greu actiunile 

desfasurate in 

timpul jocurilor 

de grup; 

- intelegerea si 

utilizarea 

corecta a 

semnificatiilor 

structurilor 

verbale orale; 

- exercitii de 

gimnastica 

articulatorie:-  

exercitii de respiratie 

neverbala; exercitii 

de respiratie verbala; 

exercitii de 

gimnastica faciala 

(aplecarea capului in 

fata; in spate, lateral; 

inchiderea si 

deschiderea gurii) 

-exercitii pentru 

dezvoltarea auzului 

fonematic; 

-exercitii pentru 

 

 

 

 

-educatoare; 

 

 

- parinti; 

 

 

 

-ian-feb.  
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stimularea exprimarii 

verbale; 

 

2021 - pronunta gresit 

unele sunete, 

spune cuvinte 

uzuale si scurte, 

dar nu reuseste 

sa se exprime in 

propozitii; 

-intelegerea si 

utilizarea 

corecta a 

semnificatiilor 

structurilor 

verbale orale; 

- jocuri si exercitii 

desfasurate in cadrul 

activitatilor de grup 

si individuale: 

,, Piticii rad” ( ha,ha) 

,, Muzicantii” ( ri,ri) 

,, Mandolina” 

(ra,ra,ra) 

,, Clopotelul suna”  

(tr) 

- framantari de 

limba; 

- ,, Repeta dupa 

mine” ( exercitii de 

pronuntare a unor 

serii de silabe; jocuri 

de cuvinte: tac-dac-

pac-bac-lac; 

 

 

 

 

- educatoare; 

 

 

 

 

-parinti; 

 

 

 

-logoped; 

- feb.-martie  

2021 -verbalizeaza 

greu actiunile 

desfasurate in 

timpul jocurilor 

de grup; 

- pronunta gresit 

unele sunete, 

spune cuvinte 

uzuale si scurte, 

dar nu reuseste 

sa se exprime in 

propozitii; 

 

 

 

 

 

 

-intelegerea si 

utilizarea 

corecta a 

semnificatiilor 

structurilor 

verbale orale 

,, Gaseste cuvantul 

potrivit” 

,, Spune ce face/Cum 

face? 

- exercitii colective 

de exersare a limbii- 

exprimarea spontana, 

dialoguri spontane; 

 ,, Ce ai facut 

astazi?” 

,, Cu cine te-ai jucat 

astazi?” 

,, Enumera obiectele 

,, Spune ce vezi in 

imagine” 

 

 

 

- educatoare; 

 

 

-parinti; 

 

 

 

 

 

- martie- mai; 

2021 -intampina 

greutati in 

exprimarea 

verbala orala 

(sunet, cuvant, 

propozitie) 

- utilizarea 

corecta a 

semnificatiilor 

structurilor 

verbale orale; 

- exercitii: ,, Acum 

spune tu” 

,, Ce-mi spui?” 

,,Mai spune ceva” 

,,Completeaza ce 

lipseste”  

-exercitii pentru 

dezvoltarea auzului 

 

 

-educatoare; 

 

- logoped; 

 

 

 

 

- mai-iunie; 
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fonematic; 

,, Recita versurile:” 

ma-ma 

Este mama mea. 

mac-mac 

Rata e pe lac. 

piu-piu 

Puisoru-i viu. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Călina Marinela 

Liceul Teoretic Ion.Gh.Roșca,Osica De Sus, Județul Olt 

 

 

13. INFORMAŢII GENERALE: 

Numele: S.S 

      Data naşterii: X 

             Clasa a III - a  

            Liceul Teoretic ,, Ion Gh. Rosca”- Osica de Sus 

 Profesor învățământ primar: Călina Marinela 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate, însă prezintă dificultăți 

de vedere, un posibil strabism. 

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui(plasament). Familia 

prezintă condiţii bune de locuit. Mama îi acordă atenţie privind activitatea şcolară; manifestă o atitudine 

pozitivă faţă de activitatea şcolară, cere periodic informaţii despre evoluţia copilului şi este receptivă la 

sugestiile date de factorii educativi din şcoală. A frecventat grădiniţa. 

     Alte persoane implicate în program: învățătoarea, familia, profesorul psiholog.  

Data de elaborare a programului: 

             septembrie 2021 

          Durata de desfăşurarea a programului:   un an școlar 

  2.INFORMAŢII EDUCAŢIONALE  

Comportament cognitiv 

- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, vorbire rară, ezitantă, 

încetinită; nu recunoaşte toate literele, în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi 

sinteza fonematică corect, inversiuni de litere. 

- Matematică :  Nu poate efectua operaţii de adunare şi scădere neoperând cu materiale concrete.  

Autonomie personală şi socială: 

- Aria de autoservire: elevul are formate deprinderile de igienă personală, cunoaşte mediul ambiant şi 

acţiunile din regimul zilnic ( mesele principale, activitatea şcolară, de joc, de odihnă). Prezintă carenţe în 

comportamentele motrice şi în gesturile social-utile de autogospodărire .Se îmbracă singur şi are grijă în 

mare măsură de propria îmbrăcăminte. 

- Aria de socializare: elevul are o atitudine prietenoasă, s-a acomodat destul de repede unor reguli 

şcolare de grup, dezvoltând relaţii interpersonale, însă în privinţa achiziţiilor cognitive, progresele au 

fost minime. Comunică cu colegii şi cu prietenii atât cât să realizeze un climat de desfăşurare a 

activităţilor comune, uneori prezintă un comportament agresiv față de colegii.  

-Psihomotricitate: elevul prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale 

corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă. Schema corporală este structurată corect iar 

lateralitatea fixată. 
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14. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare : fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea 

individuală şi de grup, matricele progresive Raven. 

Diagnostic: 

    - Medical: clinic sănătos; 

- psihologic: intelect liminar, deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională;  

-  psihopedagogic: dificultăţi de învăţare-dislexo-disgrafie, discalculie, dificultăţi de orientare, 

organizare şi structurare spaţială; 

-  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare 

pentru clasa a III - a şi a curriculumului de citire–scriere-calcul. 

Capacităţi-competenţe-abilităţi-lacune-nevoi: 

- nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat; 

- toleranţă scăzută la frustrări, sociabilitate relativ bună; 

- feed-back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare; 

- capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda 

verbală. 

- Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul. 

15. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

a. Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

b. Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

c. Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

d. Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

e. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

f. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

g. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

4.DERULAREA PROGRAMULUI DE  INTERVENŢIE 

Domeniul de intervenţie: Limba Română, Matematică 

(citire-scriere-calcul) 

 LIMBA ROMÂNĂ MATEMATICĂ 

Obiective pe 

termen lung  

1.dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului oral; 

2.dezvoltarea capacităţii de exprimare 

orală ; 

3.dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris (citirea/lectura) ; 

4.dezvoltarea capacităţii de exprimare 

scrisă. 

 

1. Cunoasterea și utilizarea 

conceptelor specifice matematicii 

2. Dezvoltarea capacităților de 

explorare/investigare și rezolvare de 

probleme 

3. Formarea și dezvoltarea 

capacității de a comunica utilizând 

limbajul matematic 

4. Dezvoltarea interesului și a 

motivației pentru studiul și aplicarea 
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matematicii în contexte variate 

Obiective pe 

termen scurt: 

 

- să facă corect analiza fonetică analitico-

sintetică a cuvintelor; 

 - să citească în ritm propriu silabe, cuvinte 

formate din două-trei silabe, texte scurte cu 

propoziţii simple; 

- să transcrie corect cuvinte, propoziţii; 

- să identifice un sunet în cadrul cuvântului 

- să sesizeze corectitudinea  unui enunţ 

oral; 

- să pronunţe clar şi corect un mesaj 

- să transmită oral mesaje scurte ; 

   - să manifeste cooperare în diferite 

situaţii de comunicare; 

 - să construiască texte orale scurte pe baza 

unui suport vizual  dat; 

- să citească un text scurt la prima vedere; 

- să scrie după dictare silabe, cuvinte, 

propoziţii simple. 

- să scrie, să citeasca numerele 

naturale de la 0 la 10. 

- să compare două numere cu 

diferenţă de o unitate; 

- să completeze un şir de numere; 

- să scrie vecinii numerelor. 

- să exploreze modalitati variate de 

compunere si descompunere a 

numerelor, in concentrul 0 – 10 cu 

obiecte de sprijin;  

- să efectueze operatii de adunare și 

de scădere cu numere naturale de la 

0 la 10 fără trecere peste ordin cu 

obiecte de sprijin; 

- să rezolve probleme care presupun 

o singură operație dintre cele 

învățate. 

 - să rezolve probleme care presupun 

o singură operație dintre cele 

învăţate. 

METODE  

 

Metoda fonetică  analitico – sintetică , 

exerciţiul, prezentarea sarcinilor  într-un 

ritm  mai lent, conversaţia, explicaţia, 

jocul didactic. 

exerciţiul,explicaţia, demonstraţia, 

lucrul cu manualul, jocul didactic 

MIJLOACE 

DE 

REALIZAR

E 

Abecedare vechi, cărţi ptr. copii,  

Jocuri. 

material intuitiv, jetoane, obiecte. 

ACTIVITĂŢ

I DE 

ÎNVĂŢARE 

- ex. de analiză fonetică analitico sintetică 

în predarea unui sunet nou; 

- ex. de citire  pe un text cu caractere mai 

mari; 

- ex. de  transcriere a unor cuvinte bine 

analizate anterior; 

- ex. de sesizare a corectitudinii unui enunţ; 

- ex. de lecturare după imagini; 

- ex. de citire a unui text la prima vedere; 

- ex. de dictare a unor cuvinte bisilabice şi 

- exercitii de numărare cu obiecte de 

la 0 la 10; 

- exerciţii de citire si de scriere a 

numerelor naturale de la 0 la 10; 

- compararea şi ordonarea numerelor 

de la 0 la 10. 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere naturale 

de la 0 la 10 . 

- exerciţii de alegere a unei 
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a unor propoziţii scurte. descompuneri potrivite pentru 

efectuarea unui calcul; 

- rezolvarea de probleme cu obiecte 

sau cu desene simple: puncte, 

cerculete, linii etc. 

- rezolvarea de probleme cu obiecte 

sau cu desene simple: puncte, 

cerculete, linii etc. 

CRITERII 

MINIMALE  

DE 

EVALUARE 

- să citească un cuvânt bisilabic în 

aproximativ 15 secunde; 

- să copieze cuvintele fără a ridica stiloul 

de pe caiet; 

- să  scrie după dictare corect cel puţin 2 

propoziţii simple din 3. 

 

METODE ŞI 

INSRUMEN

TE DE 

EVALUARE 

- fişe de muncă individuală şi pe perechi 

- teste criteriale cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte 

- jocuri, rebusuri etc. 

 

PROFESOR PSIHOLOG: 

• Stimulează elevul în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și dezvoltarea 

proceselor psihice (memorie, atenție, motivație), a unor trasături pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală; 

• Implică mama pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: 

cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, 

abilități de relaționare socială; 

• Frecvența activităților programului terapeutic este de o sedință pe saptămână (45-50 de minute). 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad 

mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 
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• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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Plan de intervenţie personalizat 

Prof. Decu Georgeta Adriana 

Şcoala Gimnazială nr.1, Berceni, Ilfov 

Date generale despre elev: 

• Nume: T.G. 

• Varsta:  11 ani  

• Clasa: a V-a  

Cert. de orientare şcolara nr.  

Nivel de deficienţă: mediu 

Nivelul actual de dezvoltare: 

-Greşeli de ortografie, nu aplică regulile de utilizare a semnelor de punctuaţie, nu respectă liniatura 

-Copiere si transcriere bună ;  

-Citire in ritm propriu, cu dificultaţi, conştientizare partială a celor citite. 

-initiaţivă în comunicare, poate susţine un dialog, povesteşte în manieră proprie o întamplare 

Domeniile de intervenţie: 

a. cognitiv (limba română); 

b. comunicare – susţinerea unui punct de vedere 

3.OBIECTIVE : 

- dezvoltarea abilitatilor de comunicare orală 

 - dezvoltarea abilităţilor de scris-citit; 

Data realizării PIP-ului:  

Obiectivele realizate: 

- îndeplineşte la un nivel  mediu sarcinile şcolare (înregistrează progres la orele de citire, scriere,  

formarea abilităţilor de comunicare) 

- diminuarea greşelilor de scriere; 

- îmbunătăţirea ritmului de citire. 

Metode şi instrumente de evaluare: 

- evaluarea orală va fi preponderentă; 
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- fişe de lucru adaptate; 

- observaţia directă şi indirecta. 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat: 

La sfârşitul semestrului II, după evaluarea finală, vor fi redefinite obiectivele şi proiectate noi 

conţinuturi pentru clasa a VI/a. 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:  

Părinţii vor primi sarcini precise privind modul de comunicare ,de implicare în program şi vor 

asigura un sprijin major în  evoluţia copilului.   
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Plan de intervenţie personalizat 

 

Profesor itinerant/de sprijin Din Maria-Minodora 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, județul Vâlcea 

 

 

I. Informaţii de bază 

 Numele şi prenumele: M. A. D.        Data naşterii: 

x 

 Grădiniţa/şcoala: GPN Nr. 1 B.       Grupa/clasa: 

Grupa Mijlocie 

 

II. Starea actuală a copilului 

 Starea actuală de sănătate: clinic sănătos 

 Evaluare realizată. Prezentare sintetică: nu recunoaşte culorile primare, nu ţine corect 

instrumentul de lucru în mână, recunoaşte obiectele mari/mici din imagini, nu recunoaşte unele elemente 

din mediul înconjurător: nor, soare, stea, respectă conturul dat. Are Certificat de handicap nr. X 

(handicap grad uşor), iar Certificat de orientare şcolară nr. Y.  

 Aria vizată de program: activităţi matematice (grupa mică) 

 Intervenţii anterioare: –  

 

III. Planificarea intervenţiei 

Obiective generale ale programului de intervenţie: 

- Sortarea/clasificarea unor obiecte/materiale etc., pe baza unui criteriu dat (formă, mărime); 

- Identificarea mulţimilor cu mai multe/mai puţine elemente. 

 

 Data începerii administrării programului: octombrie 2020 

 Interval de timp vizat: ~ 3 luni 

 Data evaluării şi reproiectării programului: ianuarie 2021 

 Echipa de intervenţie: - educatoare: Z. M. 

                          - cadru didactic de sprijin/itinerant: Din Maria-Minodora



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3107 
 

 

IV. Punerea în practică 

 Programul de intervenţie: 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea 

propusă 

Competenţe specifice Mijloace. 

Strategii. 

Resurse 

Intervenţii realizate de 

 cadrul didactic de sprijin şi doamna 

educatoare 

Termene Rezultate  

obţinute. 

Comentarii 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Coşul cu fructe. 

Mai multe/mai 

puţine 

- să identifice culorile 

verde, galben, roşu;  

- să enumere fructele din 

imagine; 

- să formeze grupuri cu 

obiecte de aceeaşi formă;  

- să încercuiască grupul cu 

cele mai multe/mai puţine 

fructe; 

 

- instrumente 

de scris; 

- fişă de lucru; 

- imagini; 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

- exerciţiul; 

- jocul didactic. 

- formarea grupurilor de obiecte care au 

aceeaşi formă; 

- folosirea culorii „verde” pentru frunzele 

rămase în pom din imagine; 

- colorarea frunzelor căzute, folosind 

culoarea „galben”; 

- prezentare informaţii despre fructele din 

imagine; 

- încercuirea grupului cu cele mai multe 

fructe şi colorarea lor adecvat; 

- încercuirea grupului cu cele mai puţine 

fructe, folosind culoarea „roşu”. 

 

2 săptămâni  

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Morcovii 

iepuraşului şi 

legumele 

toamnei 

- să formeze grupe după 

criterii date (grosime, 

mărime); 

- să continue şirul 

legumelor care au formă de 

cerc. 

 

- instrumente 

de scris; 

- fişă de lucru; 

- imagini; 

- conversaţia; 

- explicaţia. 

 

- formare de grupuri de morcovi după 

grosime; 

- identificarea şi colorarea morcovilor groşi 

cu culoarea potrivită; 

- încercuirea iepuraşilor mari cu culoarea 

„albastru”; 

- colorarea roşiilor mari; 

- continuarea şirului de fructe şi legume ce 

au formă de cerc ( măr, roşie). 

 

2 săptămâni 
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3. Florile toamnei. 

Formare de 

grupuri de 

acelaşi fel 

- să formeze grupuri de flori 

de acelaşi fel; 

- să identifice florile mari; 

- să formeze perechi. 

- instrumente 

de scris; 

- fişă de lucru; 

- imagini; 

- conversaţia; 

- explicaţia. 

- formarea grupurilor de flori de acelaşi fel şi 

denumirea acestora; 

- formare de perechi cu florile din imagine; 

- folosirea galbenului pentru a colora florile 

mai mari. 

 

2 săptămâni 

 

4. Recapitulare  

(Mai multe/mai 

puţine; de 

acelaşi fel; 

culorile roşu, 

galben, verde, 

albastru) 

- să formeze mulţimi în 

funcţie de criteriul dat; 

- să identifice culorile roşu, 

galben, albastru, verde; 

- să coloreze corespunzător 

fructele şi legumele. 

- instrumente 

de scris; 

- fişă de lucru; 

- imagini; 

- conversaţia; 

- explicaţia; 

- exerciţiul; 

- demonstraţia; 

- jocul didactic. 

- formare de mulţimi după formă, mărime, 

grosime; 

- identificarea mulţimii cu mai multe 

elemente; 

- colorarea fructelor, legumelor cu culoarea 

corespunzătoare; 

- pronunţarea şi identificarea culorilor roşu, 

galben, verde, albastru. 

 

2 săptămâni 

 

5. Evaluare 

(Mai multe/mai 

puţine; de 

acelaşi fel; 

culorile roşu, 

galben, verde, 

albastru) 

- să formeze mulţimi în 

funcţie de criteriul dat; 

- să identifice culorile roşu, 

galben, albastru, verde; 

- să coloreze corespunzător 

fructele şi legumele. 

- instrumente 

de scris; 

- fişă de 

evaluare; 

- imagini; 

- explicaţia. 

- formare de mulţimi după formă, mărime, 

grosime; 

- identificarea mulţimii cu mai multe 

elemente; 

- colorarea fructelor, legumelor cu culoarea 

corespunzătoare; 

- pronunţarea şi identificarea culorilor roşu, 

1 săptămână  
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galben, verde, albastru. 

 

Analiza rezultatelor parţiale:  

Rezultatele obţinute în urma aplicării programului:  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

 

Prof. Crăciun Doriana Mihaela 

 Grădinițacu P. P. Nr. 3 Drobeta Turnu Severin 

           Informaţii confidenţiale: 

 

Date de identificare: 

Numele şi prenumele preşcolarului: R.A.M. 

Nivelul grupei: I 

Vârsta: 4-5 ani 

Grădiniţa: Grădinița cu P.P nr 3 Dr Tr Severin 

Grupă: mijlocie 

Domiciliul: Dr.Tr. Severin 

Durata de desfăşurare: An școlar 2020-2021 

Date familiale: 

Mama: R.I. 

Tata: R.R. 

De creșterea și îngrijirea fetiței se ocupă mai mult mama încă de la începutul grădiniței, anul 

trecut părinții au divorțat, iar fetița a rămas în grija acesteia. Deși au custodie comună, cu tatăl își petrece 

mai rar timpul cu fetița, deoarece muncește în străinătate. 

În urma divorțului, fetița şi-a schimbat comportamentul la grădiniță devenind mai agitată, 

nervoasă, sensibilă uneori și necomunicativă, își respinge colegele – prietenele de joacă. Observând 

toate aceste schimbări, am întocmit împreună cu consiliera şcolară un „plan de intervenție personalizat” 

pentru a o ajuta pe aceasta să depăşească această perioadă mai dificilă, utilizând mai multe metode 

psihopedagogice. 

 

Stare de sănătate: relativ bună, îmbolnăvire frecventă a căilor respiratorii; 

Diagnostic psihologic: 

- Stare de agitaţie psihomotorie. 

- Concentrare redusă; 

- Atenţie greu de captat;  

- Labilitate emoţională; 

 

Evaluare pedagogică: 

- Exprimare greoaie emoțională, 

 -Volumul limbajului deși este bogat, s-a stopat; 

- Deseori are reacţii violente; 

- Evită să răspundă la întrebări. 
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Specialişti care intervin în aplicarea programului: 

                                                                                                                                                            

Educatoarea: 

- Terapie cognitivă; 

- Ludoterapie; 

- Stimulare psihică intensivǎ prin activitatea la grupă;  

- Consilierea familiei, supravegherea copilului, colaborare cu factorii implicaţi; 

Consilierul:  

- Consilierea copilului şi a familiei; 

 

Scopul: - Dezvoltarea potenţialului psiho-afectiv în vederea reintegrării ei în grupul de copii și depășirea 

traumei suferite prin diverse activități specifice grădiniţei. 

Obiective cadru: 

Să manifeste încredere în sine; 

Să respecte normele de conviețuire în grup; 

Să-și exprime propriile sentimente, trăiri față de anumite evenimente. 

 

Intervenţia educatoarei în cadrul grupei: 

Tipuri de activitate: 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, activităţi pe centre de interes; 

- Activităţi practice, educaţie pentru societate. 

Strategii centrate pe copil: 

- Stimularea corespunzătoare a senzaţiilor şi percepţiilor; 

- Valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din grădiniţǎ cu care fetița vine în contact (care 

influenţează în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, senzorială şi socială a copilului). 

Resurse, mijloace: 

- Material didactic adecvat fiecărei activităţi; 

- Jucării, truse de joc, truse de joc sportive;  

- Calculator, cd-uri; 

- Cărţi cu imagini, cărţi de colorat; 

 - Planşe, jetoane. 

Metode şi instrumente de aplicare: 

- Jocul didactic, jocul de mişcare, jocul de rol; 

- Percepţia şi manipularea de obiecte; 

- Conversaţia, explicaţia, exerciţiul.  

Obiective operaţionale:  

Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare: 

- Să perceapă şi să rostească cuvinte în propoziţii simple; 

- Să răspundă adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune, la ce i se cere, să participe la 

activităţi; 
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Terapia cognitivă: 

- Să cunoască şi să recunoască obiecte, jucăriile, lucrurile din jurul său; 

- Să cunoască şi să recunoască unele reguli simple de comportare civilizată; 

- Să cunoască bine spaţiul grădiniţei, personalul grădiniţei, cu care vine în contact zilnic; 

Consilierea familiei: 

- Discuţii despre comportamentul copilului; 

- Exemplificări despre activitatea desfăşurată, despre progresele obţinute pas cu pas; 

- Explicaţii despre metodele aplicate, de răbdarea de care este nevoie, de încurajarea permanentă la 

adresa copilului, de laude şi mângâieri şi multă atenţie din partea familiei; 

Acest „Plan de intervenţie personalizat’’ va fi revizuit periodic, în funcţie de progresele 

obţinute în dezvoltarea fetiței, în funcţie de comportamentele atinse, a reintegrării în colectivul de copii. 

La această structură generală se adaugǎ conţinutul propriu-zis al activităţii, în paşi mici, întocmind o 

planificare săptămânală. 

  Metode şi instrumente de evaluare:  

- Evaluare orală; 

- Observaţie directă; 

- Evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice, portofoliul fetiței, etc; 

- Se face prin exerciţii susţinute, prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele întreţinute, 

convorbiri cu copiii, povestiri, conversaţii, convorbiri cu părinţii, convorbiri cu medicul şi psihologul. 

Obiective realizate:  

- Pregătirea fetiței de a răspunde pozitiv în grupul de copii, de a face faţă în mod natural la reintegrarea 

în grupă, promovarea unei atitudini deschise.  

Dificultăţi întâmpinate:  

- Muncă susţinută, posibilităţi de modulare a programului zilnic,  

Metode cu impact ridicat:  

Pozitiv: învingerea timidităţii, de a nu se izola de grup, încredere în sine, reacceptarea celorlalţi copii. 

Negativ: necesită timp şi implicare uneori în defavoarea celorlalţi, tehnici speciale de predare, de lucru 

prin schimbarea regulilor. 

Recomandări particulare:  

- Îmbunătăţirea comunicării şi cooperării cu părinţii fetiței pentru program susţinut pentru ameliorare şi 

progres. 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: 

- Stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale mamei de a fi alături de fetiță; 

- Să aibă multă răbdare, încredere; 

- Să acorde atenţie pozitivă la eforturile ei; 

- Să conştientizeze că este nevoie de timp şi efort din partea lor, de a sesiza, anticipa şi a repeta situaţii 

educative pentru înţelegerea manifestărilor fetiței.  
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PLAN  DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

 

Prof. Înv. Preşc.: Cordoş Daniela 

Grădiniţa cu Program Prelungit Sângeorz-Bai 

 

 

Numele și prenumele preşcolarului: B. A. 

Data  naşterii: 2 martie  

Domiciliul: Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud 

Tata: B. V., 34 ani –plecat în străinatate;  

Mama: B.I., 30 ani – plecată în străinatate. 

Alte date despre familie: nu mai are fraţi; locuieşte împreună cu bunica paternă;  Alte persoane 

implicate: părinţii, bunica 

Echipa de intervenţie:  Educatoarea, profesorul consilier şi logopedul 

Data elaborării planului: 5 feb. 2021 

Durata de desfăşurare:  6 săptămâni (8 feb. -22 mart. 2021) 

 

I. STAREA ACTUALĂ A PREŞCOLARULUI 

 

➢ COMPORTAMENT COGNITIV 

-  copilul are reprezentări despre mediul înconjurator corespunzătoare vârstei dar nu 

are capacitatea de a observa sistematic; 

- recunoaşte parțial florile de primăvară; 

- recunoaşte parțial culorile; 

- nu cunoaşte părţile componente ale unei plante; 

- nu cunoaşte rolul fiecărei părţi a plantei. 

 

➢ AUTONOMIA PERSONALĂ ŞI SOCIALĂ 

➢ Aria de autoservire: carenţe în comportamente motrice(mânuire obiecte, încercuire imagini) şi în 

gesturile social – utile de autogospodărire (să-şi ia singur materialul didactic, să lucreze fără 

ajutor). 

➢ Aria de socializare:  este politicos cu personalul grădiniței, foarte apropiat de mama şi 

educatoare, are uneori crize de nesiguranţă, este sociabil, colaborează cu colegii de grupă. 

➢ Aria comportamentelor  psihomotrice: dezvoltare fizică corespunzatoare vârstei; cunoaşte 

schema corporală; întampină dificultăți în orientarea spaţială; are deprinderi de igienă personală 

şi colectivă bine formate; nu are coordonare şi stabilitate a gesturilor şi mişcărilor 

corespunzătoare activităţii de evaluare iniţială. 

 

INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN EVALUARE: observaţiile spontane şi dirijate zilnice, fişa 

psihopedagogică, convorbirea individuală, probe curriculare. 
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➢ Psihodiagnostic :  

     -  medical – clinic sănătos  

- psihologic – QI 40 

- dificultăţi în perceperea componentelor spaţiale şi temporale 

- deficit de atenţie 

- adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru grupa mare. 

➢ Capacităţi – competenţe – abilităţi – lacune – nevoi: 

- Competenţe scăzute în desfăşurarea activităţilor ludice ( nu 

respectă reguli, vorbeşte neîntrebat, nu răspunde când este solicitat); 

- Toleranţă scăzută la frustrări (plânge, ţipă, se loveşte); 

- Are nevoie de feed-back pozitiv după fiecare sarcină realizată; are 

nevoie de afecţiune, de integrare. 

➢ Intervenţii, antecedente: nu a beneficiat de programe de intervenţie personalizată 

anterior. 

 

DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE 

Domeniul de intervenţie educațional: 

-  Limbaj și comunicare 

 - Cogntiv 

 - Psihomotor 

Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea capacităţilor 

de observare şi  analiză. 

Scopul programului de intervenţie: la sfârşitul programului preşcolarul trebuie să fie capabil să 

identifice, să analizeze, să discrimineze două plante cu flori de primăvară, să opereze în alte contexte cu 

noţiunile învăţate. 

Obiective pe termen scurt:  

- să recunoască flori de primăvară; 

- să recunoască culorile întâlnite la aceste plante (alb, galben, 

verde;  

Obiective pe termen lung: 

- dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia; 

- recuperarea lacunelor datorate handicapului ușor de care suferă; 

- exersarea capacitaţii de orientare spaţială şi temporală; 

- educarea comportamentului civilizat. 

EVALUAREA: 

- Criterii de evaluare minimală: să recunoască plante, să recunoască culorile 

întâlnite la aceste plante. 

- Criterii de evaluare maximală: să clasifice florile după culoare, să cunoască 

rolul părţilor componente, să se exprime coerent, în propoziţii scurte. 
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- Instrumente de evaluare: plante naturale, jetoane, fişe de lucru individuale. 

 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

                                                                  Limbă şi comunicare 

Obiective Metode și mijloace de 

realizare 

Perioada 

de         

timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Să se exprime în 

propoziţii scurte, 

coerente. 

Exerciţii de exprimare; jocuri 

scurte de imitaţie. 

8-22 feb. 

2021 

 

Formularea de 

propoziţii scurte. 

Întărire pozitivă 

Să denumească 

anotimpul, să 

numească cel puţin 

două  caracteristici. 

Să denumească 

culorile caracteristice. 

Exercitii de exprimare corectă 

a denumirii plantelor din 

imaginea dată şi de 

identificare a culorilor regăsite 

la plantele prezentate; 

Jocuri senzoriale;,,Ce culoare 

are floarea?”,,,Arată 

culoarea…” 

Exprimă corect 

denumirea 

anotimpului şi 

caracteristicile cu 

ajutor sau singur.  

Denumeşte 

culorile galben, 

alb (nonculoare), 

verde.  

Aprecieri 

verbale  

Să denumească părţi 

componente ale 

plantei. 

 

Exerciţiile de identificare a 

părţilor plantelor; exerciţii de 

pronunţie.  

Exprimă singur 

sau cu ajutor. 

 

Aprecieri, 

recompense 

 

Domeniul cognitiv 

Să observe plantele din 

imagini . 

 

Să recunoască plantele 

cerute 

Jocuri: “Grădina cu flori”, 

“Grădina cu zarzavaturi”. 

Exerciţii de identificare şi 

recunoaştere a plantelor 

8-22 martie 

2021 

Observă, 

recunoaşte şi 

numeşte cu 

ajutor câteva 

plante 

Încurajări 

verbale, 

stimulente 

Să recunoască culorile 

regăsite la plantele 

propuse 

Exerciţii şi jocuri senzoriale: 

,,Ce culoare are?”, ,,Arată 

culoarea..”, Ce culoare se 

potriveşte?” 

Găseşte şi 

numeşte 

culoarea cerută 

singur sau cu 

ajutor 

Aprecieri 

verbale 

Să cunoască părţile 

componente ale unei 

plante 

Observare directă, exerciţii 

de analiză, exerciţii de 

completare, jocuri: ,,Cine 

sunt eu?”, ,,Cum mă 

cheamă?”, ,,Unde se 

Repetă după 

educatoare, 

potriveşte, 

denumeşte 

singur sau cu 

Apreciere 

pozitivă; fişă 

individuală de 

lucru 
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potriveşte?” ajutor 

Domeniul psihomotric 

 

Să recunoască 

componentele 

spaţiale  

Exercitii de mişcare: sus-jos, 

pe, sub, lângă, etc. 

Jocuri: ,,Unde sunt?”, Arată 

sus-jos...” 

 

8-22 

martie 

2021 

Corectitudinea şi 

rapiditatea 

reacţiilor la 

comenzi; 

-Identificarea şi 

precizarea 

corectă a 

poziţiilor 

spaţiale ale 

obiectelor 

folosite în joc; 

-Recunoaşterea 

şi denumirea 

unor poziţii 

spaţiale ale 

părţilor 

componente ale 

plantelor 

(rădăcină, 

tulpină, frunze, 

flori” 

Observarea 

comportamentului; 

Chestionarea orală 

pentru conştientizarea 

poziţiilor spaţiale; 

 

Aprecieri stimulative; 

întreceri 

 

 

Să – şi coordoneze 

gesturile şi 

mişcările pentru a 

reda grafic sarcina 

cerută.  

- Exerciţii efectuate pe loc şi 

în deplasare cu respectarea 

duratei, tempoului, 

intensităţii. 

- exerciţii şi jocuri de 

mişcare; exerciţii pentru 

musculatura fină şi grosieră. 

Execută  corect 

motric la 

comenzile: 

,,Încercuieşte 

floarea de sus!”, 

,,Subliniază 

rădăcina!” etc .  

Aprecieri verbale; 

încurajări; 

stimulente. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT ÎN VEDEREA MODIFICĂRII UNUI 

COMPORTAMENT 

 

Ana Margină 

Colegiul Național,,I.M.Clain” Blaj 

 

SUBIECTUL: B.D.C. - vârsta 7 ani, elev în clasa I 

PREZENTAREA CAZULUI : elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu 

standardele minimale de performanţă, interes slab faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, 

tulburări de comportament și adaptare școlară dificilă; 

 

ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI 

Datorită faptului că părinții sunt plecați la muncă în străinătate, el a rămas în grija bunicii, aceasta 

având și unele probleme de sănătate. Copilul a profitat de interesul și ajutorul scăzut al bunicii pentru și 

în evoluția evoluţia sa şcolară şi ca urmare a început să manifeste tulburări de comportament în relațiile 

cu colegii şi rezultate slabe în activitatea școlară. 

 

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

D.C. este adesea supărat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă, deseori se ceartă cu 

colegii când aceștia îl abordează. 

Comportamentul: 

• Nu răspunde în clasă în cadrul activității frontale, oferă răspunsuri doar atunci când i se adresează 

în mod direct o întrebare. 

• Are răspunsuri foarte nesigure, exprimate greoi, cu o voce nesigură, se înroşeşte la faţă şi  evită să 

privească în ochi învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor. 

• Când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, este agitat şi îşi 

deranjează colegii, ridicându-se de la banca lui și deplasându-se să vadă ce și cum lucrează ceilalți 

• D.C. are capacități intelectuale de nivel mediu. 

• Are puțini prieteni şi nu prea încearcă să inițieze el o conversație sau un joc pentru a socializa. 

• Este de multe ori singur în timpul pauzelor pentru că are adesea un comportament agresiv. 
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Dialog cu elevul: 

• D.C. pare la prima vedere un baiat liniştit care evită să vorbească sau nu prea își dorește să facă 

lucrul acesta. 

• El spune că acasă face ce dorește , că bunica nu îl prea ceartă, ca să nu-l supere. 

• Când trebuie să răspundă cu voce tare în clasă ezită, îi e teamă că vor râde ceilalţi copii de el dacă 

va greşi.  

 

Convorbiri cu bunica: 

• D.C. este destul de cuminte acasă.  

• Bunica îmi spune că îi este dor de părinți, că așteaptă să fie sunat mereu de către aceștia. 

• Bunica nu îl prea pedepsește deoarece îi este milă că e trist mereu că se simte singur, considerând 

că va veni timpul cănd copilul işi va da seama că greşeşte şi nu va mai fi agresiv sau mereu 

nemulțumit. 

 

ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

• Inadaptarea lui D.C. la şcoală este dată de sentimentul că el nu este destul de bun, de deștept, că 

bunica nu știe să-l ajute la lecții. 

• Problemele copilului în legătură cu terminarea activităţilor la şcoală pun în lumină problema de 

motricitate fină şi de motivaţie. 

• Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în timp util, el 

constată că va reuşi. 

• Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul și atitudinea copilului de acasă (închis 

în sine, trist) şi de la şcoală (agresiv, trist). 

 

DEMERS PENTRU SCHIMBARE: 

Fixarea obiectivelor 

▪ Obiective pe termen lung 

o La școală va lua parte la discuțiile cu toți colegii. 

o Activitățile scrise vor fi terminate în timp util. 

▪ Obiective pe termen scurt 

o Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii 

săi. 

o I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni/activități pentru a fi 

resposabilizat. 

o Va avea sarcini clare, precise, la jocurile și concurssurile organizate în clasă. 
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Metode şi strategii 

o Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el. 

o O strânsă legătură cu bunica și telefonic cu părinții astfel încât să nu mai absenteze de la școală 

motivând că îl doare ceva. 

o Sprijinul dat copilului pentru a depăşi teama de a participa la ore prin încurajarea din partea mea, 

ca învățătoare, în a-și exprima părerea în faţa colegilor săi, încurajarea și aprecierea răspunsurilor 

bune pe care acesta le dă sarcinilor de lucru. 

o Mai puţină exigenţă din partea mea în ceea ce privește calitatea temelor scrise. 

o I se va da ocazia să-şi mărească încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile 

în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în jocuri, competiţii, 

concursuri. 

o Voi solicita ajutorul consilierului scolar, a profesorului psiholog. 

 

APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

 

În timpul unei întâlniri la care au participat bunica, învăţătoarea,consilierul şcolii, D.C. a acceptat 

să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt. 

 

Responsabilităţi 

I se cere lui D.C. să răspundă zilnic de creta şi buretele pentru tablă, de curăţenia clasei, 

explicându-i cât de importantă este sarcina sa. 

Va lucra o dată pe saptamană cu consilierul şcolii. 

 

Participarea în clasă 

Învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi pusă în ziua 

următoare. Acest fapt are ca scop încurajarea participării lui la activitățile de la clasă, diminuându-i 

teama de a răspunde/ de a vorbi în faţa colegilor. 

  Sprijinul dat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt să-i 

permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă. Băiatul va fi conştient că 

răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensă. Colegii vor vedea că și eu știu, că 

și eu răspund corect, că și eu rezolv sarcini date de învățătoare. 

 

Aspecte referitoare la temele scrise: 

Se va reduce volumul sarcinilor de lucru scrise în clasă. 

Se va face o evaluare orală/ o recapitulare a materiei, după fiecare unitate de învăţare, înaintea 

unei evaluări sumative.  

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3120 
 

Aptitudini sociale 

În timpul activităţilor de grup, D.C. va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze planul de 

acţiune după o consultare cu învăţătoarea care trebuie să stabilească clar ce să spună şi ce să facă în rolul 

respectiv. 

 

Ședințe de consiliere 

• O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. 

• O dată pe lună va participa și bunica  lui. 

 

EVALUAREA PROGRESULUI 

La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc întâlniri cu copilul, 

bunica şi consilierul şcolar. 

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane şi 

convenabile lui D.C. cu cei din jur. 

Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această temă.  

Volumul crescând de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa și încrederea 

copilului. Spre exemplu, după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a 

început să fie mult mai activ și implicat la activitățile desfășurate în clasă.  

Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea merge        

(întârzia, dădea răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în timpul orei cu alţi colegi, deranjând 

ora şi se purta la fel ca înainte). Dialogul lui cu consilierul şcolar şi cu mine ca învățătoare a clasei au 

arătat că acest comportament reflectă siguranţa crescută a copilului şi încrederea sa în relaţiile cu ceilalţi. 

 

SOLUȚIONAREA PROBLEMEI 

Am hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv și să aibă o atitudine cât mai flexibilă. 

La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite în clasă. 

Randamentul lui D.C. la învăţătură a crescut dar s-a impus şi în continuare ajutorul învăţătoarei, 

prin program de lucru suplimentar / o oră pe săptamână în afara orelor de clasă.  

Bunica continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte că D.C. s-

a schimbat mult în bine și depune mai mult efort pentru a colabora, pentru a-i face pe plac, pentru a nu o 

mai supăra, pentru a fi lăudat de părinți, pentru a primi din partea lor recompense/daruri.. 

 

CONCLUZII 

Nesiguranța, ezitarea, teama pe care o manifestă D.C. de a nu se face de râs în faţa colegilor, 

dorinţa lui de a se evidenția prin comportamentul agresiv atât verbal cât şi fizic se datorează slabei 

comunicări cu părinții și faptului că se simte frustrat că nu îi are aproape. Îi este teamă să-şi facă 

prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea lui de a relaţiona cu colegii. În 

continuare consilierul şcolar şi învăţătoarea vor aplica tehnici experimentale pentru a ameliora starea de 

teamă şi de inadaptare şcolară  pentru D.C.B. 
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Plan de intervenţie personalizat/PIP 

                                                                      Prof. Viman Cristina Diana 

Grădinița cu P.P “Licurici”, Cluj-Napoca 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: C.B. 

Data şi locul naşterii: septembrie 2017, Cluj Napoca 

Domiciliul: în Cluj-Napoca 

Instituţia: Grădinița cu P.P “Licurici” Cluj-Napoca 

Echipa de lucru:   - educatoarea grupei,; 

consilierul şcolar 

      Probleme cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

• Violent atât verbal  cât și comportamental(ex.: împinge,zgârie, aruncă cu jucării atât în colegii de 

grupă cât și în adulti; impulsiv, nestiință și neputință de a-și regla emoțiile mai ales pe cele 

negative; 

• Refuză contactul vizual cu adultul; 

• Dificultăți în dezvoltarea limbajului, lipsa articulării inteligibile a sunetelor; 

• Sensibilitate marită la observațiile celor din jur; 

    Priorităţi pentru perioada: 15 noiembrie-15 februarie 

    Priorități pe termen scurt: 

• să recunoască comportamentele sănătoase sau de risc; 

• să răspundă verbal și comportamental adecvat la solicitările colegilor; 

     Priorități pe termen lung: 

• să aplice modalități de comunicare asertivă într-o situație de conflict; 

• să-și facă prieteni, să-i asculte cu interes și  să comunice adecvat cu aceștia; 

    

 Structura programului de intervenţie personalizat: 

Obiective Conţinuturi Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor/ 

Tehnici 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Să exerseze 

deprinderile de 

ascultare activă 

Joc de comunicare 

asertivă: ” Mi-ar 

plăcea să mă joc 

cu…” 

”M-aș bucura dacă ai 

dori să ne jucăm ” 

-exercițiul; 

-jocul didactic; 

 

    5 zile; 

- să aștepte să îi 

vină rândul 2-3 

minute; 

- să respecte 

regulile jocului de 

grup stabilite de 

copii și educatoare 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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în primele 5-10 

min. 

 

 

 

Observarea 

comportamen

tului 

 

 

 

 

 

Analizarea 

lucrarii 

 

 

 

Aplauze 

 

 

 

 

Analiza 

lucrărilor 

Recompense 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Aprecierea și 

întărirea 

comportamen

tului pozitiv. 

 

Conversaţia 

de evaluare  

 

 

 

Să identifice 

comportamentele 

sănătoase și 

comportamentele 

agresive, 

nepotrivite 

Prezentare de 

imagini.Realizare de 

afiș: ”Așa da, așa nu!” 

Conversația după un 

șir de ilustrații: ”Cine 

este vinovat?” 

-explicația; 

demonstrația; 

-munca în 

echipă; 

-conversația; 

 

  5 zile 

-să identifice cel 

puțin 2-3 fețe 

reprezentând 

diferite emoții; 

- să facă schimb de 

jetoane și să 

mimeze emoția cel 

puțin de două ori; 

Să sesizeze 

modalitățile de  a-și 

face prieteni 

 

”Cu cine mă 

asemăn?”-realizarea 

unui poster 

 

 

-conversația; 

-explicația; 

-munca în 

echipă; 

 

 

  10 zile 

 -să ceară ajutor 

când întâmpină 

dificultăți; 

-să identifice cel 

puțin trei calități pe 

care le are el și cel 

puțin două calități 

pentru un coleg; 

 

Să aplice modalități 

de comportare în 

grup, să manifeste 

interes în a-și face 

prieteni 

 

Desen: ”Mâna 

miraculoasă”; 

Joc didactic: ”Cum 

este prietenul meu?” 

Joc de rol: ”Cu 

prietenul la joacă” 

-explicația; 

- demonstrația; 

- exercițiul; 

- jocul de rol; 

-imitația; 

 

 

  1 lună; 

-să diferențieze 

comportamentele 

agressive de cele 

non-agresive, 

acceptabile; 

-să împartă anumite 

jucării cu copiii din 

grupul său; 

 

Să-și dezvolte 

sentimentele de 

empatie 

Lectura educatoarei: 

”Cățelușul șchiop” 

-Conversația; 

- povestirea; 

 

 

 5 zile 

-să precizeze 

sentimentele  pe 

care le trăiesc 

personajele poeziei 

asociindu-le cu 

expesia feței; 

-să-și exprime 

părerea față de 

comportamentul 

copilului cu 

ajutorul 

educatoarei; 
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Să se comporte 

adecvat, 

comunicând asertiv 

într-o situație de 

conflict 

Joc exercițiu: ”Ce-ai 

face daca…?”  

Poveste terapeutică: 

”Fiecare e important!” 

Joc didactic:” Ce s-a 

întâmplat?” 

- Jocul 

exercițiu; 

- povestirea; 

-explicația; 

-demonstrația; 

 

 

  1 lună 

-să găsească cel 

puțin o soluție de 

rezolvare a unei 

situații 

conflictuale; 

-să se joace cu 4-5 

copii cooperând 

într-o activitate fără 

să fie suprevegheat; 

 

Aplauze 

 

 

 

 

 

Recompense 

 

Evaluarea periodică  

      Obiective realizate: Majoritatea obiectivelor au fost atinse. Se observă schimbări pozitive în 

comportament și în limbajul utilizat în relațiile cu cei din jur. Copilul manifestă deschidere în a stabili 

relații de prietenie cu unii colegi. 

     Dificultăţi întâmpinate:  

 Refuzul manifestat din partea colegilor în a stabili relații cu baiatul( mai ales la începutul 

perioadei). Nerespectarea unor norme de care părinții ar trebui să țină seama, inconsecvență  în 

atitudinea lor față de comportamentul copiilor. 

    Metode cu impact ridicat:  

• Pozitiv : exemplul personal oferit de educatoare și familie; evitarea criticării; încurajarea 

manifestărilor pozitive. 

• Negativ - nu sunt 

     Revizuirea programului de intervenţie educational-terapeutic (în funcţie de rezultatele 

evaluărilor periodice) – nu a fost nevoie de revizuire 

     Recomandări particulare: se recomandă implicarea copilului în cât mai multe situații de 

interacțiune și relaționare cu cei din jur, să existe un climat psihoafectiv benefic, pozitiv, atât la grădiniță 

cât și acasă. 

     Rolul şi modul de implicare al părinţilor în program: 

• să specifice clar așteptările lor față de copil; 

• să fie consecvenți, să nu cedeze în fața dramatizărilor impresionabile și exagerate; 

• să evite să fie manipulați; 

• să fie răbdători, să dea dovadă de bunătate dar și de fermitate; 

• să-l încurajeze cu orice ocazie. 
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

Prof. înv. preșc: Roșu Mădălina Elena 

Școala Gimnazială,,Virgil Calotescu,,Bascov - G.P.P 

 

Planul educațional de intervenție individualizată este un instrument de lucru în educația elevilor cu CES. 

Planificarea individualizată a învățării presupune adaptarea educației la nevoile individuale din 

perspectiva diferențelor dintre elevi. Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv-educativ la 

posibilitățile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul și stilul de învățare. 

Planul educaţional individualizat (PEI) este un instrument de organizare și realizare coordonată, 

coerentăa procesului educațional pentru copilul cu cerințe educaționale speciale (CES). 

1.Informații generale 

Numele și prenumele preșcolarului: V. A 

Data naşterii: 01.X. 2015. 

Vârsta: 4 ani 

Domiciliul:  

Grupa: Mijlocie A- Piticii Isteți –  

Tipul deficienței: - tulburări de comportament - sindrom hiperkinetic cu deficit de atenție, tulburare 

opozițională, - tulburări de limbaj. 

 

2. Date despre familie: 

Componența familiei: mama are in jur de 37 de ani, tatăl 38 de ani. Are o soră mai mica si una mai mare. 

Părinții se implică mult în ceea ce privește adaptarea, socializarea etc. lui A. Tata il aduce zilnic la 

grădiniță, fiind cooperant, optimist și tot timpul cu zâmbetul pe buze. 

Date generale despre copil: A. are probleme de adaptare , nu socializează, nu comunică cu colegii și 

educatoarele, are momente agresive, dar și timid în același timp, întâmpină dificultăți de vorbire. 

          

3. Informații educaționale 

Pe plan logopedig subiectul prezintă: 

- nivelul de dezvoltare al limbajului este sub vârsta cronologică ( are puține cuvinte in vocabular) 

- vocabularul și structurile gramaticale nu sunt utilizate corect și nu sunt dezvoltate 

- particularitățile vocii: înălțime ridicată a vocii, ritmul de vorbire oscilind de la o situație la alta 

             Comportament cognitiv: 
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- limbaj și comunicare: vocabularul este sărac, posibilități de exprimare reduse, vorbește foarte 

rar, uneori chiar dacă este întrebată refuză să răspundă 

- matematică: nu are deprinderile de numerație corectă în concentrul 0-3, nu înțelege noțiunea de 

figuri geometrice (pătrat, cerc și dreptunghi), nu știe pozițiile spațiale uzuale (sus, jos ) 

              Autonomia personală și socială: 

- aria de autoservire: preșcolarul are depriderile de igienă personală formate, cunoaște acțiunile 

din regimul zilnic (micul dejun, prânzul, activitățile de joc și pe cele de odihnă), dar nu mănâncă 

și nu se schimbă singură 

- aria de socializare:  preșcolarul nu are o atitudine prietenoasă, acomodându-se destul de greu în 

colectivul grupei, nedezvoltând relații de prietenie. Participă mai ușor la activitățile frontale / 

individuale, decât la cele de grup și echipe. Comunică rar cu colegii de grupă, doar atunci când 

se insistă pentru desfășurarea unei activități comune 

- psihomotricitate: preșcolarul prezintă o bună coordonare și o stabilitate a gesturilor și mișcărilor 

sale  

4. Niveluri ale performanței: 

Puncte forte: 

- memorie mecanică de lunga durată 

- capacități imitative înalte 

- are memoria vizuală foarte buna, realizând cu ușurință puzzle 

Puncte slabe: 

- vocabular destul de sărac 

- ritm lent(sau deloc) de realizare al sarcinilor 

- la nivelul tuturor ariilor prezintă un comportament ce necesită sprijin, față de nivelul specific 

vârstei 

 

Dificultăți: îi este dificil să: 

- să povestească un text scurt 

- să comunice cu colegii 

- să ne descrie / spună ce observă într-o imagine 

- să opereze cu limbajul matematic 

- să lucreze exerciții matematice (formare de mulțimi, operații cu mulțimi ș.a) 
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- să țină corect creionul în mână 

- să coloreze 

- să modeleze 

                                  Derularea programului de intervenție 

I.Declararea viziunii 

              Gândim pozitiv si sperăm ca A. V. să depășească barierele timidității și să crească nivelul de 

socializare, dobândind un vocabular mult mai bogat, specific vârstei. Sperăm ca și comportamentul să 

fie unul mai activ, prietenos, pentru a se putea integra mai ușor în societate.  

II.Sumar al rezultatelor evaluării 

Nr.crt. Tipul evaluării Descrierea rezultatelor 

1.  

           Psihologică   

Dificultăți generale în verbalizarea 

 cuvintelor, în comunicare, socializare, în 

achiziționarea conceptelor și termenilor 

matematici 

2. Scala de comportament Prezintă un comportament ce necesită 

sprijin în toate domeniile 

3. Observații structurate la activitati Nu inițiază contacte sociale cu ceilalți 

colegi. 

Nu formează propoziții. 

Nu colorează, pictează frumos, 

respectând conturul dat. 

Deprinderi motrice sunt în dezvoltare. 

Nu utilizează un limbaj matematic 

specific vârstei. 

Atenția este scăzută. 

4. Informații observate întâmplător  Se joacă și stă mai mult singură, separat 

de ceilalți colegi. 

Când trebuie să interacționeze prezintă 

un comportament de  timiditate, uneori 

agresiv. 

Abilitățile de deservire personală nu sunt 

dezvoltate specific nivelului de vârstă. 
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Are capacitatea de a memora ușor. 

Îi place formele geometrice și puzzle-

urile. 

5. Evaluare pe baza curriculumului Dezvoltarea fizică nu este specifică 

vârstei, având înălțimea și greutatea mai 

mici față de măsurătorile normale. 

Nu are abilități de natură tehnologică 

(răsucire, înnodare etc.). 

Lucrează și reține doar cu material 

concret. 

Nu comunică în propoziții. 

Nu povestește un fragment/ o poveste 

spusă. 

Recită cu ușurință o strofă. 

Nu are dobândit un limbaj matematic 

specific vârstei. 

Nu lucrează cu ușurință la matematică. 

Nu numără în concentrul 0 -3. 

Formează mulțimi doar după un criteriu 

dat, dar nu după mai multe criterii luate 

simultan. 

Nu face corelații. 

 

 

 

III.Scopurile de lungă durată 

a)A.V. își va dezvolta abilitățile de socializare și relaționare cu semenii și adulții. Termen limită: 

sfârșitul anului școlar. 

b)A.V. își va dezvolta abilitățile cognitive specifice vârstei. Termen limită: sfârșitul anului școlar. 

c)A.V. își va dezvolta limbajul specific nivelului de vârstă. Termen limită: sfârșitul anului școlar. 

d)A.V. își va dezvolta deprinderile de autonomie personală. Termen limită: sfârșitul anului școlar. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3128 
 

IV. Obiectivele comportamentale 

         Scopul de lungă durată nr.1: A.V. își va dezvolta abilitățile de socializare și relaționare cu 

semenii și adulții. Termen limită: sfârșitul anului școlar 

           Obiectivul 1: până la sfârșitul anului școlar A.V.  se va integra într-un grup de colegi. 

           Obiectivul 2: până la sfârșitul anului școlar A.V.  va colabora cu colegii pentru rezolvarea unor 

sarcini didactice. 

          Obiectivul 3: până la sfârșitul anului școlar A.V.  va participa la jocurile de echipă și va prezenta 

diferite roluri în jocurile de rol pe care le propune cadrul didactic. 

         Obiectivul 4: până la sfârșitul anului școlar A.V. va recupera achizițiile ce necesită sprijin 

(dexteritate, verbalizare ș.a.) 

Obiectiv  Perioada de timp Indicatori de reușită Metode și mijloace de 

realizare 

 

Obiectivul 1 

 

 

 

 

 

2019 – 2020  

( un an școlar) 

Se încadrează în grupul 

de colegi. 

Acceptă împărțirea 

rolurilor. 

 

 

Activități colective: jocurile 

de rol ( „Vine trenul” ; 

„Cântec de salut” ; „Bum-

bum” ;  „La revedere!” etc.) 

 

Activitate individuală: rol 

oferit în cadrul unui grup  

(responsabil în cadrul 

grupului ). Exprimarea unei 

opinii, păreri asupra unor 

lucruri cunoscute copilului. 

 

 

Obiectivul 2 

Colaborează cu colegii. 

Rezolvă sarcinile date 

în grup.  

Nu îi este frică de 

colegi. 

Acceptă rolul dat. 

 

 

Obiectivul 3 

Obiectivul 4 

Participă la activitățile 

de joc. 

Înțelege sarcinile unui 

joc dinamic. 

Se implică activ în joc. 

Nu ezită să se distreze 

cu ceilalți colegii. 

 

Scopul de lungă durată nr.2 : A.V. își va dezvolta abilitățile cognitive  

specifice vârstei. Termen limită: sfârșitul anului școlar. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3129 
 

           Obiectivul 1: până la sfârșitul anului școlar A.V.  va recunoaște numerele de la 0 la 3 făcând 

corespondența număr cantitate. 

           Obiectivul 2: până la sfârșitul anului școlar A.V.  va număra corect în concentrul 1 – 5 fără 

material intuitiv (crescător / descrescător). 

          Obiectivul 3: până la sfârșitul anului școlar A.V.  va forma mulțimi de obiecte după mai multe 

criterii date simultan. 

Obiectiv  Perioada de timp Indicatori de reușită Metode și mijloace de 

realizare 

 

Obiectivul 1 

 

 

 

 

 

2019 – 2020  

 ( un an școlar) 

Recunoaște numerele de 

la 0 la 3. 

Face corespondența 

număr cantitate. 

 

Activitățile matematice de 

grup sau individuale din 

cadrul domeniului științe ( 

DȘ ). 

Activități cu instrumente 

muzicale. 

Reproducerea unor cifre 

folosind corpul. 

Exerciții de numărare. 

Lucrul cu jetoane, abc-uri, 

numărători. 

Acordarea unui timp mai 

mare de rezolvare al 

cerințelor date. 

Repetarea cerințelor. 

 

 

Obiectivul 2 

Numără corect crescător 

/ descrescător în 

concentrul 1 – 3 fără 

material intuitiv. 

Numește vecinii 

numerelor. 

 

 

Obiectivul 3 

Formează mulțimi de 

obiecte după  două 

criterii date. 

Compară mulțimile. 

Scopul de lungă durată nr.3: A.V. își va dezvolta limbajul specific nivelului de vârstă. Termen limită: 

sfârșitul anului școlar. 

           Obiectivul 1: până la sfârșitul anului școlar A.V. își va îmbogăți vocabularul cu noi cuvinte. 

           Obiectivul 2: până la sfârșitul anului școlar AV.  va dobândi  un limbaj corect, verbalizând pe un 

ton normal. 

          Obiectivul 3: până la sfârșitul anului școlar A.V. va povesti fragmente scurte din povești. 

Obiectiv  Perioada de timp Indicatori de reușită Metode și mijloace de 

realizare 

  Va folosi cuvinte nou Exerciții de alcătuire de 
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Obiectivul 1  

 

 

 

2019 – 2020  

 ( un an școlar) 

învățate. 

Va alcătui propoziții 

simple cu noile cuvinte, 

demonstrând astfel că a 

înțeles sensul acestora. 

propoziții. 

Activități de grup sau 

individuale de educarea 

limbajului din cadrul 

domeniului limbă și 

comunicare ( DLC ). 

Jocuri de grup ( „Vine 

trenul” ; „Culorile” etc). 

Activități logopedice de 

dezvoltare a aparatului 

fonoarticulator ( „Umflă 

balonul!” ; „Mirosim 

floarea!”  ; „Ținem o pană 

în aer suflând” ș.a.) 

Exerciții de pronunție și 

dezvoltare a auzului 

fonematic ( „Repetă după 

mine!”)    

 

 

Obiectivul 2 

Va vorbi fluent, fără 

pauze în vorbire. 

Va vorbi corect fără 

inversiuni sau omisiuni 

de litere. 

Nu se va mai bâlbâi. 

 

 

Obiectivul 3 

 

Va povesti un fragment 

scurt dintr-o poveste sau 

o întâmplare. 

 

Scopul de lungă durată nr.4: A.V. își va dezvolta deprinderile de  

autonomie personală.Termen limită: sfârșitul anului școlar. 

           Obiectivul 1: până la sfârșitul anului școlar A.V.  se va îmbrăca și dezbrăca singură. 

           Obiectivul 2: până la sfârșitul anului școlar A.V.  va mânca singură fără a primi ajutor din partea 

cuiva. 

          Obiectivul 3: până la sfârșitul anului școlar A.V.  va dobândi deprinderi practice specifice 

activităților practice. 

 

Obiectiv  Perioada de timp Indicatori de reușită Metode și mijloace de 

realizare 

 

Obiectivul 1 

 

 

 

Se va dezbrăca singură. 

Se va îmbrăca singură 

punându-și corect bluza, 

pantalonii. 

Își va așeza pijamalele 

 

Jocuri de rol ( „Îmbrăcăm / 

dezbrăcăm păpușa” ; „Luăm 

masa în familie” etc. ). 

Ajutorul oferit de către un 
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2019 – 2020  

 ( un an școlar) 

în cuier. covârstnic ( coleg). 

Activități de grup sau 

individuale de activitate 

practică din cadrul 

domeniului om și societate ( 

DOS ).  

Exerciții de încălzire a 

musculaturii mâinilor. 

Exerciții de tăiere folosind 

foarfecele. 

Exerciții de înnodare. 

Exerciții de lipire folosind 

pasta de lipit. 

Exerciții de rupere și 

mototolire a hârtiei 

creponate. 

 

 

Obiectivul 2 

Va mânca singură 

folosind lingura. 

Se va spăla pe mâini 

înainte și după fiecare 

masă. 

 

 

Obiectivul 3 

Va lipi folosind pasta de 

lipit. 

Va tăia hârtie, carton 

folosind foarfecele. 

Va înnoda un fir de ață. 

Va răsuci hârtie sau 

material. 

Va rupe și va mototoli 

hârtia creponată. 

 

 

V.Revizuirea și monitorizarea orarului și a strategiilor 

                     Revizuirea și monitorizarea metodelor și mijloacelor aplicate se va realiza în fiecare lună, 

în funcție de progresele înregistrate de preșcolar. Dacă nu s-au înregistrat progrese, se va reveni la 

obiectivele propuse în scopul realizării acestora. Dacă s-au înregistrat progrese acestea vor fi înregistrate 

și se vor stabili noi obiective dacă va fi cazul. 
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Plan individual personalizat pentru elevii cu CES 

 

Prof. Fudulu Mariana  

Școala Gimnazială ”Al. Vlahuță”Focșani 

Prof. Puflea Elena-Cristina 

Colegiul Tehnic ”Georghe Balș”Adjud 

 

 
Elev cu CES: ………….. 

Probleme cu care se confruntă elevii: 

• Capacitate redusă de a memora și de a înțelege  

• Dificultăți de pronunție 

• Teamă, întârzierea reacțiilor 

 

Priorități : 

• Adaptarea la mediul școlar cu disciplina limba franceză 

• Învățarea unor elemente indispensabile limbii franceze (salut,prezentare,prietenie,etc.) 

• Introducere  în universul francofon 

 

Competențe generale : 

1.1 Selectarea informațiilor dintr-un mesaj scurt articulat clar și rar 

1.2 Executarea unor indicații simple orale și scrise 

2.1 Formularea unor răspunsuri la întrebări simple pe subiecte familiare 

3.2 Emiterea unor enunțuri simple , cu sprijin, despre sine/persoane/activități 

Conținuturi: 

 

Organizare tematică: 

• Copilul despe sine: date personale 

• Familia: membrii familiei 

• Activități: momentele zilei, activități curente  

• Universul personal  

• Timpul liber: excursii, călătorii etc. 

    

 Comunicare: a iniția- a continua- a termina o conversație 

    Elemente de gramatică: 

• Articolul 

• Substantivul 

• Verbul 

• Pronumele 
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• Adjectivul 

  

  Metode și mijloace de realizare: 

• Conversația  

• Explicația 

• Dialogul 

• Exercițiul 

• Jocul didactic 

  

Criterii de apreciere: evaluări periodice prin fișe de lucru special concepute nivelului fiecărui 

elev 

• Evaluare orală/scrisă 

• Evaluare sumativă 

 

*** Programul de intervenție educațional-terapeutică se poate revizui în funcție de rezultatele 

evaluărilor periodice 

      Colaborare cu profesorul de sprijin din școală în permanență 

***Recomandari particulare:  

   Acești elevi au  nevoie de multă atenție și trebuie implicați în activități   de grup pentru a se simți parte 

componentă a grupului/clasă.Suportul părinților este necesar, având un rol important în componenta 

educațională. 
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Program de intervenţie  personalizat  

 

                                            prof. înv. Preșc. Cîrstea  Paula Manuela 

                            Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” 

                             Grădinița cu Program Prelungit, Nr. 3 

 

 

Numele  copilului: M. A. 

Starea de sănătate: Dezvoltarea fizică a preșcolarului este normală vârstei, atât ca înălțime, cât și 

greutate. 

 Psihodiagnostic:  deficiență mentală, gradul ușor 

Date despre familie: 

       Face parte dintr-o familie normală, împreună cu ei stă și bunica din partea mamei. Condițiile 

materiale sunt medii, ambii părinți lucrând la privat. Familia are o educație civică solidă, respectă 

regulile de conviețuire într-o comunitate. Între părinți și copil, precum și între bunică și nepot, sunt 

relații sănătoase bazate pe respect. Părinții urmăresc îndeaproape evoluția copilului. Fiind o fire retrasă, 

are puțini prieteni; grupul de joacă este restrâns. 

Particularități ale comportamentului copilului în situații concrete: 

  - la activități: participă numai dacă este solicitat; nu intervine niciodată cu completări; receptiv la 

îndrumări pentru scurtă durată, după care revine la vechea obișnuință; rezolvă sarcini minime ; necesită 

ajutor repetat la munca independentă (nu înțelege sarcina). 

 - la activități practice –nu are deprinderi de tăiere pe contur, de îndoire, de rupere, de mototolire, de 

lipire. 

   - acasă - e supravegheat și ajutat de mama și de aceea totdeauna vine cu sarcinile rezolvate mai frumos 

( deseori ilizibil) și rezolvate corect. 

     Relațiile cu: 

 - educatoarele- manifestă respect, receptiv în limita posibilităților, e modest, tăcut, cu tendințe de 

izolare. 

 -  cu grupa- are puține opinii proprii, nu se sustrage de la activități, se bucură când e dorit de vreun 

coleg în echipa sa.  

      Particularități psihice: 

Percepția: 

- confundă formele geometrice; slabă orientare în timp, spațiu. Operațiile intelectuale de analiză/ sinteză/ 

comparație/clasificare sunt destul de slabe în raport cu vârsta.  Limbaj sărac,exprimare neclară fonetic, 

expresivitate săracă. Memorie de scurtă durată și scurte conținuturi. Atenția deficitară  și nici putere de 

concentrare până la terminarea sarcinii. 

Afectiv: 

- singurătate, nu comunică. Iese din această stare dacă este solicitat și antrenat în diverse activități. Are 

voință să lucreze, dar e dependent de ajutor (acasă – mama, la grădiniță- educatoarea/colegii). 

Deprinderi grafice – plastice - slabe, sportive – satisfăcătoare, muzicale – bune. 

      Temperament: introvertit 

Intervenţia: 

      Preșcolarul frecventează grupa mare. La sfârșitul grădiniței a obținut progrese mulțumitoare la 

educarea limbajului,  activitate matematică și cunoașterea mediului. La școală  va beneficia de ajutorul 

unui profesor itinerant. 

    Informaţii educaţionale: 
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-dificultăţi de pronunţie a sunetelor; 

-memorie lentă; 

-vocabular redus; 

-formulează propoziţii cu greutate; 

-vorbire sacadată; 

-scrierea cu dificultate și cu imprecizii a cifrelor; 

-număratul și socotitul doar cu obiecte și cu sprijinul educatoarei numai până la 5. 

    Resurse materiale: planificare, metodică, caiete, planșe, instrumente de scris, reviste, cărţi, fişe de 

lucru de recuperare, fişe de evaluare, panoul cu recompense. 

   Partenerii: educatoarele, familia. 

     Pentru a face cât mai atractiv acest program de intervenţie i-am explicat că voi folosi panoul de 

recompense, pe care voi lipi din hârtie colorată un cer din culoare albastră și pe acesta voi  atașa pentru 

fiecare reuşită câte o steluţă. În situaţia în care va fi o nereuşită atunci în locul steluţei vom aşeza un 

norişor. 

   Obiective urmărite: 

-să pronunțe în ritm propriu silabe, cuvinte şi propoziţii; 

-să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului dat; 

-să formuleze răspunsuri la întrebările date; 

-să se încadreze corect într-o pagină/ fișă de lucru; 

-să cunoască cifrele de la 1 la 10;  

-să compare şi să ordoneze de la 1 la 10: <, >, =; 

-să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu o unitate de la 0 la 10 (cu material intuitiv); 

   Modalităţi concrete de lucru – conţinuturi: 

-exerciţii de dicţie, frământări de limbă; 

-exerciţii de identificare a poziţiei silabei în cuvinte; 

-exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; 

-exerciţii de memorare; 

-exerciţii de formulare de răspunsuri şi întrebări; 

-exerciţii de citire, de numărare crescător şi descrescător, de compararea numerelor; 

-exerciţii de adunare şi scădere (1-10); 

   Am considerat esenţiale următoarele competenţe: 

-observarea zilnică a elevului; 

-stabilirea concretă a obiectivelor; 

-stabilirea metodelor de lucru adecvate situaţiei de învăţare, lucrul diferenţiat; 

-evaluarea orală ; 

-evaluarea scrisă, autoevaluarea; 

-colaborarea cu familia. 

   Alături de aceste activităţi  folosesc şi jocul didactic deoarece este o activitate atrăgătoare şi care 

antrenează plăcut copilul în realizarea sarcinilor. 

    

      Prin activităţile propuse în acest plan de intervenţie urmăresc ca preșcolarul să-şi formeze deprinderi 

de pronunție în ritm propriu a sunetelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; să formuleze întrebări şi 

răspunsuri corecte, să-şi formeze deprinderile de scriere corectă, să se exprime corect oral şi în scris. De 

asemenea, el trebuie să-și formeze deprinderi minimale de numărat și socotit (adunare și scădere). 
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Program de intervenție personalizat 

 
                                                                Prof. înv. preșc.  Tomescu Maria 

                                                                Școala Gimnazială ” Nicolae Titulescu” 

                                                                Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 

 

 
         Numele și prenumele beneficiarului: R.N 

Data și locul nașterii:14.X.2015, Caracal 

Domiciliul: Caracal 

Școala/ instituția: Școala Gimnazială ” Nicolae Titulescu ”- G.P.P. nr.3 

Echipa de lucru: Educatoare 

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe) 

-tulburări comportamentale:agresiv în limbaj, deranjează colegii, nu are prieteni, agresiv fizic, nu este 

atent la activitate; 

Priorităti pentru perioada de 6 luni 

- identificarea tuturor cauzelor care au favorizat apariţia comportamentului deviant; 

-  cercetarea relațiilor cu persoanele apropiate de care se simte legat emoţional ( pãrinţii, bunicii, colegii, 

educatoare); 

- identificarea punctelor slabe și a punctelor tari ale personalităţii, pentru a ști ce trebuie evidențiat, 

modul de adaptare și evoluţia copilului; 

- conștientizarea tuturor celor implicați pentru acordarea sprijinului afectiv și comunicațional necesar. 

Structura programului de intervenție personalizat: 

Obiective: 

-cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor  pentru a-l ghida în activitățile  viitoare ; 

- conştientizarea greşelilor și identificarea posibilităților de remediere a acestora, stabilirea unor căi de 

acțiune pentru îndreptarea comportamentului;  

- conştientizarea riscurilor la care se expune prin comportamentul pe care îl are; 

- conștientizarea respectării regulilor în cadrul grupei de copiii; 

- educarea copilului în ceea ce priveşte stăpânirea de sine, autocontrolul, colaborarea cu educatoarea, cu 

colegii; 

 - studierea în profunzime a particularităţilor de temperament, a nivelului de inteligenţă, a parametrilor 

afectiv-emoționali, a nivelului controlului de sine. 

Conținuturi: 

-exercițiile fizice și de relaxare; 

-povestea terapeutică; 

-muzică 

Metode și mijloace de realizare: 

-audiție muzicală, jocul de rol, discuții libere, povestirea 

Perioada de intervenție: 1 an școlar 

Criterii minimale de apreciere a progreselor. 

Terapia cognitiv-comportamentală . 

 Scopul urmărit este acela de a diminua tulburările de comportament ale copilului, de a-l ajuta să se 

integreze în grupul de copiii, în care este evident că nu se simte confortabil (metode de auto-

educaţie,intervenţii prin joc, realizarea unui management comportamental şi întărirea cooperării ). 

Prioritară este îmbunătăţirea capacităţilor de autoreglare şi a strategiilor de comunicare, colaborare . 
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Copilul trebuie ajutat, motivat să se integreze , să fie atent la activități, să socializeze cu colegii etc. Prin 

urmare nivelul de motivare trebuie să crescă progresiv, pentru o bună integrare şi în acelaşi timp 

recuperare. Aşa îşi va controla mai bine impulsurile de moment. 

Tehnicile de management al comportamentului au avut la bază respectarea anumitor reguli şi 

recompensarea copilului pentru fiecare progres.Împreună cu copiii de la grupă am stabilit un set de reguli 

legate de comportament valabile pentru toţi.A fost alesă o mascotă a clasei care să stea la loc vizibil pentru 

orice faptă bună. Copilul care avea un comportament exemplar  așeza mascota la loc vizibil, când regulile 

erau încălcate mascota era pusă în dulap. Jocurile au dus la o coeziune a grupului, la respectarea unor 

reguli, am mers de la simplu la complex, fiind apreciat pentru desenele realizate şi sprijinul necondiţionat 

acordat colegilor.A fost foarte mândru când în cadrul unui joc ,unul din colegi a afirmat că are suflet bun 

și este harnic. S-a dovedit a fi îndemânatic și la confecţionarea de materiale, a fost chiar aplaudat de colegi 

. 

 Din punct de vedere cognitiv: 

 -  reușesc să-i mențin atenția minim 20 de minute prin diferite activități. 

 Din punct de vedere afectiv :  

 - copilul încearcă să comunice, colaboreze cu colegii, să-și facă prieteni; 

Metode și instrumente de evaluare: 

 - activități, discuții cu părinții, serbări, lucrările copilului. 

Evaluarea periodică: 

-jocuri și activități simple, insistând pe regulile jocului și pe finalitatea lui, asigurându-mă că jocul ales 

poate fi dus la bun sfârșit. 

Obiective realizate: 

 - să transmită un mesaj simplu în cadrul activității de învățare, să îndeplinească acțiuni simple, să 

răspundă adecvat la cerințe. 

Dificultăți întâmpinate: 

 - la început nu respecta regulile; 

 - nu comunica cu cei din jur; 

 - nu împrumuta colegilor din obiectele personale; 

 - era agresiv în vorbire dar și fizic; 

 - nu era atent, vorbea în timpul activității. 

Metode cu impact ridicat: 

 - pozitiv: lucrul în echipă; 

 - așteptările trebuie formulate clar, pe înțelesul copilului; 

 - negative: înlocuirea jocurilor în familie cu timpul petrecut la televizor. 

Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutic: 

 - capacitatea de a lucra în echipă; 

 - începe să comunice cu colegii, să împartă jucăriile cu colegii; 

 - captarea atenției. 

Recomandări particulare: 

 - implicarea părinților în activitățile copilului; 

 - stabilirea unor reguli; 

 - observarea comportamentului copilului; 

 - așteptările trebuie formulate clar pe înțelesul copilului. 

 

   Rolul și modul de implicare a părinților în program : 

 - îmbunătățirea relației părinte-copil; 
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 - folosirea unor aprecieri verbale specifice (lauda sau dezaprobarea); 

 - stabilirea împreună a unor reguli ale familiei; 

 - formularea cerințelor într-un mod eficient. 
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Plan de intervenție personalizat pentru elev cu CES 

 

Autor: prof. înv. primar Szotyori Enikő 

                                              Școala Gimnazială ,,Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc 

 

 

 

I.  Informații de bază 

Numele elevului: LB 

Data nașterii: ... 

Școala și clasa: ..., II-a 

Starea de sănătate: bună 

Psihodiagnostic:  nediagnosticată la data întocmirii planului 

Intervenţia: învăţătoarea lucrează cu elevul LB după curriculum-ul clasei I, fără sprijinul părinţilor. 

II. Instrumente utilizate în evaluarea inițială 

Fișa psihopedagogică 

Convorbirea individuală și de grup 

Observația spontană și dirijată 

III. Informaţii generale  

Elevul urmează în prezent, anul şcolar ..., cursurile şcolii obişnuite, la clasa a II-a. Provine dintr-

un mediu familial cu potenţial intelectual foarte scăzut. Este copil fără părinți, mama a decedat la 

naștere, tatăl copilului părăsind copilul după un an. Tutorele legal al copilului este bunica din partea 

mamei. Are o soră mai mare, care a renunțat la școală la clasa a VII-a, având vârsta de 16 ani. 

Beneficiază de ajutor social. Preocuparea pentru situaţia şcolară a copilului este aproape nulă, acestuia i 

se asigură adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi rechizitele necesare la şcoală.  În colectivul clasei s-a 

integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, puţin comunicativă, suspicioasă. Acum la clasa a II-a, se 

poate spune că intră în relaţie cu colegii, însă destul de timid.   Face singur ceea ce i se cere, acceptă şi 

spijin nu doar din partea învăţătoarei, ci şi din partea colegilor. În grup e dornic să lucreze, în rest 

activitatea de instruire e cu totul diferită de a celorlalţi. Progresele nu au fost spectaculoase, dar sunt 

evidente, ceea ce îl bucură şi îl mobilizează.    

IV. Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv  

• Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 2-3 litere, 

transcrie şi copiază dar nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în 

scrierea independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Reţine cu greutate unele litere ( 

b, v, j, f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi scrie 

numele de familie. Formulează propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate. Exprimarea 

este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile lui cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică 

sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă.  
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•  Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele în concentrul 10-30. Sistemul 

poziţional de formare a numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar 

nu şi descrescător. Nu recunoaşte locul numărului într-un şir, nu face comparaţii. Rezolvă 

operaţii 0-10 doar cu material concret- de mânuit. Face calcule şi în concentrul 10-30 folosind 

calculul în scris (cu material concret). Nu prea înţelege cum e cu problemele, află însă la 

solicitare „ la un loc” sau „ câte mai rămân”. Încurcă semnele de adunare și scădere. Cunoaşte 

bancnotele şi monedele parţial, nu ştie să aprecieze preţurile sau ce rest va primi, nu ştie unităţi 

de măsură, nu apreciază duratele, nu citeşte ceasul. Recunoaşte cercul, fără celelalte figuri 

geometrice.  

• Este ancorată în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau 

derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-

amiază, dar nu orele.  

• Nu este interesată de schimbările din jurul ei şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică,  ci doar 

ce se bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de orientare.  

Relaţii sociale 

• Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală este retras, foarte rar intră în relaţie cu alţi 

copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau ascultă pe alţii. 

Este acceptată de colectivul clasei, însă copiii nu o atrag în jocurile lor. Uneori intră în conflict 

cu câte un coleg. mai ales când i se reproşează că şi-a însuşit lucrul altuia. Are obiceiul să-şi 

însuşească şi bani, dovedind abilitate, nefiind prinsă niciodată. Dacă este ameninţată, recunoaşte 

cu „jumătate de gură”. Le ascunde faptele rele, temându-se de pedepsele corporale. 

• În general vine la şcoală curat îmbrăcat, spălat mai ales pe mâini şi pe faţă.  Igiena corporală nu 

se face consecvent.   

• Tutorele legal nu colaborează cu şcoala, nu se interesează de situaţia copilului, nu-i acordă 

sprijin. Are însă grijă ca el să vină la şcoală aproape zilnic, îi asigură mâncare şi îmbrăcăminte, 

rechizite, ghiozdan.  

Capacităţi, competenţe, abilităţ, puncte slabe, nevoi 

• Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample 

• Nu are abilităţi de natură tehnologică 

• Nu reţine decât cu material concret, prin  reluări permanente  

• Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii 

• Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format 

• Lucrează cu uşurinţă la matematică în concentrul 0-10, cu dificultate în concentrul 0-30, doar cu 

material concret. 

• Nu face calcule orale 

• Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute 

• Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent 

• Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică 

• Îi place să scrie- transcrie destul de corect 
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• După dictare nu scrie toate literele, chiar dacă le citeşte- nu reţine semnul grafic 

• Îi e neclară scrierea cu iniţială mare (nume de persoane, început de propoziţie) 

• Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic 

• Permanent are nevoie de sprijin  

 

Obiective pe termen lung  

➢ Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute 

➢ Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret  

➢ Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

➢ Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului (memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii 

cauză-efect) 

 

V. Domenii de intervenţie recomandate 

 

Domeniul cognitiv  

Obiective pe 

termen scurt 

Metode şi mijloace didactice Perioada de 

timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare  

Să identifice 

literele 

alfabetului 

(b, p, d, t, ş, ţ, 

z, v, h, j, x, y, 

g, f, ă, â, î) 

 

 

 

 

 

Să citescă 

cuvinte din 2-3 

silabe  

 

 

 

 

 

 

 

-Exerciţii şi jocuri de dezvoltare 

a auzului fonematic, de 

conştientizare a legăturii între 

fonem şi semnul grafic 

corespunzător 

-Să „ citească” imagini şi să 

depisteze sunetele iniţiale 

-Să identifice litere într-o ordine 

aleatorie  

 

-Să citescă silabele după o 

analiză fonematică a acestora – 

realizarea sensului 

-Să stabilească nr de silabe dintr-

un cuvânt  

-Să citească silabe din 3 litere 

-Să citescă un cuvânt din 2 silabe  

-Să recunoască sunetele  

(literele) dintr-un cuvânt şi să-l 

citescă 

 

6 luni, cu 

prelungire 

după caz  

Identifică şi 

recunoaşte literele  

Depistează 

sunetele iniţiale  

Diferenţiază 

literele mari de 

cele mici  

Recunoaşte 

sunetele într-o 

silabă 

 

Citeşte silabe din 

2-3 litere  

Identifică literele/ 

sunetele dintr-un 

cuvânt  

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală va 

alterna cu cea 

scrisă 

Pentru fixare 

se vor relua de 

mai multe ori 

anumite litere. 

 

 

 

Se vor folosi 

texte din 

abecedar, texte 

cunoscute 

deja, cu care 

elevul 

operează cu 

siguranţă. 
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Să formuleze 

propoziţii 

simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

grupuri de 

litere (ce, ci, 

ge, gi, che, chi, 

ghe, ghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Să denumescă obiectele din 

imagini  

-Să formuleze propoziţii folosind 

cuvintele găsite, urmărind 

imaginea în care a depistat 

cuvântul  

-Să citescă propoziţii simple  

-Să recunoască o propoziţie într-

un text dat  

-Exerciţii de înţelegere a sensului 

propoziţiei (prin întrebări 

ajutătoare) 

-Să răspundă corect în propoziţii 

-Să exprime în cuvinte proprii 

păreri despre lucruri, fapte 

cunoscute  

 

-Exerciţii de depistare a 

grupurilor în cuvinte scrise  

-Exerciţii orale de dezvoltare a 

auzului fonematic şi de 

recunoaştere a legăturii între 

grupul scris şi sunetul respectiv 

-Exerciţii de citire a grupurilor 

-Exerciţii de citire a silabelor ce 

conţin grupuri 

-Exerciţii de citire a cuvintelor ce 

conţin aceste grupuri 

-Formulare de propoziţii ce 

conţin grupuri 

-Exerciţii de găsire a cuvintelor 

ce conţin grupuri de litere  

 

-Exerciţii de scriere  

(transcriere, copiere) a literelor şi 

grupurilor  

-Exerciţii de scriere a acestora 

după dictare 

-Exerciţii de scriere a unor silabe 

cu literele amintite şi a grupurilor 

 

 

 

Formulează 

propoziţii din 2-3 

cuvinte observând 

imaginile 

Citeşte propoziţii 

din 2-3 cuvinte 

Recunoaşte în text 

propoziţiile   

Formulează, oral,  

propoziţii cu sens  

Răspunde în 

propoziţii 

Exprimă corect o 

părere 

 

 

Identifică în 

cuvinte date 

grupurile  

Face legătura 

între sunet şi grup 

Citeşte grupurile 

Citeşte silabe în 

care apar grupuri  

Citeşte cuvinte în 

care apar grupuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrie grupuri 

şi litere 

Scrie după dictare  

 

 

 

Aprecieri 

stimulative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri şi cu 

reactualizarea 

legăturii între 

grup şi sunet  
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Să scrie corect 

după dictare 

literele 

alfabetului şi 

grupurile de 

litere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de litere 

-Exerciţii de completare a unor 

silabe cu litere, grupuri  

-Exerciţii de scriere a unor 

cuvinte din 2-3 silabe, utilizând 

în mod preponderent metoda 

analitico-fonetică 

-Exerciţii de transcriere a 

cuvintelor  

-Exerciţii de scriere a denumirii 

unor obiecte familiare 

-Exerciţii de scriere a cuvintelor 

pe silabe 

-Formularea unor propoziţii cu 

cuvinte date şi scrierea acestora 

cu sprijin  

-Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor respectând 

majuscula şi punctul 

-Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor formulate oral 

-Exerciţii de citire a cuvintelor/ 

propoziţiilor scrise de elevă 

pentru formarea deprinderilor de 

autocorectare 

-Să scrie corect numele de 

persoane şi propriul nume 

-Să scrie corect, ordonat şi cât 

mai îngrijit 

-Să aşeze corect în pagina 

caietului ( tip I )  

 

 

-Să recunoască sistemul 

poziţional de scriere a numerelor 

formate din ZU 

-Să numere în ordine crescătoare  

-Să recunoască locul unui număr 

într-un şir( vecinii) 

-Să compare numere vecine  

Completează 

cuvinte cu litere, 

silabe şi 

propoziţia cu un 

cuvânt 

Transcrie selectiv 

după indicii date 

Scrie propoziţii 

simple cu spijin 

Cunoaşte şi aplică 

regulile de scriere 

a propoziţiei 

Scrie nume de 

persoane  

Scrie propriul 

nume  

(nume de familie, 

prenume, clasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte numerele 

Numără crescător  

 

 

 

Evaluări scrise 

cu spijin, 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

scriere după 

dictare, copieri 

şi transcrieri 

Probe scrise  

 

Aprecieri 

stimulative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

orale,alternate 

cu cele scrise  
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Să scrie 

numere în 

concentrul 

 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să efectueze 

operaţii 0-100 

fără trecere 

peste ordin şi 

cu trecere peste 

ordin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să rezolve 

probleme cu o 

-Să scrie numere dictate  

-Să descompună numere în zeci 

şi unităţi 

 

-Exerciţii de recunoaştere a 

semnelor +şi- 

-Să efectueze calcule orale  

-Să efectueze calcule în scris 

-Exerciţii de citire a operaţiilor 

cu numere  

-Să verbalizeze calculele 

-Să utilizeze corect materialul 

didactic (concret şi intuitiv)  

-Exerciţii de învăţare a tehnicii 

de calcul, folosind materialul 

didactic concret 

-Exerciţii de calcul în scris, 

scrierea rezultatelor parţiale  

 

-Rezolvare de probleme cu desen 

şi cu expunerea datelor de către 

învăţător  

-Recunoaşterea expresiilor ce 

induc operaţia  

-Rezolvare individuală a unor 

probleme desenate  

-Exerciţii de analiză a datelor 

problemei  

-Exerciţii de verbalizare a 

enunţiului unei probleme  

-Exerciţii de citire a enunţiului 

unei probleme  

-Exerciţii de scriere a unei 

probleme, a unui plan de 

rezolvare   

 

-Enumeră unităţile şi le 

recunoaşte utilitatea  

-Scrie unităţile  

-Exerciţii de învăţare a zilelor 

Compară şi 

numeşte vecinii 

Scrie numerele 

dictate 

 

 

 

 

 

Citeşte corect 

exerciţiile, fără a 

confunda + cu – 

Rezolvă operaţii 

cu sprijin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă cu sprijin 

o problemă 

practică  

Recunoaşte 

operaţia  

Rezolvă 

individual 

probleme 

desenate 

Exprimă enunţul 

şi exerciţiul prin 

care se rezolvă 

problema  

Scrie rezolvarea   

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

Aprecieri 

stimulative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleme 

desenate  

Probe orale şi 

scrise , 
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singură 

operaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

unităţi de 

măsură 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

figurile 

geometrice 

 

 

 

Să denumească 

părţile 

componente 

ale corpului 

omenesc, al 

unui animal, 

ale unei plante   

 

 

 

săptămânii 

-Exerciţii de învăţare a denumirii 

lunilor anului,     anotimpurilor, a 

datei  

 

-Exerciţii de recunoaştere a 

pătratului, dreptunghiului, 

cercului , triunghiului , a 

elementelor spaţio-temporale  

 

-Exerciţii de denumire a părţilor 

propriului corp, pe mulaje, ale 

unei plante sau animal  

-Exerciţii de rec a acestora în 

desene sau imagini  

-Exerciţii de desenare a acestora  

-Exerciţii de exprimare a rolului 

fiecărei părţi componente 

-Să stabilească relaţii între plante 

şi animale  

 

-Exerciţii de observare a 

corpurilor  

-Exerciţii de recunoaştere a 

corpurilor solide, lichide şi 

gazoase 

 

-Exerciţii de enumerare a 

anotimpurilor  

-Ex de identificare a 

anotimpurilor după caracteristici  

-Exerciţii de enumerare a zilelor 

săptămânii, a lunilor anului 

 

-Să observe trans din mediu  

-Să măsoare creşterea unei 

plante, să estimeze creşterea unui 

animal  

-Să facă exp simple, în grup  

-Să stabilească îmbrăcămintea 

 

Denumeşte 

unităţile  

Scrie simbolurile  

Enumeră zilele 

săptămânii, lunile 

anului, 

anotimpuri, date  

 

Denumeşte şi 

desenează figuri 

geometrice  

 

 

 

Foloseşte noţiuni 

spaţio-temporale 

(stânga, dreapta, 

faţă, etc) 

Denumeşte şi 

recunoaşte. Le 

desenează după 

model şi din 

imaginaţie  

 

 

 

 

Recunoaşte şi 

denumeşte corpuri 

 

 

 

Enumeră 

anotimpurile, 

zilele săptămânii,  

cu sprijin din 

partea 

învăţătorului  

alternativ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale  

Probe scrise 

formative  

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi 

practice  

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi fişe de 

evaluare 

formativă  
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Să diferenţieze 

corpuri  

 

 

 

Să enunţe 

zilele 

săptămânii, 

lunile anului şi 

anotimpurile 

 

 

 

 

Să deruleze 

experimente 

simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

efecte ale actv 

omului asupra 

mediului 

adecvată unui anotimp 

-Să identifice condiţii de 

menţinere a unui corp sănătos  

 

-Stabilirea unor reguli de 

conduită corectă asupra mediului  

 

 

Evaluări orale  

 

 

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

Act practică  

 

Socio-afectiv – emoţional  

 

Obiectivele  Metode şi mijloace didactice  Perioada de 

timp 

Criterii de 

evaluare  

Metode şi 

instrumente 

de evaluare  

Să colaboreze -Încadrarea elevului într-un grup  Desenează  Activitate 
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cu colegii în 

rezolvarea 

unor sarcini de 

grup  

 

 

 

 

 

Să participe la 

jocuri de 

echipă  

de lucru  (periodic) şi 

încredinţarea unor sarcini pe 

măsură  

-Exprimarea unei opinii, păreri 

asupra unor lucruri  cunoscute 

elevei 

-Povestirea unor fapte, întâmplări 

personale  

 

-Să respecte voluntar regulile 

jocului 

-Să-şi aducă contribuţia la 

câştigarea unei întreceri, 

îndeplinirea unor sarcini 

 

 

Colaborează, 

discută 

 

Povesteşte  

 

 

 

 

Se integrează în 

grupul de joacă 

practică  

Evaluări 

orale  

 

 

 

 

 

 

Activităţi 

practice 

 

 

VI. Concluzii 

 

            În urma evaluării rezultatelor obţinute după derularea programului de intervenţie pe o perioadă 

de șase luni, am ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi activităţilor simple, accesibile, desfăşurate 

în ritm propriu, elevul a depăşit în mare parte dificultăţile sale, dobândind o experienţă cognitivă 

superioară celei anterioare, înlăturând anumite bariere din calea dezvoltării sale. 

            Rezultatele din domeniul socio – afectiv -  emoțional au fost mai evidente elevul reușind să se 

integreze în colectiv și să dezvolte prietenii la nivelul clasei. 

VII. Recomandări 

 

            Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi 

reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite în următorul an școlar. 

            În viitor trebuie acționat și pentru întărirea legăturii dintre școală și familie. Se va insista pe 

consilierea elevului și a părinților. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3148 
 

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

Neacsu Violeta Vasilica 

 

Planul educațional de intervenție individualizată este un instrument de lucru în educația elevilor 

cu CES. Planificarea individualizată a învățării presupune adaptarea educației la nevoile individuale din 

perspectiva diferențelor dintre elevi. Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv-educativ la 

posibilitățile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul și stilul de învățare. 

Planul educaţional individualizat (PEI) este un instrument de organizare și realizare coordonată, 

coerentăa procesului educațional pentru copilul cu cerințe educaționale speciale (CES). 

 

1.Informații generale 

Numele și prenumele preșcolarului: C.A 

Data naşterii: 04.X.2015 

Vârsta:6 ani 

            Domiciliul: com. Bascov, jud. Argeș 

Grupa: 

Tipul deficienței: - tulburări de comportament - sindrom hiperkinetic,tulburări de limbaj -dislalie. 

 

2. Date despre familie: 

 Componența familiei: mama are in jur de 40 de ani, tatăl 43 de ani. Are o soră mai mai mare. 

Părinții se implică mult în ceea ce privește adaptarea, socializarea etc. lui C.A. Tata il aduce zilnic la 

grădiniță, fiind cooperant, optimist și tot timpul cu zâmbetul pe buze. 

 Date generale despre copil:  X.are probleme de adaptare , nu socializează, nu comunică cu 

colegii și educatoarele, are momente agresive, dar și timid în același timp, întâmpină dificultăți de 

vorbire. 

          

3. Informații educaționale 

 Pe plan logopedig subiectul prezintă: 

- nivelul de dezvoltare al limbajului este sub vârsta cronologică ( are puține cuvinte in vocabular) 

- vocabularul și structurile gramaticale nu sunt utilizate corect și nu sunt dezvoltate 

- particularitățile vocii: înălțime ridicată a vocii, ritmul de vorbire oscilind de la o situație la alta 

             Comportament cognitiv: 

- limbaj și comunicare: vocabularul este sărac, posibilități de exprimare reduse, vorbește foarte rar, uneori 

chiar dacă este întrebată refuză să răspundă 

- matematică: nu are deprinderile de numerație corectă în concentrul 1-10, nu înțelege noțiunea de figuri 

geometrice (pătrat, cerc și dreptunghi), nu știe pozițiile spațiale uzuale (sus, jos ) 

              Autonomia personală și socială: 
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- aria de autoservire: preșcolarul are depriderile de igienă personală formate, cunoaște acțiunile din 

regimul zilnic (micul dejun, prânzul, activitățile de joc și pe cele de odihnă), dar nu mănâncă și nu se 

schimbă singură 

- aria de socializare:  preșcolarul nu are o atitudine prietenoasă, acomodându-se destul de greu în 

colectivul grupei, nedezvoltând relații de prietenie. Participă mai ușor la activitățile frontale / 

individuale, decât la cele de grup și echipe. Comunică rar cu colegii de grupă, doar atunci când se insistă 

pentru desfășurarea unei activități comune 

- psihomotricitate: preșcolarul prezintă o bună coordonare și o stabilitate a gesturilor și mișcărilor sale.  

 

4. Niveluri ale performanței: 

Puncte forte: 

- memorie mecanică de lunga durată 

- capacități imitative înalte 

- are memoria vizuală foarte buna, realizând cu ușurință puzzle 

Puncte slabe: 

- vocabular destul de sărac 

- ritm lent(sau deloc) de realizare al sarcinilor 

- la nivelul tuturor ariilor prezintă un comportament ce necesită sprijin, față de nivelul specific vârstei 

 

Dificultăți: îi este dificil să: 

- să povestească un text scurt 

- să comunice cu colegii 

- să ne descrie / spună ce observă într-o imagine 

- să opereze cu limbajul matematic 

- să lucreze exerciții matematice (formare de mulțimi, operații cu mulțimi ș.a) 

- să țină corect creionul în mână 

- să coloreze 

- să modeleze 

                                  Derularea programului de intervenție 

I.Declararea viziunii 

              Gândim pozitiv si sperăm ca C.A să depășească barierele timidității și să crească nivelul de 

socializare, dobândind un vocabular mult mai bogat, specific vârstei. Sperăm ca și comportamentul să 

fie unul mai activ, prietenos, pentru a se putea integra mai ușor în societate.  

II.Sumar al rezultatelor evaluării 

Nr.crt. Tipul evaluării Descrierea rezultatelor 

1.  

           Psihologică   

Dificultăți generale în verbalizarea 

 cuvintelor, în comunicare, socializare, în 

achiziționarea conceptelor și termenilor 
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matematici 

2. Scala de comportament Prezintă un comportament ce necesită 

sprijin în toate domeniile 

3. Observații structurate la activitati Nu inițiază contacte sociale cu ceilalți 

colegi. 

Nu formează propoziții. 

Nu colorează, pictează frumos, 

respectând conturul dat. 

Deprinderi motrice sunt în dezvoltare. 

Nu utilizează un limbaj matematic 

specific vârstei. 

Atenția este scăzută. 

4. Informații observate întâmplător  Se joacă și stă mai mult singură, separat 

de ceilalți colegi. 

Când trebuie să interacționeze prezintă 

un comportament de  timiditate, uneori 

agresiv. 

Abilitățile de deservire personală nu sunt 

dezvoltate specific nivelului de vârstă. 

Are capacitatea de a memora ușor. 

Îi place formele geometrice și puzzle-

urile. 

5. Evaluare pe baza curriculumului Dezvoltarea fizică nu este specifică 

vârstei, având înălțimea și greutatea mai 

mici față de măsurătorile normale. 

Nu are abilități de natură tehnologică 

(răsucire, înnodare etc.). 

Lucrează și reține doar cu material 

concret. 

Nu comunică în propoziții. 

Nu povestește un fragment/ o poveste 

spusă. 

Recită cu ușurință o strofă. 

Nu are dobândit un limbaj matematic 

specific vârstei. 

Nu lucrează cu ușurință la matematică. 

Nu numără în concentrul 0-10 

Formează mulțimi doar după un criteriu 

dat, dar nu după mai multe criterii luate 

simultan. 

Nu face corelații. 
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III.Scopurile de lungă durată 

a)C.A își va dezvolta abilitățile de socializare și relaționare cu semenii și adulții. Termen limită: sfârșitul 

anului școlar. 

b) C.A își va dezvolta abilitățile cognitive specifice vârstei. Termen limită: sfârșitul anului școlar. 

c) C.A își va dezvolta limbajul specific nivelului de vârstă. Termen limită: sfârșitul anului școlar. 

d) C.A își va dezvolta deprinderile de autonomie personală. Termen limită: sfârșitul anului școlar. 

IV. Obiectivele comportamentale 

         Scopul de lungă durată nr.1: C.A.. își va dezvolta abilitățile de socializare și relaționare cu 

semenii și adulții. Termen limită: sfârșitul anului școlar 

           Obiectivul 1: până la sfârșitul anului școlar C.A  se va integra într-un grup de colegi. 

           Obiectivul 2: până la sfârșitul anului școlar C.A  va colabora cu colegii pentru rezolvarea unor 

sarcini didactice. 

          Obiectivul 3: până la sfârșitul anului școlar C.A  va participa la jocurile de echipă și va prezenta 

diferite roluri în jocurile de rol pe care le propune cadrul didactic. 

         Obiectivul 4: până la sfârșitul anului școlar C.A va recupera achizițiile ce necesită sprijin 

(dexteritate, verbalizare ș.a.) 

 

Obiectiv  Perioada de timp Indicatori de reușită Metode și mijloace de 

realizare 

 

Obiectivul 1 

 

 

 

 

 

2020 – 2021  

( un an școlar) 

Se încadrează în grupul 

de colegi. 

Acceptă împărțirea 

rolurilor. 

 

 

Activități colective: jocurile 

de rol ( „Vine trenul” ; 

„Cântec de salut” ; „Bum-

bum” ;  „La revedere!” etc.) 

 

Activitate individuală: rol 

oferit în cadrul unui grup  

(responsabil în cadrul 

grupului ). Exprimarea unei 

opinii, păreri asupra unor 

lucruri cunoscute copilului. 

 

 

Obiectivul 2 

Colaborează cu colegii. 

Rezolvă sarcinile date 

în grup.  

Nu îi este frică de 

colegi. 

Acceptă rolul dat. 

 

 

Obiectivul 3 

Obiectivul 4 

Participă la activitățile 

de joc. 

Înțelege sarcinile unui 

joc dinamic. 

Se implică activ în joc. 

Nu ezită să se distreze 

cu ceilalți colegii. 

 

Scopul de lungă durată nr.2 E.C. își va dezvolta abilitățile cognitive  
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specifice vârstei. Termen limită: sfârșitul anului școlar. 

           Obiectivul 1: până la sfârșitul anului școlar C.A  va recunoaște numerele de la 0 la 10 făcând 

corespondența număr cantitate. 

           Obiectivul 2: până la sfârșitul anului școlar C.A va număra corect în concentrul 1 –10fără 

material intuitiv (crescător / descrescător). 

          Obiectivul 3: până la sfârșitul anului școlar C.A va forma mulțimi de obiecte după mai multe 

criterii date simultan. 

Obiectiv  Perioada de timp Indicatori de reușită Metode și mijloace de 

realizare 

 

Obiectivul 1 

 

 

 

 

 

2020 – 2021  

 ( un an școlar) 

Recunoaște numerele de 

la 0 la 10 

Face corespondența 

număr cantitate. 

 

Activitățile matematice de 

grup sau individuale din 

cadrul domeniului științe ( 

DȘ ). 

Activități cu instrumente 

muzicale. 

Reproducerea unor cifre 

folosind corpul. 

Exerciții de numărare. 

Lucrul cu jetoane, abc-uri, 

numărători. 

Acordarea unui timp mai 

mare de rezolvare al 

cerințelor date. 

Repetarea cerințelor. 

 

 

Obiectivul 2 

Numără corect crescător 

/ descrescător în 

concentrul 1 –10fără 

material intuitiv. 

Numește vecinii 

numerelor. 

 

 

Obiectivul 3 

Formează mulțimi de 

obiecte după  mai multe  

criterii date. 

Compară mulțimile. 

Scopul de lungă durată nr.3: C.A își va dezvolta limbajul specific nivelului de vârstă. Termen limită: 

sfârșitul anului școlar. 

           Obiectivul 1: până la sfârșitul anului școlare C.A își va îmbogăți vocabularul cu noi cuvinte. 

           Obiectivul 2: până la sfârșitul anului școlar C.A va dobândi  un limbaj corect, verbalizând pe un 

ton normal. 

          Obiectivul 3: până la sfârșitul anului școlar C.A va povesti fragmente scurte din povești. 

Obiectiv  Perioada de timp Indicatori de reușită Metode și mijloace de 

realizare 

 

Obiectivul 1 

 

 

 

 

 

2020 – 2021  

 ( un an școlar) 

Va folosi cuvinte nou 

învățate. 

Va alcătui propoziții 

simple cu noile cuvinte, 

demonstrând astfel că a 

înțeles sensul acestora. 

Exerciții de alcătuire de 

propoziții. 

Activități de grup sau 

individuale de educarea 

limbajului din cadrul 

domeniului limbă și 

comunicare ( DLC ).  Va vorbi fluent, fără 
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Obiectivul 2 

pauze în vorbire. 

Va vorbi corect fără 

inversiuni sau omisiuni 

de litere. 

Nu se va mai bâlbâi. 

Jocuri de grup ( „Vine 

trenul” ; „Culorile” etc). 

Activități logopedice de 

dezvoltare a aparatului 

fonoarticulator ( „Umflă 

balonul!” ; „Mirosim 

floarea!”  ; „Ținem o pană 

în aer suflând” ș.a.) 

Exerciții de pronunție și 

dezvoltare a auzului 

fonematic ( „Repetă după 

mine!”)    

 

 

Obiectivul 3 

 

Va povesti un fragment 

scurt dintr-o poveste sau 

o întâmplare. 

 

Scopul de lungă durată nr.4:  C.A își va dezvolta deprinderile de  

autonomie personală.Termen limită: sfârșitul anului școlar. 

           Obiectivul 1: până la sfârșitul anului școlar C.A se va îmbrăca și dezbrăca singur. 

           Obiectivul 2: până la sfârșitul anului școlar C.A va mânca singură fără a primi ajutor din partea 

cuiva. 

          Obiectivul 3: până la sfârșitul anului școlar C.A  va dobândi deprinderi practice specifice 

activităților practice. 

Obiectiv  Perioada de timp Indicatori de reușită Metode și mijloace de 

realizare 

 

Obiectivul 1 

 

 

 

 

 

2020 – 2021  

 ( un an școlar) 

Se va dezbrăca singur. 

Se va îmbrăca singur 

punându-și corect bluza, 

pantalonii. 

Își va așeza pijamalele 

în cuier. 

 

Jocuri de rol ( „Îmbrăcăm / 

dezbrăcăm păpușa” ; „Luăm 

masa în familie” etc. ). 

Ajutorul oferit de către un 

covârstnic ( coleg). 

Activități de grup sau 

individuale de activitate 

practică din cadrul 

domeniului om și societate ( 

DOS ).  

Exerciții de încălzire a 

musculaturii mâinilor. 

Exerciții de tăiere folosind 

foarfecele. 

Exerciții de înnodare. 

Exerciții de lipire folosind 

pasta de lipit. 

Exerciții de rupere și 

mototolire a hârtiei 

 

 

Obiectivul 2 

Va mânca singur 

folosind lingura. 

Se va spăla pe mâini 

înainte și după fiecare 

masă. 

 

 

Obiectivul 3 

Va lipi folosind pasta de 

lipit. 

Va tăia hârtie, carton 

folosind foarfecele. 

Va înnoda un fir de ață. 

Va răsuci hârtie sau 

material. 

Va rupe și va mototoli 

hârtia creponată. 
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 creponate. 

 

V.Revizuirea și monitorizarea orarului și a strategiilor 

                     Revizuirea și monitorizarea metodelor și mijloacelor aplicate se va realiza în fiecare lună, 

în funcție de progresele înregistrate de preșcolar. Dacă nu s-au înregistrat progrese, se va reveni la 

obiectivele propuse în scopul realizării acestora. Dacă s-au înregistrat progrese acestea vor fi înregistrate 

și se vor stabili noi obiective dacă va fi cazul. 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3155 
 

PLAN  DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof. Groza Nicoleta 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș 

 

Numele şi prenumele elevului: C. M. 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș 

Echipa de caz – prof. Groza Nicoleta 

                      -  prof. -ed.  

                      - prof. psihopedagog  

Probleme cu care se confruntă elevul: tulburare de învățare, retard mintal mediu, tulburare de dezvoltare 

a vorbirii și limbajului, tulburare hiperkinetică de conduită, grad de handicap accentuat, dislalie 

polimorfă 

Priorităţi pentru perioada: An şcolar 2020-2021 

- dezvoltarea  actului lexico- grafic 

- dezvoltarea  vocabularului activ 

- dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0 –20 

- dezvoltarea abilităților de orientare spațio-temporală 

- dezvoltarea emoțională 

Domenii / arii de intervenţie: 

- Stimulare cognitivă: comunicare şi limbaj, abilităţi logico-matematice 

- Psihomotricitate  

- Comportamental/socio-afectiv 

- Consiliere  familie 
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     STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT         

 

Domeniul de intervenţie: cognitiv 

 

Obiective / conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada   

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Comunicare şi limbaj: 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului 

oral 

Să răspundă verbal la întrebări simple, privind acţiuni 

la care participă; 

- ex. de dezvoltare a auzului fonematic; 

Să povestească inteligibil o succesiune de acţiuni din 

realitate; 

- ex. de conversaţii pe teme date; 

- jocuri de rol 

Să recepteze corect mesajul în funcţie de condiţiile 

comunicării; 

- ex. de ascultare a unor mesaje în diferite situaţii de 

comunicare; 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

Să răspundă în manieră proprie la întrebări simple cu 

referire la persoane şi la acţiuni desfăşurate în 

prezenţa sa; 

Să formuleze propoziţii simple ca răspuns la 

întrebări; 

- ex. de formulare a unui mesaj; 

Să descrie o imagine simplă în manieră personală; 

 

 

 

 

 

 

 

 Exerciţiul 

Explicaţia 

Demonstraţia  

Conversaţia  

Povestirea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-raspunde verbal la 

întrebări simple 

 

 

-recunoaşte toate 

literele alfabetului 

 

 

-descrie în manieră 

proprie o imagine 

simplă 

 

 

- formulează 

cuvinte cu  literă 

,silabă iniţială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativă 

Evaluare 

sumativă 
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- ex. de comunicare pe baza unui suport vizual; 

Să formuleze cuvinte pe baza literei/silabei iniţiale; 

Să formuleze propoziţii cu cuvinte cunoscute; 

- jocuri didactice; 

- ex. de construire a propoziţiilor simple/dezvoltate; 

- ex. de transformare a propoziţiilor simple în 

propoziţii dezvoltate şi invers; 

3.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului 

scris(citirea-lectura) 

Să identifice sunetele în silabe şi cuvintele în 

propoziţii; 

Să citească corect grupurile de litere ce,ci, 

ge,gi, che,chi,ghe,ghi 

Să pronunţe prin imitaţie silabe directe(cons. + voc.); 

- ex. de recunoaştere a silabelor învăţate anterior; 

Să identifice grafeme de tipar mari/mici; 

- ex. de alcătuire de propoziţii simple cu cuvinte date; 

Să formeze silabe/cuvinte prin asocierea grafemelor; 

- ex. de citire a silabelor şi cuvintelor; 

- ex. de marcare prin intonaţie a semnelor de 

punctuaţie(., ! ?); 

Să alcătuiască propoziţii simple cu cuvinte date, 

folosind suport concret; 

- ex. de identificare a acordului între subiect şi 

predicat; 

Să memoreze poezii scurte, ghicitori, proverbe;  

-  memorare de poezii, ghicitori etc.; 

4.Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

 Să scrie litere de tipar/mână după model; 

 

 

 

Alfabetar  

Imagini 

Cărţi de poveşti 

ilustrate 

Abecedar  

Culegere de fişe 

 

Soft educaţional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-identifică silabele 

şi cuvintele în 

propoziţii 

 

 

-identifică grafeme 

de tipar mari/mici; 

 

-citeşte cuvinte 

simple 

 

- alcătuieşte  

propoziţii  

simple după 

diverse imagini 

 

- citeşte corect 

propoziţii; 

 

- scrie propoziţii la 

tablă şi pe caiet; 

- scrie un text scurt 

după dictare; 

-  transcrie un text 

în timp dat; 

 

 

Evaluare orală 

Evaluare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Fişe de lucru 

Fişe de evaluare 

Observaţia 

Portofoliul 

elevului 
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- ex. de asociere literă-sunet; 

- ex. de scriere a literelor mari/mici de tipar; 

 Să copieze/transcrie silabe şi cuvinte simple scrise cu 

litere de mână mari/mici; 

- ex. de copiere, transcriere, dictare; 

- ex. de aplicare a semnelor de punctuaţie învăţate; 

- ex. de ortografie, de recunoaştere a formei corecte 

de scriere/de compunere de enunţuri; 

Să construiască oral şi scris propoziţii  şi texte scurte. 

- ex. de ordonarea unor propoziţii simple pentru a 

obţine un text scurt cu ajutor. 

 

 

Dezvoltarea abilităţilor logico-matematice 

 

- să opereze cu conceptul de număr 

- numere naturale 0-20, numărare crescător şi 

descrescător, identificarea vecinilor unui numar dat. 

- să efectueze exerciţii de adunare şi scădere cu 

numere mai mici decât 20 

- adunarea şi scădere cu şi fără trecere peste ordin 

oral şi scris. 

 

 

- să conştientizeze şi să opereze cu notiunile de 

geometrie. 

 Exerciţii de recunoştere şi desenare a formelor 

geometrice (linie, punct. Patrat, cerc ,triunghi, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Demonstraţia  

Conversaţia 

 

 

Imagini 

Caiete speciale 

Culegeri de 

exerciţii şi 

probleme 

 

 

 

 

 

-  alcătuieşte un 

text  cu sau fără 

suport imagistic; 

-  citeşte corect un 

text cunoscut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- numără crescător 

şi descrescător în 

concentrul 0-20 

 

- identifică vecinii 

unui număr 

 

- efectuează 

adunari şi scăderi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativă 

Evaluare 

sumativă 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Evaluare scrisă 
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-să opereze cu unităţi de masură. 

 Însuşirea corectă a unitatilor de măsură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culegere de fişe 

Manuale de 

matematică 

Soft educaţional 

în concentrul 0-20 

oral şi scris 

 

 

 

 

 

 

 

- recunoaşte forme 

şi figuri geometrice 

 

 

 - operează cu 

unităţi de măsură 

învăţate 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Fişe de lucru 

Fişe de evaluare 

 

 

 

 

 

Observaţia 

Portofoliul 

elevului 

 

Domeniul de intervenţie: psihomotric 

 

 

Obiective / conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

 

Perioad

a  

 

Criterii 

minimale 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 
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Dezvoltarea abilităţilor perceptiv-

motrice 

 

- identificarea şi recunoşterea culorilor 

unor obiecte în contexte diferite 

- asocierea formelor geometrice cu 

obiectele din mediul cunoscut 

- enumerarea actiunilor dintr-o zi; 

denumirea zilelor săptămânii; 

denumirea lunilor anului; enumerarea 

anotimpurilor în ordinea cronologică. 

 

 Explicaţia 

verbală 

 

 

Demonstraţia 

Munca 

independentă 

 

Planşe 

Carte de 

specialitate 

cu fişe tip 

pentru 

educaţie 

psihomotrică 

 

 

 

 

 

 

 

- identificarea 

culorilor indicate 

- gruparea 

obiectelor după 

un criteriu dat 

 

- sesizează 

ordinea şi 

succesiunea 

acţiunilor 

cotidiene; 

- enumeră zilele 

săptămânii; 

- enumeră cele 

patru anotimpuri 

în ordinea 

succesiunii lor; 

- enumeră lunile 

anului. 

 

 

Evaluare orală 

 

 

Fişe de evaluare 

 

 

Observaţia 
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Plan de interventie personalizat, 

pentru elevii cu CES 

Popa Laura-Silvana 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeş 

 

 

Elevul / clasa: P. C. C. / clasa a VII-a  B                                                  

Echipa de caz: 

Educator: Prof. ed. B. D. 

Psiholog: G.M. 

 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:  

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaționare 

- stimularea proceselor cognitive  

 

Metode şi instrumente de evaluare: 

- evaluare orală 

- observaţia directă şi indirectă 

- rezultatele şcolare la obiectele de studiu la care întâmpină dificultăţi 
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I. DOMENIUL COMUNICARE ŞI LIMBAJ ORAL ŞI SCRIS 

Data Tipuri de 

abilitati 

Obiective de referinta Activitate Metode si mijl. 

didactice 

Obs. 

  

 

 

 

 

 

Abilitati de 

receptare a 

mesajului 

oral                 

- sa asculte comenzi simple 

legate de actiuni/activitati 

cotidiene; 

- sa asculte o poveste scurta 

cu suport ilustrat; 

- sa execute, in maniera 

personala, sarcini simple; 

- sa indice verbal/nonverbal 

intelegerea unui mesaj 

simplu; 

- sa raspunda 

verbal/nonverbal la intrebari 

simple, privind actiuni la 

care participa; 

- sa povesteasca inteligibil o 

succesiune de actiuni 

realizate; 

- sa raspunda verbal la 

intrebari simple privind 

actiuni, situatii, evenimente 

la care copilul participa. 

 

 

 

Exercitii de 

dezvoltare 

a auzului 

fonematic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia; 

Conversatia; 

Munca 

independenta

; 

Exercitiul; 

 

 

Planse; 

Jetoane; 

Jucarii; 

 

  

 

 

 

Abilitati de 

exprimare 

orala si 

comunicare 

indepen-

denta       

- sa grupeze obiecte 

familiare, dupa anumite 

criterii; 

- sa denumeasca, in maniera 

proprie, obiecte familiare; 

- sa raspunda cu “da” sau 

“nu” la intrebari simple, 

verbal si nonverbal; 

- sa raspunda in maniera 

proprie, la intrebari simple, 

cu referire la persoane si 

actiuni desfasurate in 

prezenta sa; 

- sa formuleze propozitii 

simple ca raspuns la 

intrebari; 

 

 

Exercitii de 

verbalizare

, dupa 

model; 

 

 

 

Explicatia; 

Conversatia; 

Munca 

independenta

; 

Exercitiul; 

 

 

Planse; 

Jetoane 
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- sa descrie o imagine simpla, 

in maniera personala; 

- sa repete dupa model, 

cuvinte, propozitii scurte; 

- sa desparta in silabe 

cuvinte date.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Abilitati de 

citire         

 

 

 

- sa recunoasca semnele 

grafice invatate;   

-să citescă scurte texte, la 

cererea profesorului, 

- sa memoreze poezii scurte, 

ghicitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercitii de 

citire; 

 

 

Memorare 

de poezii, 

ghicitori. 

 

 

 

     

 

 Explicatia; 

Demonstratia

; 

Munca 

independenta

; 

 

 

Planse cu 

semnele 

grafice ; 

Manual; 

Ziare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abilitati de 

scriere    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să scrie semne grafice 

simple, fara ajutor; 

-să scrie conştient litere, 

cuvinte; 

-să despartă corect cuvintele 

în silabe; 

- sa alcatuiasca propozitii 

simple cu cuvinte date, 

folosind suport  

 

Exerciţii de 

scriere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia; 

Demonstratia

; 

Exercitiul; 

 

Jetoane; 

Planse; 

Coli de scris; 

Markere 
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II. Abilităţi Logico - Matematice 

Data Tipuri de 

abilitati 

Obiective de referinta Activitate Metode si mijl. 

didactice 

Obs. 

 Calculul 

matematic 

si 

rezolvarea 

de probleme 

- să numere oral de la 0 la 10 

atât crescător cât şi 

descrescător, din unu în unu; 

- să numere obiecte pentru a 

forma mulţimi de elemente. 

 

  

Exercitii 

de 

numărare 

Conversatia; 

Demonstratia; 

Exercitiul; 

 

Beţişoare 

Jetoane; 

Planse; 

Coli de scris; 

Markere 

 

 Operarea 

cu unitati de 

masura si 

forme 

geometrice 

- sa  asocieze anumite repere 

orare cu activitati/ momente 

din viata lui; 

- sa asocieze figurile 

geometrice cu obiecte 

cunoscute; 

- să conştientizeze şi să opereze 

cu noţiuni de geometrie şi 

figuri geometrice; 

-să ordoneze obiectele 

pe/peste/deasupra/ dedesubtul/ 

inăuntrul/ în afara unui spaţiu 

dat; 

-să clasifice/discrimineze 

obiecte după criteriul culorii, 

formei mărimii. 

 

Exercitii 

de 

asociere 

 

Exerciţii 

diverse, 

asociere. 

 

 

 

Conversatia; 

Exercitiul; 

Planse, 

Cuburi, 

Lego.  
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III. Maturizare social-afectiva 

 

Data 

 

Obiective de referinta 

 

Activitate 

Metode si mijl. 

didactice 

 

Obs. 

  

- sa isi exprime emotiile; 

- sa isi manifeste interesul 

fata de o persoana prin 

observarea miscarilor 

acesteia; 

- sa desfasoare o activitate 

in compania celorlalti; 

- sa accepte prezenta unei 

persoane necunoscute; 

- sa suporte sa se afle intr-

un loc necunoscut; 

- sa ceară ajutorul la 

nevoie; 

- sa respecte regulile 

impuse de adult (comenzi 

simple); 

- să participe la diverse 

activități de grup, în 

scopul socializării. 

 

 

Executarea 

comenzilor 

atunci cand 

este 

asistat si 

sprijinit fizic 

si verbal. 

 

 

- exercitii; 

- jocuri de 

rol; 

- ilustratii; 

- diverse 

obiecte. 
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PREZENTARE CAZ ŞI INTERVENŢIE 

 Negru Mihaiela -Doina 

Grădiniţaa Nr.178, Sector 5, Bucureşti 

 

AN ŞCOLAR:  2020-2021 

CAZ: M. M. 

MOTIVUL INTERVENŢIEI: dificultăţi de adaptare generate de un control slab al impulsului şi 

comportament agresiv (muşcă) în relaţia cu alţi copii 

DATE DE IDENTIFICARE:  

TIP DE FAMILIE: normală 

ORDINEA NAŞTERII: al doilea copil din doi( sora M., 8 ani) 

OBIECTIVELE INTERVENŢIEI:  

1. Identificarea surselor stresoare, generatoare a comportamentelor neadecvate 

2. Descoperirea nevoilor de bază la care nu se răspunde în contextul familial si educaţional 

3. Dobândirea informaţiilor necesare gestionării propriilor decizii, exersarea unor modele noi de 

comportament 

4. Generalizarea comportamentelor adecvate, prin adoptarea lor în cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică, în familie şi în grădiniţă. 

METODE SI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, interviul anamnestic, metode multisenzoriale, 

îmbunătăţirea vocabularului receptiv şi expresiv, sistematizarea vocabularului, exerciţii cu accent pe 

conţinut şi formă, exersarea capacităţii de a reţine informaţii, realizarea raporturilor dintre informaţii 

date de mai multe propozitii, tehnici cognitive: contraargumentarea, tehnici emoţionale: imageria 

raţional emotivă, jocul de rol, exerciţii pentru depăşirea sentimentelor de inadecvare, tehnici 

comportamentale: relaxarea, modelarea, antrenarea unor deprinderi de rezolvare de probleme şi 

comportament asertiv. 

ACTIVITĂŢI  DERULATE: 

- Desenul lumii interioare, din linii, figuri, culori; 

-  Pictura sentimentelor in acest moment, 

-  Desenul liber, 

-  Desenul unei povestiri, 
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-  Desenarea sentimentelor,  

- Exerciţii de fantazare: modelaj, colaj, 

-  Crearea de poveşti, lucrul cu basmul, 

-  Joc cu marionete, 

-  Exprimă ceea ce simţi ! 

-  Acesta sunt eu, 

- Cine eşti tu?  

- Senzaţii amuzante, cuvinte amuzante,  

- Diferenţe,  

- Un nou look, 

- Bun sau rău, mesaje pereche, cu emoticoane,  

- Contrariile se atrag, 

- Pe ecran,  

- Nasturele,  

- Jocul, jucăria preferată,  

- Felul de mâncare preferat,  

- O amintire plăcută,   

- De ce se întâmplă?  

- Cine sunt,  

- Cum vreau să fiu,  

- Ceva care te face să râzi,  

- Ceva care te face să plângi? 

- Ce este în punga ta? 

REZULTATE  OBŢINUTE: 

- conştientizarea propriilor emoţii de către copil, dezvoltarea sentimentelor de autoeficacitate, 

dezvoltarea abilitatilor de control a impulsurilor 

- identificarea propriilor nevoi 

- învăţarea conştientizării stărilor interioare ale unei alte persoane, a gândurilor percepţiilor şi 

motivelor ei(empatia) 

- comunicarea mai eficientă la nivel de grup şi individual 

- consolidarea încrederii între adult şi copil 

- rezolvarea mai eficientă a conflictelor 

- reducerea incidenţei violentei verbale şi nonverbale în cadrul grupului 

- sporirea stimei de sine. 
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PLAN  DE  INTERVENȚIE  PERSONALIZAT 

 

        Prof. Mihai Alina 

    Gradinita Cu Program Prelungit Nr.6, Constanta 

 

INFORMAŢII DE BAZĂ 

NUME  SI  PRENUME:…………. 

DATA NASTERII: ………………. 

DOMICILIUL:…………………… 

TATA:……………………………... 

MAMA:…………………………… 

DIAGNOSTIC:……………………  

GRĂDINIȚA/GRUPA: …………. 

ALTE DATE DESPRE FAMILIE:  

ALTE PERSOANE IMPLICATE׃  

ECHIPA DE INTERVENTIE: 

PERIOADA  EVALUARII  PLANULUI:   

PERIOADA  REEVALUARII:  

PERIOADA DE DESFASURARE A PLANULUI:  

 

STAREA  INIȚIALĂ  A  PREŞCOLARULUI 

1.  COMPORTAMENT COGNITIV 

▪ dificultăți moderate cu tendință de corectare în  orientarea  atentiei; 

▪ absența activității imaginative (manifestată prin lipsa interesului pentru povestirile cu evenimente 

imaginare, interpretarea de roluri ale adulților, personaje sau animale imaginare); 

▪ capacitate slabă de efort, concentrare moderată; 

▪ cooperant in activitățile de grup și individuale; 

▪ manifestă interes pentru activitățile desfășurate în cadrul grupei; 

▪ răspunde corect întrebărilor cu grad de dificultate redus si moderat; 

2. AUTONOMIA PERSONALĂ ŞI SOCIALĂ 

❖ Aria de autoservire: 

▪ prezintă carenţe în comportamente mortice; 

▪ musculatura fină a mușchilor mâinilor este insufficient dezvolatată; 

▪ manifestă interes pentru activitățile de autoservire și strângere a mesei, dar trebuie 

supravegheat deoarece nu își controlează pofta de mancare,  mănâncă regulat, în porții 

mici, respectând un anumit program și regim alimentar); 

▪ în activitățile desfășurate, cu specific de autogospodărire reușește să-şi ia singur 

materialul didactic, să lucreze fără ajutor la diverse activități. 
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❖ Aria de socializare: 

▪ este interesat de  contactul social și  față de cei din jur; 

▪ are un comportament stereotipc, respectând programul pe care îl cunoaște; 

▪ manifestă atașament pentru pentru colegii mai mici, este atent cu aceștia când plang și îi 

mângâie; 

▪ arată reacțiile emoționale diferențiate în funcție de situații variate; 

▪ este interest de interacțiunea cu intreg personalul grădiniței; 

▪ este apropiat de persoana de sprijin şi de cadrele didactice ale grupei, însă nu mai 

maifestă dependeță totală de acestea; 

▪ colaborează cu colegii de grupă,  preferând anumiți copii. 

 

❖ Aria comportamentelor  psihomotrice: 

▪ dezvoltarea fizică este corespunzătoare vârstei; 

▪ cunoaşte schema corporală; 

▪ deprinderile de igienă personală şi colectivă  sunt formate; 

▪ îi place sa construiască, să realizeze puzzle-uri și alte jocuri manipulative; 

▪ mișcările fine rigide, imprecise, dar s-a înregistrat o îmbunătățire, în urma activităților 

prelungite de colorare, cu încadrarea în spațiu dat; 

▪ prezintă stereotipii și mișcări necontrolate. 

 

INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN EVALUARE 

▪ observaţiile spontane şi dirijate zilnice;  

▪ fişa psihopedagogică; 

▪ convorbirea individual. 

3. CAPACITĂȚI – COMPETENȚE – ABILITĂȚI – LACUNE – NEVOI 

▪ competenţe scăzute în desfăşurarea activităţilor ludice ( nu respectă întotdeauna  reguli, însă 

răspunde când este solicitat); 

▪ are o rezistență mai bună în desfășurarea activităților decat în anii anteriori de  grădiniță; 

▪ are nevoie de feed-back pozitiv după executarea sarcinilor trasate; 

▪ are nevoie de afecţiune, de integrare și înțelegere din partea celor din jurul său; 

▪ nu mai manifetă dependență continua față de persoana de sprijin. 

 

    INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE 

▪ chestionare orale; 

▪ observaţii curente; 

▪ aplicaţii practice; 

▪ fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

▪ probe de evaluare; 

▪ convorbire individuală şi în grup; 

▪ observaţia spontană şi dirijată. 
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INTERVENŢIA CADRULUI DIDACTIC ÎN CADRUL GRǍDINIŢEI 

SCOPUL:  

❖     Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrǎrii lui in grupul de          copii 

şi în activitǎţile specifice grǎdiniţei. 

❖ Familiarizarea și respectarea programului zilnic în concordanță cu particularitățile  

 individuale ale preșcolarului; 

❖ Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

❖ Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile; 

❖ Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice;  

❖ Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

❖ Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic. 

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

❖ Pe termen lung: 

▪ descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor 

din cadrul familiei; 

▪ dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

▪ dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului. 

❖ Pe termen scurt: 

▪ formarea abilităţilor de comunicare; 

▪ formarea abilităţilor de participare la actvități; 

▪ dezvoltarea capacităţii de scriere; 

▪ partciparea la activităţi de grup; 

▪ participarea la activităţi specifice matematicii. 

 

TIPURI DE ACTIVITATE: 

  - educarea limbajului 

  - activitaţi practice 

  - activitati artistico-plastice 

  - activitaţi de educaţie fizicǎ 

 

 STRATEGII  CENTRATE PE COPIL : 

  -valorificarea maximǎ a jocurilor; 

  -procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate;  

  -stimularea corespunzatoare a senzaţiilor și percepţiilor; 
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  -valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din gradiniţǎ cu care copilul  

 vine în contact (care influenţeazǎ în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală,   

 afectivă, senzorială si socială a copilului); 

  -individualizarea metodelor folosite pentru copiii cu disabilitati;  

  -adaptarea materialului didactic folosit la fiecare activitate; 

  -procurarea materialului de sprijin atunci cand este nevoie; 

  -organizarea unor activitati la care să participe toți copiii.  

 

RESURSE, MIJLOACE: 

  -material didactic adecvat fiecǎrei activitaţi 

  -jucării 

  -rechizite 

  -CD- player, CD-uri (cântece pentru copii) 

  -cǎrţi cu imagini, cǎrţi de colorat 

   -planşe, jetoane. 

 

 METODE ŞI INSTRUMENTE DE APLICARE: 

  -jocul 

  -percepţia şi manipularea de obiecte 

  -conversaţia 

  -explicaţia 

  -exerciţiul 

 

DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE 

 Stimularea  preșcolarului în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și 

dezvotarea proceselor psihice (memorie, atenție, motivație), a unor trăsături pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală. 

 Implicarea educatoarelor, a persoanei de sprijin, precum și a psihologului în vederea acumulării 

de cunoștințe și formării deprinderilor preșcolarului. 

 Prezentand o sferă largă de activitate, în momentele în care acceptă să colaboreze cu cadrele 

didactice, se vor realiza activități de învățare sub formă de exerciții- joc, exerciții de manipulare (de 

jetoane, jucării), de colorare, de rupere și mototolire, de lipire, de indicare de imagini, de organizare a 

unor jocuri simple de autoservire, de asamblare a jocurilor de construcții, exerciții de mers și  alergare, 

de apucare și prindere, mers în echilibru, orientare în spații familiare. 

 Se vor detalia conținuturile de învățare care se parcurg cu întregul colectiv al clasei, 

individualizand activitățile de învățare, cu specificația ca în momentele în care prescolarul nu reușește să 

îndeplinească  activitățile propuse, va fi orientat  spre activitățile cu un alt grad de dificultate, concepute 

în mod special pentru acesta. 
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OBIECTIVE METODE ȘI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciții de 

relaxare, pentru concentrarea 

atenției și dezvoltarea memoriei. 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercițiul de relaxare 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri de construcție 

- plastilină 

- cărți 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atenției vizuale, a analizei 

auditive și îmbogățirea 

vocabularului; 

- exerciții de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

- exerciții pentru formarea priceperilor și 

deprinderilor de pronunție corectă a 

silabelor și cuvintelor; 

- exerciții de formulare a unor propoziții 

simple cu sunetul corectat în diferite 

poziții; 

- povestiri după imagini, planșe; 

- demonstrația; 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri 

- cărți 

- stăpânirea și motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvată a trăirilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciții de autocunoaștere; 

- exerciții pentru creșterea stimei de sine 

și a încrederii în forțele proprii; 

- exerciții pentru managementul emoțiilor 

negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajerea; 

-fișe de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea și formarea unor 

deprinderi eficiente de lucru; 

- explicația; 

- exercițiul 

-cărți, caiete; 

-fișe de lucru și cartonașe 

 

- organizarea locului de învățare 

prin eliminarea elementelor 

distractoare; 

- convorbirea; 

- exercițul; 

- încurajarea; 

 

- sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu; 

- tratarea diferentiata; 

- relatie empatica educatoare-preșcolar, 

psiholog-preșcolar; 

-planșe 

-jocuri 

-casete 

 - activități complementare; -cărți 

- construirea unui orar și 

respecterea lui, oferirea de 

recompense de către familie; 

- convorbirea; 

- exercițiul 

-cartonașe cu sarcini 

expuse în cameră 
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- măsuri unitare de susținere a 

copilului de către familie; 

- motivarea familiei în 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea; 

- empatia; 

-monitorizarea succesului 

prin acordarea de 

stimulente 

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE:  

DEZVOLATREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII  

      Preșcolarul nu pronunţă corect cuvintele și are un vocabular sărac. Înțelege sensul cuvintelor simple 

ale adultului, iar răspunsurile sale sunt formulate în propoziţii simple. Povestește textele auzite în cadrul 

activităților ori întâmplări din viaţa personală, menține firul logic al acestora. Scrie semne grafice cu 

trăsături tremurate, fără a respecta  spaţiul de scris, orientarea în pagină și volumul de muncă. 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 

Activităţi de învăţare Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

1.Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

2.Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

3.Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

-să înţeleagă 

semnificaţia globală a 

mesajului oral; 

- să sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei 

propoziţii ascultate; 

-să ia parte la activități 

în calitate de vorbitor, 

dar și de ascultător; 

 

-să formuleze clar şi 

corect enunţuri verbale 

potrivite unor situaţii 

date; 

- să integreze cuvintele 

noi în enunţuri; 

-să verbalizeze 

acțiunile întreprinse; 

 

- să identifice semne 

grafice și desene care 

transmit mesaje; 

- să sesizeze legătura 

dintre enunţuri şi 

imaginile care le 

-exerciții de delimitare a 

cuvintelor în enunțuri; 

-exerciții de stabilire a 

poziției unui cuvânt într-

o propoziție; 

-jocuri de identificare a 

poziției silabelor în 

cuvânt; 

-exerciții de distingere a 

sunetului inițial, final 

sau din interiorul unei 

silabe sau al unui 

cuvânt; 

-jocuri de punere în 

corespondență a unui 

cuvânt auzit cu imaginea 

corespunzătoare; 

-exerciții de despărțire a 

cuvintelor în silabe; 

- exerciţii de trasare a 

semnelor grafice, 

încadrându-se într-un 

anumit spațiu 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte și 

Evaluarea orală şi 

scrisă 

Aprecieri stimulative 

 

 

Laude 

Recompense 

 

 

 

Evaluări curente 

formative 

 

 

 

Probe scrise, 

 

 

 

Fişe de lucru. 

 

 

 

Jocuri 

- înţelege semnificaţia 

globală a unui text scurt, 

după ascultarea repetată 

a acestuia, sau după 

lămuriri suplimentare; 

 

- formulează răspunsuri 

la întrebările puse, 

uneori cu imprecizii, 

corectate la solicitarea 

educatoarei; 

 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, de 

1-2 silabe; 

 

- pronunţă corect, 

cuvântul integral şi pe 

silabe, cu imprecizii 

corectate cu sprijinul 

educatoarei; 

 

- citeşte imagini fluent 

şi corect, folosind 
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însoţesc; 

- să desprindă 

semnificaţia globală a 

unui text; 

- să citească după 

imagini. 

comode pentru scris; 

- jocuri senzoriale 

-frământări de limbă 

enunţuri  clare; 

 

- recită o poezie în 

pereche cu un coleg, 

-trasează semne grafice 

pe un spațiu mai mare 

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: 

DEZVOLATAREA COGNIVITIVĂ 

 

Preșcolarul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător și descrescător(cu sprijin) până la 

10 și operează cu material intuitiv. Nu reușește să finalizeze sarcina decât dacă este cineva lângă el. 

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie 

semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul. 

 

Obiective 

pe termen scurt 

 

Obiective 

operaţionale 

Activităţi de învăţare Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

1. Cunoaşterea 

şi utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

2.Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/ 

investigare şi 

rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

-să recunoască 

numerele naturale de 

la 0 la 10; 

- să compare două 

mulțimi de elemente; 

-sa identifice figurile 

geometrice; 

 

 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

- să compună și să 

descompună un 

număr cu material 

intuitive; 

 

- să efectueze operaţii 

de adunare şi de 

scădere cu numere 

natural; 

 

-să rezolve probleme 

- exerciţii de numărare 

cu obiecte de la 0 la 

10; 

 

- exerciţii de citire şi 

de recunoaștere a 

numerelor naturale de 

la 0 la 10; 

 

 

- compararea 

mulțimilor - 

exerciţii compunere şi 

descompunere cu 

numere naturale de la 

0 la 10; 

 

- rezolvarea de 

probleme cu obiecte 

sau cu desene simple: 

puncte, cerculeţe, linii 

etc.; 

Evaluarea orală şi 

scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

 

Evaluări curente 

 

 

 

 

- asociază mulţimi (alcătuite din 

obiecte identice, uşor de 

numărat), cu numărul lor 

(cardinalul mulţimii); 

 

-numără corect, crescător şi 

descrescător, din 1 în 1, în 

concentrul 0-10; 

 

- realizeaza șirul numeric după 

model; 

 

-efectuează adunări şi scăderi în 

concentrul 0-10; 

 

- compune numerele naturale (1-

10) 

utilizând obiecte; 

 

-rezolvă probleme cu date 

numerice folosind material 

ilustrativ. 
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dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica 

utilizând 

limbajul 

matematic 

 

matematice illustrate; 

 

-să verbalizeze 

acțiunile realizate cu 

ajutor. 

-ex. de adunare şi 

scădere cu 1-2 

elemente; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea 

-probleme illustrate 

 

 

 

Probe orale, fişe 

de lucru. 

 

 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE: 

DEZVOLTAREA PSIHOMOTRICĂ 

Preșcolarul cunoaște schema corporală, dar prezintă o rigiditate în mișcări. Acestea sunt imprecise. De 

aceea el face zilnic gimnastică și jocuri de mișcare adaptate particularităților și nevoilor sale. De 

asemenea, se insistă asupra musculaturii fine a mâinilor prin jocuri de masă, exerciții grafice, jocuri 

manipulative. 

Obiective 

pe termen scurt 

 

Obiective 

operaţionale 

Activităţi de 

învăţare 

Metode şi instrumente de 

evaluare 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

1. Dezvoltarea 

sănătăţii şi a 

igienei 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

fizică 

-să participe la 

așezarea mesei și 

să aprecieze porția 

corespunzătoare, 

respectând un 

program și regim 

specific; 

- să se spele  

singur pe mâini 

 

 

 

- să participle 

zilnic la 

activitățile fizice 

-să identifice 

schema corporală 

și să realizeze 

exerciții 

corespunzătoare 

fiecărui segment 

 

-să realizeze 

-exerciţii efectuate 

pe loc şi în 

deplasare cu 

respectarea duratei, 

tempoului, 

intensităţii; 

 

 

 

 

 

 

- exerciţii şi jocuri 

de mişcare; 

 

-exerciţii pentru 

musculatura fină şi 

grosieră; 

 

-exerciții de 

precizie și 

coordonare a 

mișcărilor. 

Evaluarea orală şi scrisă 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

Evaluări curente 

 

 

 

Probe orale, 

 

 

 

Întreceri sportive 

 

 

 

Concursuri 

 

 

 

-așezearea tacâmurilor la masa; 

 

 

-respectarea porțiilor de hrană; 

 

 

 

 

-participarea la jocurile de 

mișcare; 

 

 

 

 

-cunoașterea părților 

componente ale corpului; 

 

 

 

 

-realizarea unor exeerciții 

pentru dezvoltarea echilibrului. 
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diverse exerciții în 

vederea 

dezvoltării 

musculaturii fine 

a mîinilor, 

 

-să verbalizeze 

acțiunile realizate 

cu ajutor 

 

Parcurs aplicativ 

 

 

 

Ștafetă 

 

 

Euritmi 

 

CONCLUZII: 

 La intrarea în colectivitate, preșcolarul avea dificultăți în vorbire, dar treptat a reușit să își 

îmbogățească vocabularul. Manifesta afecțiune față de colegii săi, iar uneori datorită lipsei sațietății ce 

este caracteristică sindromului are accese temperamentale și întreaba de mancare. La intrarea în 

colectivitate era însoțit în permanență de profesorul de sprijin, dar după o perioada de un an reușește să 

ia parte la programul zilnic al unei zile în intervalul 9-12 fără a fi însoțit. 

De asemenea, deficitul la nivel de socializare reprezintă o parte importantă a dificultăților 

preșcolarului. Ca urmare, prin responsabilizarea lui în diferite situații îi vor acorda șansa de afirmare în 

grupul de copii și relaționare armonioasă. 

Este afectată comunicarea, atat limbajul oral cat și elementele premergătoare scris-cititului, 

motiv pentru care prin exercițiu vor fi realizate progrese. 

       Comportamentele autostimulative diminuează abilitatea copilului de a răspunde la mediul  de 

învățare, de aceea ele trebuie folosite doar ca întărire pozitivă. Mancarea și jocul în aer liber  reprezintă 

pentru el stimulentele ideale. Gravele probleme de învățare prin observare și imitare duc la dificultăți în 

relaționare. 

 Prezentand o sferă largă de activitate, în momentele în care acceptă să colaboreze cu cadrele 

didactice, se vor realiza activități de învățare sub forma de exerciții- joc, exerciții de manipulare (de 

jetoane, jucării), de colorare, de rupere și mototolire, de lipire, de indicare de imagini, de organizare a 

unor jocuri simple de autoservire, de asamblare a jocurilor de construcții, exerciții de mers și  alergare, 

de apucare și prindere, mers în echilibru, orientare în spații familiare. 

 Se vor detalia conținuturile de învățare care se parcurg cu întregul colectiv al clasei, 

individualizand activitățile de învațare, cu specificația că în momentele în care preșcolarul refuză să 

execute activitățile propuse, va fi orientat  spre activitățile preferate: colorare, îmbinarea jocurilor de 

construcții. 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi extracurriculare; 
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• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;              
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Program de intervenție personalizat/ individualizat (PIP) 

                                                                                                       Prof. Iordache Petruța 

                                                                   Liceul Tehnologic ”AL.I. Cuza”, Slobozia, jud. Ialomița 

 

Numele și prenumele beneficiarului: ................... 

Data și locul nașterii: ............................... 

Domiciliul:................. 

Școala/ Instituția: Liceul Tehnologic "Al. I. Cuzaʺ, Slobozia 

Echipa de lucru:  

Prof. limba franceză: Iordache Petruța 

Problemele cu care se confruntă copilul/ elevul/ tânărul (rezultatele evaluării complexe) 

Deficiențe/afectări: Tulburare în însușirea achizițiilor școlare, Dislexie, Disgrafie, Discalculie, Deficit de atenție, 

intelectuală, socioafectivă 

Tulburări/dificultăți de învățare: dificultăți de învățare 

Este orientat pentru : unitate de învățământ de masă, clasa a IX-a , nivelul liceal 

-elevul este capabil sa citeasca un text in limba franceza de dificultate scazuta, cu destul de multe  greseli de 

pronuntie; 

-elevul nu cunoaste formele adjectivelor posesive și demonstrative și unele reguli simple de formare a pluralui și 

femininului adjectivului calificativ; 

-elevul  poate intelege o mica parte din textele citite, fapt demonstrat de modul in care rezolva exercitiile de 

intelegere a textului; 

-elevul își exprimă cu dificultate preferințele, opinia, exprimă cu dificultate o urare, informații despre o activitate, 

etc. 

-elevul nu reușește să realize mesaje scrise fără multe greșeli 

 

Prioritati pentru perioada : 8.02.2021-25.06.2021 (2 ore/săptămână) 

Prioritati:                                                                                                   Interval de timp 

Citirea unui text de dificultate scazuta fara greseli de pronuntie                              7 ore                                                     

Rezolvarea exercitiilor de intelegere a unui text                                                        7 ore 

Realizarea de comunicare intre colegi                                                                             8 ore 

Realizarea de exercitii  gramaticale                                                                                 7 ore 

Realizarea  de mesaje scrise dupa modelele date de profesor                                   7 ore 
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Obiective 

 

 

 

Continuturi Metode si 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervențiere  

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progresului 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

 Exerciții de 

înțelegere a 

unui text 

-prezintă 

personajele 

principale 

-enumeră 

activitățile 

personajelor, 

-prezintă 

profesiile 

personajelor 

-enumeră 

activitățile 

preferate de 

timp liber 

 

Exerciții în 

plan 

imagistic 

 

 

 

 

 

 

-desenează 

un obiect 

reprezentativ  

pentru 

fiecare 

personaj 

principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-desenează 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

Material 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fișe de lucru 

 

4 săptămâni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 săptâmâni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 săptămâni 
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arborele 

genealogic al 

familiei tale 

 

 

 

-desenează 

obiectele din 

camera ta 

 

 

 

 

-desenează o 

hartă ce 

reprezintă 

traseul 

personajelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciții de 

producere a 

unui mesaj 

scris (după 

model) 

 

 

 

 

 

-planșe 

 

 

 

 

Conversație 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Munca 

independentă 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 săptămâni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 săptămâni 
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-scrie o urare 

simplă unui 

amic 

- prezintă 

sărbătoarea 

preferată 

-prezintă 

muzica 

preferată 

-enumeră 

preferințele 

tale culinare 

 

 

Exerciții în 

plan 

imagistic 

 

Desenează 

un obiectiv 

turistic din 

orașul tău 

   

desenează o 

imagine 

sugestivă 

pentru 

sărbătoarea 

preferată 

-desenează 

un meniu 

preferat 

-trasează 

săgeți între 

cele două 

seturi de 

imagini 

 

 

 Munca 

independentă 

 

 

Material 

didactic 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

2 săptămâni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 săptâmâni 

 

Evaluarea periodică – se completează după evaluarea formativă: 

• Obiective realizate ............................................................................................... 

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

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

.................................... 
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• Dificultăţi întâmpinate .............................................................................................. 

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

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

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

• Metode cu impact ridicat: - pozitive:....................................................................... 

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

                                                       - negative ...................................................................... 

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

Revizuirea programului de intervenţie educaţional- terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………...........................................................................................................

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

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

Recomandări particulare 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………                        

  Rolul si modul de implicare a parintilor in program: 

Stimularea dezvoltarii atitudinilor pozitive ale parintilor de a fi alaturi de copil, de cerintele special ale copilului, 

sa aiba multa rabdare, incredere, sa acorde atentie pozitiva la eforturile copilului, sa constientizeze ca este nevoie 

de timp si efort din partea lor, de a sesiza, anticipa si a repeat situatii educative pentru intelegerea manifestarilor 

copilului. 
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Program de intervenție personalizat  

pentru ameliorarea tulburărilor de tip deficit de atenție și hiperactivitate 

 

prof. Mihaela-Roxana Bărbulescu 

Școala Gimnazială ”Traian” - Pitești 

 

Prezentul P.I.P. a fost conceput în vederea includerii unui elev cu tulburare de dezvoltare cu 

elemente pervazive, tulburare hiperchinetică cu deficit de atenție.  

 

Elev: S.C. 

Date personale: 

o constituție: normală 

o memorie: bună 

o exprimare: bună 

o personalitate: hiperactivă, agresivă în anumite situații; 

Familie: normală 

Durata: un an școlar 

Clasa: a II-a 

Parteneri: psihologul școlii, învățătoarea și profesorii clasei, familia; 

Diagnosticul medical:  Clinic sănătos 

Diagnosticul psihologic/psihiatric: Tulburare de dezvoltare cu elemente pervazive, tulburare 

hiperchinetică cu deficit de atenție. 

Diagnosticul educațional: elevul prezintă cerințe educaționale speciale care necesită adaptare 

curriculară. 

Starea actuală a subiectului (capacităţi, competenţe, lacune, puncte slabe, nevoi): 

e) Cognitiv: 

Elevul are lacune în cunoștințe datorate deficitului de atenție. În timpul activităților de la clasă are 

dificultăți în concentrarea atenției și în automotivare pentru activitățile de învățare. Exista progres în 

ceea ce privește programul de școlar la care participă, în unele zile putând să participe la întreg 

programul. 

f) Comportament social-afectiv:  

Are relații deficitare cu anumiți colegi de clasă, are rezistență scăzută la frustrare și un nivel ridicat 

de agresivitate, devenind violent și verbal și fizic dacă conflictul escaladează. Prezintă violență verbală 

și uneori și fizică când este provocat. Uneori are comportamente infantile nespecifice vârstei. Se 

atașează foarte ușor de adulții care-l acceptă și respinge total pe cei pe care îi percepe ostili. Elevul a 

beneficiat de prezența mamei ca facilitator pe parcursul școlar (persoană semnificativă de atașament), iar 

în prezent mama îl vizitează la pauze. 

 

Priorități stabilite de comisia multidisciplinară: 

a) La nivelului elevului:  
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- adaptarea programului de participare la ore, la potențialul de autogestionare emoțională a elevului. În 

acest sens, elevul va participa la program astfel: 

- primele 3 ore/zi în prima săptămână; 

- ultimele 3 ore/zi în următoarea săptămână. 

- elevul va fi însoțit de mamă pe toată perioada petrecută la școală. Această măsură a fost stabilită de 

echipa multidisciplinară atât pentru starea de bine a elevului, cât și pentru siguranța celorlalți elevi. S-a 

observat că elevul devine agitat și nu-și mai controlează impulsul agresiv atunci când mama nu este în 

apropiere. Mama elevului a acceptat măsura de scurtare a programului și de însoțirea acestuia. 

- adaptarea curricumului în acord cu cerințele educaționale ale elevului; 

- includerea într-un program de consiliere psihologică și psihopedagogică organizat de către profesorul 

psiholog al școlii. 

 

b) La nivelul cadrelor didactice: 

- consilierea cadrelor didactice de la clasă pentru realizarea adaptării curriculare în acord cu cerințele 

educaționale speciale ale elevului; 

- consilierea cadrelor didactice pentru înțelegerea modalităților de relaționare cu elevul și gestionarea 

situațiilor de criză de la clasă; 

- întocmirea cererii de către părinți pentru ca elevul să beneficieze de prezența profesorului itinerant. 

 

c) La nivelul colectivului de elevi ai clasei 

- organizarea de activități de consilierea psihoeducațională a colegilor de clasă pentru înțelegerea 

modalităților de relaționare cu colegul lor și gestionarea situațiilor conflictuale; 

- organizarea de activități de consilierea psihoeducațională a elevilor de la clasă pentru depășirea 

situației care s-a creat la nivelul clasei ; 

- organizarea de activități pentru adoptarea unei atitudini de toleranță și acceptare pentru diversitate. 

 

d) La nivelul familiei elevului 

- consilierea părinților elevului pentru înțelegerea specificului psiho-emoțional al copilului și a nevoilor 

psiho-emoționale; 

- motivarea părinților pentru implicarea și participarea la programul propus de echipa multidisciplinară. 

 

e) La nivelul părinților elevilor de la clasă 

- medierea conflictului dintre aceștia și părinții elevului cu CES; 

- consilierea pentru înțelegerea specificului psiho-emoțional al elevului cu CES; 

- consilierea pentru adoptarea unei atitudini de acceptare și toleranță. 

 

Domeniile /ariile principale de intervenție:   

5. Emoțional și comportamental; 

6. Abilități sociale; 

7. Curriculum național. 
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Obiective generale ale intervenției:  

- Integrarea școlară și socială; 

- Stimulare cognitivă; 

- Consiliere psihologică a copilului și familiei.  

 

Evaluare: 

- Fișe de lucru, evaluare curentă; 

- Implicarea în activitățile școlare și extrașcolare; 

- Promovarea rezultatelor pozitive prin popularizarea în colectivul clasei; 

- Monitorizarea progresului elevului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Fartuşnic, C., (2008), Strategii didactice imaginative pentru elevii cu ADHD, Ed. Didactica 

Publishing House, București; 

2. Gherguţ, A., (2008), Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate și 

incluzive în educație, Polirom, Iași. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT  

Terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare 

Vlasin Iulia Ioana 

Grădiniţa cu P.P. Nr.12 Bistriţa 

Numele și prenumele beneficiarului: L.C 

Data și locul nașterii: 1.X.2019 

Domiciliul:  

Școala/Instituţia: 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării logopedice complexe): 

o ÎNTÂRZIERE SEVERĂ ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI  

PORTAGE-Vârsta limbajului: 1 an și 10 luni 

-Nu răspunde la gesturi cu gesturi;Nu răspunde prin gesturi la întrebări simple; Nu imită intonaţia vocii 

altora;Nu combină doua silabe diferite in jocul vocal (0-1 an) 

- Nu spune cinci cuvinte diferite; Nu poate cere mai mult; Nu spune: Gata/Nu e; Nu arata 12 obiecte 

familiare cand sunt numite;Isi spune la cerere numele sau porecla (diminutivul); Nu combina cuvintele 

si gesturile pentru a-si face cunoscute dorintele; Nu numește alti membri ai familiei, inclusiv animalele 

preferate; Numeste 4 jucarii; Nu cere un aliment care-i este cunoscut folosind numele acestuia cand il 

vede; Nu pune întrebări folosind o intonaţie urcătoare la sfârşitul cuvântului sau al propoziţiei; Nu 

răspunde afirmativ sau negativ la întrebări care cer răspuns de tip “da/nu”; (1-2 ani) 

REEL - Coeficient verbal QV= 1 an și 7 luni; Întârziere limbaj: 3 ani și 3 luni; Limbaj expresiv; 1 an; 

Limbaj receptiv: 1 an și 6 luni 

o DIFICULTĂŢI DE PRONUNŢIE A MAI MULTOR SUNETE, PE FONDUL 

TSA/DIZABILITĂŢII INTELECTUALE 

Observaţii:Interacţiune socială insuficientă; Privire inadecvată; Dificultate în comunicare prin voce şi 

cuvânt; Emisiuni vocale semi-verbale stereotipe; ecolalie; Lipsă de initiativă;Activitate spontană 

redusă;Tulburări de conduită faţă de obiecte; Intoleranţa la schimbare, la frustrare; Activitate senzorio-

motorică stereotipă; Agitaţie; Mimică, postură ciudate; Tulburări de dispoziţie psihică; Deficit de 

atenţie. (SCALA  Schopler- Autism) 

o PROBLEME MEDICALE: (extras din Certificat medical nr……..): autism infantil, sindrom 

hiperkinetic, retard sever de limbaj expresiv, tulburare de conduită 

Priorităţi pentru perioada: 

- Dezvoltarea atenției și a capacității de concentrare 

- Formarea şi dezvoltarea abilității de imitație non-verbală  

(motricitate generală; motricitate fină; motricitatea aparatului fono-articulator) 
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o Structura programului de intervenţie personalizat: 

Obiective Conţinuturi Metodeșimij

loace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criteriiminimale de apreciere a 

progreselor 

Metodeși 

instrumente 

de evaluare 

Familiarizarea 

cu mediul 

gradinitei 

- Jocuri preferate în spațiul cabinetului 

- Audiție muzicală 

Conversaţia 

Jocul 

Explicația 

Demonstrația 

jocuri și 

jucării 

-cântece 

pentru copii 

 2/2 rămâne în cabinet cel puțin 30 

de minute 

Observarea 

sistematică a 

activităţii şi 

a 

comportame

ntului 

Aprecieri  

verbale/ 

Recompense 

Dezvoltarea 

atenției și a 

capacității de 

concentrare 

-Stabilirea contactului vizual ca urmare a comenzii 

“Uită-te la mine!” 

-Stabilirea contactului vizual pentru 5 secunde ca 

răspuns la nume 

-Stabilirea contactului vizual carăspuns la nume de la 

distanţă 

-Răspuns adecvat la comanda “Mâinile jos /Mâinile 

pe masă” 

-Răspuns la nume de tipul ”Da!”,“Poftim?”, “Ce?” 

-Statul in scaun fără sprijin (mâna proprie sau a 

logopedului) 

 

Conversaţia 

Demonstrația 

Exercițiul 

Jocul 

Explicația 

 

Jucării 

Obiecte 

recompensă 

 

 

 (9/10)Stabilește contactul vizual: 

ca urmare a comenzii “Uita-te la 

mine”;pentru 5 secundeca 

răspuns la nume; ca răspuns  la 

nume în timpul jocului; ca 

răspuns la nume de la distanţă 

(9/10)Răspunde adecvat la 

comanda:“Mâinile jos /Mâinile 

pe masă” 

(9/10) Răspunde la nume: ”Da!” 

(“Poftim?”) 

Stă in scaun fără sprijin 

Observarea 

sistematică a 

activităţii şi 

a 

comportame

ntului 

 

Fisa de 

evaluare 

Orală 

curentă 

/conversaţia 

de verificare 

 

Aprecieri 
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verbale/ 

Recompense 

Formarea şi 

dezvoltarea 

abilităţii de 

imitare 

nonverbală  

-Imitarea mişcărilor grosiere (motricitate generală): 

Ex:bate în masă; bate din palme; face cu mâna; ridică 

mâinile sus; dă din cap, etc. 

-Imitarea acţiunilor cu obiecte: 

Ex:aruncă un cub în cutie; împinge maşina de jucărie; 

lovește toba; mâzgălește, etc. 

-Imitarea mişcărilor fine: 

Ex: bate din palme; deschide şi închide pumnii; bate 

uşor cu degetul arătător; mişcă din degete, etc. 

-Imitarea mişcărilor aparatuluifono-articulator: 

Ex:deschide gura; scoate limba;uneşte buzele;suflă, 

etc. 

 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Conversaţia 

Demonstrația 

Imitația 

Jocul 

Observaţia 

 

Jucării 

Instrumente 

de scris 

Obiecte 

recompensă 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9/10) Imită: bate în masă; bate 

din palme; face cu mâna; ridică 

mâinile sus; dă din cap, etc. 

(9/10) Imită: aruncă un cub în 

cutie; împinge maşina de jucărie; 

lovește toba; mâzgălește, etc. 

(9/10) Imită: bate din palme; 

deschide şi închide pumnii; bate 

uşor cu degetul arătător; mişcă 

din degete, etc. 

(9/10) Imită: deschide gura; 

scoate limba; uneşte buzele; 

suflă, etc. 

Observarea 

sistematică a 

activităţii şi 

a 

comportame

ntului 

 

Fisa de 

evaluare 

 

Aprecieri 

verbale/ 

Recompense 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Lup Eugenia Codruța 

                                                                                                          Școala Gimnazială Nr 1 Avram Iancu 

 

Nume şi prenume elev(ă):  

Unitatea şcolară:  

Data nașterii:  

Clasa: VII 

   PROFESOR MATEMATICA:  

- INFORMAȚII GENERALE 

Certificat de orientare școlară și profesională nr. _............._ valabil până la FINALIZAREA NIVELULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

GIMNAZIAL .   

Recomandarea Comisiei de Orientare Școlară şi Profesională privind educația incluzivă:  

▪ Facilitator – nu se acordă 

▪ profesor de sprijin  - da, asistent personal; 

▪ terapia tulburărilor de limbaj – nu se acordă 

▪ consiliere psihopedagogică – da (cabinet interșcolar de asistență psihopedagogică) 

▪ măsuri privind asistența socială – nu se acordă 

▪ adaptare curriculară individualizată – fiecare disciplină de studiu 

Diagnostic specificat în Certificatul de O.S.P. __.............. (codul de boală) – conform certificatului medical nr.  

- INFORMAȚII  EDUCAŢIONALE 

 

 Evaluare educaţională completă și detaliată (evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor). Dificultăți întâmpinate 

 

➢ domeniul psihomotor: motricitate generală și finală în limite normale (prezintă o conduită motrică adecvată) 

 

➢ domeniul cognitiv  

➢ matematică 

La disciplina matematică prezintă dificultăți la următoarele activități de învățare: 

-să scrie, citească și să compare numere; 

-să rezolve corect operaţii de adunare, scădere, înmulțire; 
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-să rezolve o problemă de geometrie. 

 

➢ domeniul socio- emoţional 

                 -tulburare anxioasă (tulburări emoționale); 

                 -deficit de atenție. 

2. CAPACITĂŢI ȘI COMPETENŢE, ABILITĂŢI, PUNCTE SLABE, NEVOI . 

 

CAPACITĂŢI ȘI COMPETENŢE 

-capacitate redusă de mobilizare a energiei psihonervoase; 

-competențe cognitive deficitare. 

PUNCTE SLABE 

-gradul de concentrare, stabilitate si distributivitate redusă. 

ABILITĂŢI 

-aptitudini pentru lucrări practice, manifestă interes pentru ateliere 

de lucru 

NEVOI 

-creșterea gradului de atenție și o bună incluziune în grup 

 

3. ECHIPA DE CAZ:   

Psiholog școlar:  

Profesor diriginte:   

Alte cadre didactice de la clasă (dacă este cazul): ...................................... (matematica) 

 

4.    OBIECTIVE PE TERMEN LUNG ( ANUL ȘCOLAR ÎN CURS); 
 

➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : PSIHOMOTOR  

 
 

Obiective 

 

Activităţi de învăţare. 

Conținuturi. 

Metode/mijloa

ce 

Perioa

da de 

timp 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Observați

i 

-realizare de operații 

manuale; 

-formarea de conduite 

motrice, practice. 

-cunoașterea ordinii operațiilor; 

-cunoașterea instrumentelor 

necesare; 

-realizarea desenelor la 

geometrie. 

-aplicarea 

deprinderilor 

eficiente, la 

contexte 

diferite. 

-orele 

de la 

clasă. 

-automatisme – gradul de 

finalizare a deprinderilor. 
-exersarea.  
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➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : COGNITIV 

 

- INTELIGENŢĂ NUMERICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME  

 
 

Obiective 

 

Activităţi de învăţare. 

Conținuturi. 

Metode/m

ijloace 

Perioada 

de timp 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Observați

i 

 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor specifice 

matematicii 

 

 

 

-să identifice fracții ordinare 

și zecimale, în mulțimea nr 

raționale 

- să efectueze operații cu nr 

raționale 

- să identifice patrulaterele, 

elementele lor și proprietăți 

 

Explicaţie 

Conversaţ

ie 

Joc 

didactic 

Fișe de 

lucru 

 

 

septembrie 

– 

decembrie  

 

     

 

-identifică numere raționale 

pozitive și negative, sub orice 

formă sunt date 

-identifică numitorul comun 

- efectuează operații cu 

numere raționale 

- identifică patrulaterele, 

elementele lor și proprietăți 

- rezolvă probleme cu 

calculul perimetrului,  

Observarea şi 

aprecierea; 

Fișe  de  

lucru 

Proba scrisă 

Evaluare 

orală 

Tema 

individuală 

 

2.Utilizarea 

operaţiilor cu 

numere reale şi a 

proprietăţilor 

acestora  

-rezolvarea unor 

exerciții 

-Utilizarea proprietăţilor 

operaţiilor în efectuarea 

calculelor cu numere reale 

-Determinarea regulilor 

eficiente de calcul în 

efectuarea operaţiilor cu 

numere reale 

- să identifice în triunghi 

teorema lui Thales și a 

asemănării 
 

Conversa

ţia 

Explicaţi

a  

Exerciţiu

l 

Jocul 

didactic  

Lucrul 

individua

l; 

Fişe de 

lucru. 

Ianuarie – 

februarie 

 

 

-Rădăcina pătrată a unui 

număr natural pătrat perfect. 

- efectuează operații simple 

cu radicali, termeni asemenea 

-identifică segmentele 

proporționale în teorema lui 

Thales și a asemănării 

-rezolvă probleme simple cu 

triunghiul dreptunghic 

Evaluare 

orală 

Tema 

individuală 

Evaluare 

portofoliu 
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Obiective 

 

Activităţi de învăţare. 

Conținuturi. 

Metode/m

ijloace 

Perioada 

de timp 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Observați

i 

3. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

rezolvare de 

probleme 

 

-să rezolve ecuații simple 

- să identifice elementele și 

proprietățile figurilor 

geometrice în enunțul 

problemelor 

Exerciţiu

l 

Jocul 

didactic  

Lucrul 

individua

l; 

Fişe de 

lucru. 

Martie- 

aprilie 

- rezolvă probleme cu 

ajutorul ecuațiilor 

-calculează perimetre, laturi 

și unghiuri, utilizând relațiile 

metrice în triunghiul 

dreptunghic 

 

Fişă de 

evaluare 

Observarea şi 

aprecierea; 

Fișe  de  

lucru 

 

 

4. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

- Transpunerea unei situaţii-

problemă în limbajul 

ecuaţiilor şi/sau al 

inecuaţiilor, rezolvarea 

problemei obţinute şi 

interpretarea rezultatului 

-să rezolve probleme care 

presupun operații 

matematice în viața 

cotidiană 

Jocul 

didactic  

Lucrul 

individua

l; 

Fişe de 

lucru. 

Mai - iunie 

-rezolvă probleme cu date 

numerice şi enunţ sintetic, 

care presupun o singură 

operaţie, recurgând la 

modelarea figurală a datelor 

problemei; 

- execută, parţial corect, în 

ritm propriu, comanda dată, 

după lămuriri suplimentare  

Evaluare 

orală 

Tema 

individuală 

 

 

➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : SOCIO-AFECTIV  

 

 

Obiective 

 

Activităţi de învăţare. 

Conținuturi. 

Metode/mijloa

ce 

Perioa

da de 

timp 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Observați

i 

-formarea 

convingerilor, a 

sentimentelor, a 

atitudinilor 

-exerciții; 

-joc de rol (emoții trăite). 

-conversație; 

-demonstrație. 
-ora 

-creșterea cu 80% a gradului de 

socializare prin identificarea 

sinelui. 

-exersare, 

-observație. 
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4.A.    OBSERVAȚII PRIVIND EVOLUȚIA ȘCOLARĂ RAPORTATĂ LA OBIECTIVELE PREZENTULUI  P.I.P. 

 

În urma îndeplinirii obiectivelor din PIP, elevul ………..................................................... ar trebui să înregistreze un real progres la 

finalul anului școlar curent. Acest progres școlar ar putea consta în: 

-formarea unei culture generale (nivel mediu); 

-asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală; 

 

4.B.    OBSERVAȚII FINALE 

 

Domenii de intervenție recomandate: -cognitiv; -comportamental 

 

Metode și instrumente de evaluare: 

-evaluare orală; 

-fișe de lucru cu imagini; 

-observație directă și indirectă. 

 

Metode și mijloace didactice: 

-explicația/ observația; 

-conversația/ demonstrația; 

-brainstorming/ fișe de lucru; 

-lucru în echipă. 

 

Rolul și modul de implicare al părinților în program: 

-responsabilizarea părinților prin consiliere (sarcini precise date de psihologul școlar privind modul de comunicare, de aplicare în 

program, vor asigura un sprijin minimal în evoluția școlară a copilului); oferirea de suport afectiv ridicat pentru copil. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT  

PENTRU DISCIPLINA LIMBA FRANCEZĂ 

 

Moise Alina – Cornelia 

Școala Gimnazială “Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, Buzău 

 

Numele și prenumele elevei integrate (elevă cu cerințe educaționale speciale): G. A. 

Clasa: a VIII-a A 

Disciplina: limba franceză 

An școlar : 2018-2019 

Diagnostic educațional: elevă cu dificultăți de învățare ce nu face față cerințelor educaționale. 

Eleva prezintă o adaptare inferioară la cerințele programei școlare pentru clasa a VIII-a și a 

curriculumului.  

Echipa de lucru: 

 1. cadru didactic: MOISE ALINA CORNELIA 

 2. profesor de sprijin : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Rezultatele evaluării complexe: 

Puncte tari ale elevei (potențialul elevei) : 

• Eleva este receptivă la lucruri noi, manifestă disponibilitate și deschidere în abordarea sarcinilor 

didactice personalizate (la clasa); 

• Eleva are deprinderi elementare de citit-scris (există voință în a citi texte simple și în a lua notițe 

de la tablă dar, în ritm foarte lent raportat la vârstă și clasă) ;  

• Comportamental, eleva cunoaște și se supune regulilor de grup, dezvoltă relații interpersonale cu 

anumite colege de clasă. 

 

Dificultăți (Puncte slabe) cu care se confruntă eleva: 

• Eleva are o capacitate de asimilare cognitivă deficitară din cauza dificultăților de concentrare și 

de menținere a atenției, aspecte pe care eleva nu le poate controla; 

• Eleva prezintă o capacitate limitată de a asimila deprinderi noi dacă nu se consolidează și nu se 

repetă în mod constant și cât mai diversificat (de mai multe ori decât în cazul celorlalți elevi din 

clasă); 

• Eleva nu lucrează independent acasă, decât foarte rar; 

• Din punct de vedere al limbajului și a comunicării eleva are posibilități de exprimare reduse, 

vorbește rar, ezitant. În scris apar omisiuni, inversiuni de litere.  

• Limitările socio-culturale ale familiei determină abordări inadecvate în acordarea suportului 

educațional (familia elevei nu manifestă o largă disponibilitate în colaborarea cu factorii 

educaționali din școală); 

• Absenteismul împiedica eleva să progreseze; 
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Obiective vizate (Semestrul I) 

O1: Să execute instrucțiuni simple; 

O2: Să reproducă sunete specifice limbii franceze; 

O3: Să răspundă la întrebări și să producă enunțuri simple; 

O4: Să citească texte sau fragmente de texte; 

O5: Să scrie mesaje simple; 

O6: Să producă unități de lexicale, sintagme, propoziții cu subiect și predicat; 

O7: Să recunoască și să cunoască cele două verbe auxiliare « ÊTRE » și « AVOIR »; 

O8: Să producă enunțuri simple folosind cele două verbe auxiliare din limba franceză; 

 

Sarcini de lucru / activități / strategii didactice 

A. Personalizate 

• Exerciții de copiere, transcriere, scriere independentă a propozițiilor / textelor de o lungime și 

dificultate medie; 

• Ordonarea unor cuvinte date pe domenii de activitate (ex: pasiuni, prieteni, școala, etc.); 

• Ordonarea cuvintelor pentru a obține enunțuri. 

B. Realizate în comun (frontal) 

• exerciții de citire a textelor/fragmente de texte; 

• exerciții de pronunție; 

• implicare în conversații orale pe baza textelor analizate; 

• citirea, scrierea, transcrierea unor propoziții din texte analizate în clasă 

 

EVALUARE: 

1. SUMATIVĂ (semestrul I) 

Data: ianuarie 2019 

O1 – realizat. 

O2 – realizat parțial, cu sprijin. Se continuă și în semestrul al II-lea. 

O3 – realizat parțial. Eleva nu poate produce întotdeauna enunțuri simple. 

O4 – realizat. 

O5 – realizat parțial, cu sprijin. Se continuă și în semestrul al II-lea. 

O6 – realizat parțial, cu sprijin. Se continuă și în semestrul al II-lea. 

O7 – realizat parțial, cu sprijin. Eleva are capacitatea de a recunoaște forme verbale aparținând celor 

două verbe auxiliare « ÊTRE » și « AVOIR » dar confundă destul de des formele verbale de la persoana 

a III-a. 

O8 – realizat parțial. Eleva nu poate produce enunțuri folosind cele două verbe auxiliare deoarece nu are 

bine fixată structura frazei în limba franceză. Se continuă și in semestrul al II-lea. 

 

Revizuiri/obiective vizate (semestrul al II-lea) 

O9 – Să citească propoziții scurte, texte scurte/fragmente de texte. 
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O10 – Să recunoască cuvinte din diferite domenii de activitate. 

O11 – Să scrie după dictare propoziții simple cu subiect și predicat. 

 

2. SUMATIVĂ (la final de an școlar), data : iunie 2019 

O9– realizat  

O10 – realizat. 

O11 – realizat. 

 

CONCLUZII 

 În urma evaluării rezultatelor obținute după derularea programului de intervenție pe o perioadă 

de un an școlar, am ajuns la concluzia că datorită exercițiilor și activităților simple propuse, activități 

accesibile elevei și desfășurate în ritm propriu, aceasta a depășit o parte din dificultățile sale, dobândind 

o experiență cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând anumite bariere din calea dezvoltării sale. 

Referitor la domeniul socio-afectiv și emoțional, rezultatele au fost mai puțin evidente, eleva 

nereușind să se integreze decât parțial în colectivul clasei. 

 

RECOMANDĂRI 

            Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivației și a încrederii în propriile forțe, precum și 

reluarea unor anumite activități în vederea consolidării achizițiilor dobândite pe parcursul anului școlar. 

 

NOTĂ:  

Acest document a fost întocmit conform legislației în vigoare:  

• Ordinul Nr. 5574 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor 

de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă, publicat în Monitorul Oficial Nr. 785 din 4 noiembrie 2011 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3197 
 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

 Profesor: Vasluianu Sorina Elena 

Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Slobozia 

Profesor: Vasluianu Bogdan 

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Slobozia 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: C.A.S 

 

Principalele categorii de cerințe abordate în acest 

PIP 

 

Deficiență neuropsihosomatică, socioafectivă 

 

12/16.12.2015 

Puncte forte care pot fi folosite: 

 

• Atitudine pozitivă față de comunicare 

• Aptitudini și competențe recunoscute 

și valorizate în plan școlar 

• Gândire autonomă, reflexivă și critic 

• Cunoștințe assimilate anterior 

 

Obiective și rezultate 

anticipate: 

 

-să utilizeze corect și 

adecvat limba română 

în receptarea și în 

producerea mesajelor 

în diferite situații de 

comunicare; 

-să folosească 

modalitățile de 

analiză tematică, 

structurală și stilistică 

în receptarea 

diferitelor texte 

literare și nonliterare; 

-să argumenteze în 

scris și oral opinii în 

diverse situații de 

comunicare 

 

Strategii de sprijin: 

- Conversația 

- Exercițiul 

- Analiza  

- Argumentarea 

- Testul de evaluare 

- Fișe de lucru 

 

Cine va asigura 

sprijinul:  

 

 

Prof. Vasluianu 

Sorina Elena 

Rezultate: 

 

 

-formulează corect,dar 

succint idei 

-recunoaște momentele 

subiectului 

-realizează correct 

cerințele date 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3198 
 

 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT, LIMBA ENGLEZĂ, CLASA A X-A 

 

Prof. Andrei Elena 

Colegiul Economic Buzău 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: G. D.-C. 

Clasa: a X-a  

Profil: Tehnologic 

Profesor: Andrei Elena 

Perioada de intervenție: 28 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021 

 

Tipul de deficienţă: dificultăți de învățare 

Puncte tari ale elevului: 

✓ elevul este cooperant și frecventează cu regularitate cursurile școlare; 

✓ are atitudine relativ pozitivă față de sarcinile de lucru. 

Dificultăţile cu care se confruntă elevul: 

✓ are dificultăţi în a exprima vârsta cu verbul „a fi”; 

✓ face confuzie între verbele „a fi” și „a avea”; 

✓ nu conjugă corect verbele „a fi” şi „a avea”; 

✓ face greșeli în acordul subiectului cu predicatul și in acordul dintre un adjectiv demonstrativ și 

substantivul pe care îl determină; 

✓ nu formează corect pluralul substantivelor neregulate; 

✓ nu folosește corect pronumele personale; 

✓ nu cunoaște locul unui adjectiv faţă de substantiv; 

✓ nu folosește corect formele adjectivului posesiv; 

✓ nu stăpânește timpurile verbale Present Simple, Present Continuous şi nu face diferenţa între 

Present Simple şi Past Simple; 

✓ folosește forma verb-ing în locul lui Present Simple sau Past Simple; 

✓ nu cunoaște ordinea corectă a cuvintelir în propoziție; 

✓ nu ştie să formuleze întrebări; 

✓ nu îşi structurează bine paragrafele;  

✓ face greşeli frecvente la gramatică; 

✓ face greşeli frecvente de ortografie. 

 

B) DATE PSIHOPEDAGOGICE: 

Achiziţii şcolare la limba engleză: 

✓ cunoaşte cuvinte; 

✓ citeşte în ritm propriu (lent); 

✓ realizează o parte din sarcinile din manual. 
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C) TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE, PROCESE, MECANISME PSIHICE 

DEFINITORII 

Elevul nu se supune destul de repede unor reguli şcolare de grup. 

Este sociabil și  comunicativ. 

Gândirea: concretă 

Memoria: mecanică, de scurtă durată, întipărirea şi reactualizarea cunoştinţelor se face cu 

dificultate şi inexactităţi. 

Imaginația: săracă, reproductivă. 

Atenţia: nu este întotdeauna atent, participă activ doar cand este numit 

Stilul de muncă: se conformează de regulă modelului, procedează rutinier 

 

Structura planului de intervenţie personalizat 

I. DOMENIUL DE INTERVENTIE COGNITIV: Limba engleză  

 

Obiective 

pe termen 

scurt 

Conținutur

i 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

în care 

are loc 

intervenţi

a 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Să citească 

corect 

propoziţii 

scurte și un 

text scurt la 

prima vedere 

 

 

 

 

Stil de 

viață, 

membrii 

familiei, 

activități 

zilnice 

1. Conversaţia 

2. Explicaţia 

3. 

Demonstraţia 

4. Observaţia 

5. Exerciţiul 

6. Lucrul cu 

manualul de 

limba engleza 

28 IX-2 X 

5-9 X 

12-16 X 

19-23 X 

26-30 X 

2-6 XI 

Ascultă un mesaj şi 

confirmă înţelegerea 

lui 

Delimitează 

cuvintele într-o 

propoziție dată 

Construieşte oral 

enunţuri logice 

simple cu cuvinte 

date 

Citeşte propoziții 

simple în ritm 

propriu 

Evaluarea 

orală  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

2. Să se 

exprime oral 

folosind 

propoziții 

scurte 

Descrierea 

obiectelor 

1. Conversaţia 

2. Explicaţia 

3. Exerciţiul 

4. Lucrul cu 

manualul de 

limba engleză  

9-13 XI 

16-20 XI 

23-27 XI  

7-11 XII 

14-18 XII 

 

Se prezintă corect cu 

numele, vârsta şi 

sexul 

Citește un text 

simplu în limba 

engleză 

Formulează prpoziţii 

Evaluare 

orală şi scrisă 

Fişe de lucru 
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simple și corecte în 

limba engleză 

3. 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

unor mesaje 

scrise 

 

 1. Explicaţia 

2. 

Demonstraţia 

3. Observaţia 

4. Exerciţiul 

5. Lucrul cu 

manualul de 

limba engleza  

11-15 I 

18-22 I 

25-29 I 

 

Completează 

propoziţii lacunare 

cu cuvinte lipsă. 

Realizează descrieri 

simple ale unor 

imagini, folosind 

suportul vizual şi 

suportul verbal 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG 

✓ dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

✓ dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea) 

✓ dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

✓ operarea cu cuvinte simple în limba engleză 

✓ elevul va coopera cu colegii în realizarea unor sarcini, portofolii, proiecte 

 

Planificarea planului de intervenţie personalizat 

I. DOMENIUL DE INTERVENTIE COGNITIV: Limba engleză  

Buget de timp: 1 oră/săptămână x 14 săptămâni 

Evaluare periodică 

Obiective realizate: Obiectivele propuse au fost realizate; a înregistrat progrese. 

Dificultăţi întâmpinate: Nu acordă suficient timp şi suficientă atenţie realizării temelor pentru 

acasă, de multe ori le realizează în grabă şi face greşeli, care ar putea fi evitate dacă ar aloca mai mult 

timp temei pentru acasă. 

Metode cu impact:  

pozitiv: joc didactic, activităţile practice, utilizarea softurilor educaţionale 

negativ: mustrarea, dezaprobarea 

Revizuirea PIP: La inceputul semestrului II, după evaluarea intermediară, vor fi redefinite unele 

obiective şi proiectate noi conţinuturi în vederea sistematizării cunoștințelor, consolidării  priceperilor şi 

deprinderilor însuşite. 

Recomandări particulare: Elevul trebuie să aloce mai mult timp rezolvării temei pentru acasă.  

Rolul şi modul de implicare al părinţilor în program: Părinții monitorizează rar efectuarea 

temelor pentru acasă.  
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT  

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ 

 
Prof. Grozavu Cristiana Claudia 

Școala Gimnazială ”Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, Buzău 

 

Numele și prenumele elevului integrat (elev cu CES): G. I. 

Clasa a V-a 

Disciplina: Limba engleză 

Diagnostic educațional: : elev cu dificultăți de învățare ce nu face față programei școlare pentru      clasa 

a V-a 

An școlar : 2019-2020 

Echipa de lucru: 

1. cadru didactic: GROZAVU CRISTIANA CLAUDIA 

2. profesor de sprijin.................................... 

 

Rezultatele evaluării complexe: 

Puncte tari (potențialul elevului): 

- elevul manifestă deschidere în abordarea sarcinilor didactice personalizate (la clasa); 

- prezintă deprinderi elementare de citit-scris (există corelație între citit-scris); 

- manifestă disponibilitate în a lua notițe de la tablă sau în cadrul prezentărilor în activitățile online, dar 

într-un ritm mult mai lent raportat la vârstă și clasă; 

- manifestă dorința de a formula răspunsuri; 

- există o bună colaborare între familie și factorii educaționali, astfel că elevul este încurajat și susținut 

în activitatea școlară.  

 

 

Dificultăți (Puncte slabe) cu care se confruntă elevul: 

- capacitatea de asimilare cognitivă a elevului este redusă din cauza dificultăților de concentrare și 

menținere a atenției; 

- manifestă dificultăți de organizare; 

- prezintă limitări în prelucrarea anumitor informații;  

- este letargic; 

- nu lucrează independent acasă.  

 

Competențe generale: 

1. Receptarea de mesaje orale simple în situaţii de comunicare uzuală 

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală 

3. Receptarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală 

4. Redactarea unor mesaje simple in situatiile de comunicare uzuala 
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Conținuturile învățării: 

Sugestii de contexte de comunicare/vocabular: 

- Formule de salut 

- Zilele saptamanii, lunile anului, anotimpurile 

-  Obiecte uzuale 

- Numere, culori 

- Comenzi simple 

- Membrii familiei 

- Corpul omenesc 

- Activități curente 

- Repere spațiale 

 

Gramatică funcțională: 

- A saluta 

- A (se) prezenta (pe cineva) 

- A identifica un obiect 

- A localiza elementar 

- A descrie simplu ceva/pe cineva (1-2 calități) 

- A felicita 

- A cere scuze și a mulțumi 

- A participa la schimburi verbale orale/scrise simple 

 

Obiective vizate pentru Semestrul I 

O1: Să înțeleagă și să execute instrucțiuni simple; 

O2: Să se exprime oral prin enunțuri simple; 

O3: Să citească texte scurte și să răspundă la întrebări pe baza acestora; 

O4: Să scrie mesaje simple; 

O5: Să recunoască și să cunoască cele două verbe auxiliare « to be » și « to have »; 

O6: Să coopereze cu colegii in realizarea unor sarcini, proiecte. 

 

 

Sarcini de lucru/activități/strategii didactice 

a. personalizate 

- exerciții de transcriere a unor propozițiilor simple cu vocabular accesibil elevului; 

- exerciții de asocierea unor cuvinte cu imagini dintr-un set; 

- exerciții de completare a unui text cu cuvinte date; 

- conversația. 

b. realizate în comun (frontal) 

- exerciții de citire a sintagmelor și propozițiilor scurte  
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- implicare în conversații orale pe baza textelor analizate la clasă 

- citirea, scrierea, transcrierea unor propoziții din texte analizate în clasă 

 

 EVALUARE: 

1. SUMATIVĂ (semestrul I), data: ianuarie 2020 

O1 – realizat parțial, cu sprijin. Se va continua și în semestrul al II-lea. 

O2 – realizat parțial; elevul are dificultăți de pronunție și vocabular redus. 

O3 – realizat. 

O4 – realizat parțial, cu sprijin. Elevul face greșeli de ortografie și confuzii gramaticale. Se continuă și 

în semestrul al II-lea. 

O5 – realizat  

06 - realizat  

 

 

Revizuiri/obiective vizate  pentru semestrul al II-lea 

O7 – Să citească propoziții scurte, texte scurte. 

O8 –Să formuleze preferința în propoziţii simple 

O9 – Să identificare unele informaţii vitale de securitate 

 

2. SUMATIVĂ (la final de an școlar), data : iunie 2020 

O7– realizat  

O8 – realizat. 

O9 – realizat. 

 

CONCLUZII 

 La finalul programului de intervenție pe o perioadă de un an școlar, concluzionăm că prin 

exercițiile și activitățile simple propuse, elevul a surmontat o mare parte din dificultățile sale, 

înregistrând progres atât din punct de vedere cognitiv cât și socio-afectiv și emoțional. 

 

RECOMANDĂRI 

            Se recomandă stimularea pozitivă și întărirea motivației, precum și reluarea unor anumite 

activități în vederea consolidării achizițiilor dobândite pe parcursul anului școlar. 

 

NOTĂ:  

Acest document a fost întocmit conform Ordinului Nr. 5574 din 07.10.2011 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu 

cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, publicat în Monitorul Oficial Nr. 785 din 

4 noiembrie 2011 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

                                                                                             Prof. Bădoi Maria 

                                                                Liceul Tehnologic Alexe Marin, Slatina, Județul Olt 

 

 

 

G. INFORMAȚII GENERALE: 

Numele şi prenumele elevului: S.R.G. 

Reprezentantul legal al copilului: S.C. 

Data naşterii: xxxxx 

Domiciliul: Loc. SLATINA, Județul OLT 

Unitatea de învăţământ la care este înscris: Liceul Tehnologic   „ALEXE MARIN”, Slatina, Olt                                 

Clasa: a IX –a 

Certificat de orientare şcolară şi profesională: xxxxx  

Valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională: întreaga perioadă a ciclului de 

învăţământ. 

Data realizării PIP:  01.10.2020 

Perioada de implementare  PIP  (an școlar):  2020-2021 

Disciplina:  CHIMIE 

Cadrul didactic care implementează PIP-ul:  BĂDOI MARIA 

Diagnostic:  Cerinţe Educaţionale Speciale  

 

EVALUARE INIŢIALĂ: 

Instrumente folosite în evaluare: observarea elevului la clasă în primele săptămâni ale anului școlar, 

convorbire individuală și în grup, chestionarea orală, probă de control. 

 

 

H.    PLANIFICAREA INTERVENȚIEI: 

I. OBIECTIVE  GENERALE la chimie pentru clasa a IX-a: 

1.Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viața de zi cu zi. 

2.Investigarea comportării unor substanțe sau sisteme chimie. 

3Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelații relevante, demonstrând raționamente 

deductive și inductive. 

4.Comunicarea înțelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicațiilor, în 

conducerea investigațiilor și în raportarea rezultatelor. 

5.Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii produselor chimice asupra propriei persoane și asupra 

mediului. 
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II. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale elevului, a ritmului 

         propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor 

         din cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a limbajului specific 

         disciplinei CHIMIE; 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte;  

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

           

  Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la activități; 

• Dezvoltarea capacităţii de ințelegere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice chimiei. 

 

III. DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE: 

➢ Stimularea  elevului în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și 

dezvotarea proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trăsături pozitive de 

personalitate din domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuala; 

➢ Implicarea familiei pentru a-l ajuta pe copil în asimilarea unor cunoștințe esențiale: 

cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a 

vocabularului, abilități de relaționare socială. 

 

Obiective specifice Conținuturi Metode şi mijloace de 

realizare 

 

Perioada de aplicare: SEMESTRUL al II-lea 

Să indice structura atomului. 

Să reprezinte simbolic cele mai 

importante elemente chimice. 

Să modeleze structura învelişului 

electronic la elementele cu numere 

atomice mici. 

Să stabilească legătura dintre 

structura atomului şi poziţia 

Atomul.(6h) 

*Atomul. Caracteristici. Structură. 

Nucleul atomic.  

*Structura învelişului de electroni 

pentru primele elemente din 

sistemul periodic. Ocuparea cu 

electroni a învelişului electronic. 

*Exerciţii. 

• conversaţia  

• expunerea 

• explicația 

• modelarea 

• problematizarea 

• studiul individual 

• exerciţiul 
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elementului în sistemul periodic. 

Să identifice blocurile de elemente 

din sistemul periodic. 

Să diferenţieze metalele de 

nemetale pe baza poziţiei lor în 

sistemul periodic.. 

Să dea exemple de metale şi 

nemetale. 

Să efectueze experimente simple 

care să pună în evidenţă proprietăle 

metalelor şi nemetalelor. 

Să respecte şi să aplice normele de 

protecţie personală şi a mediului. 

Să scrie ecuaţiile unor reacţii 

chimice simple. 

Să rezolve fişe de lucru. 

Să folosească în mod corect 

terminologia specifică chimiei. 

Să definească legăturile chimice. 

Să clasifice legăturile după criterii 

date. 

Să modeleze formarea legăturilor 

chimice între atomi sau ioni. 

Să identifice tipul de legătură dint-

un compus dat. 

Să explice, în cel mai simplu mod, 

proprietăţile substanţelor în funcţie 

de interacţiunile care se manifestă 

între moleculele acestora. 

Să participle la activitățile online pe 

platforma Google Classroom, 

folosind telefonul, tableta sau 

laptopul. 

 

Corelaţii între structura 

învelişului de electroni, poziţia în 

tabelul periodic şi proprietăţi ale 

elementelor.(10h) 

*Corelaţia între configuraţia 

electronică a unui element şi locul 

ocupat în tabelul periodic. Blocuri 

de elemente: s, p, d, f. 

*Caracterul metalic.  

*Caracterul nemetalic. 

*Electronegativitatea.  

*Variaţia razelor atomice şi razelor 

ionice în tabelul periodic. 

Interacţiuni între ioni, atomi şi 

molecule.(10h) 

*Legătura ionică. Cristalul de 

clorură de sodiu.Verificarea 

experimentală a proprietăţilor 

pentru NaCl. 

*Legătura covalentă nepolară: H2, 

N2, Cl2. Legătura covalentă polară: 

HCl, H2O. 

 *Interacţiuni intermoleculare:  

-legătura de hidrogen – 

proprietăţile fizice ale apei 

-forţe van der Waals. 

• lucrul cu manualul 

• lucrul cu fişe 

• folosirea corectă a 

sistemului periodic 

• experiment de laborator 

• jocul didactic pe 

calculator 

•  rebusul 

• prezentări power-point 

activitate frontală 

activitate pe grupe 

 munca independentă  

 aplicaţii ale elevilor 

 proiecte 

 referate 

 portofoliu  

căutarea şi utilizarea 

informaţiilor ştiinţifice 

necesare (cărţi, reviste, 

internet, etc.) 

 exercițiul lingvistic  

laptop 

tabletă 

telefon 

Google Classroom 

 

Perioada de aplicare: SEMESTRUL al II-lea 
Să definească parametrii de stare. 

Să explice relaţiile dintre aceştia. 

Să rezolve probleme simple de 

calcul matematic. 

Starea gazoasă.(4h) 

*Parametrii de stare. Ecuaţia de 

stare. *Exerciţii şi probleme. 

Soluţii. Concentraţia soluţiilor.(8 

• conversaţia  

• expunerea 

• explicația 

• modelarea 
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Să definească dizolvarea. 

Să indice factorii care influenţează 

dizolvarea. 

Să scrie formula concentraţiei 

procentuale. 

Să prepare soluţii în laborator. 

Să reprezinte procesele la echilibru 

prin ecuaţii chimice. 

Să enumere factorii care influenţeză 

echilibrul chimic 

Să diferenţieze bazele de acizi. 

Să dea exemple de acizi şi de baze. 

Să clasifice acizii şi bazele în 

funcţie de tăria lor. 

Să definească oxidarea şi reducerea, 

agentul oxidant şi agentul reducător. 

Să stabilească numerele de oxidare 

ale elementelor. 

Să explice principiul de funcţionare 

al pilei electrochimice. 

Să deseneze schema unei pile 

electrochimice. 

Să dea exemple de procese de 

coroziune întâlnite în viaţa de zi cu 

zi. 

Să enumere meteode de prevenire a 

coroziunii. 

 

h) 

*Dizolvarea. Factorii care 

influenţează dizolvarea (activitate 

experimentală). 

*Solubilitatea substanţelor Factorii 

care influenţează solubilitatea 

substanţelor (activitate 

experimentală). 

* Concentraţia procentuală de 

masă;  

*Prepararea unor soluţii de diferite 

concentraţii – lucrare de laborator 

Echilibrul chimic.(6h) 

*Echilibrul chimic. Noţiuni 

generale. Constanta de echilibru. 

* Factorii care influenţează 

echilibrul chimic – lucrare de 

laborator: Concentraţia, 

Temperatura, Presiunea. 

Acizi şi baze.(8h) 

*Acizi şi baze. Noţiuni generale. 

Exemple. 

Clasificarea acizilor și babelor  

*pH-ul soluţiilor apoase. Valorile 

pH-ului. Determinarea pH-ului 

unor soluţii de acizi şi baze cu 

hârtie indicatoare de pH. 

Procese redox.(8h) 

*Număr de oxidare. Definiţie. 

Reguli pentru determinarea 

numărului de oxidare.  

* Stabilirea coeficienţilor în 

ecuaţiile reacţiilor redox. 

*Pile electrochimice. *Coroziunea. 

Protecţia împotriva coroziunii. 

• problematizarea 

• studiul individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu manualul 

• lucrul cu fişe 

• folosirea corectă a 

sistemului periodic 

• experiment de laborator 

• jocul didactic pe 

calculator 

• rebusul 

• prezentări power-point 

activitate frontală 

activitate pe grupe 

 munca independentă 

teoretică 

 aplicaţii ale elevilor 

 proiecte 

 referate 

 portofoliu  

căutarea şi utilizarea 

informaţiilor ştiinţifice 

necesare (cărţi, reviste, 

internet, etc.) 

exercițiul lingvistic  

laptop 

tabletă 

telefon 

Google Classroom 

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor pe Semestrul I 

➢ Indică părţile componente ale atomului. 

➢ Reprezintă simbolic cele mai importante elemente chimice. 

➢ Modelează structura învelişului electronic, folosind doar straturile electronice. 
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➢ Stabileşte poziţia unor elemente chimice în sistemul periodic, fără să stabilească relaţii de 

cauzalitate. 

➢ Identifică blocurile de elemente din sistemul periodic după culoare 

➢ Dă exemple de metale şi nemetale întâlnite în practică.  

➢ Observă şi realizează experimente simple. 

➢ Respectă şi aplică normele de protecţie personală. 

➢ Scrie ecuaţiile reacţiilor simple după un model. 

➢ Rezolvă fişe de lucru adaptate pentru nivelul lui. 

➢ Foloseşte terminologia specifică chimiei în mod limitat. 

➢ Utilizează trusele cu modele pentru legături chimice. 

➢ Foloseşte modelele compacte pentru reţele ionice. 

➢ Explică sumar dizolvarea compuşilor ionici în apă. 

 

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor pe semestrul al II-lea 

 

➢ Scrie simbolurile parametrilor de stare şi îi denumeşte. 

➢ Defineşte dizolvarea. 

➢ Scrie formula matematică a concentraţiei procentuale.. 

➢ Prepară soluţii în laborator 

➢ Dă exemple de acizi şi baze. 

➢ Clasifică acizii şi bazele după tăria lor. 

➢ Descrie sumar acumulatorul cu plumb. 

➢ Desenează schema unei pile electrochimice după modelul din manual. 

➢ Explică succint ruginirea fierului. 

➢ Indică metode de prevenire a ruginirii fierului 

 

Metode şi instrumente de evaluare 

➢ observarea directă a elevului aflat în diferite situaţii 

➢ aprecierea şi interpretarea obiectelor făcute de elev (desene,  scheme pentru lecţii, ecuaţii 

chimice) 

➢ discuţii purtate cu elevul privind starea sa (cum te simţi, ce faci etc) 

➢ probe practice   

➢ probe de evaluare teoretică 

➢ aplicaţii ale elevilor  

➢ fișe de lucru 

➢ referate 

➢ evaluare formativă 

➢ convorbire individuală şi în grup 

➢ teme individuale 
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➢ teme colective 

➢ itemi diferentiați     
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

                                  Hajdu Melinda 

                                                                     Șc. Gimn. „Regina Maria ”Arad 

 

Numele copilului : K.A. 

Data naşterii: xxx 

Şcoala: Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Arad 

Clasa: a IV–a A 

Domeniul de intervenţie: Educațional 

Aria curriculară: Limbă si comunicare/ Matematică si Ştiinţe 

Disciplina: Limba Romană 

                   Matematică 

Data de întocmire a planului :. 

Data revizuirii planului:  

Tip de curriculum adaptat recomandat : Ciclul primar , Nivel II 

Concluziile evaluării psihopedagogice complexe  : Elevul prezintă  capacitate intelectuală sub nivelul 

mediu, dificultăţi la nivelul operaţionlizării gândirii, dificultăţi la nivelul concentrării, mobilităţii  şi 

distributivităţii atenţiei, dificultăţi de ordin mnezic şi capacitate de generalizare şi de abstaractizare  

deficitare.  

Elevul manifestă dificultăți de socializare și de exprimare emoțională.  

 

Din punct de vedere al competenţelor şcolare:  

 

Punctele tari ale copilului şi realizările 

 

Desparte corect în silabe  

Scrie şi citeşte cuvinte ce conţin diftongi, 

triftongi şi  aglomerări de consoane 

Alcătuieşte oral enunţuri dezvoltate  cu cuvinte 

date sau cu suport vizual 

Scrie propoziţii dezvoltate  (3-5 cuv)  

Citeşte cursiv texte texte scurte ( 1/4-1 pg.) la 

prima vedere 

Transcrie corect texte de scurtă întindere ( 1/4-

1/2 pg.) 

U sprijin, operează cu sinonime şi antonime 

 

Citeste si scrie după dictare numerele până la 

1000 000 

Numără pănă la 1000000 

Punctele slabe şi temerile 

 

Dislalie 

Greşeli de topică  

Greșeli în scrierea ortogramelor 

Dificultăţi în extragerea informaţiilor esenţiale 

dintr-un text citit 

Nu redă în cuvinte proprii conţinutul unui text 

narativ citit 

Nu realizează rezumatul unui text narativ citit 

Nu identifică părţile de vorbire învățate 

Vocabular sărac 

 

 

Dificultăţi în citirea şi scrierea numerelor de 4-

6 cifre 

Dificultăţi în ordonarea  şi compararea 
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Ordonează crescător şi compară numerele 

naturale situate în concentrul  0-1000000  

Efectuează adunări şi scăderi , fără trecere peste 

ordin, cu numere naturale de 1-6 cifre 

Efectuează adunări şi scăderi, cu trecere peste 

ordin, cu numere de 1-6 cifre 

Rezolvă probleme simple cu adunări şi scăderi 

Operează cu înmulţirea ca adunare repetată de 

termeni egali 

Stăpâneşte bine tabla înmulţirii 

Află termenul necunoscut dintr-o ecuaţie simplă 

Operează cu împărţirea ca operaţie inversă 

înmulţirii 

Efectuează împărţiri simple ponind de la tabla 

înmulţirii 

Cu sprijin,este capabil să rezolve probleme cu 2-

4 operaţii 

Este capabil să identifice aplicaţii ale 

matematicii în viaţa cotidiană 

Nu citeşte ceasul 

Stil vizual de învăţare 

Reacţionează favorabil la laudă 

Reacţionează favorabil la recompense  

Este motivat de sarcinile prezentate sub formă 

de joc 

Orientare spaţială satisfăcătoare 

Orientare temporală satisfăcătoare 

numerelor de 4-6 cifre 

Necesită sprijin în rezolvarea problemelor 

simple cu înmulţiri şi împărţiri 

Necesită sprijin în rezolvarea problemelor ce 

necesita aplicarea succesiva a 2-4  operaţii 

matematice 

Nu este familiarizat cu algoritmul de efectuare 

a împărţirilor dintre un număr de 2-4 cifre şi un 

număr de o cifră 

Necesită încă sprijin în respectarea ordinii 

efectuării operaţiilor 

Greșeli în rezolvarea ecuațiilor simple 

Nu citeşte ceasul 

 

Ritm lent de lucru 

Putere de concentrare mai redusă 

Mobilitate redusă a atenţiei 

Dificultăţi la nivelul memoriei de lungă durată 

Rezistenţă mai scăzută la efortul intelectual  

susţinut 

Generalizare deficitară a cunoştinţelor  

Capacitate redusă de abstarctizare 

Dificultăţi de expresie emoţională 

Dificultăţi de integrare socială; abilităţi sociale 

mai slab dezvoltate 

Opinia elevului: 

Doreşte să beneficieze de ajutorul profesorului 

de sprijin..  

Opinia părinţilor: 

Acceptă ajutorul profesorului de sprijin și 

manifestă interes faţă de dificultăţile 

întâmpinate de elev la şcoală.  

Îngrijire medicală  şi socială  necesară:   

Elevul prezintă probleme de vedere.  

  

 

Obiective de referinţă 

 

 

Activităţi de învăţare 

Metode/ Tehnici, 

/Procedee 

Metode/ 

Instrument

e de 

evaluare 

a) Limba Română şi  Comunicare 

O1. Să scrie Puzzle cu propoziţii, exerciţii de alcătuire de Observatia Observatia 
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propoziţii 

dezvoltate ( de 4-

7 cuvinte), 

corecte din punct 

de vedere 

gramatical,  

pornind  de la un 

suport imagistic 

sau de la o listă 

de cuvinte 

propoziţii după imagini  sau cu cuvinte date 

, săculeţul cu amintiri, transcrieri de 

propoziţii dezvoltate, autocorectarea 

greşelilor 

 

. 

Jocul didactic 

Explicatia 

Autocorectarea 

greşelilor 

Fise de 

lucru 

individuale 

Aprecierea 

produselor 

activitatii 

Autoevaluar

ea 

O2. Să desprindă 

informaţiile 

esenţiale 

dintr-un text de 

scurtă întindere 

(¼-2  pg) ) citit 

Exercitii de citire conştienta a unor texte 

date prin formulări de raspunsuri la 

întrebarile puse;  completarea de enunturi în 

legatura cu un text citit;  exercitii de 

recunoaştere a textelor, personajelor prin 

citirea unor fragmente; 

exercitii de identificare si de relatare, într-o 

succesiune logica, a întâmplarilor prezentate 

într-un text narativ; ilustrarea prin desen a 

unui text citit 

Expunerea 

Conversaţia 

Cubul 

Cadranele 

Jocul de rol 

Observatia 

Conversatia 

euristică 

Aprecierea 

produselor 

activitatii 

Autoevaluar

ea 

O3. Să ordoneze 

cronologic 

întămplările unui 

text narativ de 

scurtă întindere 

(¼ - 2 pg) 

Puzzle cu fragmente de text, exerciţii de 

ordnare cronologică a bileţelelor cu 

imagini/întâmplări/idei principale dintr-un 

text narativ de scurtă întindere, întrebări cu 

privire la derularea întâmplărilor dintr-o  

poveste scurtă (¼ - ½ pg)  

Expunerea 

Conversaţia 

Jocul didactic 

 

Observaţia 

Fişe de 

lucru 

individuale 

Conversaţia 

euristică 

O4. Să redea prin 

cuvinte proprii, 

cu 

sprijin, un 

paragraf/ 

fragment dintr-

un text citit 

Întrebări şi raspunsuri referitoare la 

paragraful/fragmentul citit; povestirea unui 

fragment/paragraf cu sprijin ; exprimarea 

propriei păreri în legatură cu întâmplari, 

personaje dintr-un text citit; 

desprinderea şi formularea oralpă a 

mesajului (învataturii) unui text  citit; 

Expunerea 

Conversatia 

Jocul didactic 

 

Observatia 

Fise de 

lucru 

individuale 

Conversatia 

euristică 

O5. Să realizeze 

rezumatul unui 

text narativ de 

scurtă întindere  ( 

1-4 pag) 

 

Sublinierea cuvintelor cheie, apelul la 

ilustraţii pe baza textului; Împărţirea textului 

în fragmente şi extragerea ideii principale 

din fiecare fragment,extragerea unui cuvânt 

cheie pentru fiecare idee, pentru facilitare 

reactualizării ( ex. Daţi un titlu potrivit 

acestui fragment.) , Exerciţii joc de povestire 

Explicatia 

Jocul de rol 

Expunerea 

Cubul 

Conversatia 

Cadranele 

 

Observaţia 

Conversaţia 

Aprecierea 

produselor 

activităţii 
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a unor întamplări evenimente, oferind 

detalii; exerciţii de povestire şi repovestire a 

unor fapte concrete, povestiri cu 

tâlc;exerciţii de relatare a conţinutului unor 

poveşti, povestiri, lecturi, dramatizări 

 

O6. Sa compună 

poveşti  de scurtă 

intindere  pe 

baza unui suport 

vizual 

Exercitii de compunere orală a unor poveşti 

pe baza unui suport vizual 

Explicatia 

Jocul de rol 

Expunerea 

Conversatia 

 

Observatia 

Conversaţia 

Aprecierea 

produselor 

activitatii 

O7.  Să scrie 

corect 

ortogramele 

 

Exerciţii de scriere de propoziţii cu 

ortograme după dictare,  completarea 

spaţiului liber dintr-o propoziţie cu forma 

corectă a ortogramei, exerciţii ce solicită 

exmple cu cu diverse forme ale 

ortogramelor, autocorectarea greşelilor 

Exerciţiul 

Conversaţia  

Explicatia 

Exemplificarea 

 

Observaţia 

Fişe de 

lucru 

individuale 

Autoevaluar

ea 

O8. Să identifice 

părţile de vorbire 

învăţate la clasă 

Exerciţii de indentificare într-un text a 

părţilor de vorbire cerute,  exerciţii de 

completare a spaţiilor libere cu partea de 

vorbire solicitată, joc competitiv ce solicită 

identificarea părţilor de vorbire 

Explicaţia 

Exemplificarea 

Cubul 

Jocul didactic 

Observaţia 

Fişe de 

lucru 

individuale 

Conversaţia 

Aprecierea 

produselor 

activităţii 

b) Matematică 

O1. Să 

scrie/citească 

corect  numerele 

naturale situate 

în concentrul 0-

1000 000 

Exerciţii de reprezentarea, prin apelul la 

desene sau la obiecte concrete, a numerelor 

naturale cuprinse între 0 şi 100, între 100 și 

1000 între 1000 și 10 000, etc; exercitii de 

scriere si citire a numerelor;  exercitii de 

numarare cu pas dat, “înainte” si “înapoi” 

(de exemplu din 1 în 1, din 5 în 5 , din 10 în 

10, din100 în 1000 etc.), cu si fara sprijin în 

obiecte 

Exercitiul  

Explicatia 

Jocul didactic 

 

Observatia 

Fise de 

lucru 

individuale 

Chestionare

a orală 

O2. Să ordoneze 

şi să compare  

numerele 

naturale situate 

în concentrul 0-

1000 000 

Exerciţii de numărare până la 1000; Exerciţii 

de numărare cu pas dat; Exercitii de 

comparare si ordonare a numerelor folosind 

semnele corespunzatoare (<,>, =) si axa 

numerelor; compararea si ordonarea 

crescătoare şi descrescătoare a  numerelor 

Exemplificarea 

Compararea  

Exercitiul 

Explicatia 

Jocul didactic 

 

Observatia 

Fise de 

lucru 

individuale 

Aprecierea 

produselor 
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 utilizând modele semnificative si punerea în 

corespondenta a unor astfel de reprezentari;. 

explicaţia şi exemplificarea pe baza 

materialului concret-intuitiv 

 

 

 

activitatii 

O3. Să efectueze 

adunări şi scăderi 

cu trecere peste 

ordin, cu numere 

naturale situate 

în concentrul 0-

100000 

 

Apelul la material concret intuitiv ( adunări 

de obiecte concrete, utilizarea socotitoarei, 

descompunerea în factori ,  traducerea 

problemelor de matematică în termeni 

concreţi,  fişe de lucru cu desene, exerciţii 

matematice ce necesită  manipularea unor 

imagini şi buline viu colorate, etc), Jocul 

didactic ( ex. joc cu pioni în care pentru a 

afla câte pătrăţele are de mutat trebuie să 

rezolve adunările şi scăderile de pe bileţelele  

extrase; „ Nu te supăra frate” cu 2 zaruri; 

Bingo cu operaţii matem.) 

Exercitiul 

Demonstartia 

Explicaţia 

Jocul didactic 

Observatia 

Fise de 

lucru 

individuale 

Aprecierea 

produselor 

activitatii 

O4. Să efectueze 

înmulţiri cu 

numere naturale 

de 2-3 cifre 

Învăţarea algoritmului de rezolvare, 

utilizarea unei culori diferite pentru fiecare 

pas al rezolvării, ‚joc competitiv ce solicită 

rezolvarea unor  bileţele cu înmulţiri, 

exerciţii cu înmulţiri 

Exemplificarea 

Demonstraţia 

Algoritmizarea 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Jocul didactic 

Observaţia 

Fişe de 

lucru 

individuale 

Aprecierea 

produselor 

activităţii 

O5.  Să efectueze 

împărţiri între 

numere de 2-4 

cifre şi numere 

de o cifră 

Învăţarea algoritmului de rezolvare, 

utilizarea unei culori diferite pentru fiecare 

pas al rezolvării, ‚joc competitiv ce solicită 

rezolvarea unor  bileţele cu împărţiri, 

exerciţii cu împărţiri 

Exemplificarea 

Demonstraţia 

Algoritmizarea 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Jocul didactic 

Observaţia 

Fişe de 

lucru 

individuale 

Aprecierea 

produselor 

activităţii 

O6. Să respecte 

ordinea efectuării 

operaţiilor 

 

Stabilirea unui plan de  calcul, sublinierea cu 

culori , autocorectarea greşelilor; utilizarea 

unei culori diferite pentru fiecare pas al 

rezolvării sau pentru diferenţierea operaţiilor 

de gradul I şi II, verificarea rezultatelor 

obţinute,  joc competitiv ce solicită 

rezolvarea unor  bileţele cu exerciţii 

matematice 

Exemplificarea 

Demonstraţia 

Exercitiul 

Explicatia 

 

Observatia 

Chestionare

a 

Aprecierea 

produselor 

activitatii 

O7. Să rezolve 

probleme simple 

Compuneri de probleme, scrierea planului 

de rezolvare, rezolvarea de probleme din 

Explicaţia 

Exemplificarea 

Observatia 

Fise de 
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cu înmulţiri şi 

împărţiri 

culegere, metoda grafică Demonstraţia 

Cadranele 

Exerciţiul 

 

lucru 

individuale 

Aprecierea 

produselor  

Activitatii 

O8. Să rezolve 

probleme ce 

necesită 

aplicarea 

succesivă a 2-4 

operaţii 

matematice  

Compuneri de probleme, scrierea planului 

de rezolvare, rezolvarea de probleme din 

culegere, metoda grafică 

Explicaţia 

Exemplificarea 

Demonstraţia 

Cadranele 

Exerciţiul 

 

Observatia 

Fise de 

lucru 

individuale 

Aprecierea 

produselor  

Activitatii 

O9. Să afle 

termenul 

necunoscut dintr-

o ecuaţie simplă 

( cu adunări/ 

scăderi/înmulţiri/ 

împărţiri) 

Compunerea de probleme pornind de la 

ecuaţii date, apelul la exemple cu obiecte 

concrete 

Explicaţia 

Demonstarţia 

Exerciţiul 

 

Observaţia 

Fişe de 

lucru 

individuale 

Aprecierea 

produselor 

activităţii 

O10. Să indice 

orele şi minutele 

la ceas  

 

 

Confecţionarea unui ceas şi indicarea orelor 

şi minutelor 

 

Chestionarea 

Explicatia 

Jocul didactic 

Observatia 

Chestionare

a orală 

Aprecierea 

produselor 

activitatii 

O11. Să opereze 

cu unitățile 

monetare 

Joc de rol “La cumpărături”, Confecționarea 

de bani 

Jocul didactic 

Jocul de rol 

Observația 

Chestionare

a 

c) Psiho-afective 

O1. Motivarea 

implicării în 

sarcinile şcolare 

 Lauda după realizarea fiecărei 

sarcini, recompensarea, 

colaborarea cu elevul în 

stabilirea obiectivelor de 

învăţare,  

automonitorizarea  

progresului realizat,  

Observatia 

Aprecierea 

produselor 

activitatii 

O2. Creşterea 

puterii de 

concentrare a 

atenţiei 

 Eliminarea distractorilor prin 

organizarea spţiului de lucru, 

prezentarea de sarcini mai 

scurte si cu cerinţe foarte clar 

Observatia 
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precizate, jocuri de atenţie 

O 3. Întărirea 

capacităţii 

mnezice 

 Jocuri ce memorie, Repetiţia 

planificată a materialului în 

contexte şi momente diferite 

Observaţia 

O4.  Întărirea 

stimei de sine 

Jocuri de rol, activităţi pentru 

creşterea asertivităţii, 

autovizualizarea pozitivă, 

accentuarea progreselor 

realizate, 

jocuri pentru evidenţierea 

calităţilor şi abilităţilor 

proprii, cultivarea intereselor 

Jocul de rol 

Conversaţia 

Elemente de antrenament 

asertiv 

 

 

Observatia 

Conversaţia 

 

O5. Dezvoltarea 

unor conduite 

sociale adecvate  

Jocuri de rol pentru formarea 

unor  comportamente 

prosociale ( ex. 

comportamentul atent şi 

empatic faţă de ceilalţi); 

învăţarea exprimării într-un 

mod adecvat a emoţiilor; 

adoptarea şi câştigare unor 

roluri în cadrul grupului; 

identificarea şi respectarea 

normelor grupurilor 

dezirabile;alegerea unor 

modele dezirabile; oferirea de 

argumente împotriva 

violenţei etc.  

Jocul de rol 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Observaţia 

Autoobservaţ

ia 

Conversaţia 

Fişe de lucru 

Autoevaluare

a 

 

 

Rezultatele analizei: 

În urma aplicării  programulu de intervenţie personalizat s-au observat următoarele modificări în 

activitatea elevului K.A:  

 

    Data analizei: 

   Recomandări: 

                Se recomandă revizuirea  planului de intervenţie prin : 
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Plan de intervenție personalizat 

Jurcovan-Vigh Melinda 

Liceul Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn” Arad 

 

A. DATE PERSONALE 

Numele și prenumele elevului:  

Data nașterii:  

Echipa de completare a PIP:  

Perioada pentru care este completat: semestrul al II-lea 

Clasa/Disciplina: clasa a V-a Biologie  

Tipul de deficiență: deficiență intelectuală  

Nr. certificat de orientare școlară și profesională:  

 

B. EVALUAREA INITIALĂ:  

Dificultăți identificate la nivelul capacității de: 

• a înțelege lumea din jur;  

• a se autoorganiza; 

• a lucra eficient fără supraveghere și indicații; 

• a înțelege informații complexe, în scris; 

• a efectua în scris teme mai lungi; 

• a înțelege și aplica concepte generale; 

• a deprinde și aplica noi abilități fără a avea în mod frecvent posibilitatea de a le repeta;  

• a reține informații complexe fără posibilitatea repetării acestora;  

• a înțelege pe deplin informațiile transmise verbal;  

• a comunica ideile clar și eficient;  

• a crede că poate învăța; 

• a avea încredere să înceapă și să desfășoare sarcini;  

• a se concentra asupra unor sarcini pentru perioade extinse;  

• a lucra în grupuri;  

• a căuta ajutor atunci când este cazul. 

 

C. DOMENII DE INTERVENȚIE: 

a. cognitiv (nivelul de cunoştinţe şi abilităţi); 

b. emoţional ( autocontrol emoţional, autoorganizare); 

 

D. STRATEGII CE VOR FI UTILIZATE:  

• Sarcini împărțite în etape mai mici, realizabile 

• Oportunități frecvente de a oferi feedback
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• Informații în scris, care nu sunt complexe sau extinse 

• Folosirea imaginilor pentru a evidenția informațiile cheie sau pentru a facilita comunicarea 

• Evitarea activităților extinse în scris 

• Ajutor și sprijin pentru prezentarea rezultatelor muncii lor și accesul la echipamente TIC 

• Oportunități pentru a repeta și consolida conceptele și informațiile cheie 

• Oportunități frecvente de a repeta și aplica abilitățile nou deprinse 

• Folosirea semnelor și simbolurilor pentru a sublinia informațiile transmise verbal și a-i ajuta să-și comunice eficient ideile 

• Lăudarea elevilor și oportunitatea de a le recunoaște succesele pentru a le spori respectul de sine, a-i ajuta să aibă încredere în 

capacitatea lor de a învăța și de a iniția și duce la îndeplinire sarcini 

• Oportunități si activități pentru dezvoltarea capacității de concentrare 

• Oportunități frecvente de a lucra în colaborare, pe perechi sau în grupuri mici 

• Încurajare și sprijin pentru a-i convinge să ceară ajutor atunci când au nevoie 

 

EVOLUȚIA ATINGERII OBIECTIVELOR DE EVALUARE PE PARCURSUL SEMESTRULUI AL II-LEA 

Obiectiv de evaluare 
Evaluare 

inițială 

Perioada (săptămâni) de înregistrare a evoluției dezvoltării cognitive și emoționale  
Progres 

înregistrat  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

01.Recunoaşterea alcătuirii generale 

a unui mamifer pe baza unor  

mulaje, modele, desene  
Nerealizat 

     

Rea 

lizat 

            Da  

02.Explicarea structurii şi funcţiilor 

organismului unor vieţuitoare pe 

baza unor mulaje și modele  

Nerealizat  

 

               Da 

03. Realizarea unor activităţi 

experimentale simple, cu explicații 

și susținere la fiecare etapă 

Nerealizat  

  
 

             Da 

04. Exersarea utilizării unor surse de 

informare: atlas, internet după 

indicații 

Nerealizat  

 

               Da 

05. Identificarea unor grupe şi specii 

de animale pe baza imaginilor  
Nerealizat  

   
 

            Da 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3219 
 

06. Stabilirea relaţiilor între factorii 

de mediu şi diversitatea animalelor 

pe baza unor filmulețe 
Nerealizat  

             
 

  Da 

07. Transferarea rezultatelor 

experimentale în activităţile de 

creştere şi de îngrijire a unui animal  

Nerealizat  

              
 

 Da 

08. Reprezentarea structurii şi 

funcţiilor unui sistem biologic pe 

baza unui model desenat și a 

utilizării diverselor culori  

Nerealizat  

 

               Da 

 

 

Obiectiv 
Săptâmâna în care a început 

realizarea obiectivului 

Săptâmâna în care s-a 

realizat obiectivului 

Recunoaşterea alcătuirii generale a unui mamifer pe baza unor  mulaje, modele, 

desene 1 5 

Explicarea structurii şi funcţiilor organismului unor vieţuitoare pe baza unor 

mulaje și modele  2 9 

Realizarea unor activităţi experimentale simple, cu explicații și susținere la fiecare 

etapă 4 17 

 Exersarea utilizării unor surse de informare: atlas, internet după indicații 
2 17 

Identificarea unor grupe şi specii de animale pe baza imaginilor  
5 13 

Stabilirea relaţiilor între factorii de mediu şi diversitatea animalelor pe baza unor 

filmulețe 15 17 

Transferarea rezultatelor experimentale în activităţile de creştere şi de îngrijire a 

unui animal  16 17 
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0 5 10 15 20

Recunoaşterea alcătuirii generale a unui mamifer pe
baza unor  mulaje, modele, desene

Explicarea structurii şi funcţiilor organismului unor 
vieţuitoare pe baza unor mulaje și modele 

Realizarea unor activităţi experimentale simple, cu 
explicații și susținere la fiecare etapă

Exersarea utilizării unor surse de informare: atlas, 
internet după indicații

Identificarea unor grupe şi specii de animale pe baza
imaginilor

Stabilirea relaţiilor între factorii de mediu şi 
diversitatea animalelor pe baza unor filmulețe

Transferarea rezultatelor experimentale în activităţile
de creştere şi de îngrijire a unui animal

Reprezentarea structurii şi funcţiilor unui sistem 
biologic pe baza unui model desenat și a utilizării …

Evoluția îndeplinirii obiectivelor pe parcursul săptămânilor 

Săptâmâna în care s-a realizat obiectivul Săptâmâna în care a început realizarea obiectivului

Reprezentarea structurii şi funcţiilor unui sistem biologic pe baza unui model 

desenat și a utilizării diverselor culori  3 9 
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PROGRAM  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT LA MATEMATICĂ 

Pârjea Nicoleta-Mihaela 

Şcoala Gimnazială Nr 1 Hereclean 

 

Nume si prenumele elevului : B.L.T  

Vârsta: 15 ani  

Clasa:  cls. a VII-a  

Echipa de lucru: - Cadru didactic la clasă prof. Pârjea Nicoleta 

                             - Părinte: (Mama ) B. I. M.   

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ  ELEVUL (rezultatele evaluării complexe) (din fişa 

psihopedagogică, din Certificatul de Orientare Şcolară şi din recomandările COSP)    

✓ Din punct de vedere al componenței școlare 

➢ nu citeşte corect, coerent şi expresiv un text științific  

➢ în scris apar omosiuni, inversiuni greșeli de realizare a acordului gramatical 

➢ nu cunoaşte toate figurile geometrice şi nu le desenează corect 

➢ nu cunoaşte formule de calcul uzuale, neatent la calculi 

➢ nu poate descrie sau enumera o teoremă, o definiție  

✓ Din punct de vedre psihopedagogic 

TSA, tulburări de atenție,tulburari instrumentale, dislalie, intelect de limită IQ 92 

Priorităţi pentru perioada an şcolar 2020/2021:   

▪ scrierea corectă a informaţiilor ştiinţifice la matematică; 

▪ activizarea vocabularului cu cuvinte/expresii , noțiuni la matematică; 

▪ diminuarea dificultăţilor de învăţare la matematică; 

▪ mărirea puterii de concentrare în timpul orei de matematică; 

▪ diminuarea tulburărilor comportamentale şi menţinerea frecvenţei şcolare; 

▪ efectuarea temelor pentru acasă  şi luarea de notiţe în timpul orelor de matematică  
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Structura programului de intervenţie  personalizat 

 

Obiective pe 

termen lung 

Obiective pe termen 

scurt 

Metode și 

mijloace 

didactice 

Perioada de 

timp 

Criterii de evaluare  Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Rezultate 

Cunoaşterea 

şi utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

-să identifice fracții 

ordinare și zecimale, 

în mulțimea nr 

raționale 

- să efectueze operații 

cu nr raționale 

- să identifice 

patrulaterele, 

elementele lor și 

proprietăți 

- să rezolve probleme 

simple, utilizând 

proprietățile 

patrulaterelor 

explicația 

demonstrația 

exercițiul 

instructajul verbal 

conversația  

instruirea prin 

mijloace audio 

vizuale 

observația  

 

manual 

caiete 

stilou, creioane 

diverse materiale 

videoproiector 

CD-uri educative 

laptop 

septembrie-

octombrie 2020 

-identifică numere raționale 

pozitive și negative, sub 

orice formă sunt date 

-identifică numitorul comun 

- efectuează operații cu 

numere raționale 

- identifică patrulaterele, 

elementele lor și proprietăți 

- rezolvă probleme cu 

calculul perimetrului, 

utilizează proprietățile 

patrulaterelor 

 

evaluarea orală şi 

scrisă  

aprecieri 

stimulative  

 

probe scrise, fişe 

de lucru 

 

-manifestă 

interes  

pentru 

activităţile 

propuse, dar 

cunoştinţele 

acumulate 

se păstrează 

pe o scurtă 

perioadă de 

timp 

-rezolvă 

cerințele, cu 

sprijinul 

cadrelor 

didactice 
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 VII.-să cunoască pătrate 

perfecte și rădăcina 

pătrată 

VIII.- să efectueze operații 

simple cu radicali 

IX.- să identifice în 

triunghi teorema lui 

Thales și a asemănării 

X.-să identifice termeni 

asemenea în calcul 

algebric și să 

efectueze reducerea 

lor 

XI.-să identifice formule 

de calcul prescurtat 

XII.-să identifice în figură 

teoremele triunghiului 

dreptunghic 

XIII.Noiembrie- 

decembrie 2020 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI.Ianuarie-martie 

2021 

XXII.-efectuează extragerea 

radicalului din pătrate 

perfecte 

XXIII.-efectuează oprații simple cu 

radicali, termeni asemenea 

XXIV.-identifică segmentele 

proporționale în teorema lui 

Thales și a asemănării 

XXV. 

XXVI.-efectuează reducerea 

termenilor asemenea 

XXVII.- aplică formule de calcul 

precurtat în exerciții simple 

XXVIII.-rezolvă probleme simple cu 

relațiile metrice în triunghiul 

dreptunghic 

XXIX.evaluarea orală şi 

scrisă  

XXX.aprecieri 

stimulative  

XXXI. 

XXXII.probe scrise, fişe 

de lucru 

XXXIII. 

XXXIV. 

Dezvoltarea 

capacităţilor 

de rezolvare 

de probleme 

 

-să rezolve ecuații 

simple 

- să identifice 

elementele și 

proprietățile figurilor 

geometrice în enunțul 

problemelor 

explicația 

demonstrația 

exercițiul 

instructajul verbal 

conversația  

instruirea prin 

mijloace audio 

noiembrie 2020 

-aprilie 2021 

- rezolvă probleme cu 

ajutorul ecuațiilor 

-calculează perimetre, laturi 

și unghiuri, utilizând relațiile 

metrice în triunghiul 

dreptunghic 

 

evaluarea orală şi 

scrisă  

aprecieri 

stimulative  

 

probe scrise, fişe 

de lucru 

-manifestă 

interes  

pentru 

activităţile 

propuse, dar 

cunoştinţele 

acumulate 
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vizuale 

observația  

manual,caiete 

stilou, creioane 

diverse materiale 

videoproiector 

CD-uri educative 

laptop 

 se păstrează 

pe o scurtă 

perioadă de 

timp 

-rezolvă 

cerințele, cu 

sprijinul 

prof 

Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de 

a comunica 

utilizând 

limbajul 

matematic 

 

 

- să observe și să 

identifice elemente de 

geometrie 

- să transpună în 

limbaj matematic 

enunțul unei probleme 

explicația 

demonstrația 

exercițiul 

instructajul verbal 

conversația  

instruirea prin 

mijloace audio 

vizuale 

observația  

manual,caiete, 

stilou, creioane 

diverse materiale 

videoproiector 

CD-uri educative 

Laptop 

octombrie 

2020- aprilie 

2021 

-identifică teoreme și relații 

ce trebuiesc aplicate în 

probleme 

-rezolvă probleme cu 

ajutorul ecuațiilor 

-efectuează calcul algebric, 

utilizând formule de calcul 

prescurtat 

  

evaluarea orală şi 

scrisă  

aprecieri 

stimulative  

 

probe scrise, fişe 

de lucru 

 

-manifestă 

interes  

pentru 

activităţile 

propuse, dar 

cunoştinţele 

acumulate 

se păstrează 

pe o scurtă 

perioadă de 

timp 

-rezolvă 

cerințele, cu 

sprijinul 

profesorului 

Dezvoltarea 

interesului şi 

a motivaţiei 

pentru studiul 

şi aplicarea 

matematicii și  

 

-să rezolve probleme 

care presupun operații 

matematice în viața 

cotidiană 

 

explicația 

demonstrația 

exercițiul 

instructajul verbal 

conversația  

instruirea prin 

aprilie-iunie 

2021 

-rezolvă probleme cu date 

numerice şi enunţ sintetic, 

care presupun o singură 

operaţie, recurgând la 

modelarea figurală a datelor 

problemei; 

evaluarea orală şi 

scrisă  

aprecieri 

stimulative  

 

probe scrise, fişe 

-manifestă 

interes  

pentru 

activităţile 

propuse, dar 

cunoştinţele 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3225 
 

în contexte 

variate 

 

mijloace audio 

vizuale 

observația  

manual,caiete 

stilou, creioane 

diverse materiale 

videoproiector 

CD-uri educative 

laptop 

- execută, parţial corect, în 

ritm propriu, comanda dată, 

după lămuriri suplimentare 

de lucru 

 

acumulate 

se păstrează 

pe o scurtă 

perioadă de 

timp 

-rezolvă 

cerințele, cu 

sprijinul 

profesorului 

  

➢     DOMENIUL DE INTERVENŢIE : PSIHOMOTOR  

       

 

Obiective 

 

Activităţi de învăţare. 

Conținuturi. 

Metode/mijlo

ace 

Perioada de 

timp 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi instrumente 

de evaluare 

-realizare de 

operatii 

manuale; 

-formarea de 

conduite 

motrice, 

practice. 

-cunoasterea ordinii operatiilor; 

-cunoasterea instrumentelor 

necesare; 

-realizarea desenelor la geometrie. 

-aplicarea 

deprinderilor 

eficiente, la 

contexte 

diferite. 

-orele de la 

clasa. 

-automatisme – 

gradul de 

finalizare a 

deprinderilor. 

-exersarea. 

 

➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : COGNITIV 

❖   INTELIGENŢĂ NUMERICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME SIMPLE  

 

Obiective 

 

Activităţi de învăţare. 

Conținuturi. 

Metode/mi

jloace 

Perioad

a de 

timp 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 
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1. Cunoaşterea şi 

utilizarea conceptelor 

specifice matematicii 

 

 

 

-să identifice fracții ordinare și 

zecimale, în mulțimea nr raționale 

- să efectueze operații cu nr 

raționale 

- să identifice patrulaterele, 

elementele lor și proprietăți 

 

Explicaţie 

Conversaţie 

Joc didactic 

Fise de 

lucru 

 

 

septem-

brie – 

decem-

brie 2020 

 

     

 

-identifică numere 

raționale pozitive și 

negative, sub orice formă 

sunt date 

-identifică numitorul 

comun 

- efectuează operații cu 

numere raționale 

- identifică patrulaterele, 

elementele lor și 

proprietăți 

- rezolvă probleme cu 

calculul perimetrului,  

Observarea şi 

aprecierea; 

Fise  de  lucru 

Proba scrisa 

Evaluare orala 

Tema individuala 

2.Utilizarea operaţiilor 

cu numere reale şi a 

proprietăţilor acestora  

-rezolvarea unor 

exercitii 

 

-Utilizarea proprietăţilor operaţiilor 

în efectuarea calculelor cu numere 

reale 

-Determinarea regulilor eficiente de 

calcul în efectuarea operaţiilor cu 

numere reale 

-- să identifice în triunghi teorema 

lui Thales și a asemănării 

 

 

Conversaţia

,  

Explicaţia,  

Exerciţiul 

Jocul 

didactic  

Lucrul 

individual; 

Fişe de lucru. 

Ianuarie 

– 

februarie 

2021 

 

 

-Rădăcina pătrată a unui 

număr natural pătrat 

perfect. 

- -efectuează oprații simple 

cu radicali, termeni 

asemenea 

-identifică segmentele 

proporționale în teorema 

lui Thales și a asemănării 

- rezolva probleme simple 

cu triunghiul dreptunghic 

Evaluare orala 

Tema individuala 

Evaluare portofoliu 
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3. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

rezolvare de probleme 

 

- -să rezolve ecuații simple 

- să identifice elementele și 

proprietățile figurilor geometrice în 

enunțul problemelor 

Exerciţiul 

Jocul 

didactic  

Lucrul 

individual; 

Fişe de 

lucru. 

Martie- 

aprilie 

2021 

- rezolvă probleme cu 

ajutorul ecuațiilor 

-calculează perimetre, 

laturi și unghiuri, utilizând 

relațiile metrice în 

triunghiul dreptunghic 

 

Fişă de evaluare 

Observarea şi 

aprecierea; 

Fise  de  lucru 

 

4. Formarea şi 

dezvoltarea capacităţii 

de a comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

- Transpunerea unei situaţii-

problemă în limbajul ecuaţiilor 

şi/sau al inecuaţiilor, rezolvarea 

problemei obţinute şi interpretarea 

rezultatului 

-să rezolve probleme care presupun 

operații matematice în viața 

cotidiană 

Jocul 

didactic  

Lucrul 

individual; 

Fişe de lucru. 

Mai – 

iunie 

2021 

-rezolvă probleme cu date 

numerice şi enunţ sintetic, 

care presupun o singură 

operaţie, recurgând la 

modelarea figurală a datelor 

problemei; 

-execută, parţial corect, în 

ritm propriu sarcina, după 

lămuriri suplimentare  

Evaluare orala 

Tema individuală 

 

➢ DOMENIUL DE INTERVENŢIE : SOCIO-AFECTIV  

 

 

Obiective 

 

Activităţi de învăţare. Conținuturi. 
Metode/mijl

oace 

Perioada 

de timp 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi instrumente 

de evaluare 

-formarea 

convingerilor, a 

sentimentelor, a 

atitudinilor 

-exercitii; 

-joc de rol (emotii traite). 

-conversatie; 

-

demonstratie

. 

-ora 

-cresterea cu 80% a 

gradului de socializare 

prin identificarea 

sinelui. 

-exersare, 

-observatie. 
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            Evaluarea periodică:  semestrial 

Obiective realizate: 

• Îmbunătațirea capacității de scris-citit- calculat; 

• Îmbogațirea vocabularului specific disciplinei prin exprimare, exemplificare ; 

• Dezvoltarea capacității de exprimare orală; 

• Dezvoltarea capacității de realizare a figurilor geometrice ; 

• Dobândirea unor deprinderi  de  autonomie personală; 

• Dobândirea unei experiențe cognitive superioare cele anterioare. 

Dificultăți întâmpinate: menținerea  ritmului de executare a sarcinilor, independența redusă, rigiditate mintală, 

anxietate, autonomie    

                                        personală deficitară; 

Metode cu impact pozitiv:  recompensarea  socială, lucru pe grupe, întărirea pozitivă, modelarea 

comportamentală, explicația,  

                                              demostrația 

                   Negativ:  - lucru independent 

                   Revizuirea PIP (în funcție de rezultatele evaluărilor)-/ semestrial și  la sfârşitul anului școlar 

Recomandări particulare:  continuarea lucrului diferențiat 

Rolul și modul de implicare a părinților în program 

- Țin legătura cu cadrele didactice; 

- Participă la ședințe de consiliere; 

- Comunică periodic cu cadrul didactic de sprijin;       

- Ajută copilul în realizarea sarcinilor; 

- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale. 
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Program de intervenţie personalizat 

Terapia tulburărilor de limbaj 

An şcolar 2020-2021, sem.  I  

Prof. Sim Mariana                   

Numele: U.K. 

Data naşterii: 24.08.2005 

Grupa:  Combinată D 

Diagnostic logopedic: Retard grav de limbaj/ Retard psihic- mediu, tulburare hiperkinetica,       dislasie, disgrafie/ bâlbâială, exprimare 

greoaie , hipermetropie medie,  strabism convergent 

             Descrierea cazului: 

1. Nivelul de dezvoltare al limbajului este inferior vârstei de 5 ani 

 2. Vocabularul activ este extrem de limitat, limbajul expresiv este afectat  (testarea vorbirii reflectate, independente). Vorbitor de 

limba maghiara. Vocabular extrem de scazut in limba romana. 

3. Particularităţile limbajului: înţelege mesaje verbale, comenzi simple 

4. Situaţia articulării: nu reuşeşte să articuleze izolat toate sunetele vorbirii, articulează aproximativ anumite cuvinte mono/bisilabice 

uşor de pronunţat 

5. Aparatul fonoarticulator:  dificultăţi de articulare, ce direcţionare corectă a undei expiratorii, lipsa echilibrului între expir –inspir 

(examinarea aparatului fonoarticulator) 

Obiective/competenţe: 

- antrenarea asociată a analizatorilor 
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- dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor 

- formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

- exersarea aparatului fonoarticulator 

- emiterea corectă a sunetelor deficitare 

- educarea respiraţiei 

- formarea conduitelor perceptiv-motrice 

- dezvoltarea vocabularului 

Program terapeutic: 

                         Activităţi/Tehnici terapeutice Săptămâna 

- testare, evaluare logopedică 

- exercitii de asculatre și identificare a unor semnale sonore 

1 

- exerciţii pentru antrenarea auzului fonematic- partial la fiecare ora 2 

- exerciţii pentru mobilitatea aparatului fonoarticulatoriu-partial la fiecare 

ora 

- emiterea pentru realiazarea echilibrului inspir-expir –partial la fiecare 

ora 

3 

- exercitii de  analiza si sinteza fonematica a cuvintelor 4 

- emiterea corectă a sunetelor deficitare 5 

-organizarea schemei corporale și a lateritătii- partial la fiecare ora 6 

-coordonarea oculo-motorie –partial la fiecare ora 7 

-exercitii pentru imbogatirea vocabularului 8 
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-emiterea corecta a sunetelor deficitare in limita posibilitatilor 9 

-cuvinte monosilabice 10 

-cuvinte bisilabice, sarcini de doua comenzi 11 

-sarcini de doua comenzi 12 

-executare de comenzi simple-deplasare, indicare, recunoastere 13 

 

-comunicarea în contexte diferite ( la magazin, în clasa, la masa) 

Şc.alt-săpt 14 

15 

-structuri ritmate/ cântece/ poezii simple 

 

16-17 

 

 

Înregistrarea progesului: 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Hutină Loredana-Nela 

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă 

 

 

V. INFORMAŢII GENERALE 

3. Informaţii personale  

Nume şi prenume Data naşterii Domiciliul 

L.F         22.X.2006 

Complexul Servicii pentru recuperarea 

copilului cu handicap neuropsihic sever 

nr.10 „Pinochio” 

Profesor psihopedagog  Profesor educator  Clasa  

E.M H.L A V-A 

 

4. Diagnostic  

Diagnostic medical:  

schizencefalie, deviaţie posttraumaticǎ a piramidei nazale, multiple distrofii şi carii dentare, 

epilepsie controlatǎ 

Diagnostic psihologic:  

retard neurospihic mediu, retard  mediu al limbajului expresiv, 

Diagnostic educaţional:  

Retard mediu în asimilarea cunoştinţelor şi în formarea capacităţilor de învăţare, prezintă 

dizabilităţi cognitive şi cerinţe educative speciale care necesită adaptarea individualizatǎ, 

diferenţiatǎ a  programei şcolare 

 

 

VI. STAREA ACTUALĂ A ELEVULUI DIN PUNCT DE VEDERE EDUCAŢIONAL  

3. Capacităţi, competenţe  

Comportament motor şi psihomotor:  

Eleva prezintǎ hiperactivitate motorie, motricitate medie dezvoltatǎ, lateralitatea nu este bine 

definitǎ, dominanţǎ stângǎ 

Comunicare şi limbaj:  

Limbajul verbal este prezent, la fel şi limbajul expresiv. Comprehensiunea este bunǎ, înţelege 

comenzile şi executǎ sarcinile. Sunt prezente în vorbire, omisiuni ale unor litere şi sunete, 

inversiuni, substituiri, repetiţii ecolalice, stereotipii în vorbire. Nu cunoaşte decât cuvinte 

uzuale, dar este capabilǎ sǎ formeze propoziţii scurte şi foloseşte limbajul pentru a comunica. 

Dezvoltare cognitivă:  

Recunoaşte majoritatea obiectelor cu care intrǎ în contact dar este cam repezitǎ în 
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manipularea acestora. 

  Cunoaşte schema sa corporală şi facială precum şi a persoanelor din jurul sǎu. 

  Cunoaşte, denumeşte si deosebeşte culorile. Recunoaște literele mari de tipar şi pe 

majoritatea le scrie singurǎ.  Numǎrǎ mecanic pȃnǎ la 10, are dificultǎţi ȋn identificarea 

cifrelor. 

  Denumeşte zilele sǎptǎmânii prin imitaţie verbalǎ, îl recunoaşte pe piticul luni, denumeşte 

piticii pe culori. Denumeşte anotimpurile, lunile anului, dar numai cu ajutor verbal. Cunoaşte 

conceptele „faţă”, „spate”, „înainte”, „înapoi”, „sus-jos”. Recunoaște formele geometrice 

principale: cerc, pǎtrat, triunghi, oval.  Grupeazǎ dupǎ formǎ, culoare, mǎrime. 

 

Dezvoltare social-afectivă:  

Eleva relaţionează foarte bine cu cadrele didactice. Îi place compania celorlalţi copii şi este 

mai veselǎ în preajma lor. Compania adulţilor îi face plǎcere de asemenea, vorbeşte cu toatǎ 

lumea, cautǎ afecţiune şi vrea sǎ fie luatǎ în braţe. 

 

 

 

VII. OBIECTIVE GENERALE ALE INTERVENŢIEI EDUCATIVE  

1. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare ca mijloc de relaţionare (FAC) 

2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de receptare şi exprimare a limbajului oral şi scris (CSC)  

3. Formarea şi dezvoltarea motricităţii generale, a corrdonarii mişcărilor (ed. senzorială) 

4. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii (cifre, numere). (elem. de matem. aplicată) 

5.  Dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare şi rezolvare de probleme (educaţie psihomotorie şi 

senzorială) 

6. Utilizarea materialelor şi elementelor de tehnică plastică în diferite contexte (ed. plastică) 

7. Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin muzică (vocală şi instrumentală) (ed muzicală) 

8. Formarea unei imagini realiste cu privire la propria persoană (euritmie) 

9. Dezvoltarea spiritului de echipă, a colaborării (ed fizică) 

10. Manipularea diverselor instrumente şi materiale de lucru în vederea confecţionării unor produse 

simple şi utile (ab manuală) 

11. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în vederea integrării socio-profesionale 

(consiliere) 

12. Formarea şi dezvoltarea în context ludic a unor conduite motrice generale şi manuale (Ludoterapie) 

13.  Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală (Stimulare cognitivă) 

14. Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente 

independente de bază  (Formarea autonomiei personale) 

15. Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare şi socializare în diferite contexte şi situaţii sociale  

(Socializare) 

16. Însuşirea/dezvoltarea mişcărilor fundamentale de lucru cu scopul utilizării diverselor materiale şi 

instrumente (Terapie ocupaţională) 
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     MONITORIZAREA/AJUSTAREA PLANULUI EDUCAŢIONAL  

 

 

Data: _______________ Ajustare propusă: _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Responsabil: _____________________________________________________________ 
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Program de intverventie personalizat 

Bratu Nicoleta 

 

Numele și prenumele preșcolarului:I.S. 

Data nașterii:  

Grupa pregătitoare 

Data elaborării programului : septembrie 2020 

Echipa: psihopedagog S.F.,educatoare: B. N., I. A., părinte: E.S. 

 Evaluare: 

- sindrom hiperkinetic,  tulburări de comportament (momente 

 de agresivitate față de colegi, strânge pumnii și țipă), 

- posibilitate redusă de concentrare a atenției, dezordine acțională, 

- nu se angajează în sarcini școlare,deși înțelege vorbirea), 

-schema corporală în curs de formare, 

-nu recunoaște și nu denumește toate culorile, 

- conduita și structura perceptiv-motrică neformată 

Comportament țintă: autocontrol, formarea capacitații de a participa la activitațile din gradiniță 

corespunzător cerințelor, 

 formarea structurii perceptiv-motrice de formă 

 

OBIECTIVE MIJLOACE. STRATEGII TERMENE 

Elevul își va 

anunța 

răspunsurile sau 

cererile prin 

ridicarea mâinii și 

cu acordul 

educatoarei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevul va pastra 

in bune conditii 

lucrurile 

personale:rechizit

ele, 

imbracamintea 

 

-Exemplul celorlalti colegi; 

- Formulare clară a cerințelor:”stai pe scaun”, 

 “ține mâinile pe masă” nu: “fii cuminte” 

- Scurte povestiri didactice; 

-Promptitudinea recompensării din partea 

 educatoarei în cazul respectării cerinței; 

-Indiferența educatoarei în cazul 

 manifestărilor necorespunzătoare 

 (ex.  când cere ceva fără să se 

 anunțe prin ridicarea mâinii); 

- Intervenție directă din partea educatoarei 

 în cazul în care perseverează cu 

 comportamentul nedorit (îi dă un obiect 

 pe care să-l țină în mână, îi cere mâinile , 

pe care i le ține în mâinile sale cât timp se poate); 

- Atitudini pozitive din partea colegilor: 

 aplauze, aprecieri, cererea de a face parte 

 din echipa lor la joc sau în rezolvarea 

 unor sarcini didactice; 

 -Exemplul celorlalți colegi, care sunt 

 recompensați verbal în fiecare zi 

 pentru acest comportament 

17.10-04.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.-07.11 
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Elevul va 

respecta cerințele 

educatoarei     

adresate frontal 

sau individual 

Va respecta 

regulile de 

comportare în 

timpul activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va respecta 

regulile de 

comportare in 

timpul pauzelor 

 

 

 

- Scurte povestiri despre copii cu acest 

 comportament; 

- Recompense în cazul oricărei îmbunătățiri 

 a comportamentului (abțibilduri pentru 

 lucrări curate și folosite corect, afișarea 

 pe panoul de la intrarea în clasă pe un  

loc onorant etc.) 

-  Concursuri zilnice: “Banca de onoare”, 

”Cea mai ordonată ținută”, “Cel mai politicos 

 gest al zilei”etc. 

-Sarcini bine structurate, clar formulate, 

 care să nu depășească posibilitățile de  

execuție ale elevului; 

-Recompense acordate în cazul în care 

 respectă cerința(bile albe, permisiunea 

 de a se juca cu jocul preferat); 

-Exerciții de anunțare a răspunsului  

prin ridicarea mâinii (ex. ridică mâna 

 împreună cu colega din dreapta ta,  

împreună cu o mascotă); 

-Păstrarea ordinii pe masuță , ca și colega 

 din dreapta; 

- Pregătirea materialelor necesare fiecărei 

 activități, împreună ca colegii de grupă 

( elevii evaluează, pe rând la fiecare activitate, 

 și aleg cea mai ordonată măsuță). 

-Realizarea unor sarcini individuale în cazul 

 în care nu mai poate continua sarcina 

 întregului colectiv (educatoarea va avea la 

 îndemână material pentru astfel de sarcini, 

 ori sarcini folositoare pentru grupă: 

 ștergerea tablei, așezarea în ordine a unor 

 jucării, pregătirea unor materiale pentru  

activitatea viitoare etc.) 

- Organizarea de către educatoare a unor 

 jocuri de mișcare pentru consumarea  

energiei suplimentere a elevului; 

- Numirea unor responsabili zilnici pentru 

 programul pauzelor, inclusiv a I. S., care să 

 propună jocurile pentru toți colegii; 

 

 

 

 

11.11-18.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11-25.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11-02.12 

 

 

 

 

 

 

17.10-19.10 
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Educarea 

calităților atenției 

 

 

Educarea 

proceselor 

psihice 

 

 

 

 

 

 

Va recunoaște 

părțile corpului; 

orientare stânga-

dreapta; 

Va afirma net 

dominanta 

laterală; 

 

 

 

 

 

 

 

Va opera cu 

conceptul de 

culoare; 

 

 

 

 

 

 

 

Va opera cu 

conceptul de 

- Exerciții de gimnastică la începutul sau pe parcursul 

activităților mai de durată sau mai solicitante; 

Ameliorare semnificativă a comportamentului; integrare în 

colectivul clasei. 

 

Jocuri-exercițiu pentru educarea calităților 

atenției;identificarea unor preferințe pe care să se 

construiască activități care să mențină atenția progresiv 

până la 25-30 de minute; 

ex. de expunere în genul tahistoscopului a unor obiecte, 

imagini,litere, cuvinte cu și fără sens pe care să le 

reproducă; 

ex. pentru reducerea deficiențelor de discriminare vizuală, 

acustică, kinestezică; 

ex. de formare a conduitei perceptiv-motrice de spațiu în 

câmpul lexic și grafic ( pagina cărții și caietului); 

ex. de educare a memoriei spațiale, a capacității de 

reversibilitate și transpunere. 

Repere corporale: ex. de indicare la cerere a părților 

corpului propriu; ex. de indicare a părților corpului uman 

pe imagini; ex. de indicare a părților corpului partenerului; 

ex. de indicare a pozițiilor stânga-dreapta, în față-în spate, 

sus-jos a diverselor obiecte față de corpul propriu sau al 

partenerului; 

ex. care servesc procesul de lateralizare: trasări de cercuri 

de mărimi diferite, în direcții de rotație diferite, jocuri 

pentru membre, ochi sți urechi; 

ex. de mișcare pe baza de imitație: gesturi, pași de dans 

etc.; 

manipulări pe bază de comenzi verbale : plasează obiectele 

x,y,z la dreapta ta, la stânga, în față, în spate , sus, jos etc. ; 

Ex. de identificare, asociere, discriminare a culorilor; 

Ex. de clasificare, folosind drept criteriu o singură 

caracteristică-culoarea, a  obiectelor care diferă numai prin 

culoare; 

Ex. de clasificare după culoare a obiectelor care diferă prin 

mai multe caracteristici folosind două, trei sau mai multe 

culori. 

Valorificând probele aplicate s-a constituit ansamblul de 

exerciții: 

 

 

 

 

 

 

04.11-03.01 

 

 

 

 

16.01-04.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.-08.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04-15.04 
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formă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.educatorul numește și arată copilului câte un obiect de o 

anumită formă și-i cere să numească altele, cât mai multe, 

prezente în câmpul perceptiv sau absente, de forma 

respectivă (ex.nasture-rotund); 

2.se cere stabilirea de asociații simbolice gen: ușa-

dreptunghi, ceas-cerc, triunghi-acoperiș, batistă-pătrat); 

3.se cere copilului să recunoască un obiect pipăindu-l cu 

mâna și apoi să-l denumească și să-i precizeze forma; după 

ce i s-a explicat ce trebuie să facă se prezintă un număr de 

obiecte de forme și dimensiuni diferite și se introduc într-

un săculeț netransparent, de unde i se va cere să scoată și să 

denumească un obiect anume: “scoate guma de șters! Ce 

este aceasta? Ce formă are?” 

4.se cere identificarea acțională a formelor pe bază de 

incastre în variantele: a) placă de lemn în care au fost 

decupate forme semnificative: automobil, casă, scaun etc.; 

b) placă de lemn în care au fost decupate figuri geometrice; 

5. jocuri gen puzzle, cu imagini simple decupate pe linii 

drepte în doimi, pătrimi, optimi: “formați întregul cu 

ajutorul formelor”- Anexa 6 ; 

6) se cere elevilor identificarera formelor-imagini în 

variantele: lotouri cu forme semnificative, lotouri cu figuri 

geometrice, ex. de genul: se prezintă o planșă ca în anexa 3 

și se cere: să caute pe rând fiecare formă din caseta B 

printre formele din caseta A și să le arate; să reproducă pe 

rând cate o formă din caseta A indicată de educator; să 

numească fiecare figură geometrică în momentul în care 

lucrează cu aceasta. 

7.se cere discriminarea formelor folosind jocurile Logi I si 

Logi II, să enunțe asemănări și, mai ales, deosebiri. 

8.să selecteze o formă dintr-un câmp saturat de alte forme 

rezolvând o fișă ca în anexa 4 care cere să bareze sau să 

încercuiască forma prezentată pe fiecare rând în stânga; 

9.se cere să asambleze,ca în anexa 8, din figuri geometrice 

un tractor așa cum îi explică versurile: “ iau dreptunghiul 

lat, pe care/îl așez drept în picioare/ lângă el, morocănos/alt 

greptunghi îngust stă jos ș.a.m.d.; 

10. se cere să deseneze păstrând ordinea dată Anexa 9, 

fig.1, apoi să citească fiecare rând: cerc mare,cerc mic 

etc.(rândul 1) ș.a.m.d. 

 

 

 

 

 

18.04-20.05 
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Evaluare  finala 

20.05-27.05 

 

 

 

 

11.  se confecționează din carton un dreptunghi având 

triunghiul din jumătatea inferioară hașurat(fi și un triunghi 

identic cu cel din figura 2; i se va explica: “aici este un 

desen din care lipsește o bucată ( se arată spațiul hașurat), 

iar aceasta este partea care lipsește( se prezintă cartonașul) 

și se așează pe masă, în poziție inversă față de cea din 

figura 6°; i se cere să pună bucata la loc; după același 

procedeu se poate continua folosind desenele din figura1. 

12. i se cere să completeze tabloul din dreapta( Anexa 10) 

cu piesele din stânga, respectând succesiunea formelor, 

culorilor și grosimea; 

13. i se cere să deseneze toate triunghiurile în cercul 

albastru și toate figurile geometrice mici în cercul verde și 

să motiveze(Anexa 11): “așez aici (1) această piesă pentru 

că este și triunghi și piesă mică (intersecția)”. 

14. i se cere să formeze perechi folosind variantele: mare-

mic, gros-subțire, cerc-pătrat, triunghi-dreptunghi, albastru-

galben, roșu-albastru. 

Evaluare:discuție a membrilor echipei de intervenție asupra 

comportamentului actual al copilului; sublinierea de către 

psihopedagog a nevoii de a se menține exigențele în ceea 

ce privește comportamentul; reproducerea figurilor 

geometrice, execuția unor semne grafice, citirea unor litere 

mari de tipar. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3240 
 

  

PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

                                                                                                                                                            Bonda 

Dorina 

                 Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Cluj-Napoca 

 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

            Numele şi prenumele copilului/elevului: D.A 

            Data naşterii: ……………….  

            Domiciliul:.......................... 

            Unitatea de învăţământ la care este înscris: Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Cluj-

Napoca 

            Cadru didactic : Bonda Dorina 

            Perioada: an școlar 2019-2020 

            Tipul intervenţiei: de integrare cu curriculum profund adaptat 

             Mijloace utilizate ca punct de plecare în elaborarea programului:  

- teste iniţiale la limba română şi matematică,  

- programa şcolară pentru clasa pregătitoare 

- planificarea calendaristică la limba română şi matematică 

- curriculum adaptat al clasei pregătitoare la limba română şi matematică 

- recomandarea medicului specialist  

- observarea elevului în mediul școlar 

- discuții cu membrii comisiei de intervenție 

 

2. INFORMAŢII EDUCAŢIONALE: 

COMPETENŢE DIFICULTĂŢI CAUZELE 

DIFICULTĂȚILOR 

ȘCOLARE 

-stabilește contact vizual; întoarce 

capul la apelul numelui; 

-răspunde adecvat la instrucțiuni de 

bază integrate în recuperare, 

Sesizează stimuli tactili 

Răspunde la stimulii vizuali integrați 

în programul terapeutic 

Îndeplinește instrucțiuni condiționate 

(dacă, atunci) 

Înțelege un mesaj simplu rostit 

Comunicarea prin receptarea de 

Capacitate mnezică redusă 

Tipul memoriei: mecanică 

Atenție instabilă, concentrare 

deficitară; 

Lipsă de control a voinței; 

Limbajul și comunicarea: carențe 

în interacțiunea socială;  

Vocabular slab dezvoltat; 

Întârzierea limbajului expresiv; 

Dificultăți de pronunție; 

Nivelul dezvoltării 

Diagnostic medical:  

 

Dificultăți de învățare 

Tulburare cu deficit de 

atenție/hiperactivitate 

Tulburare de 

coordonare motorie 

Întârziere în achiziția 

limbajului expresiv 
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mesaje/imagini/desene este des 

folosită în programul de recuperare 

la care copilul răspunde 

Folosește cartonașe având un 

repertoriu de 50 de itemi pe care îi 

poate numi  

Relaționează cu persoanele din jur 

 

 

-participă la activități scurte;  

-asociază formele geometrice cu 

desenul; 

-asociază unele obiecte în funcție de 

formă și culoare; 

-ordonează litere de tipar pentru a 

obține cuvinte date, cu sprijin; 

-rezolvă incastre; 

 

Înțelege un mesaj simplu rostit 

-recunoaște, denumește unele 

obiecte; 

Cunoaște schema corporală, facială; 

Indică, denumește, deosebește 

culorile; 

Numără singur; 

Recunoaște simboluri: cifre, litere; 

psihomotricității: gestul graphic 

– 5 ani; 

Trăsături de temperament: 

hiperkinezie, dezinteres; 

Socializare deficitară, stereotipii 

motorii; 

Reactivitate emoțională 

deficitară; 

Imaturitate socio-afectivă,  

Capacitate de adaptare 

emoțională la context de viață 

sub nivelul vârstei cronologice; 

Deprinderi de autoservire partial 

însușite  

Rezistența la effort redusă; 

Prezența stereotipiilor motorii; 

Carențe în relaționarea socială, 

preferă jocul solitar; 

Percepția: discriminare auditivă a 

sunetelor deficitară; 

Motricitate: neîndemânatic, lipsa 

preciziei, probleme de echilibru 

și de coordonare; 

 

 

 

3. DOMENII DE INTERVENŢIE:  

a. cognitiv; 

b .psiho-comportamental; 

 

4. OBIECTIVE CADRU ALE ACTIVITĂȚII CORECTIV-INTEGRATIVE 

 

Valorificarea  potenţialului intelectual, emoţional şi aptitudinal al copilului 

Integrarea optimă a elevului în clasă/școală/comunitate 

Formarea autonomiei personale și sociale 

 

5. CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII: Conținuturi specifice clasei  pregătitoare - CLR, MEM  (anexa) 
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6. METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

 

- evaluarea orală şi scrisă; 

- analiza produselor activităţii; 

- observaţia directă şi indirectă; 

- munca independentă; 

- fișa de lucru; 

 

7. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE: 

PERIOADA :  ianuarie 2020 

OBIECTIVE SPECIFICE 

ACTIVITĂȚII 

CORECTIV-

INTEGRATIVE 

ACTIVITĂȚI CORECTIV-

INTEGRATIVE/STIMULARE COGNITIVĂ 

OBSERVAȚII 

Dezvoltarea deprinderilor 

de exprimare orală 

 

Exerciţii de respiraţie – Baloane de săpun; 

Acte de vorbire: a saluta,  

Exersarea formulelor de salut în diferite momente ale 

zilei 

 

 

Dezvoltarea deprinderilor 

de citit 

 

Recunoașterea prenumelui propriu; 

Exerciții de analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor; 

Formarea unor cuvinte din litere date; 

 

 

Dezvoltarea deprinderilor 

de scriere corectă 

 

Exersarea muşchilor mâinii – jocul cu mingea 

terapeutică 

Scrierea literelor mari şi mici de tipar, ale alfabetului; 

Scrierea  prenumelui;  

 

Dezvoltarea deprinderilor 

de utilizare a numerelor 

 

Exerciții  scriere și ordonare a numerelor în 

concentrul 0 – 10; 

Jocuri cu numere; 

 

 

 

Dezvoltarea deprinderilor 

de rezolvare a problemelor 

-  
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PERIOADA :  februarie 2020 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

ACTIVITĂȚII CORECTIV-

INTEGRATIVE 

ACTIVITĂȚI CORECTIV-

INTEGRATIVE/STIMULARE COGNITIVĂ 

OBSERVAȚII 

Dezvoltarea deprinderilor de 

exprimare orală 

 

Exerciţii de respiraţie - Facem liniște -  ssst 

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta; 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

citit 

 

Exerciții de recunoaștere a unor litere indicate; 

Asocierea unor cuvinte scurte cu imaginea; 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

scriere corectă 

 

Exersarea muşchilor mâinii – jocul cu mingea 

terapeutică 

Exerciții de scriere a literelor; 

Exerciții de transcriere scurte; 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

utilizare a numerelor 

 

Exerciții  scriere și ordonare a numerelor în 

concentrul 0 – 10; 

Jocuri cu numere – Ce număr lipsește? 

  

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

rezolvare a problemelor 

 

Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, 

desene sau reprezentări simbolice; 

 

 

Dezvoltarea abilităților  

psiho-comportamentale 

Eu şi ceilalţi 

Identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre 

sine şi ceilalţi; 

Formularea unei opinii referitoare la un personaj  / 

o întâmplare  / un mod de comportament etc.; 

Identificarea și interpretarea unor emoții 

 

 

 

 

Dezvoltarea abilităților  

psiho-comportamentale 

„Cine sunt eu ?” 

Informarea cu date referitoare la propria persoana 

dupa parametrii: inaltime, greutate, culoarea ochilor/ 

parului; 

Realizarea autoportretului. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 

ACTIVITĂȚII CORECTIV-

INTEGRATIVE 

ACTIVITĂȚI CORECTIV-

INTEGRATIVE/STIMULARE COGNITIVĂ 

OBSERVAȚII 

Dezvoltarea deprinderilor de 

exprimare orală 

 

Exerciţii de respiraţie – Baloane de săpun; 

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula 

o rugăminte; 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

citit 

 

Așezarea unor imagini în ordinea cronologică a 

întâmplărilor; 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

scriere corectă 

 

Exersarea muşchilor mâinii – jocul cu mingea 

terapeutică 

Completarea unor cuvinte lacunare cu litera 

potrivită 

 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

utilizare a numerelor 

 

Jocuri cu numere – Care e mai mare?  

Dezvoltarea deprinderilor de 

rezolvare a problemelor 

 

Rezolvarea unor probleme cu material concret  

Dezvoltarea abilităților  

psiho-comportamentale 

Cum îmi organizez timpul? 

Stabilirea unui program zilnic respectând 

alternanța efort-relaxare 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

ACTIVITĂȚII CORECTIV-

INTEGRATIVE 

 ACTIVITĂȚI CORECTIV-

INTEGRATIVE/STIMULARE COGNITIVĂ 

OBSERVAȚII 

Dezvoltarea deprinderilor de 

exprimare orală 

 

Exerciţii de respiraţie – Moara; 

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula 

o rugăminte; 

Exerciții de comunicare utilizând formule de 

adresare potrivite; 

Exerciții de povestire prin ordonarea imaginilor și 

alcătuirea de propoziții corespunzătoare 

 

PERIOADA:martie 2020 

PERIOADA :  aprilie 2020 
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Dezvoltarea deprinderilor de 

citit 

 

  

Dezvoltarea deprinderilor de 

scriere corectă 

 

Exersarea muşchilor mâinii – jocul cu mingea 

terapeutică 

 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

utilizare a numerelor 

 

  

Dezvoltarea deprinderilor de 

rezolvare a problemelor 

 

Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete;  

Dezvoltarea abilităților  

psiho-comportamentale 

Cum învăț?  

Reguli pentru învățare eficientă. Memorarea.  

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

ACTIVITĂȚII CORECTIV-

INTEGRATIVE 

 

ACTIVITĂȚI CORECTIV-

INTEGRATIVE/STIMULARE COGNITIVĂ 

 

 

OBSERVAȚII 

Dezvoltarea deprinderilor de 

exprimare orală 

 

Exerciţii de respiraţie: Baloane de săpun 

Exerciții de articulare corectă 

Exerciții de dicţie, de emisie corectă;  

Acordarea de semnificații pentru cuvinte uzuale, 

Exerciții de exprimare propozițională 

 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

citit 

 

  

Dezvoltarea deprinderilor de 

scriere corectă 

 

Exerciții de transcriere, scriere a unor semne 

grafice, litere, cuvinte scurte; 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

utilizare a numerelor 

 

  

Dezvoltarea deprinderilor de 

rezolvare a problemelor 

 

Exerciții de rezolvare a unor probleme cu material 

concret; 

 

PERIOADA :  mai 2020 
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Dezvoltarea abilităților  

psiho-comportamentale 

Înțelegerea propriilor emoții și învățarea unor 

strategii de a face față emoțiilor negative; 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

ACTIVITĂȚII CORECTIV-

INTEGRATIVE 

 

ACTIVITĂȚI CORECTIV-

INTEGRATIVE/STIMULARE COGNITIVĂ 

 

 

OBSERVAȚII 

Dezvoltarea deprinderilor de 

exprimare orală 

 

Exerciţii de respiraţie -  

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula 

o cerere; 

Exersarea auzului fonematic 

 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

citit 

 

  

Dezvoltarea deprinderilor de 

scriere corectă 

 

Exerciții de transcriere, scriere trasare a unor 

elemente grafice, litere, cifre. 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

utilizare a numerelor 

 

Exerciții de adunare și scădere în concentrul 0-10, 

cu support concret; 

 

Dezvoltarea deprinderilor de 

rezolvare a problemelor 

 

Exerciții de rezolvare a unor probleme cu operația 

de adunare/scădere, cu material concret; 

 

Dezvoltarea abilităților  

psiho-comportamentale 

 

 

 

 

 

 

PERIOADA :  iunie 2020 
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PLAN  DE  INTERVENȚIE  PERSONALIZAT 

 

Numele și prenumele elevului:  N.G 

Clasa: a VII-a  Școala Gimnazială,Comuna Şotrile 

Disciplina de studiu: Limba şi literatura română 

Profesor: Dobrescu Maria  

Perioada intervenției: decembrie 2020 

Rezultatele obținute de elev în urma testării inițiale/ ultimei evaluări sumative  

Punctaj final: 5,80 

Punctaj detaliat pentru fiecare obiectiv vizat: 

 

Obiectivul vizat  O 1: Înțelegerea 

textului. 

O 2: Categorii 

morfosintactice,  

mijloacele 

vocabularului, 

categoriile 

semantice studiate, a 

ortografiei și 

punctuației 

O 3: Scrierea 

imaginativă 

O 4: Redactarea 

Punctaj 12 19 25 8 

+10 p oficiu 

Elementele intervenției personalizate: 

 

Problema 

identificată (Ce 

nu poate face 

elevul?) 

Obiective* 

stabilite în urma 

problemei 

identificate 

Strategii de 

intervenție 

(procedee, 

tehnici, metode, 

mijloace) 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progresului 

elevului 

Monitorizarea 

progresului 

elevului** 

Nu a identificat 

verbele la modul 

condiţional –

optativ dintr-un 

text dat. 

Nu a folosit corect 

semnele de 

punctuaţie şi a 

făcut câteva 

greşeli de 

ortografie într-un 

text narativ 

Exerciții de 

recunoaştere a 

modurilor verbale. 

Exerciţii 

Fişe de recuperare 

Jocul 

Cunoaște o parte 

din modurile 

verbale, 

recunoaşte în 

mare parte 

timpurile. 

P 
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alcătuit de el. 

Nu a folosit indici 

de timp. 

Exerciții de 

recunoaștere a 

indicilor de timp 

dintr-un text dat. 

Exerciţii 

Fişe de recuperare 

Recunoaşte indicii 

spaţiali şi îi 

foloseşte în 

scrierea 

imaginativă. 

P 

Nu a inserat o 

secvenţă 

descriptivă în 

textul narativ scris 

de el. 

Recunoaşterea unor 

tipare textuale 

dintr-un text dat. 

Exerciţii pe texte 

la prima vedere. 

Recunoaşte 

tiparele textule 

narative şi 

dialogate. 

P 

 *Pentru fiecare problemă identificată se pot formula unul sau mai multe obiective. 

**Se notează P (progres), C (constant),  R (regres), pentru fiecare din criteriile minimale de apreciere a 

progresului elevului.  
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                                                 PLAN DE INTERVENŢIE  PERSONALIZATĂ 

Prof. Mariana Blavenstein 

Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare  

 

Numele  şi prenumele :  K.B.C. 

Clasa : a IVa E 

Anul şcolar :  

Diagnostic : sindrom dislexico – disgrafic 

Comportament cognitiv: 

- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, tulburări semantice 

accentuate dificultăţi de analiză şi sinteză fonematică ; 

- matematică: dificultăţi de efectuare a operaţiilor de adunare cu trecere peste ordin. 

Autonomie personală şi socială : 

- aria de autoservire: schema corporală este realizată, deprinderi de igienă personală şi de păstrare a 

sănătăţii sunt dezvoltate ; 

- aria de socializare: conduite şi atitudini dominate de infantilism afectiv şi stări de afectivitate 

contradictorii, posibilităţi bune pentru dezvoltarea atitudinilor de relaţionare; 

Psihomotricitatea : dificultăţi de orientare, organizare şi structurare spaţială şi temporală. 

Instrumente folosite în evaluare: testul de motricitate generală Ozeretski, Matricile Progresive Raven 

Color, probe pentru cunoaşterea vârstei psihologice a limbajului, probe curriculare, chestionare pentru 

familie, convorbire individuală şi în grup, obesrvaţia spontană şi dirijată. 

Diagnostic psihologic: - întârziere în apariţia şi dezvoltarea limbajului, stări de discordanţă afectiv- 

relaţională 

                                     -psihopedagogic: prezintă nevoia de afecţiune, de intregrare, de modele socio-

umane şi de sprijin permanent din partea celorlalţi. 

                                     -pedagogic: adaptare inferioară la cerinţele programelor scolare. 

Capacităţi-competente-abilităţi-lacune-nevoi: capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin 

imitaţie, ---- posibilitati de comunicare orală, gestuală, expresivă;  

- identifică cu uşurinţa situaţiile sociale care pot să-i aducă beneficii; 

- toleranţă scăzută la frustrare; 

- nevoie de identificare; 

- nonconformism; 

- relaţionare încordată, carenţe afective şi lipsa unor repere morale; 

- nevoie de valorizare şi recunoaştere socială; 

- slaba coordonare psihomotrica. 

Domeniul de intervenţie :comunicare / limbaj 

Scopul :efectuarea unor exerciţii accesibile şi în ritm propriu în cadrul orelor de terapie a 

tulburărilor de limbaj pentru îmbogăţirea limbajului, dezvoltarea abilităţilor lexico-grafice.   

Declanşarea actvităţii : oct. 2019 

Durata programului :anul şcolar 2019- 2020 
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ARIA DE 

INTERVENŢIE 

Activităţi propuse 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONALE 

Elevul va fi capabil : 

RESURSE ŞI 

MIJLOACE DE 

REALIZARE 

         AFECTIV 

 

MOTIVAŢIONAL 

 

- să îşi stăpânească pornirile de a trece 

repede la acţiune, fără a asculta ce i se 

spune; 

- să respecte cerinţele activităţii din 

cabinet; 

- să interacţioneze pozitiv cu colegii şi 

profesorii. 

- întărirea pozitivă (lauda, 

încurajarea permanentă); 

- convingerea în a accepta sarcina; 

 

 

 

 

LIMBAJ ŞI 

COMUNICARE 

Etapa literei (sunt vizate planurile 

fonetico-auditiv şi grafo-fonetic) 

-să recunoască şi să identifice 

grafemele fie individual, fie în grupuri; 

 

Etapa silabei 

-să recunoască fonemul în grafemul 

din fişă; 

-să înţeleagă semnificaţia structurii 

silabice; 

 

Etapa cuvântului 

-să descompună cuvântul în silabe; 

- să compună silabele în cuvânt; 

- să recunoscă şi să reproducă 

cuvântul; 

- să citească cuvântul; 

 

- să înţeleagă sensul cuvintelor; 

 

Etapa propoziţiei 

- să recunoască cuvintele care 

alcătuiesc propoziţia; 

- să compună şi să descompună 

propoziţii în cuvinte; 

- întelegerea sensului cuvintelor; 

Etapa textelor mici 

- exerciţii specifice de analiză 

grafică, de asociere a literei, de 

citire si scriere a literei precedată 

de o vocală; exerciţii de numire a 

literei într-un cuvânt; exerciţii de 

găsire a literei în cuvinte date; 

indicarea poziţiei literei în cuvânt; 

- găseşte litera cerută în cuvinte 

date; 

- fişe de lucru, exerciţii de 

compunere şi descompunere a 

silabelor şi de recunoaştere a 

fiecărei componente; 

- exerciţii cu silabe directe şi 

inverse (consoană + vocală); 

- exerciţii de citire; 

- exerciţii de recunoaştere şi 

reproducere a cuvîntului, exerciţii 

de analiză şi sinteză fonematică a 

cuvintelor, exerciţii de copiere şi 

dictare de cuvinte, exerciţii de 

despărţire în silabe; 

- exerciţii structurate cu partea 

iniţială sau finală a cuvântului 

constantă; 

- găseşte şi citeşte cuvintele în 

text; 
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- să recunoască propoziţiile dintr-un 

text; 

- să identifice semnificaţia unui text; 

- să citească in ritm propriu un text 

nou de mică intindere; 

- să desprindă informaţii din textul 

citit; 

- să utilizeze sensul cuvintelor noi in 

enunturi proprii. 

 

- explicatia; 

- exerciţii de recunoaşterea a 

numărului de cuvinte din 

propoziţii; 

- exerciţii de formulare a unor 

propoziţii pornind de la un cuvânt 

dat; 

- exerciţii de citire; 

- explicaţia 

 

 

În cadrul terapiei dislexiei-disgrafiei se au în vedere obiectivele comune, precum: 

- recunoaşterea direcţiei în grafie şi lexie; 

- identificarea ordinii cronologice şi spaţiale; 

- identificarea fonemelor şi grafemelor în ordine alfabetică şi aleatorie; 

- identificarea fonemelor şi grafemelor în cadrul unui amsamblu structurat; 

- abilitatea de a identifica fonemele şi grafemele; 

- abilitatea de ordonare a grafemelor şi fonemelor; 

- abilitatea de memorare lexică şi grafică. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

(PIP SEMESTRUL I) 

                                               

                                                                    Pop Mihaela   

                                                                    Gradinița cu P.P:Nr.12, Bistrita 

 

Informații generale 

Numele şi prenumele beneficiarului …….. 

Data şi locul naşterii: …………………… 

Domiciliul…Bistrita………….. 

Gradinița cu program prelungit Nr. 12      Bistrita 

Grupa mică(Nivel I) 

Certificat de orientare școlară și profesională nr.............din ..................................... 

 Echipa de lucru/profesor:  POP MIHAELA 

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe):: tulburări 

din spectrul autist 

Perioada de valabilitate a PIP-ului:  semestrul I 

Priorităţi pentru perioada – semestrul II : dezvoltarea competențelor specifice 1.3.3, 1.3.4., 2.2.2, 

3.3.1,  4.2.3,  ...din programa adaptată 

Structura programului de intervenţie personalizat                                       

                                                      

Competenţe 

specifice 

 

Categorii de activități/ 

Conţinuturi 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 
DEZVOLTAREA FIZICĂ, 

A SĂNĂTĂŢII ŞI 

IGIENEI PERSONALE 

1.3.3. Însușirea 

abilităţilor de 

autoprotecţie faţă de 

obiecte şi situaţii 

periculoase  

 

1.3.4. Utilizarea 

unor reguli de 

securitate fizică 

personală 

 

 

 

 
DEZVOLTAREA SOCIO-

EMOȚIONALĂ 

DLC, DOS- povești, 

povestiri, cu suport 

ilustrativ; 

ALA- jocuri de rol 

vizite tematice 

 

 

 

DLC, DOS- povești, 

povestiri, cu suport 

ilustrativ; 

ALA- jocuri de rol 

ADP- activități 

specifice ale Întâlnirii 

de dimineață 

 

 

 

 

explicaţia 

conversaţia 

demonstrația 

exerciţiul 

jocul 

fișe de lucru 

adaptate 

 

conversaţia 

explicația 

exercițiul 

jocul 

 fişe de lucru 

adaptate 

  

 

 

 

 

conversaţia 

explicația 

demonstrația 

- Identifică, în imagini, 

situațiile periculoase;  

- Comunică dacă a fost 

lovit; 

 

 

 

 

-Identifică regulile, cu 

ajutorul imaginilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 

Analiza 

produselor 

activității 

 

 

 

Chestionare 

orală 

Analiza 

produselor 

activității 

Aprecieri  

verbale 
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2.2.2. Însușirea și 

respectarea 

regulilor; 

înțelegerea efectelor 

acestora în planul 

relațiilor sociale în 

contexte familiare 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITĂȚI ȘI 

ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE 

3.3.1.Manifestarea 

creativității în 

activităț diverse 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA 

LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI A 

PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

4.2.3. Exersarea și 

extinderea 

progresivă a 

vocabularului 

 

ADP- activități 

specifice ale Întâlnirii 

de dimineață 

 

 

ALA- jocuri de rol 

ALA- jocuri de 

mișcare, jocuri în aer 

liber 

  

 

 

 

 

DLC- povești, 

povestiri, joc didactic 

DOS- activități 

practice, activități 

practic- gospodărești 

DEC- desene, picturi, 

modelaj, jocuri cu text 

și cânt 

ALA- jocuri de rol 

 

 

 

 

 

 

DLC, DOS – povești, 

povestiri, jocuri 

didactice 

DȘ- observări, lecturi 

după imagini, 

convorbiri, jocuri 

exercițiul 

jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

exerciţiul  

explicația 

demonstrația 

jocul 

 

 

 

 

-Recunoaște regulile 

grupei și le respectă , pe 

parcursul diverselor 

activități; 

- Își adaptează 

comportamentul, în 

funcție de cerințele 

grupului 

-Se implică în jocuri de 

rol și aplica regulile 

însușite; 

 

 

 

- Se transpune în 

personajele preferate; 

- Utilizează limbajul 

verbal și pe cel non- 

verbal pentru a 

transmite mesaje; 

- Inventează jocuri de 

rol; 

 

 

 

 

 

-Se exprimă în 

propoziții simple, 

logice; 

-Expune verbal 

experiențele gustative, 

olfactive, tactile, 

utilizând cuvinte 

adecvate 

- Adresează întrebări 

 

Chestionare 

orală 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 

Analiza 

produselor 

activității 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 

Analiza 

produselor 

activității 

Aprecieri  

verbale 
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didactice 

 

Activități pliate pe 

toate domeniile 

experiențiale 

pentru a descoperi 

lucruri necunoscute 

 

Portofoliul 

personal 

Fișe pentru 

evaluarea 

sumativă 

Fișa pentru 

aprecierea 

progresului 

individual al 

copilulu 

 

Rolul şi modul de implicare al părinţilor în program. 

Exemplu 1: Responsabilizarea părinţilor/tutorelui legal prin consiliere. Bunica, tutorele legal al elevului, 

va primi sarcini precise privind modul de comunicare, de implicare în program şi vor asigura un sprijin 

minim în evoluţia copilului.  Progresele vizibile înregistrate vor  încuraja familia în a oferi un suport 

afectiv ridicat copilului. 

Exemplu 2: Mama va tine legătura cu specialiștii care lucrează cu copilul și îi va informa despre 

schimbările de rutină, dacă acestea apar, pentru armonizarea demersului didactic, în sensul eliminării 

stresului determinat de aceste schimbări asupra copilului. 
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PLAN  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

profesor învățământ preșcolar Berteșteanu Adriana 

GPP „Dumbrava Minunată” Slobozia, județul Ialomița 

 

 

Numele si prenumele elevului: M.N. 

Data  nasterii: 25.X.2014 

Data diagnosticarii : 23.02.2019 

Domiciliul:  județul Ialomița  

Gradiniţa/Grupa: Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Slobozia 

Educatoare: Prof. Berteșteanu Adriana 

 Data aplicarii:semestrul I, an școlar 2019-2020 

Psihodiagnostic:   

• retard psihic  

• exprimare orală greoaie și defectuoasă 

• tulburări de comportament 

• dificultăți în perceperea componentelor spațiale și temporale. 

Starea de sănătate: relativ bună, îmbolnăvire frecventă a căilor respiratorii 

Echipa de intervenție: educatoare, psiholog, asistent maternal 

Domeniul de intrvenție: educațional 

Informații educaționale: 

Comportament cognitiv: 

-copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzătoare vârstei și nu are capacitatea 

de a observa sistematic; 

-volumul limbajului este sărac, se exprimă greoi, are tulburări de pronunție; 

-gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive; 

-atenția este slab dezvoltată. 

Comportament psihomotric: 

-dezvoltare fizică corespunzatoare vârstei; 

-cunoaște schema corporală; 

-întâmpină dificultăți în orientarea spațială; 

-are deprinderi de igienă personală și colectivă bine formate. 

Relații sociale: 

-este politicos cu personalul grădiniței; 

-este un copil institutionalizat, foarte apropiat de asistentul maternal, mama; 

-are uneori crize de nesiguranță; 

-este sociabil, colaboreaza cu colegii de grupă. 

Obiective pe termen lung: 

-ameliorarea pronunției și dezvoltarea exprimării orale; 

-dezvoltarea operațiilor gândirii și a calității acesteia; 

-recuperarea lacunelor datorate handicapului ușor de care suferă; 

-exersarea capacității de orientare spațială și temporală; 

-educarea comportamentului civilizat. 

Domenii de intervenție recomandate: Limbaj și comunicare, Cogntiv, Psihomotor 
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Structura programului de intervenție personalizat  

Limbă și

comunicare 

Obiective Metode și mijloace de 

realizare 

Perioada 

de         

timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Să recunoască toți copii din 

grupă; 

Să cunoască numele tuturor 

copiilor, al doamnei 

educatoare; 

Jocul „Deschide urechea 

bine”; 

Exerciții de pronunție și 

dezvoltare a auzului 

fonematic; 

 

periodic 

Identifică si 

numește toți 

copiii; 

Orale’ 

Incurajarea și 

stimularea 

Sa recunoasca vecinătățile 

sălii de clasă; 

Să numească grupele vecine; 

Vizită în grădiniță și la 

celelalte grupe vecine; 

Dialogul; 

2-3 zile Identifică și 

numește locurile 

cerute; 

Deplasare prin 

grădiniță 

Să recunoască anotimpul, 

caracteristicile specifice; 

Să denumească culorile 

caracteristice; 

Exerciții de exprimare 

corectă a obiectelor și 

lucrurilor din imaginea data 

și identificare a culorilor si 

obiectelor; 

 

( 4 săpt) 

Exprimă corect 

denumirea 

obiectelor și 

lucrurilor cerute, 

singur sau cu 

ajutor; 

Aprecieri 

verbale 

Sa recunoasca părți 

componente ale corpului 

omenesc; 

Să denumească părțile 

componente ale corpului 

omenesc, simțurile; 

Exercitiile de identificare a 

părților corpului omenesc și 

de exprimare corectă; 

(4 săpt) Exprimă singur 

sau cu ajutor; 

Arată singur sau 

cu ajutor; 

Aprecieri 

stimulatoare. 

Să numească membrii 

familiei sale; 

Să cunoască puține 

informații despre fiecare 

membru; 

Joc de rol „De-a mama și de-

a tata”, „De-a frații”, „De-a 

bunicii” etc. 

Exerciții de dezvotare a 

vocabularului; 

 

periodic 

Identifică 

membrii familiei, 

îi numește singur 

din fotografii; 

Aprecieri 

verbale, 

acordarea de 

stimulente 

Să recunoască ocupațiile 

oamenilor; 

Să denumească meseriile 

oamenilor; 

Jocul „Să-mi povestești 

despre meserii”, „Să faci și 

tu ca el”; 

Exerciții de exprimare 

corectă; 

noiembrie 

 

Numește și imită 

singur sau cu 

ajutor meseriile; 

Aprecieri 

verbale și 

stimulente 

Să recunoască animale 

păsări, să le denumească; 

Jocul „Ograda cu păsări”, 

„Ferma de animale”, 

„Animalele pădurii”. 

Exerciții de exprimare 

corectă. 

octombrie 

decembrie 

 

 

periodic 

Recunoaște și 

denumește singur 

sau cu ajutor; 

Incurajări, 

stimulente; 

Așază silueta 

unui animal la 

locul potrivit; 
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Domeniul cognitiv 

 

Să numere corect crescător 

1-5; 

 

Jocul „Coșul cu jucării” 

Exerciții de numărare 

 Numără cu ajutor 

jucăriile din coș 

Aprecieri 

verbale 

acordarea de 

stimulente; 

Să observe plantele din 

imagini ; 

Să recunoască plantele 

cerute; 

Jocul „Grădina cu flori”, 

“Grădina cu legume” 

Exerciții de identificare și 

recunoaștere; 

octombrie 

noiembrie 

Observă, 

recunoaște și 

numește cu ajutor 

câteva legume; 

Incurajări 

verbale, 

primește bulina 

în piept; 

Să aranjeze figurile 

geometrice; 

Să recunoască forma 

geometrica cerută sau 

culoarea; 

Jocul „Foc și apă” 

„Găsește triunghiul colorat!” 

Exerciții de corecție a 

pronunției; 

decembrie 

 

periodic 

Găsește și 

numește figura 

cerută singur sau 

cu ajutor 

Aprecieri 

verbale; 

Să învețe o poezie de  iarnă; „Iarna” 

Exerciții de memorare; 

decembrie Repetă după 

educatoare, după 

părinte, spune 

singur sau cu 

ajutor; 

Participarea 

activă la 

serbare; 

Să asculte, să cânte  cântece  

de toamnă; 

Activitate practică: 

“Ascultăm și cântăm ” 

noiembrie Invață să cânte 

împreună cu 

ceilalți copii; 

Incurajări 

verbale; 

Să observe și să cunoască 

mijloacele de transport; 

“Cu ce călătorim?” 

Dialogul 

Explicația 

 

decembrie Observă, atinge și 

denumește 

jucăriile singur 

sau cu ajutor; 

Incurajări 

verbale; 

Să participe la o activitate în 

clasă, în mod direct; 

“Și eu vreau să fiu lăudat”-

joc 

decembrie  Aprecieri 

verbale; 

 

Domeniul psihomotric 

 

Să recunoască componentele 

spațiale și să se orienteze 

adecvat; 

Exerciții și locuri de mișcare 

ce vizează: 

a)direcția:înainte/înapoi 

sus/jos; stânga/dreapta 

b)distanța: aproape/departe 

c) pozițiile față de obiecte: 

lângă, pe sub. 

Jocuri de căutare a unor 

obiecte așezate în diferite 

poziții spațiale; 

Rezolvarea unor fișe cu 

sarcini de orientare spațială. 

4 săpt Corectitudinea și 

rapiditatea 

reacțiilor la 

comenzi; 

-identificarea și 

precizarea corectă 

a pozițiilor 

spațiale ale 

obiectelor folosite 

în joc; 

-recunoașterea și 

denumirea unor 

Observarea 

comportamentu- 

lui; 

Chestionarea 

orală pentru 

conștientizarea 

pozițiilor 

spațiale; 

Aprecieri 

stimulative; 

Întreceri 
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poziții spațiale ale 

obiectelor din 

imagini. 

Analiza 

produselor 

activitatii 

(modul de 

rezolvare a 

fișelor) 

Să perceapa componentele 

temporale care vizează ritmul 

miscărilor; 

Exerciții efectuate pe loc și 

în deplasare cu respectarea 

duratei, tempoului, 

intensității; 

Exerciții și jocuri de mișcare 

cu utilizarea onomatopeelor 

și a versurilor ritmate: 

”Cioc-boc, treci la loc”, 

“Unu-doi, unu-doi/Faceți 

toți la fel ca noi!” 

4 săpt Răspunde corect 

motric la 

următoarele 

comenzi: “Mergi 

cât durează 

melodia”, 

“Aleargă mai 

repede”, “Pășește 

mai rar”, “Mergi 

ușor pe vârfuri”, 

“Bate pasul”; 

Execută mișcări 

la ritmul indicat; 

Analiza modului 

cum respectă 

durata, tempoul, 

intensitatea în 

timpul 

executării 

mișcărilor; 

Aprecieri 

verbale; 

Încurajări, 

stimulente. 
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PROGRAM  DE  INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Ureche Adela Cosmina 

Grădiniţa cu Program Prelungit Sângeorz-Bai 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE PREŞCOLARULUI:   I.T 

DATA NAŞTERII: 7.X.2016 

GRUPA:  MICĂ 

ANUL ŞCOLAR: 2019-2020 

DIAGNOSTICUL PEDAGOGIC: -Dificultăţi de comunicare 

 -Dificultăţi de adaptare  

-Tulburări de psihomotricitate şi schemă corporală 

 

ECHIPA DE INTERVENŢIE:  Educatoarea, profesorul consilier şi logopedul 

SCOPUL (COMPORTAMENTUL ŢINTĂ/REZULTATUL AŞTEPTAT) 

Efectuarea unei game variate de exerciţii prin intermediul unor acţiuni simple,accesibile şi în ritm 

propriu atât la grupă cât şi individual în cadrul orelor de terapie pentru dezvoltarea 

limbajului,dezvoltarea înţelegerii şi atitudinilor pozitive de relaţionare în grup, dezvoltarea 

psihomoticităţii. 

 

OBIECTIVE  PE TERMEN SCURT: 

1.Formarea abilităţilor de înţelegere.  

2.Dezvoltarea capacităţii de a verbaliza întâmplările trăite şi cunoştinţele însuşite. 

3. Ascultarea şi înţelegerea mesajelor orale scurte exprimate de educatoare. 

4.Creşterea cpacităţii de adaptare la cerinţele grădiniţei. 

 

  OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU: 

1.Îmbunătăirea nivelului de dezvoltare motrică. 

2.Dezvoltarea exprimării orale,întelegerea mesajului transmis. 

3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare. 

4.Educarea trăsăturilor pozitive de vointă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă 

de ceilalţi. 

5.Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu  adulţii. 

6.Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată 

 

DURATA PROGRAMULUI:  1. X .2020 - 1 .VI. 2021 

DOMENIUL/DOMENII DE INTERVENŢIE: Domeniul Limbă şi Comunicare 

Domeniul Psihomotric 

Domeniul Om si Societate 
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DATA ELABORĂRII PIP: 1 octombrie 2020 

DATA REVIZUIRII PIP: 8 februarie 2021 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR: 

- texte scurte ce reprezintă diferite povestioare despre: anotimpuri, personaje din poveşti; 

- poveşti ilustrate; 

 -poezii scurte; 

-cântece; 

-imagini despre anotimpuri şi despre activităţile specifice fiecărui anotimp; 

- fişe de lucru; 

 -jetoane cu imagini; 

-cd –uri. 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operaţional 

Strategii de 

terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluarea şi aprecierea 

evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

1. Testarea şi evaluarea 

complexă 

- Să denumească şi să 

identifice unele imagini, 

obiecte, executarea unor 

comenzi transmise pe cale 

verbală, mimică, gest; 

- Să pronunţe  silabe, cuvinte 

cu voce şoptită, voce de 

comunicare obişnuită sau 

stridentă; 

 

- jocuri pentru 

dezvoltarea 

limbajului; 

- jocuri de 

construit; 

- planşe; 

- cărţi ilustrate 

4 săptămâni  

Execută 

comenzi 

prin gestică 

şi mimică 

 

Aprecieri 

verbale 

2. -  Să asculte şi să identifice 

unele  semnale sonore; 

- exerciţii de identificare a 

stimulilor vizuali; 

- exerciţii de recunoaştere a 

stimulilor olfactivi şi 

gustativi; 

- exerciţii de discriminare 

tactilă; 

- exerciţii de antrenare 

asociată a analizatorilor; 

- exerciţii de receptare a 

unor mesaje. 

- jetoane cu 

diferite imagini; 

- mulaje cu 

fructe, legume; 

- CD-uri cu 

diverse sunete, 

zgomote, 

onomatopee; 

- jocuri 

didactice. 

4 săptămâni Identifică 

semnale 

sonore 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3261 
 

 

3. 

 

 

 -Să asculte şi să înţeleagă 

mesajele orale scurte 

exprimate de educatoare 

- exerciţii de ascultare şi 

reacţie la: 

a). prezenţa unor obiecte, 

persoane, animale; 

b). atingerea, zâmbetul 

adultului; 

c). denumirea unor obiecte 

familiare / părţi ale corpului; 

d). menţinerea suficientă a 

contactului  vizual 

 

 

-jocuri 

didactice; 

-planşe cu 

părţile corpului. 

 

3 săptămâni 

Receptează 

mesajele 

orale 

 

 

4. 

 

 

-Să respecte regulile 

grupului din care face parte. 

-Să răspundă adecvat la 

solicitările adultului. 

-Să se integreze în grupul de 

copii. 

 

 

-jocuri de rol 

- jocuri 

didactice. 

-discuţii libere 

 

2 săptămâni 

 

Răspunde 

cerinţelor 

 

5. -Să coopereze cu membrii 

grupului şi să se joace. 

-Să relaţioneze cu ceilalţi 

copii. 

-Să împartă obiecte şi să 

împărtăşească experienţe cu 

ceilalţi. 

-Să invite copii să se joace 

împreună 

Jocuri de rol 

Jocuri de atenţie 

Imagini poveşti 

jetoane 

3 săptămâni  

Cooperează, 

relaţionează 

Cu membrii 

grupului 

 

 

6. 

 

 

 

Să asculte şi să înţeleagă 

mesajele orale scurte 

exprimate de educatoare. 

- exerciţii aplicative de 

executare de comenzi 

verbale simple; 

 

 

- jocuri 

dicactice: 

- jetoane, 

planşe: 

- planşe; 

 

 

4 săptămâni 

Execută 

comenzi 

verbale 

Ascultă, imită 

acţiuni 
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- exersarea unor comenzi 

verbale potrivite la mediu 

ambiant; 

- exerciţii de ascultare şi 

înţelegere a unor mesaje 

accesibile; 

- exerciţii de formare a 

comportamentului de 

ascultător; 

- joc de rol cu imitarea unor 

acţiuni / simularea unei 

convorbiri telefonice. 

 

- jucării 

(telefoane) 

 

7. 

 

 

-Să execute corect mişcările 

diferitelor segmente ale 

corpului; 

-Să se raporteze cu uşurinţă 

la un reper dat; 

-Să coordoneze mişcările cu 

ritmul solicitat de 

educatoare. 

-jocuri 

individuale; 

- joc de rol; 

-jocuri de 

mişcare 

5 săptămâni   

 

8 

 

-Să execute exerciţii fizice 

- Să execute corect acţiuni 

motrice învăţate, variante de 

mers( mers în coloană, mers 

în perechi, mers pe călcâie, 

pasul uriaşului, mersul 

piticului) 

Jocuri cu text şi 

cânt 

Jocuri de 

mişcare 

Jocuri 

individuale 

4 săptămâni Execută 

mişcări 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3263 
 

PLAN DE INTERVENŢIE INDIVIDUALIZAT 

 

         prof. Jiarca Florin-Dorin 

        Școala Gimnazială Nr.1 Hidișelu de Sus 

 

 Numele elevului: B.G. 

 Data naşterii: 19.X.2010 

 Starea de sănătate: bună 

 Psihodiagnost Deficiență mintală ușoară IQ=64,ecolalie;dislalie polimorfa;tulburări 

emoținale;disfaziede dezvoltare. 

 Informaţii generale  

 Elevul urmează în prezent, cursurile şcolii obişnuite, la clasa a II a. A frecventat grădiniţa cu 

întreruperi. A urmat cursurile clasei Pregătitoare dar fără a face progres, în clasa I a făcut ușoare progrese. 

Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte scăzut. Părinţii, căsătoriţi legal, au în 

îngrijire doi copii: pe B.G. şi o fată B.M. de 5 ani, care frecventează grădinița. Tatăl lucrează ca și paznic 

iar mama este casnică. Părinții sunt preocupați de situaţia şcolară a copilului lor, aceștia asigurându-i toate 

cele necesare pentru a putea frecventa școala. În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire 

retrasă, puţin comunicativă, suspicioasă. După doi ani de zile se poate spune că  intră în relaţie cu colegii, 

destul de timid însă.   Lucrează singur ceea ce i se cere, acceptă şi spijin nu doar din partea învăţătoarei, 

ci şi a colegilor. În grup e dornic să participe la toate activitățile care se desfășoară atât în clasă cât și la 

activitățile care se desfășoară în afara clasei. Se lucrează la nivelul clasei pregătitoare și clasei I. Progresele 

au început să apară în cel de-al doi-lea semestru al clasei I, schimbându-se foarte mult în bine, este mai 

comunicativ, mai sociabil, realizează sarcinile de lucru cu mai multă ușurință și relaționează mult mai bine 

cu colegii și cu cadrele didactice care predau la clasă.     

 Informaţii educaţionale 

 Comportament cognitiv  

• Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 2-3 litere, 

transcrie şi copiază dar nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în 

scrierea independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Reţine cu greutate unele litere ( 

b, v, j, f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi scrie numele 

de familie. Formulează propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate.Exprimarea este 

nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică sentimente, păreri, 

capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă.  

•  Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-30.Sistemul poziţional de 

formare a numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu şi 

descrescător. Nu recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă 

operaţii 0-10 doar cu material concret- de mânuit. Face calcule şi în concentrul 10-30 folosind 

calculul în scris ( cu material concret). Nu prea înţelege cum e cu problemele, află însă la solicitare 

„ la un loc” sau „ câte mai rămân”. Încurcă semnele plus şi minus. Cunoaşte bancnotele şi 
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monedele parţial, nu ştie să aprecieze preţurile sau ce rest va primi, nu ştie unităţi de măsură, nu 

apreciază duratele, nu citeşte ceasul. Recunoaşte cercul, fără celelalte figuri geometrice.  

• Este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau 

derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază, 

dar nu orele.  

• Nu este interesat de schimbările din jurul lui şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică,  ci doar 

ce se bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de orientare.  

Relaţii sociale 

            Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală este retras, foarte rar intră în relaţie cu alţi 

copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau ascultă pe alţii. Este 

acceptat de colectivul clasei, însă copiii nu îl atrag în jocurile lor. 

 Părinţii colaborează cu şcoala, se interesează de situaţia copilului, îi acordă sprijin, răspund tuturor 

solicitărilor. Au grijă ca el să vină la şcoală aproape zilnic, îi asigură mâncare şi îmbrăcăminte, rechizite, 

ghiozdan.  

 

 

Capacităţi, competenţe, abilităţ, puncte slabe, nevoi 

• Dezvoltare fizică deficitară, coordonare greoaie a mişcărilor, în clasa Pregătitoare având chiar 

scutec,în clasa I face un progres  renunță la scutec și învață să flosească toaleta. 

• Nu are abilităţi de natură tehnologică 

• Nu reţine decât cu material concret, prin  reluări permanente  

•  Comunică cu uşurinţă în propoziţii . 

• Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format. 

• Lucrează cu uşurinţă la matematică în concentrul 0-10, cu dificultate în concentrul 0-30, doar cu 

material concret. 

• Nu face calcule orale. 

• Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute. 

• Imaginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent. 

• Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică. 

• Nu poate să scrie- transcrie corect. 

• După dictare nu scrie toate literele, chiar dacă le citeşte- nu reţine semnul grafic. 

• Îi e neclară scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de propoziţie) 

• Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic. 

• Permanent are nevoie de sprijin . 

 

Obiective pe termen lung  

1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute 

2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-30 fără şi cu suport concret  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3265 
 

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de 

relaţii cauză-efect) 

 

Domenii de intervenţie recomandate pentru elevul B.G. 

Domeniul cognitiv  

Obiective pe 

termen scurt  

               Metode şi mijloace 

didactice  

Perioada de 

timp  

 Criterii de 

evaluare  

Metode şi 

instrumente de 

evaluare  

Să identifice 

literele 

alfabetului 

( b, p, d, t, ş, ţ, 

z, v, h, j, x, y, g, 

f, ă, â, î) 

 

 

 

Să citescă 

cuvinte din 2-3 

silabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Să formuleze 

propoziţii 

simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii şi jocuri de dezvoltare 

a auzului fonematic, de 

conştientizare a legăturii între 

fonem şi semnul grafic 

corespunzător  

Să „ citească” imagini şi să 

depisteze sunetele iniţiale 

Să identifice litere într-o ordine 

aleatorie  

 

Să citescă silabele după o 

analiză fonematică a acestora – 

realizarea sensului 

Să stabilească nr de silabe dintr-

un cuvânt  

Să citească silabe din 3 litere 

Să citescă un cuvânt din 2 silabe  

Să recunoască sunetele  

( literele) dintr-un cuvânt şi să-l 

citescă 

 

Să denumescă obiectele din 

imagini ( eleva nu cunoaşte 

foarte multe obiecte ce apar în 

imagini 

Să formuleze propoziţii folosind 

cuvintele găsite, urmărind 

imaginea în care a depistat 

cuvântul  

Să citescă propoziţii simple  

6 luni, cu 

prelungire 

după caz  

Identifică şi 

recunoaşte literele  

Depistează 

sunetele iniţiale  

Diferenţiază 

literele mari de 

cele mici  

 

 

Recunoaşte 

sunetele într-o 

silabă 

Citeşte silabe din 

2-3 litere  

Identifică literele/ 

sunetele dintr-un 

cuvânt  

 

 

 

Formulează 

propoziţii din 2-3 

cuvinte observând 

imaginile 

Citeşte propoziţii 

din 2-3 cuvinte 

Recunoaşte în text 

propoziţiile  

( nr lor )  

Formulează, oral,  

propoziţii cu sens  

Evaluarea 

orală va alterna 

cu cea scrisă, 

eleva transcrie 

şi copiază 

destul de 

corect. 

 

 

Pentru fixare 

se vor relua de 

mai multe ori 

anumite litere. 

Se vor folosi 

texte din 

abecedar, texte 

cunoscute 

deja, cu care 

eleva operează 

cu siguranţă. 

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să identifice 

grupuri de 

litere ( ce, ci, 

ge, gi, che, chi, 

ghe, ghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să scrie corect 

după dictare 

literele 

alfabetului şi 

grupurile de 

litere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască o propoziţie într-

un text dat  

Exerciţii de înţelegere a sensului 

propoziţiei ( prin întrebări 

ajutătoare) 

Să răspundă corect în propoziţii 

Să exprime în cuvinte proprii 

păreri despre lucruri, fapte 

cunoscute  

 

Exerciţii de depistare a 

grupurilor în cuvinte scrise  

Exerciţii orale de dezvoltare a 

auzului fonematic şi de 

recunoaştere a legăturii între 

grupul scris şi sunetul respectiv 

Exerciţii de citire a grupurilor 

Exerciţii de citire a silabelor ce 

conţin grupuri 

Exerciţii de citire a cuvintelor ce 

conţin aceste grupuri 

Formulare de propoziţii ce 

conţin grupuri 

 

Exerciţii de găsire a cuvintelor 

ce conţin grupuri de litere  

Exerciţii de scriere ( transcriere, 

copiere ) a literelor şi grupurilor  

Exerciţii de scriere a acestora 

după dictare 

Exerciţii de scriere a unor silabe 

cu literele amintite şi a 

grupurilor de litere 

Exerciţii de completare a unor 

silabe cu litere, grupuri  

Exerciţii de scriere a unor 

cuvinte din 2-3 silabe, utilizând 

în mod preponderent metoda 

analitico-fonetică 

Răspunde în 

propoziţii 

Exprimă corect o 

părere 

 

Identifică în 

cuvinte date 

grupurile  

Face legătura 

între sunet şi grup 

Citeşte grupurile 

Citeşte silabe în 

care apar grupuri  

Citeşte cuvinte în 

care apar grupuri 

 

 

 

Transcrie grupuri 

şi litere 

Scrie după dictare  

Completează 

cuvinte cu litere, 

silabe şi 

propoziţia cu un 

cuvânt 

Transcrie selectiv 

după indicii date 

Scrie propoziţii 

simple cu spijin 

Cunoaşte şi aplică 

regulile de scriere 

a propoziţiei 

Scrie nume de 

persoane  

Scrie propriul 

nume  

( nume de familie, 

prenume, clasa) 

 

 

 

 

 

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri şi cu 

reactualizarea 

legăturii între 

grup şi sunet  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări scrise 

cu spijin, 

individuale 

Exerciţii de 

scriere după 

dictare, copieri 

şi transcrieri 

Probe scrise  

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să scrie 

numere în 

concentrul 

 0-30 

 

 

 

 

 

 

 

Să efectueze 

operaţii 0-30 

fără trecere 

peste ordin şi 

cu trecere peste 

ordin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de transcriere a 

cuvintelor  

Exerciţii de scriere a denumirii 

unor obiecte familiare 

Exerciţii de scriere a cuvintelor 

pe silabe 

Formularea unor propoziţii cu 

cuvinte date şi scrierea acestora 

cu sprijin  

Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor respectând 

majuscula şi punctul 

Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor formulate oral 

Exerciţii de citire a cuvintelor/ 

propoziţiilor scrise de elevă 

pentru formarea deprinderilor de 

autocorectare 

Să scrie corect numele de 

persoane şi propriul nume 

Să scrie corect, ordonat şi cât 

mai îngrijit 

Să aşeze corect în pagina 

caietului tip I  

 

Să recunoască sistemul 

poziţional de scriere a numerelor 

formate din ZU 

Să numere în ordine crescătoare  

Să recunoască locul unui număr 

într-un şir( vecinii) 

Să compare numere vecine  

Să scrie numere dictate  

Să descompună numere în zeci 

şi unităţi 

 

Exerciţii de recunoaştere a 

semnelor +şi- 

Să efectueze calcule orale  

Să efectueze calcule în scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte numerele 

Numără crescător  

Compară şi 

numeşte vecinii 

Scrie numerele 

dictate 

 

 

 

 

Citeşte corect 

exerciţiile, fără a 

confunda + cu – 

Rezolvă operaţii 

cu sprijin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

orale,alternate 

cu cele scrise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

Aprecieri 

stimulative  

 

Probleme 

desenate  

Probe orale şi 

scrise , 

alternativ  
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Să rezolve 

probleme cu o 

singură 

operaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

unităţi de 

măsură 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

figurile 

geometrice 

 

 

 

Să denumească 

părţile 

componente 

ale corpului 

omenesc, al 

unui animal, 

ale unei plante   

Exerciţii de citire a operaţiilor cu 

numere  

Să verbalizeze calculele 

Să utilizeze corect materialul 

didactic ( concret şi intuitiv)  

Exerciţii de învăţare a tehnicii de 

calcul, folosind materialul 

didactic concret 

Exerciţii de calcul în scris, 

scrierea rezultatelor parţiale  

 

Rezolvare de probleme cu desen 

şi cu expunerea datelor de către 

învăţător  

Recunoaşterea expresiilor ce 

induc operaţia  

Rezolvare individuală a unor 

probleme desenate  

Exerciţii de analiză a datelor 

problemei  

Exerciţii de verbalizare a 

enunţiului unei probleme  

Exerciţii de citire a enunţiului 

unei probleme  

Exerciţii de scriere a unei 

probleme, a unui plan de 

rezolvare   

 

Enumeră unităţile şi le 

recunoaşte utilitatea  

Scrie unităţile  

Exerciţii de învăţare a zilelor 

săptămânii 

Exerciţii de învăţare a denumirii 

lunilor anului,     anotimpurilor, 

a datei  

 

 

Exerciţii de recunoaştere a 

pătratului, dreptunghiului, 

 

Rezolvă cu sprijin 

o problemă 

practică  

 

Recunoaşte 

operaţia  

Rezolvă 

individual 

probleme 

desenate 

Exprimă enunţul 

şi exerciţiul prin 

care se rezolvă 

problema  

Scrie rezolvarea   

 

 

Denumeşte 

unităţile  

Scrie simbolurile  

Enumeră zilele 

săptămânii, lunile 

anului 

( nu în ordine), 

anotimpuri, date  

 

Denumeşte şi 

desenează figuri 

geometrice  

Foloseşte noţiuni 

spaţio-temporale 

( stânga, dreapta, 

faţă, etc) 

 

Denumeşte şi 

recunoaşte.  

Le desenează 

după model şi din 

imaginaţie  

 

 

Evaluări orale  

Probe scrise 

formative  

 

 

Evaluări orale 

şi 

 practice  

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi fişe de 

evaluare 

formativă  

 

 

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

Evaluări orale  
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Să diferenţieze 

corpuri  

 

 

Să enunţe 

zilele 

săptămânii, 

lunile anului şi 

anotimpurile 

 

 

 

Să deruleze 

experimente 

simple 

 

 

Să identifice 

efecte ale actv 

omului asupra 

mediului 

cercului , triunghiului , a 

elementelor spaţio-temporale  

 

 

 

Exerciţii de denumire a părţilor 

propriului corp, pe mulaje, ale 

unei plante sau animal  

Exerciţii de rec a acestora în 

desene sau imagini  

Exerciţii de desenare a acestora  

Exerciţii de exprimare a rolului 

fiecărei părţi componente 

Să stabilească relaţii între plante 

şi animale  

 

Exerciţii de observare a 

corpurilor  

Exerciţii de recunoaştere a 

corpurilor solide, lichide şi 

gazoase 

 

Exerciţii de enumerare a 

anotimpurilor  

Ex de identificare a 

anotimpurilor după caracteristici  

Exerciţii de enumerare a zilelor 

săptămânii, a lunilor anului 

 

Să observe trans din mediu  

Să măsoare creşterea unei 

plante, să estimeze creşterea 

unui animal  

Să facă exp simple, în grup  

 

Să stabilească îmbrăcămintea 

adecvată unui anotimp 

Să identifice condiţii de 

menţinere a unui corp sănătos  

 

 

 

 

 

Recunoaşte şi 

denumeşte 

corpuri 

 

 

 

Enumeră 

anotimpurile, 

zilele săptămânii,  

cu sprijin din 

partea 

învăţătorului  

 

 

 

Evaluări orale 

 

 

 

 

Evaluări orale 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

Act practică  

 

 

 

 

Act practică  
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Stabilirea unor reguli de 

conduită corectă asupra 

mediului  

 

Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional  

 

Obiectivele  Metode şi mijloace didactice  Perioada de 

timp 

Criterii de 

evaluare  

Metode şi 

instrumente 

de evaluare  

Să colaboreze 

cu colegii în 

rezolvarea 

unor sarcini 

de grup  

 

 

 

Să participe la 

jocuri de 

echipă ( la ora 

de educaţie 

fizică ) 

Încadrarea elevei într-un grup de 

lucru  ( periodic) şi încredinţarea 

unor sarcini pe măsură  

Exprimarea unei opinii, păreri 

asupra unor lucruri  cunoscute elevei 

Povestirea unor fapte, întâmplări 

personale  

 

Să respecte voluntar regulile jocului 

Să-şi aducă contribuţia la câştigarea 

unei întreceri, îndeplinirea unor 

sarcini 

 Desenează  

Colaborează, 

discută 

Povesteşte  

 

 

 

 

Se integrează în 

grupul de joacă 

Activitate 

practică  

Evaluări 

orale  

 

 

 

 

Activităţi 

practice 

 ( sportive) 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3271 
 

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

                                                          Carțiș Florina-Viorica 

                                                                      Școala Gimnazială nr.1 Săcădat 

 

Numele și prenumele beneficiarului: B.R. 

Data și locul nașterii:            

Clasa: a V-a      

Domiciliul: Bihor 

Psihodiagnostic: deficiență mintală ușoară IQ=62,ritm lent,deficiență de limbaj ușoară,potențial de 

învățare mediu 

Diagnostic medical: Sindrom Pierre-Robin simptomatic,Exoftalmie,Miopie severă,hipoacuzie 

neurosenzorială ușoară pe frecvențe înalte,Malformația conductului Eustachio operat, despicătură 

palativă operată 

Informații despre mediul social: Copilul locuiește împreună cu familia,părinții au venituri și oferă 

acestuia condiții bune de locuit,sunt implicați în educația copilului,colaborează cu dirigintele clasei 

și se implică în activitățile școlare de fiecare dată când situația o cere. 

 Perioada de intervenție: 09.02.2021- 25.06.2021; dezvoltarea competențelor 1.1,            

1.4,2.1,2.2,2.4,3.1,3.3,4.2,4.3 din programa adaptată de limba și literatura română 

     Disciplina : limba și literatura română 

     Obiective pe termen lung: 

               O1. Dezvoltarea abilităților de comunicare orală,înțelegerea și utilizarea corectă a      structurilor 

gramaticale; 

                O2.Dezvoltarea vocabularului prin exprimarea în propoziții scurte;  

                O3.Dezvoltarea abilităților de relaționare și a comportamentelor emoționale; 

                O4.Dezvoltarea motricității fine și generale; 

                O5.Exersarea comportamentului în comunicarea socială; 

                O6.Dezvoltarea aparatului fono-articulator,dezvoltarea auzului fonematic; 

            O7.Consolidarea și automatizarea sunetelor deficitare în poziție                 

finală:emiterea,consolidarea  și automatizarea grupurilor de sunete și a cuvintelor în propoziții; 

     Domenii de intervenție recomandate: cognitiv și comportamental 

     Obiective pe termen scurt: 

- Să citească corect și expresiv texte scurte; 

- Să construiască oral și în scris un text scurt; 

- Să alcătuiască compuneri cu temă dată sau libere; 

- Să reacționeze adecvat la diferite stări sufletești; 

- Să scrie corect după dictare. 
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Strategii de intervenție și învățare 

Competențe 

specifice 

Activități de învățare Metode și 

mijloace 

Criterii minimale de apreciere 

a progresului 

Instrumente de 

evaluare 

1.1 -exerciții de ascultare a 

unor înregistrări audio 

sau video cu 

basme,reclame,dialogur

i pentru înțelegerea 

mesajului; 

-exerciții de 

recunoaștere a unor 

momente în textul 

audiat pe baza unor 

imagini; 

-exerciții de extragere a 

informațiilor esențiale 

și de detaliu; 

-exerciții de tip 

întrebare-răspuns elev-

elevi,elev-profesor; 

-repovestire pe bază de 

întrebări; 

-exerciții-joc de analiză 

fonetică,cu localizarea 

fonemelor în cuvânt; 

-conversația, 

jocul de rol, 

problematizare 

-realizează dialoguri 

imaginare cu persoane 

diferite  și prezentări simple 

pe teme date; 

-identifică în mod corect 

stările/emoțiile partenerilor 

dintr-un dialog; 

-continuă un dialog pe o temă 

accesibilă; 

-formulează idei principale și 

secundare dintr-un text oral; 

- își exprimă adecvat emoțiile 

și dezvoltă atitudini 

comunicative:atenția,empatia 

 

-evaluarea 

orală, 

observarea 

sistematică,fișe 

de lucru cu 

imagini 

1.4 -exerciții de exprimare 

orală a ideilor,pornind 

de la textele audiate; 

-exerciții de completare 

a unor enunțuri cu 

formule care să exprime 

manifestarea atenției 

față de interlocutori; 

 

conversația, 

exercițiul,jocul 

de rol 

-conversează cu un 

interlocutor pe teme 

cunoscute; 

-jocuri de rol pentru exersarea 

unor acte de vorbire;utilizarea 

formulelor  

de salut,prezentare,permisi- 

une,solicitare; 

-aprecierea 

orală 

2.1 -exerciții de lectură 

predictivă; 

-identificarea cuvintelor 

noi în textele literare și 

nonliterare și explicarea 

acestora; 

conversația, 

învățarea prin 

descoperire, 

explicația 

-identifică sensul cuvintelor 

necunoscute folosindu-se de 

context și formează enunțuri 

cu acestea 

-fișă de lucru, 

Evaluare 

curentă 
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-exerciții de alcătuire a 

unor enunțuri cu noile 

cuvinte; 

2.2 -exerciții de identificare 

a temei,de ordonare 

cronologică a ideilor 

într-un text; 

-exerciții de lectură 

selectivă pentru 

extragerea unor 

informații esențiale și de 

detaliu; 

 

-exercițiul, 

problematizarea 

-ordonează,într-o succesiune 

logică,întâmplările prezentate 

într-un text; 

-realizează o povestire orală 

ponind de la anumite cuvinte; 

-recunoaște spațiul și timpul 

desfășurării acțiunii într-un 

text și personajele; 

-transcrie cuvinte ilustrative 

pentru tema textului dat 

-fișă de lucru 

Observarea 

sistematică 

2.4 -exerciții de observare a 

valorii expresive a 

părților de vorbire în 

textele date; 

-exerciții de citire 

expresivă 

-explicația, 

demonstrația, 

exercițiul 

 

-recunoaște personificarea și 

comparația în texte literare și 

înțelege mesajul textelor 

abordate; 

-dezvoltă interese și atitudini 

față de lectură; 

-fișă de lucru 

3.1 -exerciții de redactare a 

unei compuneri după un 

plan simplu dat de 

profesor; 

-exerciții de înțelegere a 

textului literar și 

nonliterar 

-explicația, 

exercițiul,munca 

independentă 

-redactează compuneri pe 

baza unor întrebări sau suport 

vizual; 

-inserează desene sau scheme 

în textul scris 

 

-aprecierea 

orală,observare

a sistematică 

3.3 -exerciții de transcriere 

a unor fragmente, 

dictare 

-conversația, 

exercițiul 

-respectă convențiile 

ortografice și de punctuație în 

transcrierea unor 

texte,scrierea după dictare 

-fișă de lucru 

4.2 -exerciții de utilizare 

corectă a normelor 

gramaticale,valorificân

d părțile de vorbire 

învățate; 

 

-explicația, 

exercițiul, 

jocul didactic 

-precizează sinonimele și 

antonimele unor cuvinte; 

-identifică cuvinte dintr-un 

câmp lexical; 

-formează cuvinte derivate; 

-descrie un personaj/animal 

folosind categorii gramaticale 

și semantice învățat; 

-identifică sensul unor 

cuvinte în funcție de context; 

-fișa de lucru, 

chestionarea 

orală 
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4.3 -exerciții de scriere,de 

transcriere și de 

rescriere corectă a unor 

texte; 

-exerciții de relaționare 

a sunetului cu litera și de 

identificare a rolului 

semnelor diacritice în 

rostirea sunetelor; 

-conversația, 

exercițiul 

-construiește propoziții co-

recte din punct de vedere 

gramatical; 

-folosește corect semnele de 

punctuație; 

-fișa de lucru, 

observarea 

sistematică 

     

Recomandări particulare: 

• -socializarea prin jocuri de rol ,antrenarea în activități ludice(puzzle,desen,colaje,jocuri) 

• -se va utiliza material didactic personalizat,se vor da comenzi constructive,fără critici,sarcini 

scurte care se vor executa independent pe cât posibil; 

• -orice progres va fi apreciat și notat,comportamentul pozitiv va fi recompensat; 

 Rolul și modul de implicare al părinților în program 

 Responsabilizarea părinților prin consiliere.Părinții vor primi sarcini privind implicarea în program  

pentru a sprijini adaptarea demersului didactic la necesitățile copilului.Progresele vizibile vor încuraja 

familia în a oferi un suport afectiv copilului. 
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Planul educational de interventie individualizata 

  
 

 

           Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din 

perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu CES-dizabilităţi, 

cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: 

         -  sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; 

         -  aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe/adaptate; 

          - realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor 

educaţionale conform diferenţelor individuale; 

           - diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

            Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul 

maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o adaptare 

a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de 

învăţare al elevului. 

           Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere 

educaţională pentru că: 

- au abilităţi diferite; 

- au interese diferite; 

- au experienţe anterioare de învăţare diferite; 

- provin din medii sociale diferite; 

- au diferite comportamente afective( timiditate, emotivitate etc.); 

- au potenţial individual de învăţare; 

            Diferenţierea ar trebui să fie o practică incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru că: 

- elevii învaţă în ritmuri diferite; 

- elevii au stiluri de învăţare diferite; 

- cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui elev; 

- experienţele de viaţă diferite ale elevilor presupun adoptarea unor metode de învăţare diferite dar şi a 

unor materiale şi mijloace didactice diverse; 

 

Planul educational de interventie individualizata - 

Instrument de lucru in educatia elevilor cu CES intr-o 

scoala incluziva 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 

 

Tonea Nicoleta-Georgeta 

 Scoala gimnaziala „Spiru Haret”Medgidia 

 

 

I. INFORMAŢII GENERALE : 

Numele şi prenumele elevului : C.E.N. 

Data naşterii: XX.X.2014 

Unitatea de învăţământ : Şcoala Gimnaziala « Spiru Haret »Medgidia 

Domiciliul :’Medgidia 

Tata : decedat   ;  Mama: M.M.. Profesia : asistent personal 

Alte date despre familie: Elevul mai are un frate  care studiaza la liceu  dar care nu prezintă dificultăţi de 

învăţare. Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, cere periodic informaţii 

despre evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală . 

Echipa de intervenţie: învăţătorul de la clasă şi cadrul didactic de sprijin.  

 

Alte persoane implicate in program: profesorul psiholog, familia, asistentul social;  

 

Data de elaborare a programului: 10  noiembrie 2020 

Durata de desfăşurarea a programului: 10.10. 2020-25.06.2021 

 

II. INFORMATII EDUCATIONALE 

Comportament cognitiv : 

 

- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, vorbire rară, ezitantă, 

încetinită; nu recunoaşte toate literele; în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi 

sinteza fonematică; face confuzii vizuale ale literelor ; 

 

- matematică : nu recunoaste cifrele, nu le asociaza cu numarul de obiecte corespunzator, nu poate 

efectua operatii de adunare si scadere, nu opereaza cu materiale concrete ; 

Autonomie personală şi socială: 

 

- aria de autoservire: elevul nu are formate deprinderile de igienă personală, cunoaşte mediul ambiant 

şi acţiunile din regimul zilnic ( mesele principale, activitatea şcolară, de joc, de odihnă).Prezintă severe 

carenţe în comportamentele motrice şi în gesturile social-utile de autogospodărire .Nu se  îmbracă singur 

şi nu are grijă de propria îmbrăcăminte. 

 

- aria de socializare:.Nu se deplasează singur de acasă la şcoală şi invers. Nu dezvolta relatii 

intrepersonale, iar in privinta achizitiilor cognitive, progresele au fost minime. Comunica cu colegii 
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foarte putin , numai la cererea acestora. 

Psihomotricitate: Elevul nu prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale 

corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă, Schema corporală nu este structurată  corect iar 

lateralitatea nu este fixată 

III. EVALUARE INIŢIALĂ :Instrumente folosite în evaluare sunt fişa psihopedagogică, observaţia 

spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup 

Diagnostic: 

- Tip de deficienta Handicap 7 

Gradul de deficienta :Grav 

Diagnostic :1.Paralizie cerebrala spastica diplegica ; 

                    2.Scolioza neuromusculara, regiune toraco –lombara ; 

Coduri :F71.F80.F82, G04,G82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3278 
 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3279 
 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3280 
 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3281 
 

V. CONCLUZII  

- În urma evaluării rezultatelor obţinute după derularea programului de intervenţie pe o perioadă de un 

an scolar  , s-a ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi activităţilor simple, accesibile, desfăşurate în 

ritm propriu, elevul a depăşit în mare parte dificultăţile sale, dobândind o experienţă cognitivă 

superioară celei anterioare, înlăturând anumite bariere din calea dezvoltării sale. A fost nevoie în primul 

rând de formarea şi dezvoltarea structurii perceptiv-motrice de spaţiu, pentru ca apoi elevul să poată 

opera cu sunetele şi literele b,d,p. (Vezi anexele) 

 

VI. RECOMANDĂRI  

 

- Se constată că abilitarea elevului pe palierul motric conduce la diminuarea dificultăţilor de învăţare, iar 

reluarea unor sarcini de învăţare şi a unor comportamente-ţintă sunt de un real folos în dezvoltarea 

deprinderilor de muncă independentă. 

 

- Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi 

reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

ANCA DRAGU-COORDONATOR STIINTIFIC  -»Consilierea scolara intre provocari si paradigme »Constanta 

2009 

 MUŞU,  IONEL (Coord)     - "Ghid de predare învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale".Editura 

MarLink; 2000 

 POPOVICI, DORU VLAD  - "Elemente de Psihopedagogia Integrării", Editura PRO HUMANITATE Bucureşti- 

1999; 

VRĂŞMAŞ, ECATERINA - "Învăţarea scrisului"  Editura PRO- HUMANITATE Bucureşti- 1999 
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     PLAN  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT  

                                                                                                                                                                              

Prof.in.primar, Mihalcea Daniela Alina                                                                                                  

Şcoala Gimnazială ,,Anton Pann’’ Voluntari 

 

 NUME ŞI PRENUME: C. M.A 

 Data și locul nașterii: 21.X.2007 

 Domiciliul:  

 VÂRSTA: 12 ani 

 CLASA: a- III-a  

 GRADUL DEFICIENŢEI: ECI TETRAPAREZĂ SPASTICĂ, MALFORMAȚIE DANDY 

WALKER, Întârziere severă în dezvoltarea psihică, vârsta mentală sub 7 ani, greu deplasabil 

 INFORMAŢII DESPRE MEDIUL SOCIAL: locuieşte în familie 

 DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: Consiliere școlară 

 ECHIPA: profesor de sprijin: S.Corina 

Prof.inv.primar: Mihalcea Daniela Alina 

 ALTE PERSOANE IMPLICATE: bunica – părinții 

 DATA ELABORARII PIP: octombrie 2019 

 DATA REVIZUIRII PIP: iunie 2020 

 STAREA ACTUALĂ A SUBIECTULUI 

 (capacități, competențe, lacune, puncte slabe, nevoi) 

a) comportament psihomotric și autonomia personală: 

- ținuta îngrijită, postura încordată, facies confuz, mimico-gestică – ușor inadecvată 

- schema corporală nu este integrată; motricitatea grosieră și fină nu este dezvoltată 

- orientarea spațio-temporală deficitară; dificultăți de coordonare motrică, dificultăți de statică și 

mers; 

- dificultăți de a lua notițe în ritmul clasei, de a elabora lucrări scrise în ritmul clasei; 

- percepție difuză, superficială a materialului de învățat, stereotipii; 

- deprinderi de igienă personală, cu ajutor; dificultăți de control sficterian, incapacitate de 

autoîngrijire minimale 

- deprinderi de autoservire și a capacității de autonomie socială deficitare. 

 Este necesară stimularea motrică prin exercitii fizice/ kinetoterapie/ activități de scriere pentru 

îmbunatățirea motricității fine ceea ce duce inclusiv la  obținerea unei mai mari independențe în 

autoservire ( nu reusește să lege șireturile, poate să facă doar nod simplu). 

  b) Comunicare și limbaj: 

 - prezintă un vocabular redus și o exprimare greoaie, utilizează corect noțiuni de bază, simple, însă 

de cele mai multe ori, la solicitările școlare are nevoie de explicații suplimentare și un timp mai 

mare pentru a reuși să se exprime atât oral cât și scris. Promptare din domeniul inteligentei 

emotionale, deficiențe în dezvoltarea limbajului verbal expresiv și receptiv. Suferă că nu comunică 

cu cei din clasă – colegi. 

 Uneori nu reacționeză la mesaje care îi sunt adresate ( pare o dificultate de receptare sau blocaj de 

înțelegere), alteori confirmă că a înțeles,  dar nu întotdeauna  răspunde/ realizează sarcina. Deseori 

spune cuvinte fără sens, afișează  nesiguranță și ”neprezență” ca partener de comunicare, răspunde 

când este strigat pe nume. Are dificultăți la scris, citit, calcul. 

c) Comportament cognitiv:  

  - retard mental sever cu tulburări comportamentale – QI – 25 
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  - dificultăți majore în înțelegerea și rezolvarea sarcinilor de examinare 

  - ritm ideativ lent, capacitatea de sinteză și abstractizare de nivel scăzut, ideație săracă; 

  - deprinderi de scris – citit sunt slab dezvoltate; performanțe lexice – absente, disgrafie severă, 

dislalie polimorfă, întârziere în dezvoltarea limbajului 

  - scrie și citește cuvinte monosilabice; 

  - vocabular sever limitat; discurs spontan – sever sărac în conținut, greoi, fragmentat 

  - nu reușește să scrie după dictare, are nevoie de un timp mai lung pentru scriere; 

  - desparte corect cuvintele în silabe, doar cu ajutor; 

  - deficiență atențională gravă, concentrare și stabilitate de nivel scăzut; 

  - citește pe silabe, nu conștientizează ceea ce citește sau scrie; 

  - capacități de numerație și calcul absente; 

 - nu cunoaște noțiuni de bază pentru fiecare disciplină școlară, achiziția noțiunilor simple s-a 

realizat în clasele pregătitoare – clasa a II- a beneficiind de curriculum adaptat și plan de învățare 

personalizat până acum. 

 - cunoaște noțiuni de bază pentru fiecare disciplină școlară, achiziatia noțiunilor s-a realizat în 

cadrul programului terapeutic urmat și în clasele pregătitoare-III 

 A beneficiat de curriculum adaptat și plan de învățatare personalizat. Inteligența medie ( IQ - 25), 

cu capacitate mnezică deficitară – preponderent mecanică. Stabilitate și concentrare a atenției scăzută  

( este util promtingul frecvent și oferirea modelului de lucru) 

 - Învățarea –este curios, dar nu să cunoască lucruri noi. Obține rezultate bune  prin aprofundarea  

unor informații/ obiecte/ concepte deja cuoscute ( se recomandă utilizarea unor informații 

cunoscute de către elev și realizarea conexiunii intre informațiile deținute și cele  noi care trebuie 

achiziționate). Este util în invățare  modelajul și promtingul. 

d) Comportament social-afectiv: Instabilitate psihică, iritabilitate, impulsivitate, agitație 

psihomotorie, dificultăți majore de adaptare, relaționare, comunicare și integrare socială, este 

dornic să socializeze, însă nu inițiază relaționarea, fiind mai degrabă retras și izolat, îl motivează 

în activitățile de învățare, implicarea alături de colegi, mai ales activitățile concrete practice. 

Dificultăți la activitățile de joc și mișcare. Încredere în sine scăzută. Conduite și atitudini sociale 

normale. Nevoie de atenție, afecțiune, integrare în grup, de modele de comportament și sprijin 

permanent; 

- prezintă interes  pentru interacțiunea cu colegii, nu se implică în jocuri ( stă lângă ceilalți, de cele mai 

multe ori  reacționază la  solicitările colegilor de a se implica în activitate). 

  Facilitatorul are un rol important în a creea o oarecare interacțiune socială, nu are capacitatea de 

adaptare la contextul școlar ( facilitatorul o indrumă), se frustrează ușor, refuză majoritatea 

solicitărilor (facilitatorul intervine și gestionează situația , îl motivează pentru implicare în 

activitate), exprimă frustrare și se plictisește repede (  facilitatorul  oferă stimulii necesari rămânerii 

in activitate).  

     Când nu este înțeles sau nu se simte confortabil – miorlăie/ mormăie, în situațiile tensionate 

folosește comportamentul de retragere. 

Relația cu școala 

 Cooperează cu ajutorul facilitatorului, îndeplinește obiective, dar are nevoie de susținerea și 

confirmare. Când nu mai poate depune efort intră în defensivă ( e nevoie să fie scos din mediu - merge în 

zona de  bibliotecă însoțit de facilitator). Este implicat în activități extrașcolare ( excursie, târgul de 

toamnă, colinde), se nelinștește în legătură cu solicitările ( e important să fie ajutat și îndrumat  de către  

facilitator). Reușește să cooprereze în activități cotidiene la cererere, necesită supraveghere – nu respectă 

regulile. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3288 
 

SCOPUL (COMPORTAMENTUL ŢINTĂ/REZULTATUL AŞTEPTAT) 

• Stimularea funcţională a comportamentului motor, verbal, acţional-relaţional, afectiv-atitudinal 

în învăţarea dirijată, şcolară 

• Valorificarea potenţialului de învăţare, prin reducerea dificultăţilor de adaptare şi dezvoltare 

• Dezvoltarea motivaţiei pentru activitatea şcolară ca nevoie de afirmare, pentru stabilirea de relaţii 

interumane 

• Formarea unor abilităţi de cunoaştere şi de muncă organizată 

• Incluziunea școlară și socială 

1. Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

2. Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

3. Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

4. Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

5. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

6. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

7.    Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

OBIECTIVE GENERALE ALE INTERVENȚIEI EDUCATIVE: 

  - să își însuşească,  la nivel minim, a sistemului  de cunoştinţe  din cadrul  programei clasei a IV-

a,   gimnazială (limba română şi matematica) 

  - să dobândească  unele deprinderi de învăţare  eficientă 

  - să dezvolte abilitățile de scris-citit; 

  - să dezvolte abilitățile de relaționare și a comportamentelor emoționale. 

   

 OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul 

familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 

gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

    Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

     Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 
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DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: CONSILIERE ȘCOLARĂ 

DATA ELABORĂRII PIP: octombrie 2019 

DATA REVIZUIRII PIP: ianuarie 2020 

Obiective 

operaționale 

Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Indicatori de 

realizare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Să își 

îmbunătățească 

stima de sine prin 

implicarea în 

activități care îi 

permit să obțină 

performanțe și 

reglarea 

emoțională 

 

AUTOCUNOAȘT

ERE 

- puncte tari, slabe 

- emoțiile pozitive 

- a face față 

emoțiilor negative 

- încurajarea și 

lauda pentru 

diminuarea 

emoțiilor de teamă, 

neîncredere în 

forțele proprii, 

timiditate 

Conversația 

Observația 

Probe de lucru 

Exersare 

situațională 

Identificarea unor 

aspecte personale 

( resurse, piedici, 

strategii de 

acțiune). 

Exersarea 

gestionării unor 

situații ținând cont 

de resursele de 

care dispune și de 

obstacolele – 

câștigând astfel 

încredere în 

forțele proprii. 

Observație 

Fișe de lucru 

produse al 

activității 

aprecieri 

Grile de observație 

și de evaluare 

comportamentală 

Să dezvolte 

limbajul și  unele 

abilități de a 

comunica idei, 

sentimente, fapte 

în context social. 

COMUNICARE 

ȘI ABILITĂȚI 

SOCIALE 

- comunicare clară 

și precisă 

- rezolvarea de 

conflicte 

- cooperarea și 

relaționarea cu 

ceilalți 

Conversație 

Comunicare prin 

probe structurate 

Exersarea 

situațională 

Identificarea unor 

idei, sentimente, 

fapte pe care își 

dorește să le 

comunice 

Observație 

Fișe de lucru 

Grile de observare 

comportamentală 

Aprecieri 

Să dezvolte unele 

abilități și 

conduite 

psihometrice 

MANAGEMENT

UL ÎNVĂȚĂRII 

- luarea notițelor 

- citire eficientă 

- scriere corectă 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Realizează jocuri 

de construcție prin 

așezare, 

suprapunere, 

îmbinare pentru 

OST 

Realizează fișe de 

lucru cu așezarea 

în pagină 

Observație 

Produse ale 

activităților 

realizate din 

materiale diverse 

(forme și texturi) 

Aprecieri 

Grile de observare 

comportamentală 

Să dezvolte unele 

deprinderi de 

învățare eficientă 

MANAGEMENT

UL ÎNVĂȚĂRII 

- motivare și voință 

- memorare 

- înțelegerea celor 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

Exersarea 

situațională 

Utilizarea mai 

multor modalități 

și tehnici de 

învățare eficientă 

Îdentificarea 

Observația 

Fișe de lucru 

Probe de lucru 

Aprecierea 

efortului și 
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predate perioadelor zilei 

propice de 

învățare 

Existența 

programului zilnic 

de învățare 

rezultatelor 

obținute 

Să își stimuleze 

dezvoltarea 

cognitivă și 

afectiv-

motivațională 

AUTOCUNOAȘT

ERE 

DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

- fapte bune, rele 

- ascultarea 

eficientă 

- încrederea în sine 

pe baza progreselor 

înregistrate 

 

Conversația 

Demonstrația 

Probe de lucru 

Exercițiul 

 

Implicarea în 

rezolvarea 

diverselor sarcini 

specifice pentru 

elev 

Găsirea mai 

multor alternative 

de acțiune în 

rezolvarea 

sarcinilor 

Evaluarea și 

aprecierea 

rezultatelor 

obținute 

Observația 

Probe de lucru 

Probe de evaluare 

Fișe de observare 

comportamentală 

Aprecieri 

Rezultate obținute 

în rezolvarea 

sarcinilor 

Gestionarea 

situațiilor 

stresante  

Abilități de a face 

față 

Analiza 

comportamentală 

 

Conversație 

joc  

Metode de 

relaxare – 

extragere, mingii 

mari în mediu 

neutru, plimbare 

în mediul școlar 

Observația 

 

 

            Evaluarea periodică 

 Obiective realizate:  

1. Să își îmbunătățească stima de sine prin implicarea în activități care îi permit să obțină 

performanțe și reglarea emoțională 

2. Să desprindă sensul global şi amănuntele de detaliu dintr-un mesaj citit. 

3. Să efectueze operaţii de înmulţire, împărţire, descompunere în factori primi cu numere 

naturale de la 0 la 50  

 Dificultăți întâmpinate: 

− timiditate, dezorganizare în câmpul sarcinii, orientarea spațio-temporală se realizează cu 

dificultăte 

− dificultăți de relaționare cu grupul clasei, integrare socială 

− deprinderi igienico-sanitare deficitare 

 Metode cu impact ridicat: 

 pozitiv: utilizarea culorilor, sublinierea, lăudarea, încurajarea 

 negativ: ascultarea orală, lucru individual pentru o perioadă lungă de timp 

 Revizuirea programului de intervenție personalizat (activități remediale – în funcție de 

rezultatele evaluărilor 
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periodice).......................................................................................................................................................

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

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

 Recomandări particulare: să inițieze interacțiuni cu grupul de colegi, să dezvolte deprinderile 

igienico-sanitare 

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

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

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

 Rolul și modul de implicare a părinților în activitatea de învățare: Sprijin la teme, încurajarea și 

lauda 

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

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

................................................ 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Brutaru Laura-Diana 

Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, Buzău 

 

Numele şi prenumele copilului: C.G. 

Vârsta: 13 ani 

Clasa: a VI-a  

Informaţii despre starea de sănătate: retard mental uşor, imaturitate afectivă, IQ 65 

Domeniu de intervenţie: Matematică 

Specialişti care vor interveni în elaborarea şi aplicarea PIP: 

Psiholog școlar: V.E. 

Profesor de specialitate matematică: Brutaru Laura-Diana 

Data elaborării PIP: 20.09 

Data revizuirii PIP: 30.10 

În perioada evaluării de preînvatare, am constatat la subiectul C.G. prezenţa unor trasături compensatorii 

care au constituit pârghiile de sprijin în activitatea recuperatorie. Nivelul de plecare în proiectarea planului 

: C.G. ştie să citească şi să scrie, ştie să adune şi să scadă cu trecere peste ordin, ştie tabla înmulţirii parţial, 

identifică unele figuri geometrice.  

Puncte tari: 

- elevul prezintă disponibilitate și deschidere manifestate în abordarea sarcinilor didactice personalizate 

(la clasa); 

- deprinderi elementare de citit-scris (există corelație între citit-scris); 

- manifestă voință în a lua notițe de la tablă dar, într-un ritm mult mai lent raportat la vârstă și clasă; 

- deschidere în formularea răspunsurilor. 

Dificultăți (puncte slabe): 

- capacitatea de asimilare cognitivă a elevului este deficitară din cauza dificultăților de concentrare și 

menținere a atenției, aspecte pe care acesta nu le poate controla; 

- nu lucrează independent acasă; 

- limitările socio-culturale ale familiei determină abordări inadecvate în acordarea suportului educațional 

(familia elevului nu manifestă o largă disponibilitate în colaborarea cu factorii educaționali din școală). 

Având în vedere elementele compensabile ale personalităţii subiectului C.G. , mi-am propus ca 

după prima lună să ştie tabla înmulţirii şi să efectueze  înmulţirea unui numar de maxim 3 cifre cu un 

număr format dintr-o cifră, după a doua lună să memoreze tabla împărţirii şi să construiască segmente de 

dreaptă de lungimi date, iar la sfârşitul anului să poată aplica  adecvat raţionamentul celor patru operaţii 

în probleme simple. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT PENTRU PRIMA LUNĂ 

Obiective Metode şi mijloace de realizare Perioada  Criterii 

minimale pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode de 

evaluare 

O1. să 

exprime în 

limbaj 

propriu 

semnificaţia 

noţiunii de 

adunare 

repetată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2. să 

opereze cu 

tabla 

înmulţirii 

folosind ca 

factori nr. 

de la 1 la 10  

 

O3. să 

aplice 

algoritmul 

de calcul 

pentru 

înmulţirea 

fără trecere 

peste ordin 

 

- calcularea sumelor unor adunări în care se 

repetă anumiți termeni de un anumit număr de 

ori; 

- exerciții de tipul: numără din 2 in 2; 

- deducerea rezultatelor înmulțirii pe baza 

grupărilor; 

- exerciții de scriere a operației de înmulțire a 

doua numere ca adunare repetată de termeni 

egali; 

- exemple de produse care au același rezultat: 

16=8x2, 16=4x4, 16=2x8, 

                                        16 

                   

8 8 

          4                   4                   4                  4 

        2     2      2     2                   2    2       2     2 

- aplicarea tablei înmulţirii în rezolvări de 

exerciţii şi probleme simple; 

- completarea unor tabele în care se dau ambii 

factori 

- unirea prin săgeți a operaţiei de înmulțire a 2  

numere cu numărul care reprezintă produsul; 

- selectarea, dintr-un şir de numere date, a 

numerelor potrivite ca factori ai unor exerciţii cu 

termeni lipsă; 

-scrierea completă a tablei înmulţirii; 

 

- descompunerea de nr. în produse de doi factori 

(de exemple 20=2x10) 

- deducerea regulilor de calcul pe baza 

proprietăţilor de scriere în baza 10 şi a 

proprietăţilor de adunare şi înmulţire (de exemplu 

2x43=2x(40+3)= =(2x40)+(2x3)=80+6=86) 

- exerciţii de învatare a regulilor de calcul: 

tehnica de calcul oral, tehnica de calcul în scris; 

1.10.- 

7.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10-

14.10 

 

 

 

 

 

 

15.10-

21.10 

 

 

 

 

 

 

 

21.10-

28.10 

Scrierea operaţiei 

de înmulţire a 

două numere ca 

adunare repetată 

Enunțarea tablei 

înmulţirii  

Însușirea 

algoritmului de 

calcul în scris 

pentru înmulţiri 

fără trecere peste 

ordin 

Efectuarea unor 

înmulţiri cu 

trecere peste 

ordin 

Aplicarea în mod 

adecvat a 

raţionamentului 

operaţiei de 

înmulţire în 

probleme simple 

conversaţia  

 

exerciţiul 

 

beţişoare 

 planşe 

 cuburi 

observare 

dirijată 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

descoperire 

 fişe 

 planşe 

expunere 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

comparare, 

generalizar

e 

 

 

exerciţiul 
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O4. să 

aplice 

algoritmul 

de calcul 

pentru 

înmulţirea 

cu trecere 

peste ordin 

 

-să rezolve 

probleme 

simple 

- exerciţii de înmulţire de genul: să se rezolve, să 

se calculeze, să se verifice egalitatea, să se 

corecteze rezultatele greşite; 

 

-exerciţii 

-exerciţii implicând utilizarea limbajului: află 

produsul, de atatea ori mai mare, mărit de n ori, 

-rezolvarea de probleme simple cu date din mediu 

înconjurător, 

-rezolvări pe bază de desen; 

-completarea datelor care lipsesc. 

explicatia 

exercitiul 

 

 

explicatia 

conversatia 

 

 

Concluzii, observaţii, recomandări 

             Evaluarea rezultatelor obţinute la o lună după aplicarea acestui P.I.P. a evidenţiat că subiectul 

C.G. şi-a însuşit tabla înmulţirii şi algoritmul de calcul în scris pentru înmulţiri, dar nu a reuşit să 

stăpânească structura sintactică a problemei, face confuzia elementelor date, alege greşit operaţia,  este 

incapabil de a include problema într-un anumit tipar, nu poate concretiza datele problemei într-o schemă 

oarecare. 

             În concluzie,  se constată necesitatea reluării unor anumite activităţi care să ducă la realizarea 

obiectivelor propuse şi se recomandă ca în cadrul tuturor activităţilor, subiectul să fie stimulat pozitiv 

pentru dezvoltarea motivaţiei intrinseci privind activitatea de învatare-terapie, periodic să se faca schimb 

reciproc de informaţii în cadrul echipei de caz care să conducă la acţiuni instructiv-educative unitare.  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Sale Claudia-Alexandrina 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Zalău, Sălaj 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE PREȘCOLARULUI :P.S.C. 

DATA NAȘTERII: 27.X.2015 

GRUPA: mijlocie 

ANUL ȘCOLAR: 2020-2021  

DIAGNOSTICUL: Inteligență de nivel mediu IQ-107, deficit atențional, sindrom hiperkinetic, retard al 

limbajului expresiv, dislalie polimorfă, tulburări emoționale. 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

- Cadrele didactice: Prof. Sale Claudia Alexandrina 

                              Prof. I.D.S. 

- Consiler școlar: Prof. P.A.B.   

SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

➢ Structurarea unui comportament cât mai apropiat de normal care să cuprindă cele 3 domenii de 

activitate: cognitiv, limbaj, socializare. 

➢ Stimularea copilului să învețe, să achiziționeze cunoștințe. Determinarea copilului să prefere 

interacțiunea cu alte persoane, în locul activităților lui rutiniere pentru a fi introdus în viața 

socială. 

➢ Îmbunătățirea capacității și duratei atenției și concentrării în sarcină. 

OBIECTIVE: 

➢ PE TERMEN SCURT:  

- Stimularea deprinderilor de autonomie personală,  

- Încurajarea relațiilor interpersonale cu copii de aceeași varstă, cu cadrele didactice și cu 

personalul din unitate. 

➢ PE TERMEN MEDIU:  

- Stimularea proceselor psihice prin activități de sprijin în învățare, 

- Stimularea dezvoltării vocabularului activ și pasiv 

DURATA PROGRAMULUI: 7 luni 

DOMENII DE DEZVOLTARE / DOMENII DE INTERVENŢIE:  

1. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale 

2. Dezvoltarea socio-emoțională 

3. Capacități și atitudini față de învățare 

4. Dezvoltarea limbajului, a cominicării și a premiselor citirii și scrierii  

5. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii.  

➢ DATA ELABORARII PIP-ului: Decembrie 2020  

➢ DATA REVIZUIRII:  - 
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➢ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR în funcție de domeniile de dezvoltare: 

Activități desfășurate pe centre de interes, activități desfășurate pe domenii experiențiale, jocuri, 

activități non-formale, activități extrașcolare. 

 

Nr. 

Crt. 

Obiective operaționale  

 

Strategii de terapie și 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare și aprecierea 

evoluției 

Indicatori  Instrumente 

1. 

- să mănânce singur 

folosind tacâmurile; 

- să aibă o poziție 

corectă în timpul mesei 

-să se spele pe mâini 

înainte/după masă 

- să folosească corect 

obiectele de igienă 

personală  

- să se îmbrace/încalțe 

singur 

 

 

- să arate părțile 

principale ale corpului 

propiu/altora (cap, 

trunchi, mâini, picioare) 

-să execute acțiuni de 

prindere/aruncare a 

mingii, de manipulare a 

obiectelor. 

-să execute cu usurință 

deprinderile motrice de 

bază învățate (mers, 

alergare, sărituri etc) 

- să dea dovadă de spirit 

de echipă  

- să imite mișcări fine 

apucarea și lăsarea din 

mână, manipularea, 

ruperea, mototolirea, 

îndoirea modelarea 

(prin mișcări 

translatorii, circulare, 

prin aplatizare, prin 

adâncire), bobinare, 

înșirare, etc. 

Activități practice și 

exerciții de așezare la 

masă, utilizarea 

servețelului și a 

tacâmurilor. 

Exerciții practice de 

întreținere a igienei 

personale (față, dinți, 

mâini,corp). 

Exerciții practice de 

utilizare corectă a 

vestimentației/ 

încălțămintei 

 

Jocuri și exerciții de 

cunoaștere a schemei 

corporale propria/ a 

colegilor de grupă/ pe 

imagini 

 

Jocuri și exerciții de 

prindere a mingii 

Jocuri și exerciții de 

manipulare a obiectelor, 

jucăriilor 

 

Exerciții imitative 

 

Exerciții pentru 

dezvoltarea motricității 

fine și grosiere 

 

 

 

 

 

Exerciții de desen, 

pictură, modelaj prin 

diferite tehnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

 

 

 

 

 

 

Observația directă. 

 

Jocuri educative. 

 

Fișe de lucru. 

 

Evaluarea continuă se va 

realiza prin aprecieri 

verbal, stimulative pentru 

fiecare sarcină dusă la 

bun sfârșit. 

 

Aprecieri stimulative. 
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- să redea prin desen, 

pictură, modelaj diverse 

teme. 

2 - să recunoască toți 

copiii din grupă; 

- să răspundă la 

formulele de salut;  

- să inițieze o 

activitate/joc împreună 

cu alt copil;; 

- să urmeze indicațiile 

adulților în ceea ce 

privește 

comportamentul 

adecvat în diverse 

situații; 

- să coopereze cu 

colegii în realizarea 

sarcinilor de lucru date; 

- să respecte reguli 

simple în grupă și în 

cadrul jocurilor. 

- să se împrietenească 

cel puțin cu un coleg/ă 

de grupă. 

Jocuri distractive: 

Ex:„Deschide urechea 

bine”, „Batistuța” „Să 

vină la telefon…..”etc. 

Jocuri de rol, jocuri de 

construcții, etc;  

 

Valorificarea situațiilor 

concrete de inter-

relaționare cu colegii. 

 

 

 

 

Crearea unor situații de 

interacțiune între copii; 

 

Jocuri distractive, jocuri 

de mișcare, jocuri de 

masa. 

 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

 

Observație directă. 

 

Jocuri educative și 

distractive 

 

 

 

 

 

Jocuri simbolice 

3 
- să manifeste 

curiozitate și interes 

față de deplasările în 

aer liber; 

- să găsească și să 

utilizeze materiale 

pentru a pune în 

practică o idee; 

- să-și mențină atenția 

concentrată pe sarcină 

între 5-10 minute; 

Crearea unor situații de 

învățare în aer liber; 

Desfășurarea unor 

jocuri în aer liber; 

 

Jocuri de creație,  

Activități practice, 

Încurajarea copiilor să 

improvizeze folosind 

resursele disponibile. 

 

 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

 

Observație directă 

 

Valorificarea pozitivă 

permanentă 

Evaluarea continuă se va 

realiza prin aprecieri 

verbale, stimulative 

pentru fiecare sarcină 

dusă la bun sfârșit. 

 

4 - să pronunțe în ritm 

propriu  silabe, cuvinte. 

- să recepteze stimuli 

sonori din mediul 

apropiat 

- să denumească 

obiecte, jucării, lucruri 

din jurul său. 

Jocuri și exerciții de 

ascultare  și identificare 

a unor semnale sonore 

 

Exerciții de dicție, 

frământări de limbă 

  

Exerciții de memorare 

 

 

 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

Observație directă 

 

Jocuri educative 

 

Valorificarea pozitivă 

permanentă 

 

Evaluarea continuă se va 

realiza prin aprecieri 
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- să se exprime în 

propoziții simple și 

dezvoltate pentru a 

comunica nevoi, idei, 

acțiuni;  

- să formuleze 

răspunsuri la întrebări 

date 

- să redea fragmente din 

poveștile învățate 

folosind adverbele de 

timp. 

- să recite expresiv 

poezii cunoscute. 

- să manifeste interes 

pentru a comunica cu 

ceilalți 

- să relateze înțâmplări 

din viața de zi cu zi; 

Jocuri/Exerciții de 

formulare de răspunsuri 

și întrebări 

 

 

 

Dramatizări, jocuri de 

rol. 

 

 

 

Jocuri exerciții 

„Povestea mea”, „Mie 

îmi place….”. 

verbale, stimulative 

pentru fiecare sarcină 

dusă la bun sfârșit. 

 

Se va insista pe 

pronuțarea corectă a 

cuvintelor și pe 

exprimarea corectă în 

propoziții formulate 

corect din punct de 

vedere gramatical. 

5 - să identifice unele 

caracteristici ale 

obiectelor(mărime, 

culoare, formă,etc) 

- să realizeze operații de 

grupare, clasificare, 

seriere, ordonare etc. cu 

ajutorul materialelor 

puse la dispoziție. 

- să compare grupe de 

obiecte, apreciind 

global unde sunt mai 

multe/ mai puține 

obiecte 

- să recunoască figurile 

geometrice (cerc, 

triunghi, pătrat) 

denumindu-le, 

- să utilizeze formele 

geometrice în diferite 

contexte de învățare 

- să numere de la 1 la 5 

recunoscând grupe cu 

1-5 obiecte precum și 

cifrele corespunzătoare 

- să sorteze ființele vii 

și plantele după mediul 

Jocuri logice, jocuri de 

construcții 

 

Jocuri și exerciții de 

sortare, categorizare a 

obiectelor/ jucăriilor din 

sala de grupă după 

diferite criterii. 

 

 

Exerciții de identificare 

și recunoaștere 

 

 

Implementarea unor 

procedee de lucru cu un 

grad mai ridicat de 

dificultate. 

 

 

 

Exerciții de numărare 

 

 

Desfășurarea unor 

jocuri și exerciții de 

sortare, asociere, 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

 

 

 

Observația directă 

 

Jocuri educative 

 

Fișe de lucru 

 

Evaluarea continuă se va 

realiza prin aprecieri 

verbal, stimulative pentru 

fiecare sarcină dusă la 

bun sfârșit. 

 

Aprecieri stimulative 
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de viață/caracteristicile 

lor; 

- să participe activ la 

activitățile de învățare. 

identificare (Ex.„Caută 

și potrivește”, „Unde se 

potrivește?”, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

• Ministerul Educației Naționale, „Curriculum pentru educație timpurie” – 2019 – București. 

• Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani / dr. 

Mihaela Ionescu (coord.), Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, ... - București : Vanemonde, 

2010. 
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Plan de intervenţie individualizat 

 
prof. înv. primar Irinciuc Anca 

Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

 

 Numele elevului: A Ș 

 Data naşterii: 18.X.2002 

 Starea de sănătate: bună 

 Psihodiagnostic:  intelect limitat (IQ=70) 

 Recomandarea comisiei: la refuzul părinților de a orienta copilul către Școala Specială, comisia 

recomandă menținerea elevei în școala de masă.   

 Intervenţia: se lucrează cu eleva după curriculum-ul (adaptat) clasei a II-a, fără sprijinul părinţilor  

 Informaţii educaţionale 

 Comportament cognitiv  

• Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaște doar o mică parte din litere, citește silabe din 

2-3 litere după ce acestea i-au fost citite de mai multe ori, nu transcrie şi nu copiază ci doar execută 

niște mâzgâlituri, nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în 

scrierea independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte des folosite. Reţine cu greutate și pe termen 

scurt unele litere ( b, v, j, f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Nu 

știe să-şi scrie numele de botez și nici pe cel de familie. Formulează propoziţii cu dificultate, doar 

după modele repetate. Exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile cuvinte. Nu 

povestește, nu comunică sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este 

foarte redusă.  

• Cunoaște numeraţia 0-10 și scrie cifrele dar cu mari deficiențe (depășește pătrățelele, pierde rândul, 

nu redă forma corectă a cifrelor) dar nu reţine cum se citesc numerele 10-20. Sistemul poziţional 

de formare a numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-20, cu sprijin, dar nu şi 

descrescător. Nu recunoaște locul numărului într-un şir (vecinii), nu face comparaţii. Rezolvă 

operaţii 0-10 doar cu material concret și cu sprijin și mari insistențe din partea învățătoarei. Face 

calcule şi în concentrul 0-20 fără trecere peste ordin, folosind calculul în scris ( cu material concret) 

și numai cu ajutor și „asistență” din partea cadrului didactic sau a vreunui coleg. Nu înţelege cum 

e cu problemele, află însă la solicitare „ la un loc” sau „ câte mai rămân”. Încurcă semnele plus şi 

minus. Cunoaște bancnotele şi monedele parţial, nu ştie să aprecieze preţurile sau ce rest va primi, 

nu ştie unităţile de măsură, nu apreciază duratele, nu citește ceasul. Recunoaște cercul, fără 

celelalte figuri geometrice.  

• Este ancorată în prezent. Nu stabilește relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau 

derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaște perioada de dimineaţă, după-amiază, 

dar nu orele.  

• Nu este interesată de schimbările din jurul ei şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică,  ci doar 

ce se bazează pe propria ei experienţă, şi atunci cu întrebări de orientare.  
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Relaţii sociale 

            Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală aste retrasă, foarte rar intră în relaţie cu alţi 

copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau îi ascultă pe alţii. Este 

acceptată de colectivul clasei, însă copiii nu o atrag în jocurile lor. Uneori intră în conflict cu câte un coleg, 

mai ales când i se reproşează că şi-a însuşit lucrul altuia. Are obiceiul să-şi însuşească şi bani, dar mai ales 

pachețelul cu mâncare, dovedind abilitate, nefiind prinsă niciodată. Dacă este ameninţată, recunoaște cu 

„jumătate de gură”. Ascunde părinţilor faptele rele, temându-se de pedepsele corporale. 

 În general vine la şcoală îngrijit îmbrăcată.  

 Părinţii nu colaborează cu şcoala, nu se interesează de situaţia copiilor, nu le acordă sprijin, acasă 

nu sunt de găsit. Eleva vine la şcoală aproape zilnic din „proprie inițiativă”; atunci când vremea e rea sau 

i se pare prea greu, lipseste o zi, două sau trei într-o săptămână. 

Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi 

• Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample 

• Nu are abilităţi de natură tehnologică 

• Nu reţine decât cu material concret, prin  reluări permanente  

• Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii 

• Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format 

• Lucrează cu dificultate la matematică în concentrul 0-10, doar cu material concret. 

• Nu face calcule orale 

• Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute 

• Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent 

• Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică 

• Transcrie și face copieri cu foarte multe greșeli și extrem de urât, ilizibil; 

• După dictare nu scrie decât litere disparate, care alcătuiesc doar cuvinte fără sens, chiar dacă i se 

arată literele potrivite, nu reţine semnul grafic 

• Ii e neclară/necunoscută scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de propoziţie) 

• Are nevoie de atenţie din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic 

• Permanent are nevoie de sprijin  

 

Obiective pe termen lung  

1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute 

2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret  

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de 

relaţii cauză-efect) 

Domenii de intervenţie recomandate pentru eleva A Ș 

Domeniul cognitiv  
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Obiective pe 

termen scurt 
Metode şi mijloace didactice 

Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Comunicare în limba română 

Să identifice 

literele 

alfabetului 

( b, p, d, t, ş, ţ, 

z, v, h, j, x, y, 

g, f, ă, â, î, k, l) 

 

 

 

 

Să citescă 

cuvinte din 2-3 

silabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Să formuleze 

propoziţii 

simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exerciţii şi jocuri de 

dezvoltare a auzului 

fonematic, de 

conştientizare a legăturii 

între fonem şi semnul 

grafic corespunzător  

• Să „ citească” imagini şi să 

depisteze sunetele iniţiale 

• Să identifice litere într-o 

ordine aleatorie  

 

• Să citescă silabele după o 

analiză fonematică a 

acestora – realizarea 

sensului 

• Să stabilească nr de silabe 

dintr-un cuvânt  

• Să citească silabe din 3 

litere 

• Să citescă un cuvânt din 2 

silabe  

• Să recunoască sunetele  

( literele) dintr-un cuvânt şi să-l 

citescă 

• Să denumescă obiectele 

din imagini ( eleva nu 

cunoaşte foarte multe 

obiecte ce apar în imagini 

• Să formuleze propoziţii 

folosind cuvintele găsite, 

urmărind imaginea în care 

a depistat cuvântul  

• Să citescă propoziţii 

simple  

6 luni, cu 

prelungire 

după caz  

Identifică şi 

recunoaşte 

literele  

Depistează 

sunetele iniţiale  

Diferenţiază 

literele mari de 

cele mici  

 

 

 

Recunoaşte 

sunetele într-o 

silabă 

Citeşte silabe din 

2-3 litere  

Identifică 

literele/ sunetele 

dintr-un cuvânt  

 

 

 

Formulează 

propoziţii din 2-3 

cuvinte 

observând 

imaginile 

Citeşte propoziţii 

din 2-3 cuvinte 

Recunoaşte în 

text propoziţiile  

( nr lor )  

Formulează, 

oral,  propoziţii 

cu sens  

Evaluarea 

orală va 

alterna cu cea 

scrisă, eleva 

transcrie şi 

copiază destul 

de corect. 

 

Pentru fixare 

se vor relua de 

mai multe ori 

anumite litere. 

Se vor folosi 

texte din 

abecedar, texte 

cunoscute 

deja, cu care 

eleva operează 

cu siguranţă. 

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să identifice 

grupuri de 

litere ( ce, ci, 

ge, gi, che, chi, 

ghe, ghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să scrie corect 

după dictare 

literele 

alfabetului şi 

grupurile de 

litere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Să recunoască o propoziţie 

într-un text dat  

• Exerciţii de înţelegere a 

sensului propoziţiei ( prin 

întrebări ajutătoare) 

• Să răspundă corect în 

propoziţii 

• Să exprime în cuvinte 

proprii păreri despre 

lucruri, fapte cunoscute  

 

• Exerciţii de depistare a 

grupurilor în cuvinte scrise  

• Exerciţii orale de 

dezvoltare a auzului 

fonematic şi de 

recunoaştere a legăturii 

între grupul scris şi sunetul 

respectiv 

• Exerciţii de citire a 

grupurilor 

• Exerciţii de citire a 

silabelor ce conţin grupuri 

• Exerciţii de citire a 

cuvintelor ce conţin aceste 

grupuri 

• Formulare de propoziţii ce 

conţin grupuri 

• Exerciţii de găsire a 

cuvintelor ce conţin 

grupuri de litere  

• Exerciţii de scriere ( 

transcriere, copiere ) a 

literelor şi grupurilor  

• Exerciţii de scriere a 

acestora după dictare 

• Exerciţii de scriere a unor 

silabe cu literele amintite 

şi a grupurilor de litere 

Răspunde în 

propoziţii 

Exprimă corect o 

părere 

 

 

 

 

 

Identifică în 

cuvinte date 

grupurile  

Face legătura 

între sunet şi 

grup 

Citeşte grupurile 

Citeşte silabe în 

care apar grupuri  

Citeşte cuvinte în 

care apar grupuri 

 

 

 

 

 

 

Transcrie grupuri 

şi litere 

Scrie după 

dictare  

Completează 

cuvinte cu litere, 

silabe şi 

propoziţia cu un 

cuvânt 

Transcrie 

selectiv după 

indicii date 

Scrie propoziţii 

simple cu spijin 

 

 

 

 

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri şi cu 

reactualizarea 

legăturii între 

grup şi sunet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări scrise 

cu spijin, 

individuale 

Exerciţii de 

scriere după 

dictare, copieri 

şi transcrieri 

Probe scrise  

 

Aprecieri 

stimulative  
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• Exerciţii de completare a 

unor silabe cu litere, 

grupuri  

• Exerciţii de scriere a unor 

cuvinte din 2-3 silabe, 

utilizând în mod 

preponderent metoda 

analitico-fonetică 

• Exerciţii de transcriere a 

cuvintelor  

• Exerciţii de scriere a 

denumirii unor obiecte 

familiare 

• Exerciţii de scriere a 

cuvintelor pe silabe 

• Formularea unor 

propoziţii cu cuvinte date 

şi scrierea acestora cu 

sprijin  

• Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor respectând 

majuscula şi punctul 

• Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor formulate 

oral 

• Exerciţii de citire a 

cuvintelor/ propoziţiilor 

scrise de elevă pentru 

formarea deprinderilor de 

autocorectare 

• Să scrie corect numele de 

persoane şi propriul nume 

• Să scrie corect, ordonat şi 

cât mai îngrijit 

• Să aşeze corect în pagina 

caietului ( tip I )  

 

 

Cunoaşte şi 

aplică regulile de 

scriere a 

propoziţiei 

Scrie nume de 

persoane  

Scrie propriul 

nume  

( nume de 

familie, 

prenume, clasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

orale,alternate 

cu cele scrise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3305 
 

Matematica și explorarea mediului 

Să scrie 

numere în 

concentrul 

 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să efectueze 

operaţii 0-100 

fără trecere 

peste ordin şi 

cu trecere 

peste ordin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să rezolve 

probleme cu o 

singură 

operaţie  

 

 

 

 

 

 

 

• Să recunoască sistemul 

poziţional de scriere a 

numerelor formate din ZU 

• Să numere în ordine 

crescătoare  

• Să recunoască locul unui 

număr într-un şir( vecinii) 

• Să compare numere vecine  

• Să scrie numere dictate  

• Să descompună numere în 

zeci şi unităţi 

• Exerciţii de recunoaştere a 

semnelor +şi- 

• Să efectueze calcule orale  

• Să efectueze calcule în 

scris 

• Exerciţii de citire a 

operaţiilor cu numere  

• Să verbalizeze calculele 

• Să utilizeze corect 

materialul didactic ( 

concret şi intuitiv)  

• Exerciţii de învăţare a 

tehnicii de calcul, folosind 

materialul didactic concret 

• Exerciţii de calcul în scris, 

scrierea rezultatelor 

parţiale  

 

• Rezolvare de probleme cu 

desen şi cu expunerea 

datelor de către învăţător  

• Recunoaşterea expresiilor 

ce induc operaţia  

• Rezolvare individuală a 

unor probleme desenate  

• Exerciţii de analiză a 

datelor problemei  

  

Citeşte numerele 

Numără 

crescător  

Compară şi 

numeşte vecinii 

Scrie numerele 

dictate 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte corect 

exerciţiile, fără a 

confunda + cu – 

Rezolvă operaţii 

cu sprijin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă cu 

sprijin o 

problemă 

practică  

 

Recunoaşte 

operaţia  

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

Aprecieri 

stimulative  

 

Probleme 

desenate  

Probe orale şi 

scrise , 

alternativ  

 

 

 

Evaluări orale  

Probe scrise 

formative  

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi 

 practice  
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Să recunoască 

unităţi de 

măsură 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

figurile 

geometrice 

 

 

 

 

 

• Exerciţii de verbalizare a 

enunţiului unei probleme  

• Exerciţii de citire a 

enunţiului unei probleme  

• Exerciţii de scriere a unei 

probleme, a unui plan de 

rezolvare   

 

• Enumeră unităţile şi le 

recunoaşte utilitatea  

• Scrie unităţile  

• Exerciţii de învăţare a 

zilelor săptămânii 

• Exerciţii de învăţare a 

denumirii lunilor anului,     

anotimpurilor, a datei  

 

• Exerciţii de recunoaştere a 

pătratului, dreptunghiului, 

cercului , triunghiului , a 

elementelor spaţio-

temporale  

 

 

 

 

Rezolvă 

individual 

probleme 

desenate 

Exprimă enunţul 

şi exerciţiul prin 

care se rezolvă 

problema  

Scrie rezolvarea   

 

 

 

 

Denumeşte 

unităţile  

Scrie simbolurile  

Enumeră zilele 

săptămânii, 

lunile anului 

( nu în ordine), 

anotimpuri, date  

 

 

Denumeşte şi 

desenează figuri 

geometrice  

Foloseşte noţiuni 

spaţio-temporale 

( stânga, dreapta, 

faţă, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi fişe de 

evaluare 

formativă  

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

Evaluări orale 

 

Să 

denumească 

părţile 

componente 

ale corpului 

omenesc, al 

unui animal, 

ale unei plante   

 

• Exerciţii de denumire a 

părţilor propriului corp, pe 

mulaje, ale unei plante sau 

animal  

• Exerciţii de rec a acestora 

în desene sau imagini  

• Exerciţii de desenare a 

acestora  

 Denumeşte şi 

recunoaşte. Le 

desenează după 

model şi din 

imaginaţie  

 

 

 

 

Evaluări orale 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 
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Să diferenţieze 

corpuri  

 

 

 

 

Să enunţe 

zilele 

săptămânii, 

lunile anului şi 

anotimpurile 

 

 

 

 

 

Să deruleze 

experimente 

simple 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

efecte ale actv 

omului asupra 

mediului 

• Exerciţii de exprimare a 

rolului fiecărei părţi 

componente 

• Să stabilească relaţii între 

plante şi animale  

 

 

• Exerciţii de observare a 

corpurilor  

• Exerciţii de recunoaştere a 

corpurilor solide, lichide şi 

gazoase 

 

• Exerciţii de enumerare a 

anotimpurilor  

• Ex de identificare a 

anotimpurilor după 

caracteristici  

• Exerciţii de enumerare a 

zilelor săptămânii, a 

lunilor anului 

 

• Să observe trans din mediu  

• Să măsoare creşterea unei 

plante, să estimeze 

creşterea unui animal  

• Să facă exp simple, în grup  

• Să stabilească 

îmbrăcămintea adecvată 

unui anotimp 

• Să identifice condiţii de 

menţinere a unui corp 

sănătos  

• Stabilirea unor reguli de 

conduită corectă asupra 

mediului 

 

 

 

Recunoaşte şi 

denumeşte 

corpuri 

 

 

 

 

 

Enumeră 

anotimpurile, 

zilele săptămânii,  

cu sprijin din 

partea 

învăţătorului 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

Act practică  

 

 

 

 

 

 

 

 

Act practică  
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Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional  

 

Obiectivele Metode şi mijloace didactice 
Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Să colaboreze 

cu colegii în 

rezolvarea 

unor sarcini de 

grup  

 

 

Să participe la 

jocuri de 

echipă ( la ora 

de educaţie 

fizică ) 

• Încadrarea elevei într-un 

grup de lucru  ( periodic) şi 

încredinţarea unor sarcini 

pe măsură  

• Exprimarea unei opinii, 

păreri asupra unor lucruri  

cunoscute elevei 

• Povestirea unor fapte, 

întâmplări personale  

 

• Să respecte voluntar 

regulile jocului 

 

• Să-şi aducă contribuţia la 

câştigarea unei întreceri, 

îndeplinirea unor sarcini 

 

 Desenează  

 

Colaborează, 

discută 

 

Povesteşte  

 

Se integrează în 

grupul de joacă 

Activitate 

practică  

Evaluări orale  

 

 

 

 

Activităţi 

practice 

 ( sportive) 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Militaru Nicoleta Marilena 

Liceul De Arte “Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomița 

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ 

CLASA A VIII-A  

Elevul poate memora cuvinte simple în limba engleză dar are dificultăți în pronunțarea lor, fiind nevoie 

de exerciții repetate de pronunție. De asemenea, elevul are dificultăți în a memora forme verbale 

complexe. Astfel, este necesară repetarea acestora pornind de la verbe foarte simple (care se scriu și se 

citesc la fel) și continuând cu verbe de dificultate medie.  

Activitatea preferată este cea de citire – elevul poate să citească întru-un ritm acceptabil, așteaptă sa fie 

ajutat când întâmpină problema și repetă de fiecare dată după profesor atunci când este corectat. Elevul 

este foarte interesat de ora de engleza și își manifestă interesul constant de a răspunde. Participă cu 

interes la activități in echipe, fiind sprijinit și încurajat de colegii de echipa.  El înțelege conversații 

simple și participă la schimburi de idei atât timp cât se traduce în limba română. Elevul poate sa 

redacteze propoziții foarte simple în limba engleză atât cu suport verbal cât și cu suport vizual.  

CONȚINUTURI 

TEME: 

1. Copilul despre sine: îmbrăcăminte, jucării și jocuri-  reluare și îmbogățire 

2. Familia : membrii familiei, meserii, sărbători-  reluare și îmbogățire 

3. Casa : încăperi, mobilă, obiecte electrocasnice- reluare și îmbogățire 

4. Animale: domestice și sălbatice - reluare și îmbogățire 

5. Lumea înconjurătoare: mijloace de transport, clădiri, locuri din oraș - reluare și îmbogățire 

6. Activități: momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului - reluare și îmbogățire  

FUNCȚII COMUNICATIVE: 

1. A saluta și a răspunde la salut 

2. A descrie o persoana, un obiect 

3. A identifica elemente din lumea înconjurătoare 
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4. A relata activități la prezent, la trecut si la viitor 

5. A exprima abilitatea fizica de a face anumite acțiuni 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII: 

1. GRAMATICĂ: 

a. Articolul a/ an /the - reluare și îmbogățire 

b. Adjectivul- adjective scurte - reluare și îmbogățire 

c. Numeralul cardinal 20-100 - reluare și îmbogățire 

d. Prezentul simplu  - reluare și îmbogățire 

e. Trecutul simplu 

f. Viitorul simplu 

g. Substantivul – numărul plural 

2. VOCABULAR: însușirea unui număr de 15-30 de unități lexicale  

PRIORITĂȚI: 

- Dezvoltarea abilității de a reține cuvinte si expresii simple din diverse arii tematice 

- Exersarea abilității de citire a unor texte simple pe teme de interes 

- Exersarea abilității de a scrie propoziții simple la timpurile  prezent, trecut si viitor 

OBIECTIVE CONȚINUTU

RI 

METODE 

ȘI 

MIJLOACE 

DE 

REALIZAR

E 

PERIOADA 

DE 

INTERVENȚI

E 

CRITERII 

MINIMALE DE 

APRECIERE A 

PROGRESELO

R 

METODE ȘI 

INSTRUMENT

E DE 

EVALUARE 

-să 

reacționeze 

corespunzăto

r la diferite 

tipuri de 

mesaje 

-exerciții de 

răspuns la 

comenzi,  

- formule 

simple de 

-exercițiul 

-explicația 

-fișe de 

lucru 

-

demonstrația 

5 săptămâni -răspunde corect 

la toate 

comenzile 

simple 

- răspunde cu 

ajutor la 

-aprecieri 

verbale 

-încurajări 

permanente 

-fișa de 

observație 
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 comunicare in 

societate  

 

comenzi mai 

complexe 

- reține formule 

simple de 

comunicare  

 

- să 

articuleze 

sunete, izolat 

şi în cuvânt/ 

grupuri de 

cuvinte, 

respectând 

accentul şi 

intonaţia, 

specifice 

limbii 

engleze 

 

-exerciții de 

pronunție 

-liste de 

cuvinte din 

ariile 

tematice 

-exercițiul 

-

demonstrația 

-explicația 

5 săptămâni -pronunță bine 

cuvinte și 

expresii simple 

în limba engleză 

-încurajarea 

permanentă 

-aprecieri 

verbale 

 

- să citească 

texte scurte 

cu glas tare 

-exerciții de 

citire cu și fără 

sprijin 

-seturi de 

paragrafe  în 

funcție de 

ariile 

tematice 

stabilite 

-dialoguri 

scrise 

7 săptămâni -citește bine 

texte simple  

-citește bine 

roluri din 

dialogurile date 

- recunoaște 

locul unor 

paragrafe simple 

în interiorul 

unor texte 

simple  

-fișa de 

observație 

-încurajarea 

permanentă 

-aprecieri 

verbale 
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- să scrie 

cuvinte și 

propoziții 

(copiere) 

 

-exerciții de 

copiere 

-exerciții de 

completare pe 

baza unui 

suport vizual 

-liste de 

cuvinte 

-liste de 

propoziții 

simple, cu 

imagini în 

funcție de 

aria tematică 

abordată 

 

8 săptămâni -copiază corect 

toate cuvintele 

date  

 

 

-transcrie corect 

propoziții și 

texte simple 

 

-fișa de 

observație 

-încurajarea 

permanentă 

-aprecieri 

verbale 

 

-să producă 

mesaje 

scurte 

-exerciții de 

redactare de 

propoziții 

simple în limba 

engleză 

folosind 

timpurile 

prezent, trecut 

si viitor 

-cartonașe 

cu imagini 

ce vor fi 

folosite în 

redactarea 

de propoziții 

 

7 săptămâni -redactează 

propoziții 

simple  în limba 

engleză cu 

sprijin din 

partea 

profesorului 

-încurajarea 

permanentă 

-aprecieri 

verbale 

-observația 

 

Școala Altfel – 25.01-.30.01.2020 

Activitate online – elevul poate să folosească cu ușurință WhatsApp și a accesat Google Classroom. El 

participă la orele online ținute pe Meet și este active mai ales la exerciții de vocabular și de citire a unor 

paragrafe/ texte simple.  

Exercițiile rezolvate le trimite pe WhatsApp, făcând poze caietului/fișei de lucru.  
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PLAN  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT                                                                                                                                    

Prof. Crăcan Gheorghe 

 Şcoala Gimnazială Ţintea, Băicoi 

 

 

I. DATE PERSONALE: 

Numele elevului:...................................... 

Clasa: a VII-a  

Data naşterii:............................................  

Domiciliu:.................................................  

Familia: tatăl:  ......................................... 

               mama:.........................................  

Alte date despre familie:............................ 

Dezvoltare fizică: ............................................................................. 

Stare de sănătate: ............................................................................... 

Diagnostic: ............. (exemplu: tulburare mixtă a abilităţilor şcolare) 

 

II. ECHIPA DE LUCRU:    

profesor itinerant de sprijin: .............................  

diriginte/învăţător: .......................................... 

profesor de limba franceză: ........................... 

psiholog şcolar:..............................................  

 

III.TIPUL DE PROGRAM PROPUS: PIP 

 

IV.PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI: anul şcolar ................... 

 

V. NIVELUL DE DEBUT CONSTATAT LA EVALUAREA  INIŢIALĂ: 

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

   (Exemple: 

achiziţiile şcolare sunt sub nivelul vârstei; 

are un vocabular de cuvinte în limba franceză extrem de sărac; 

citeşte foarte greu texte în limba franceză, fără să respecte semnele de punctuaţie; 

nivelul de înţelegere a mesajului textului citit este minim; 

face greşeli la scrierea unui text; 

lipsă de concentrare) 
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VI.  PRIORITATILE PIP SUNT : 

Adaptarea elevului la mediul scolar; 

Adaptarea cu disciplina limba franceză; 

Consolidarea  unor elemente indispensabile pentru studiul limbii franceze (salut, prezentare, numere, 

culori, parti ale corpului uman, membrii familiei, casa, mobilierul, ustensile scolare, ) ; 

Învăţarea unor elemente noi pentru studiul limbii franceze (civilizaţie francofonă). 

 

VII.  COMPETENTE SPECIFICE VIZATE : 

1. Receptarea de mesaje orale simple  

1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în contexte cunoscute /       

       previzibile  

1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii unui obiectiv  

1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice  

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală  

2.1. Exprimarea unei preferințe  

2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri  

2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei  

2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă străină  

3. Receptarea de mesaje scrise simple  

3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii uzuale  

3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații  

3.3. Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple  

3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare 

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală  

 4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte  

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind 

fraze simple  

4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul de mesaje scrise; 

 

VIII. DOMENII VIZATE DE PROGRAM: Limba franceză 

 

IX. METODE/ PRINCIPII/STRATEGII DE BAZA UTILIZATE : 

➢ Strategii didactice :  explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative, programate si 

algoritmice propriu-zise ; 

➢ Metode didactice : Lucrul cu manualul ; Conversaţia ; Observare ; Exerciții de răspus oral/scris 

la intrebari . 

➢ Material didactic : Manualul clasei din care face parte ; CD; harta spaţiului francofon; fişe de 

lucru ;   
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X. EVALUARE 

Principalele scopuri ale strtegiei de evaluare vor fi : de diagnostic, de evaluare şi notare, de orientare şi 

de consiliere. Modul de interpretare a rezultatelor evaluărilor va fi modul critical, iar strategiile de 

evaluare vor fi : 

➢ Evaluarea predictivă (iniţială) 

➢ Evaluarea formativă (comtinuă) 

➢ Evaluarea sumativă (finală) 

Perioada de evaluare 

➢ Semestrul I : .............................................................  

➢ Semestrul al II- lea : ………………………………………. 

Instrumente utilizate : fisa de lucru diferentiata exerciții de completare propoziții 

Criterii de evaluare : evaluarea nivelul elevului in functie de progresul realizat, nu de nivelul   clasei/ 

programei  

 

 XI. CONSTATĂRI ÎN URMA EVALUĂRILOR: 

 

Tipul de 

evaluare 
Perioada Constatări Măsuri 

Evaluare 

iniţială 

Septembrie 

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

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

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

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

(Exemple: 

- achiziţiile şcolare sunt sub 

nivelul vârstei; 

- are un vocabular extrem de 

sărac; 

- citeşte foarte greu texte în 

limba franceză, fără să respecte 

semnele de punctuaţie; 

- nivelul de înţelegere a 

mesajului textului citit este 

minim; 

- face greşeli la scrierea unui 

text; 

- lipsă de concentrare; 

- indiferent la cerinţele 

programei şcolare.) 

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

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

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

(Exemple: 

- rezolvarea variantei de la testare cu 

elevul în clasă, analiza rezultatelor, 

analiza greşelilor frecvente pentru 

corectarea acestora; 

- informarea părinţilor acestuia; 

păstrarea unei mai strânse legături 

între elev - părinţi - şcoală; 

- consultaţii/ore suplimentare 

(exerciţii de consolidare a 

expresiilor specifice universului 

apropiat: familie, şcoală); 

- lucru diferenţiat, aplicarea unor 

metode interactive centrate pe elev, 

elaborarea unor fişe de lucru 

individuală, verificarea temei de 

acasă şi observarea sistematică a 

elevului.) 
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Evaluare 

formativă 

Octombrie 

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

Mai ......... 

 

 

 

 

Evaluare 

finală 

Iunie 

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

 

   Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica (in functie de rezultatele evaluarilor 

periodice) 

……………....................................................................................................................................................

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

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

……………................................................................................................................................... …………

…………………………………. 

  Recomandari 

particulare......................................................................................................................................................

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

……………....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................   …………………

……………………………………………………………………… 

Rolul si modul de implicare a parintilor in program- suportul parintilor este imperios necesar. Acesta se 

realizeaza in procent de:……….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..  

 

 STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENTIE PERSONALIZA 

Semestrul  I – 18 săptămâni = 36 de ore  
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Conţinuturi detaliate 

Compet

enţe 

specifice 

vizate 

Nr. 

ore 

aloc

ate 

Săptăm

âna 

Observaţ

ii 

Révision  

-le présent; 

-l’interrogation ; 

-les signes de ponctuation ; 

-donner des ordres ; 

-le genre et le nombre des noms et des adjectifs ; 

-les adjectifs possessifs ; 

 4 
S 1 – 

S2 
 

Tema 1 

Copilul despre sine: însușiri fizice şi morale 

Rutina cotidiană: activităţi curente, momente şi părţi ale 

zilei, ora , data, starea vremii 

Gramatica funcțională 

a cere şi a oferi informaţii: naţionalitatea familia, distincţia 

masculin /feminin, singular/plural 

 

Elemente de construcție a comunicării 

Fonetică – accentele(ascuţit, grav, circumflex, trema şi la 

cedille), vocalele orale, vocalele nazale 

Substantiv – intuirea distincției masculin/ feminin, 

singular/ plural 

Articolul nehotărât şi hotărât 

Adjectivul posesiv 

Adjectivul calificativ (culorile, însușirile personale) – 

distincția masculin/ feminin 

Numeralul cardinal 0–100 

Verbul – indicativul prezent al verbelor de grupa I şi a II-a 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

2.3 

2.4. 

3.1. 

3.2. 

8 S3 – S6 

26IX- 

Ziua 

European

ă a 

Limbilor 

 

5X- Ziua 

Internați

onală a 

Educației 

Tema 2 

Copilul despre sine: preferinţe 

Copilul şi universul său: familie, şcoala, camera personală 

Gramatica funcțională 

a cere şi a oferi informaţii: fraza interogativă 

a cere scuze; fraza negativă 

Elemente de construcție a comunicării 

Fonetică – e mut, elidarea, legături fonetice obligatorii 

Adjectivul demonstrativ 

Pronumele personal (forme accentuate) 

1.1.  

1.3.  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

3.1.  

3.2.  

8 
S7 – 

S10 

26XI- 

108 ani 

de la 

nașterea 

dramatur

gului 

francez 

de 

origine 

română 
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Verbul – indicativul prezent al unor verbe neregulate: 

aller, faire, vouloir, pouvoir 

Adverbul interogativ: où ; quand ; combien 

Eugène 

Ionesco 

 

30XI și 

1XII- 

zile 

libere 

Tema 3 

Copilul despre sine: senzaţii fizice 

Copilul şi universul său: animale şi plante 

Gramatica funcțională 

A mulţumi: indicativul prezent, condiţionalul prezent ca 

expresie a politeţii, doar la persoana I (Je voudrais..., 

J’aimerais...) 

Fraza imperativă 

Elemente de construcție a comunicării 

Pronumele interogativ (qui, que) 

Adverbul  

Verbul – indicativul prezent al al verbelor pronominale 

Adverbul de timp, forme frecvente: maintenant ; 

aujourd’hui ; demain ; tard ; tôt ; etc. 

1.1.  

1.3.  

2.1.  

2.3.  

3.2.  

3.3.  

8 
S11 – 

S14 

24 I- zi 

liberă 

Tema 4 

Copilul despre sine 

Școala 

Gramatica funcțională 

A identifica un obiect 

A descrie simplu ceva/ pe cineva 

Exprimarea posesiei 

 

Elemente de construcție a comunicării 

Articolul hotărât/ nehotărât 

Adjectivul calificativ – acordul în gen și număr 

Numeralul cardinal (0 – 100) 

Verbul – indicativul prezent al verbelor de grupa I, a II-a şi 

neregulate învăţate 

3.4.  

4.3. 

8 
S15 – 

S18 
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Semestrul al II-lea – 17 săptămâni = 32 de ore (2 ore săptămâna „Şcoala altfel”) 

Tema 5 

Copilul despre sine – însușiri fizice 

Familia  

 

Gramatica funcțională 

A (se) prezenta (pe cineva) 

A descrie simplu pe cineva 

 

Elemente de construcție a comunicării 

Adjectivul calificativ – acord în gen și în număr 

Pronumele personal subiect 

Verbul – indicativul prezent al verbelor aller și faire 

Verbul – verbele de grupa I 

Verbul – forma negativă 

Folosirea adverbelor de afirmație și de negație – Oui/Non 

Folosirea interogației – Qui est-ce?  

1.1.  

1.3.  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

3.1.  

3.2.  

8 

S19 – 

S22 

 

 

Tema  6 

Locuința – încăperile casei, camera personală, mobila 

Elemente de cultură și civilizație – orașe și țări importante 

Gramatica funcțională 

A localiza elementar 

A descrie simplu ceva 

A mulțumi 

Elemente de construcție a comunicării 

Verbul – verbele de grupa I și neregulate la indicativ prezent 

(reluare) 

Verbul – distincția est/ il y a 

Verbul – condiționalul prezent ca expresie a politeții, la 

persoana I singular 

Folosirea prepozițiilor de loc 

1.1.  

1.2.  

2.1.  

2.2.  

3.1.  

3.2.  

8 

 

S23 – 

S26  

 

20 III- 

Ziua 

Internațion

ală a 

Francofoni

ei 

 

 

 

1V- zi 

liberă 

 

Tema 7 

Copilul despre sine – naționalitatea 

Anotimpurile  

Gramatica funcțională 

A identifica un obiect 

A descrie simplu ceva 

A felicita 

Elemente de construcție a comunicării 

Verbul – folosirea expresiilor c’est/ ce sont  

1.1.  

1.3.  

2.1.  

3.1.  

3.2.  8 
S27 – 

S31 

28 V- zi 

liberă 

(Rusaliie)  

 

 

1 Iunie- 

Ziua 

Internațion
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Adverbul de timp 

Adverbul interogativ – où, comment 

Folosirea prepozițiilor 

Folosirea interogației – Est-ce que…?/ intonație ascendentă 

ală a 

Copilului 

S28 – 

Saptamana  

Şcoala 

altfel” 

Tema 8 

Copilul despre sine 

Gramatica funcțională 

A descrie simplu ceva/ pe cineva 

A localiza elementar 

Elemente de construcție a comunicării 

Adjectivul calificativ – acord în gen și în număr 

Verbul – indicativul prezent al verbelor studiate 

Folosirea prepozițiilor 

3.1.  

3.2.  

4.3. 

8 
S32 – 

S35 
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PLAN  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 

Prof. Crăcan Anda 

 Şcoala Gimnazială Ţintea, Băicoi 

Numele elevului: B.S. 

Clasa: a VII-a  

Data naşterii:  

Domiciliu:  

Familia: tatăl:   

               mama: 

Alte date despre familie: 

Dezvoltare fizică: 

Stare de sănătate: bună 

Diagnostic:  tulburare mixtă a abilităţilor şcolare 

 

II.ECHIPA DE LUCRU:   profesor itinerant de sprijin:  

 diriginte/învăţător: 

 profesor de matematică:  

            psiholog şcolar:  

 

III.TIPUL DE PROGRAM PROPUS: PIP 

 

IV.PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI: anul şcolar ....... 

 

V.NIVELUL DE DEBUT CONSTATAT LA EVALUĂRILE INIŢIALE: 

achiziţiile şcolare sunt sub nivelul vârstei; 

efectuează cu foarte mare dificultate operaţiile de calcul în spectrul 0 – 1000; 

nu recunoaşte toate figurile geometrice; 

nivelul de înţelegerea mesajului textului citit este minim; 

lipsă de concentrare; 

 

VI.OBIECTIVE GENERALE  

pe termen lung (an şcolar) 

O1 – consolidarea structurilor logico-matematice; 

O2 – identificarea, recunoaşterea şi construirea figurilor geometrice; 

O3 – operarea cu formule simple din algebră şi geometrie. 

pe termen mediu (semestru) 

O1 – să efectueze adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri cu numere naturale cuprinse între 0 şi 1000; 

O2 – să construiască cu ajutorul instrumentelor, figurile geometrice simple şi să le noteze corespunzător;  
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O3 – să cunoască formule matematice simple şă să le scrie corect; 

O4 – să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate; 

 

VII. DOMENII VIZATE DE PROGRAM: Matematică 

 

VIII. TIPUL EVALUĂRII PROPUSE: iniţială, formativă şi finală 

 

IX. CONSTATĂRI ÎN URMA EVALUĂRILOR: 

 

Tipul de 

evaluare 
Perioada Constatări Măsuri 

Evaluare 

iniţială 

Septembrie 

 

- achiziţiile şcolare sunt sub 

nivelul vârstei; 

- are un vocabular extrem de sărac; 

- efectuează cu foarte mare 

dificultate operaţiile de calcul în 

spectrul 0 – 1000; 

- nu recunoaşte toate figurile 

geometrice; 

- citeşte foarte greu, fără să 

respecte semnele de punctuaţie; 

- nivelul de înţelegerea mesajului 

textului citit este minim; 

- face grave greşeli la scrierea unui 

text; 

- lipsă de concentrare; 

- indiferent la cerinţele programei 

şcolare. 

- rezolvarea variantei de la testare cu 

elevul în clasă, analiza rezultatelor, 

analiza greşelilor frecvente pentru 

corectarea acestora; 

- informarea părinţilor acestuia; 

păstrarea unei mai strânse legături între 

elev - părinţi - şcoală; 

- consultaţii/ore suplimentare (exerciţii 

de consolidare a operaţiilor cu numere 

naturale, probleme cu caracter practic 

de geometrie); 

- lucru diferenţiat, aplicarea unor 

metode interactive centrate pe elev, 

elaborarea unor fişe de lucru de muncă 

individuală, verificarea temei de acasă 

şi observarea sistematică a elevului; 

- realizarea de referate, fişe de reguli 

prin care elevul să-şi reamintească 

noţiunile de matematică din anii 

anteriori şi din anul şcolar în curs. 

Evaluare 

formativă 

Octombrie 

- Mai  

 

 

 

 

Evaluare 

finală 

Iunie 
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X. PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT PE SEMESTRUL I ŞI II 

 

Nr. 

crt. 
Conţinuturi Obiective operaţionale Perioada 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor  
Progres 

1. Numerele naturale 

formate din mai multe 

cifre. 

- să scrie corect 

numerele naturale 

formate din mai multe 

cifre; 

- să numere în ordine 

crescătoare şi 

descrescătoare în 

limitele unui interval; 

- să compare perechi de 

numere naturale date; 

- să scrie numere cu 

ajutorul radicalului 

 

 

Octombrie 

 

 

 

 

 

- scrie şi citeşte numere 

naturale în intervalul 0- 

1000 

- numără crescător şi 

descrescător cu paşi 

daţi, cu suport concret- 

intuitiv. 

- formează şirul 

numerelor naturale 0 - 

1000. 

- compară şi  ordonează 

numerele naturale de la 

0 la 1000 

- calcule simple cu 

radicali 

 

 

2. Operaţii cu numere 

naturale: adunarea 

numerelor naturale. 

- să efectueze adunări 

fără şi cu trecere peste 

ordin; 

- să mărească un număr 

cu un număr dat; 

- să calculeze termenii 

necunoscuţi din 

exerciţiile date; 

- să afle suma mai 

multor numere naturale 

- să efectueze exerciţii 

şi probleme cu operaţia 

de adunare. 

 

 

Noiembrie 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

- utilizează în situaţii 

concrete algoritmii 

matematici implicaţi în 

adunarea numerelor 

naturale cuprinse între 

0 şi 1000. 

- să rezolve probleme 

simple în care intervin 

adunări de numere  

naturale din intervalul 0 

– 1000 

calcule simple cu 

radicali 

 

 

3. Operaţii cu numere 

naturale: scăderea 

numerelor naturale. 

- să efectueze scăderi 

fără şi cu trecere peste 

ordin; 

- să micşoreze un 

număr cu un număr dat; 

 

Ianuarie 

 

 

 

 

- utilizează în situaţii 

concrete algoritmii 

matematici implicaţi în 

scăderea numerelor 

naturale cuprinse între 

0 şi 1000. 
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- să compare prin 

diferenţă mărimile, 

cantităţile, numerele; 

- să cunoască 

terminologia operaţiei 

de scădere; 

- să calculeze termenul 

necunoscut dintr-o 

egalitate dată; 

 

Februarie  

 

 

 

 

 

- să rezolve probleme 

simple în care intervin 

scăderi de numere  

naturale din intervalul 0 

– 1000 

calcule simple cu 

radicali 

 

4. Operaţii cu numere 

naturale: înmulţirea 

numerelor naturale şi  

ridicarea la putere. 

- să efectueze înmulţiri 

cu numere naturale; 

- să efectueze cazurile 

de înmulţire învăţate; 

- să mărească un număr 

„de atâtea ori” 

- să respecte ordinea 

efectuării operaţiilor. 

- să perceapă ridicarea 

la putere ca inmulţire 

repetată. 

Martie 

 

 

- utilizează în situaţii 

concrete algoritmii 

matematici implicaţi în 

înmulţirea numerelor 

naturale cuprinse între 

0 şi 1000. 

- să rezolve probleme 

simple în care intervin 

înmulţiri de numere  

naturale din intervalul 0 

- 1000 

 

5. Operaţii cu numere 

naturale: împărţirea 

numerelor naturale. 

Ordinea efectuării 

operaţiilor. 

- să efectueze cazurile 

de împărţire învăţate; 

- să micşoreze un 

număr „de atâtea ori” 

cu un număr dat; 

- să opereze cu 

terminologia specifică 

împărţirii; 

- să rezolve exerciţii şi 

probleme cu operaţia 

de împărţire; 

- să efectueze sume, 

diferenţe, produse şi 

câturi; 

- să respecte ordinea 

efectuării operaţiilor; 

 

Aprilie  

 

 

 

 

 

 

Mai  

 

 

- utilizează în situaţii 

concrete algoritmii 

matematici implicaţi în 

împărţirea numerelor 

naturale cuprinse între 

0 şi 1000. 

- să rezolve probleme 

simple în care intervin 

împărţiri de numere 

naturale din intervalul 0 

– 1000 

- calcule simple cu 

radicali 

 

 

6. Dreapta. Semidreapta. 

Segmentul de dreaptă. 

- să construiască 

segmente de dreaptă de 

lungimi date; 

 

 

Septembrie 

 

- să recunoască 

instrumentele 

geometrice cu care 

trebuie să lucreze; 
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- să opereze cu lungimi 

de segmente date; 

- să măsoare cu 

exactitate lungimile 

segmentelor şi să 

construiască segmente 

egale cu acestea; 

- să deseneze linii 

frânte închise şi 

deschise; linii curbe; 

drepte paralele. 

 

 

 

Octombrie  

 

 

Noiembrie 

 

- să construiască cu 

ajutorul instrumentelor, 

drepte, semidrepte şi 

segmente de dreaptă 

- să ştie să măsoare cu 

ajutorul riglei lungimi 

de segmente 

7. Unghiul - să stabilească felul 

unghiurilor într-o 

construcţie geometrică; 

- să măsoare mărimea 

unghiurilor. 

- să construiască 

unghiuri şi bisectoarea 

unui unghi; 

- să opereze cu măsuri 

de unghiuri. 

Decembrie  

 

Ianuarie  

 

 

Februarie  

- să construiască cu 

ajutorul instrumentelor, 

unghiuri 

- să ştie să măsoare cu 

ajutorulraportorului 

unghiuri 

- să efectueze operaţii 

cu măsuri de unghiuri 

 

8. Figuri geometrice 

simple: dreptunghiul, 

pătratul, triunghiul, 

cercul. 

- să identifice 

elementele de bază ale 

figurii geometrice şi să 

asigure notaţia corectă; 

- să cunoască 

proprietăţile figurilor 

geometrice;dreptunghi, 

pătrat, triunghi, cerc; 

- să construiască şi să 

calculeze perimetrele 

figurilor geometrice; 

- să aplice cunoştinţele 

despre perimetru în 

rezolvarea problemelor 

cu caracter practic. 

 

Martie 

 

 

 

 

Aprilie 

 

 

 

 

Mai  

 

 

 

-identifică şi 

construieşte corect  

figuri geometrice; 

-calculează perimetrul 

unor poligoane şi a 

pătratului, 

dreptunghiului 

 

Consilierea părinților 

• La întâlnirea cu părinții, va fi invitat consilierul școlar pentru a explica părinților care sunt 

nevoile fundamentale ale copilului cu CES. 
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• Prin discuții, exemplificare și explicații la fiecare întâlnire, putem ajuta părinții să înțeleagă că 

modul în care gândesc ei înșiși despre împlinirea copilului lor în viață, va determina maniera în 

care își  vor educa copilul, înoculându-i totodată acestuia o anumită imagine de sine. De 

asemenea, în discuții se  va sublinia faptul că în această situație părintele trebuie să fie un bun 

ascultător, să fie flexibil, realist, capabil să zâmbească și să colaboreze cu copilul pentru a-i 

înțelege problemele și a-l ajuta corespunzător. 

Consilierea cadrelor didactice 

• Se va prezenta cadrelor didactice de la clasă situația elevului cu CES: competențe, abilități 

formate, interese, caracteristici relevante pentru procesul de învățare/socializare, limitele 

elevului. 

• Va fi facilitată o întâlnire în echipă cu consilierul școlar pentru a discuta despre modalități de 

adaptare curriculară și realizarea unor planuri de intervenție personalizate. 

Propuneri şi strategii de ameliorare a eşecului şcolar : 

• discuţii cu părinţii elevului în care se clarifică importanţa implicării şi a sprijinului afectiv oferit 

elevului în familie, precum şi importanţa interesului manifestat de familie faţă de  conduita 

şcolară generală a fiului lor ; 

• menţinerea orientării şcolare a elevului către învăţământul de masă cu tratare diferenţiată ; 

• evaluarea bazată pe observarea elevului în raport cu clasa permite constatarea ritmului 

progreselor realizate de fiecare copil în parte, atenţie acordându-se şi cauzelor asociate 

diferenţelor; 

• colaborarea permanentă între familia elevului , şcoală şi profesor de sprijin ; 

• părinţii elevului  pot fi invitaţi constant să participe la activităţile la clasă, oferindu-le ocazia de a 

vedea succesele în învăţare ale copiilor lor. 
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PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

 

Prof. Puie Irina Camelia 

Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu  

G.P.P. nr. 23, Oradea 

 

 

Numele şi prenumele copilului: C. R.  

Data naşterii: 15.X.2010 

Grupa : mijlocie 

Echipa de intervenţie:  cadrul  didactic de la grupă  Puie Irina Camelia & profesor de sprijin & 

consilier școlar  

Problemele cu care se confruntă copilul: 

➢ Tulburări din spectrul autist 

➢ Retard  în dezvoltarea vorbirii, predominant în sfera limbajului expresiv 

➢ Deficienţă mintală moderată-IQ-50  

1nformaţii educaţionale : 

1. Comportament  cognitiv: 

➢ gandirea este in stadiul senzorio-motor ;memoria este de tip mecanic; 

➢ atentia este indreptată in special catre obiecte, este  distras foarte usor de stimuli 

nesemnificativi; 

➢ prezintă retard  în dezvoltarea vorbirii, predominant în sfera limbajului expresiv  

( cateva sunete) ; 

➢ prezinta dificultati de  intelegerea si  utilizare  a limbajului obiectelor si deprinderilor;  

➢ inţelege sarcini simple,  colaborează greu cu adultul in activităţile 1:1; 

➢ prezintă elemente de temperament coleric, deficit empatic si de  interactiune socială; 

➢  nu recunoaşte  culori, forme, marimi,  animale (onomatopee), legume  şi fructe; 

➢ numeratia este inexistentă; 

➢ nu sorteaza, formeaza categorii  dupa niciun criteriu ;  

2. Comportament psihomotric si autonomia personală : 

➢ schema corporală este neconsolidată; 

➢ lateralitatea  neconsolidata; 

➢ organizare spaţio- temporală inexistentă; 

➢ motricitatea fină insuficient dezvoltată-  mâzgaleste, nu ţine corect creionul în mână; 

➢ se deplasează singur, fără probleme de coordonare; 

➢ motricitatea grosieră dezvoltată corespunzător vârstei ; 

➢ autonomia personală  şi deprinderile de autoservire sunt  in curs de  

formare şi consolidare; 

3. Relatii sociale :  

➢ stabileşte contact vizual fugar cu adultul ;   
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➢ deficit de contact si relationare sociala, stereotipii; 

➢ prefera jocurile solitare; 

4. Vârsta de dezvoltare pe arii, după Scala Portage este: 

La evaluarea  inițială:  

- Socializare: aproximativ un an,  

- Limbaj: aproximativ un an 

- Independență: aproximativ 2 ani 

- Cognitiv: 6 luni 

- Motor: 3 ani 

La evaluarea postsemestrială:  

- Socializare: aproximativ 2 ½ ani 

- Limbaj: aproximativ 2 ani 

- Independență: aproximativ 2 ½ ani 

- Cognitiv: 2 ½ ani 

- Motor: 3 ani 

 

Analiza SWOT a nivelului de dezvoltare: 

 

PUNCTE TARI: 

 

-Bine dezvoltat fizic; 

-Este sociabil, afectuos si liniştit; 

PUNCTE SLABE: 

-Retard in dezvoltarea limbajului (expresiv si 

receptiv); 

-Atenţia deficitară,  capacitate de concentrare 

slabă; 

-Memoria de scurtă durată. 

-Achiziţii reduse pe toate ariile de dezvoltare. 

 

OPORTUNITĂŢI: 

-Are susţinerea familiei si a educatoarelor de la 

grupă. 

-Face terapii dupa programul de la gradiniţă . 

 

AMENINŢĂRI: 

 

-Probleme in interactiunea social. 

-Agitaţie psihomotrică. 

 

Obiective pe termen lung  (în atingerea acestora folosim principiile metodei ABA):  

• Dezvoltarea limbajului receptiv 

• Dezvoltarea comunicării, stimularea limbajului expresiv  

• Dezvoltarea abilităţilor perceptiv-motrice, de discriminare a formelor, mărimilor, culorilor; 

• Dezvoltarea psihomotricităţii generale; 

• Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale; prin structurarea 

timpului şi spaţiului după principiile Teach 

1. Domeniul de intervenţie: comportamental 
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Obiective Strategie/Metode 

şi mijloace 

Perioada Indicatori calitativi şi 

cantitativi de apreciere a 

progresului 

Observaţii 

O1: Să răspundă la 

propriului nume și să 

își spună numele; 

Prin joc sau la 

cerere; 

 

 

Permanent  

Identificarea cu  numele; 

Să-și spună numele (Raul) 

la întrebarea : ”Cum te 

cheamă? 

 

O2: Consolidarea 

deprinderii de salut; 

O3:  Să reactioneze 

adecvat la comenzi 

simple. 

Exercițiu zilnic; 

Prin imitatie, la 

cerere, să 

reactioneze la 

comenzi  simple. 

Salutul la sosire şi plecare;  

O4:Să realizeze 

activități gospodărești 

simple în grădiniță. 

Prin imitație și    

exercițiu zilnic 

Strânge jucăriile 

Așează scaunul la loc 

Își pune lucrurile în dulap 

Strânge materialele etc. 

 

O5:Să se adapteze la 

mediul social al 

grupei/grădiniței și la 

normele de 

comportament din 

grupă/grădiniță. 

Prin imitație și    

exercițiu zilnic 

Participă la activitățile 

grupei și execută, cel puțin 

parțial, sarcinile cerute 

Cu srijin (prompt, 

shadow) 

O6:Să-și formeze 

abilități minime de 

relaționare cu colegii 

și personalul. 

Prin imitație și    

Exercițiu zilnic 

Activități ludice 

Se joacă alături de copii 

Colaborează cu un copil în 

execuția unei sarcini 

simple/joc simplu 

Cu srijin (prompt, 

shadow) 

 

2. Domeniul de intervenţie: limbaj 

 

Obiective Strategie/Metode şi 

mijloace 

Perioada Indicatori calitativi şi 

cantitativi de apreciere a 

progresului 

Observaţii 
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O1:Îmbunătățirea 

comunicării prin 

utilizrea 

principiilor 

Teach și prin 

metode 

alternative de 

comunicare. 

Exerciții cu 

pictograme 

Exerciții de utilizare a 

unor semne în timpul 

prezentării 

indicațiilor 

 

Permanent  

Să folosească orarul cu 

pictograme. 

Să arate că a înțeles mai bine 

mesajele asociate cu 

semne/pictograme  

 

O2: Educarea 

musculaturii a  

respiraţiei și 

auzului 

fenematic; 

Exerciții de 

gimnastică 

fonoarticulatorie şi 

exerciţii de stimulare 

a respiraţiei și auzului 

fonematic; 

Gimnastica realizată corect. 

Atenția auditivă și auzul 

fonematic îmbunătățite. 

Respiraţia corectă. 

 

O3: Emiterea 

corectă a unor 

sunete, 

Exerciții cu 

onomatopee 

 

Emiterea, spontană și la 

cerere, de onomatopee; 

 

O4: Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare 

verbală; 

Exerciții de 

consolidare a 

noțiunilor învățate: 

animale domestice, 

fructe, legume, 

obiecte uzuale, 

alimente 

Învățarea de noțiuni 

noi: alimente, obiecte 

vestmentare, 

încălțăminte, animale 

sălbatice, obiecte 

cotidiene. 

Repetarea după model 

Răspuns corect la întrebarea: 

”Ce este acesta/aceasta?” 

Să arate obiectul denumit de 

interlocutor. 

Să aleagă obiectul cerut. 

 

O5: Dezvoltarea 

limbajului 

receptiv; 

Exerciții cu obiecte, 

cu fişe, imagini  şi 

jocuri care conţin 

clase de obiecte; 

Executarea de sarcini simple 

prin respectarea indicațiilor 

verbale. 
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3. Domeniul de intervenţie: cognitiv 

 

Obiective Strategie/Metode şi 

mijloace 

Perioada Indicatori calitativi şi 

cantitativi de apreciere a 

progresului 

Observaţii 

O1: Să 

discrimineze 

mărimile; 

 

 

 

 

 

 

Prin gruparea unor 

obiecte (cuburi, mărgele, 

jetoane, bile, pahare, 

cutii etc.) în funcţie de 

mărime; prin utilizarea 

unor jucării elastice care 

îşi schimbă forma (din 

mică în mare şi invers); 

 

 

 

 

 

 

Recunoaşterea obiectelor de 

aceeaşi mărime şi discriminarea 

celor mari şi mici; 

 

 

 

 

 

 

 

O2: Să 

recunoască 

culorile; 

Prin utilizarea de jucării 

colorate (bile, cuburi, 

jetoane, mărgele etc.); 

prin identificarea 

culorilor obiectelor din 

jurul nostru; 

 Consolidarea culorilor: roşu, 

galben și albastru. 

Recunoașterea culorii verzi. 

 

O3: Să 

recunoască 

formele 

geometrice 

de bază; 

Exerciții cu forme 

geometrice din carton; 

puzzle cu forme 

geometrice, forme din 

plastic; 

 Să grupeze pe forme: cerc, 

pătrat şi triunghiului; 

 

 

 

 

O4: 

Dezvoltarea 

operaţiilor 

gândirii 

 

 

Grupare/clasificare de 

obiecte în funcţie de 

culoare, mărime şi 

formă; 

Jocuri logice 

Puzzle,Incastre, Trasee 

Loto 

 Formarea de grupe de obiecte  

respectând criteriile de 

clasificare;  

Îmbinarea corectă a unui puzzle 

din 3-4 bucăţi; 

Realizarea de: incastre, trasee, 

loto. 

 

O5: 

Dezvoltarea 

abilităților 

matematice 

elementare 

Prin imitație și    

exerciții de numărare în 

concentrul 1-5 

Permanent Să numere de la 1 la 5 prin 

imitare, apoi independent. 

Să numere obiecte diverse. 

Să arate cifrele la cerere. 
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4. Domeniul de intervenţie: psihomotricitate 

 

Obiective Strategie/Metode şi 

mijloace 

Perioada Indicatori calitativi şi 

cantitativi de apreciere a 

progresului 

Observaţii 

O1: 

Dezvoltarea 

musculaturii 

mâinii şi 

degetelor; 

Exerciții de modelaj, 

înșirare, mototolire, 

rupere, îndoire, 

înșurubare/deșurubare, 

lipire, apucare cu 

cleștele, trasare, 

desenare, colorare, 

pictare, etc.; 

 

Permanent 

 

  

 

Să modeleze diverse obiecte 

simple din plastilină; împătură o 

foaie în 4-6; mototolește, rupe 

hârtia creponată, trasează linii 

simple, desenează: cerc, pătrat, 

triunghi, colorează imagini 

simple, în contur, pictează în 

contur simplu. 

 

O2: 

Cunoaşterea 

corpului 

uman și 

configurația 

imaginii de 

sine; 

Exerciții pe corpul altei 

persoane, pe păpușă, 

incastre, fișe, calculator 

etc. 

Indică corect părțile corpului 

unei persoane.   

 

O3: 

Raportarea 

propriei 

persoane la 

obiectele din 

mediul 

ambiant. 

Exerciții de manipulare 

și execuție de diverse 

sarcini. 

Manipulează corect și execută 

sarcinile cerute. 

 

O4: Să-și 

recunoască 

senzațiile și 

percepțiile 

propriului 

corp. 

Exerciții de stimulare a 

simțurilor: văz, auz, 

tacil etc. 

Identifică la cerere ce aude, 

vede sau atinge. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

Prof.Pele Delia 

Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu, 

G.P.P. nr. 23, Oradea 

   Numele şi prenumele: M.F.  

Data naşterii: 19. x. 2018 

Diagnostic: Tulburări de limbaj 

Prof. inv. Prescolar Pele Delia  

Echipa de lucru: Educatoarele si logopedul scolii 

 

Obiective:  

1. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 

gramaticale 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare 

• Dezvoltarea capacităţii de scriere 

• Partciparea la activităţi de grup 

 

2. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic 

• Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 
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Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

1. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă semnificaţia 

globală a mesajului oral; 

 

 

 

 

- să sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei 

propoziţii ascultate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să distingă cuvintele 

dintr-o propoziţie dată, 

silabele dintr-un cuvânt ; 

 

 

 

-exercitii de delimitare 

a cuvintelor in 

enunturi; 

 

-exercitii de stabilire a 

pozitiei unui cuvant 

intr-o propozitie; 

 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor in 

cuvant; 

 

-exercitii de distingere 

a sunetului initial, final 

sau din interiorul unei 

silabe sau al unui 

cuvant; 

-identificarea 

cuvintelor ce contin 

sunetul învăţat si 

- înţelege semnificaţia globală a 

unui text scurt, după ascultarea 

repetată a acestuia, sau după 

lămuriri suplimentare; 

 

 

- formulează răspunsuri la 

întrebările puse, uneori cu 

imprecizii, corectate la 

solicitarea educatoarei; 

 

 

- distinge şi delimitează 

cuvintele în propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar de 

educatoare; 

 

 

 

- distinge, după auz, silabele şi 

sunetele, dintr-un cuvânt dat, de 

1-2 silabe; 

 

 

 

Evaluarea orală şi 

scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu mai 

multe reveniri 

 

 

Evaluări curente 

formative 

Probe scrise, fişe 

de lucru 
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2. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să formuleze clar şi 

corect enunţuri verbale 

potrivite unor situaţii date; 

 

 

 

 

- să integreze cuvintele noi 

în enunţuri; 

 

 

 

 

 

- să identifice semne 

grafice și desene care 

transmit mesaje; 

 

- să sesizeze legătura 

dintre enunţuri şi 

imaginile care le însoţesc; 

despartirea lor in 

silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui 

cuvant auzit cu 

imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitii de despartire 

a cuvintelor in silabe; 

- exerciţii de trasare a 

elementelor grafice; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte si 

comode pentru scris; 

- exerciţii de scriere a 

unor elemente grafice 

pregătitoare, care sa 

faciliteze scrierea 

literelor si scriere în 

duct continuu; 

 

- pronunţă corect, cuvântul 

integral şi pe silabe, cu 

imprecizii corectate cu sprijinul 

educatoarei; 

 

 

 

- citeşte imagini fluent şi corect, 

folosind enunţuri  clare; 

 

 

 

 

 

- construieşte  propoziţii 

formate din 2-3 cuvinte, cu mici 

abateri corectate la intervenţia 

terapeutului; 
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 - să desprindă semnificaţia 

globală a unui text ; 

- să citească după imagini 
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PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

 

Profesor Cuțitoiu Mariana 

Liceul Tehnologic Bâlteni, Județul Gorj 

 

Numele şi prenumele elevului: 

Clasa: a VIII-a  

An şcolar: 2020-2021   

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe 

Disciplina: Fizică 

Echipa de lucru: 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

• Nu reuşeşte să scrie după dictare; 

• Are un scris ilizibil, încât nu şi-l descifrează nici el însuşi; 

• Citeşte foarte greu, iar termenii mai dificili abia îi silabiseşte, neînţelegându-le valoarea în frază; 

• Nu înţelege suficient noţiunile simple astfel că nu poate să opereze cu ele; 

• Recunoaşte operaţiile/fenomenele/proprietăţile simple şi le poate explica individual, dar nu şi relaţiile de cauzalitate şi nici 

interdependenţa  acestora, având probleme de transfer intra şi transdisciplinar; 

• Copiază corect după manual, dar extrem de încet, fiind mereu în urma colegilor săi; 

• Are deprinderi practice corespunzătoare, abilităţile practice iind mult superioare capacităţilor intelectuale şi cunoştinţelor 

teoretice. 

Priorităţi pentru perioada 29.09.2020 – 24.05.2021: 

1.  Aplicarea unui tratament diferenţiat în funcţie de: aptitudinile elevului, competenţele deja dobândite, voinţa de implicare 

personală şi a părinţilor, existenţa/inexistenţa unui profesor de sprijin specializat etc.; 

2. Însuşirea termenilor de bază din fizică, la nivelul minim acceptat de programa şcolară pentru elevii cu CES; 

3. Întocmirea mai multor fişe de lucru adaptate nevoilor personale şi nivelului intelectual al elevului, mai ales pentru situaţiile 

când toţi elevii lucrează individual sau în grup; 

4. Delegarea unui coleg de clasă pentru a-i asigura tutoratul şi pregătirea acestuia în acest scop de către profesor; 

5. Organizarea la nivelul şcolii a unor activităţi educative care să prevină/combată dezinteresul elevilor faţă de şcoală. 
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Structura programului de intervenţie personalizat: 24.09.2020-09.11.2020 
 

U.I. Conţinuturi Obiective operaţionale 
Metode şi mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Perioada de 

intervenţie 
Observaţii 

M
Ă

R
IM

I 
F

IZ
IC

E
 Ş

I 
M

Ă
S

U
R

A
R

E
A

 
L

O
R

 

• Unităţi de măsură 

pentru temperatură 

• Instrumente de 

măsură pentru 

temperatură 

• Termometrul 

medical 

• Modificarea stării 

termice a corpu-

rilor: încălzirea 

• Modificarea stării 

termice a corpu-

rilor: răcirea 

• Compararea 

temperaturilor 

• Evaluare 

• Să identifice unităţile 
de măsură pentru tem-
peratură; 

• Să identifice condiţiile 
în care unele corpuri 

frig mai tare decât al-
tele sau sunt mai reci; 

• Să clasifice corpurile 
după conductibilitatea 

termică; 

• Să enumere tipurile de 
termometre; 

• Să măsoare temperatu-
ra propriului corp; 

• Să explice condiţiile în 
care are loc încălzirea 

şi răcirea unui corp; 

• Să compare diferite 
temperaturi ale corpu-
rilor cu ajutorul simţu-
lui tactil şi cu termo-

metrul; 

• Să-şi însuşească nor-
mele de prevenire a 
incendiilor; 

• Să argumenteze avan-
tajele şi dezavantajele 

tehnologiilor actuale 
pentru mediu. 

•  conversaţia  

• expunerea 

• problematizarea 

• studiul individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu manualul 

• experimentul 

• programul AEL 

• explicaţia 

• jocul didactic pe 
calculator 

• rebusul 

• instruirea programată 

• prezentări PPT 

• met. multisenzoriale: 
metoda ,,Concurs”, 
metoda aprecierii 
pozitive 

• metoda Sinelg 

• diagrama Venn  

• ştiu, vreau să ştiu, 
învăţ 

 

• Recunoaşte unităţile 
de măsură pentru tem-
peratură şi instrumen-

tele de măsură core-
spunzătoare; 

• Identifică  termometre-
le (medical, de cameră 

şi de laborator); 

• Utilizează corect  ter-
mometrul pentru 
efectuarea unor măsu-
rări de temperatură;  

• Utilizează metode 
elementare de înre-

gistrare a datelor;  

• Observă şi analizează 
condiţiile în care se 
modifică temperatura 
(încălzirea-răcirea); 

• Compară temperutura 
unui corp în diferite 

momente (ex.tempera-
tura aerului de-a lun-

gul unei zile); 

• Aplică noţiunile învă-
ţate în viaţa de zi cu zi; 

•  Formulează observa-
ţii şi concluzii proprii 

asupra unor experi-
mente efectuate. 

• probe practice   

• probe de 
evaluare 
teoretică 

• aplicaţii ale 
elevilor 

• proiecte 

• referate 

• AeL 

• portofoliu 

• fişe de lucru 

• căutarea şi 
utilizarea 
informaţiilor 
ştiinţifice 

necesare (cărţi, 
reviste, 

internet, etc.) 
 

24.09.2020-

09.11.2021 
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Structura programului de intervenţie personalizat: 12.11.2020-21.12.2020 
 

U.I. Conţinuturi Obiective operaţionale 
Metode şi mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Perioada de 

intervenţie 
Observaţii 

T
R

A
S

F
O

R
M

Ă
R

I 
D

E
 S

T
A

R
E

 

• Evaporarea 

• Fierberea 

• Condensarea 

• Topirea 

• Solidificarea 

• Evaluare 

• Să măsoare temperatu-
ra unui corp; 

• Să enumere fenomene-
le care determină 
transformări de stare 
de agregare; 

• Să efectueze experi-
mente prin care să evi-

denţieze evaporarea, 
topirea, condensarea, 

fierberea, solidificarea; 

• Să explice trecerea 
unui corp dintr-o stare 
de agregare în alta; 

• Să evidenţieze legătura 
dintre transformările 
de stare şi modificarea 

temperaturii; 

• Să enumere factorii de 
care depinde evapora-
rea; 

• Să compare evapora-
rea în diferite situaţii; 

• Să argumenteze avan-
tajele şi dezavantajele 
tehnologiilor actuale 

pentru mediu. 

•  conversaţia  

• expunerea 

• problematizarea 

• studiul individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu manualul 

• experimentul 

• programul AEL 

• explicaţia 

• jocul didactic pe 
calculator 

• rebusul 

• instruirea programată 

• prezentări PPT 

• met. multisenzoriale: 
metoda ,,Concurs”, 

metoda aprecierii 
pozitive 

• metoda Sinelg 

• diagrama Venn  

• ştiu, vreau să ştiu, 
învăţ 

 

• Recunoaşte unitatea  
de măsură pentru tem-
peratură şi instrumen-

tul de măsură; 

• Identifică 
transformările de stare 

reprezentate sub forma 
unei diagrame; 

• Utilizează corect  ter-
mometrul pentru 

efectuarea unor măsu-
rări de temperatură;  

• Observă şi analizează 
condiţiile în care se 
modifică (starea de 

agregare (modificarea 
temperaturii); 

• Notează observaţiile 
făcute în timpul expe-

rimentelor într-o fişă 
de observaţii;  

• Identifică factorii de 
care depinde evapora-
rea unei substanţe (ex. 

uscarea rufelor); 

• Aplică noţiunile învă-
ţate în viaţa de zi cu zi; 

•  Formulează observa-
ţii şi concluzii proprii 
asupra experimentelor 
efectuate. 

• probe practice   

• probe de 
evaluare 

teoretică 

• aplicaţii ale 
elevilor 

• proiecte 

• referate 

• AeL 

• portofoliu 

• fişe de lucru 

• căutarea şi 
utilizarea 

informaţiilor 
ştiinţifice 

necesare (cărţi, 
reviste, 
internet, etc.) 

 

12.11.2020-

21.12.2020 
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Structura programului de intervenţie personalizat: 14.01.2021-29.03.2021 
 

U.I. Conţinuturi Obiective operaţionale 
Metode şi mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Perioada de 

intervenţie 
Observaţii 

F
E

N
O

M
E

N
E

 E
L

E
C

T
R

IC
E

 

• Circuitul electric. 
Elementele de circuit 

• Circuite închise şi 
deschise 

• Conductori şi izola-
tori 

• Tensiunea electrică: 
simbol, unitate de 
măsură, măsurare 

• Puterea electrică: 
simbol, unitate de 
măsură 

• Puterea unor aparate 
electrice din gospo-
dărie 

• Instalaţia electrică 
din locuinţă 

• Folosirea aparatelor 
electrice din gospo-
dărie 

• Prevenire a acciden-
telor prin electrocu-
tare 

• Evaluare 

• Să identifice elemente-
le de circuit; 

• Să realizeze circuite 
închise şi deschise; 

• Să clasifice corpurile 
după conductibilitatea 
electrică; 

• Să recunoască simbo-
lul şi unitatea de măsu-
ră a tensiunii electrice; 

• Să  recunoască puterea 
electrică a unor aparate 

folosite în gospodărie; 

• Să-şi însuşească 
normele de prevenire a 
accidentelor prin 
electrocutare; 

• Să citească şi să 
interpreteze corect 

instrucţiunile de 
folosire a unor aparate 

electrice folosite în 
gospodărie; 

• Să realizeze diferite 
dispozitive electrice 
simple; 

• Să argumenteze avan-
tajele şi dezavantajele 

tehnologiilor actuale 
pentru mediu. 

•  conversaţia  

• expunerea 

• problematizarea 

• studiul individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu manualul 

• experimentul 

• programul AEL 

• explicaţia 

• jocul didactic pe 
calculator 

• rebusul 

• instruirea programată 

• prezentări PPT 

• met. multisenzoriale: 
metoda ,,Concurs”, 

metoda aprecierii 
pozitive 

• metoda Sinelg 

• diagrama Venn etc. 
 

• Identifică caracteristi-
cile unor sisteme întâl-
nite în natură;  

•  Descrie fenomenele 
fizice studiate, precum 
şi cauzele producerii 

acestora; 

•  Măsoară  mărimile 
fizice folosind instru-
mentele de măsură 

adecvate; 

• Identifică posibilităţi 
practice de aplicare a 
cunoştinţelor teoretice  

• Utilizează corect  in-
strumentele de măsură 
pentru efectuarea unor 

determinări cantitative  

• Realizează  experi-
mente simple, indivi-
dual sau în grup, 
pentru determinarea 

unor  mărimi fizice; 

• Utilizează metode 
elementare de înre-
gistrare a datelor exp.  

•  Formulează observa-
ţii şi concluzii proprii 

asupra unor experi-
mente efectuate. 

• probe practice   

• probe de 
evaluare 

teoretică 

• aplicaţii ale 
elevilor 

• proiecte 

• referate 

• AeL 

• portofoliu 

• fişe de lucru 

• căutarea şi 
utilizarea 

informaţiilor 
ştiinţifice 

necesare (cărţi, 
reviste, 
internet, etc.) 

 

14.01.2021- 

29.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3341 
 

  

Structura programului de intervenţie personalizat: 15.04.2021-24.05.2021 
 

U.I. Conţinuturi Obiective operaţionale 
Metode şi mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Perioada de 

intervenţie 
Observaţii 

R
A

D
IA

Ţ
II

L
E

 
Ş

I 
S

U
R

S
E

L
E

 D
E

 E
N

E
R

G
IE

 

• Radiaţii solare 

• Radiaţii X – 
radiografia 

• Efectele biologice 
ale radiaţiilor 

• Centralele 
nucleare: beneficii 

• Centrale nucleare: 
efecte asupra 
mediului 

•  Evaluare 

• Să identifice tipurile 
de radiaţii; 

• Să enumere efectele 
biologice ale radiaţii-

lor; 

• Să enumere măsurile 
de protecţie împotriva 
radiaţiilor; 

• Să-şi însuşească nor-
mele de prevenire a 
accidentelor prin 

iradiere; 

• Să argumenteze avan-
tajele şi dezavantajele 
centralelor nucleare şi 

a altor tehnologiil 
actuale pentru mediu. 

•  conversaţia euristică 

• expunerea 

• problematizarea 

• studiul individual 

• exerciţiul 

• lucrul cu manualul 

• experimentul 

• programul AEL 

• explicaţia 

• jocul didactic pe 
calculator 

• rebusul 

• fişele de lucru 

• instruirea programată 

• prezentări Power 
Point 

 

• Identifică caracteristi-
cile unor sisteme întâl-

nite în natură;  

•  Descrie fenomenele 
fizice studiate, precum 
şi cauzele producerii 
acestora;  

• Identifică posibilităţi 
practice de aplicare a 

cunoştinţelor teoretice 
dobândite;  

• Realizează  experi-
mente simple, indivi-

dual sau în grup, 
pentru determinarea 
unor  mărimi fizice; 

• Valorizează deprinde-
rile de lucru siguranţă 

pentru propria persoa-
nă, pentru ceilalţi şi 

pentru mediu; 

• Argumentează avan-
tajele şi dezavantajele 

actuale pentru mediu; 

•  Formulează observa-
ţii şi concluzii proprii 
asupra unor experi-

mente efectuate. 

• probe practice   

• probe de 
evaluare 
teoretică 

• aplicaţii ale 
elevilor 

• proiecte 

• referate 

• AeL 

• portofoliu 

• fişe de lucru 

• căutarea şi 
utilizarea 
informaţiilor 

ştiinţifice 
necesare (cărţi, 

reviste, 
internet, etc.) 

 

15.04.2021- 
24.05.2021 
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Plan de intervenţie individualizat 

 

Prof. Înv. Primar Ursachi Valentina 

 Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor’’ Vicovu de Sus 

 

            Numele elevului: C.E. 

 Data naşterii: 29.X.2006 

 Starea de sănătate: bună 

 Psihodiagnostic:  nediagnosticată la data întocmirii planului 

 Recomandarea comisiei: fără recomandare; părinţii refuză colaborarea cu şcoala; în lipsa actelor 

şi a acordului acestora nu s-a putut obţine certificatul de expertiză .   

 Intervenţia: învăţătoarea Ursachi Valentina lucrează cu eleva după curriculum-ul clasei I, fără 

sprijinul părinţilor  

 Informaţii generale  

 Eleva urmează în prezent, anul şcolar 2016-2017, cursurile şcolii obişnuite, la clasa a III-a. Nu a 

frecventat grădiniţa. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte scăzut. Părinţii, 

necăsătoriţi legal, au în îngrijire doi copii: pe C. E. şi un băiat care a renunţat la şcoală la clasa a VI-a, 

având vârsta de 14 ani. Acesta din urmă a avut certificat de expertiză, fiind diagnosticat ca elev cu CES. 

Tatăl şi mama se angajează ca muncitori sezonieri, neavând un loc de muncă stabil, şi nici un fel de 

calificare. Beneficiază de ajutor social. Preocuparea pentru situaţia şcolară a fiicei lor este aproape nulă, 

acesteia i se asigură adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi rechizitele necesare la şcoală. În colectivul clasei s-

a integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, puţin comunicativă, suspicioasă. După un an de zile, acum 

la clasa a III-a, se poate spune că intră în relaţie cu colegii, destul de timid însă. Lucrează singură ceea 

ce i se cere, acceptă şi spijin nu doar din partea învăţătoarei, ci şi a colegilor. În grup e dornică să 

deseneze, în rest activitatea de instruire e cu totul diferită de a celorlalţi. Progresele nu au fost 

spectaculoase, dar sunt evidente, ceea ce o bucură şi o mobilizează.     

 Informaţii educaţionale 

 Comportament cognitiv  

o Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 2-3 litere, 

transcrie şi copiază dar nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în 

scrierea independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Reţine cu greutate unele litere ( b, 

v, j, f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi scrie numele de 

familie. Formulează propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate.Exprimarea este nesigură, 

ca şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică sentimente, păreri, 

capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă.  

o Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-30. Sistemul poziţional de 

formare a numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu şi 

descrescător. Nu recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă 

operaţii 0-10 doar cu material concret- de mânuit. Face calcule şi în concentrul 10-30 folosind 

calculul în scris ( cu material concret). Nu prea înţelege cum e cu problemele, află însă la solicitare 

„ la un loc” sau „ câte mai rămân”. Încurcă semnele plus şi minus. Cunoaşte bancnotele şi monedele 

parţial, nu ştie să aprecieze preţurile sau ce rest va primi, nu ştie unităţi de măsură, nu apreciază 

duratele, nu citeşte ceasul. Recunoaşte cercul, fără celelalte figuri geometrice.  
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o Este ancorată în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau 

derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază, 

dar nu orele.  

o Nu este interesată de schimbările din jurul ei şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică,  ci doar ce 

se bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de orientare.  

Relaţii sociale 

            Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală este retrasă, foarte rar intră în relaţie cu alţi 

copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau ascultă pe alţii. Este 

acceptată de colectivul clasei, însă copiii nu o atrag în jocurile lor. Uneori intră în conflict cu câte un 

coleg, mai ales când i se reproşează că şi-a însuşit lucrul altuia. Are obiceiul să-şi însuşească şi bani, 

dovedind abilitate, nefiind prinsă niciodată. Dacă este ameninţată, recunoaşte cu „jumătate de gură”. Le 

ascunde părinţilor faptele rele, temându-se de pedepsele corporale. 

 În general vine la şcoală curat îmbrăcată, spălată mai ales pe mâini şi pe faţă.  Igiena corporală 

nu se face consecvent.   

 Părinţii nu colaborează cu şcoala, nu se interesează de situaţia copilului, nu-i acordă sprijin, 

acasă nu sunt de găsit. Au însă grijă ca ea să vină la şcoală aproape zilnic, îi asigură mâncare şi 

îmbrăcăminte, rechizite, ghiozdan.  

Capacităţi, competenţe, abilităţ, puncte slabe, nevoi 

• Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample 

• Nu are abilităţi de natură tehnologică 

• Nu reţine decât cu material concret, prin  reluări permanente  

• Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii 

• Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format 

• Lucrează cu uşurinţă la matematică în concentrul 0-10, cu dificultate în concentrul 0-30, doar cu 

material concret. 

• Nu face calcule orale 

• Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute 

• Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent 

• Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică 

• Îi place să scrie- transcrie destul de corect 

• După dictare nu scrie toate literele, chiar dacă le citeşte- nu reţine semnul grafic 

• Îi e neclară scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de propoziţie) 

• Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic 

• Permanent are nevoie de sprijin  

Obiective pe termen lung  

1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute 

2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret  

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de 

relaţii cauză-efect) 

Domenii de intervenţie recomandate pentru eleva ANM 

Domeniul cognitiv  
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Obiective pe 

termen scurt  

               Metode şi mijloace didactice  Perioada 

de timp  

 Criterii de 

evaluare  

Metode şi 

instrumente 

de evaluare  

Să identifice 

literele 

alfabetului 

( b, p, d, t, ş, 

ţ, z, v, h, j, x, 

y, g, f, ă, â, î) 

 

 

 

 

Să citescă 

cuvinte din 

2-3 silabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să formuleze 

propoziţii 

simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exerciţii şi jocuri de dezvoltare 

a auzului fonematic, de 

conştientizare a legăturii între 

fonem şi semnul grafic 

corespunzător  

• Să „ citească” imagini şi să 

depisteze sunetele iniţiale 

• Să identifice litere într-o ordine 

aleatorie  

 

• Să citescă silabele după o 

analiză fonematică a acestora – 

realizarea sensului 

• Să stabilească nr de silabe dintr-

un cuvânt  

• Să citească silabe din 3 litere 

• Să citescă un cuvânt din 2 

silabe  

• Să recunoască sunetele  

( literele) dintr-un cuvânt şi să-l citescă 

 

• Să denumescă obiectele din 

imagini ( eleva nu cunoaşte 

foarte multe obiecte ce apar în 

imagini 

• Să formuleze propoziţii 

folosind cuvintele găsite, 

urmărind imaginea în care a 

depistat cuvântul  

• Să citescă propoziţii simple  

• Să recunoască o propoziţie într-

un text dat  

• Exerciţii de înţelegere a 

sensului propoziţiei ( prin 

întrebări ajutătoare) 

• Să răspundă corect în propoziţii 

• Să exprime în cuvinte proprii 

păreri despre lucruri, fapte 

cunoscute  

 

6 luni, cu 

prelungire 

după caz  

Identifică şi 

recunoaşte 

literele  

Depistează 

sunetele iniţiale  

Diferenţiază 

literele mari de 

cele mici  

 

 

 

Recunoaşte 

sunetele într-o 

silabă 

Citeşte silabe 

din 2-3 litere  

Identifică 

literele/ sunetele 

dintr-un cuvânt  

 

 

 

Formulează 

propoziţii din 2-

3 cuvinte 

observând 

imaginile 

Citeşte 

propoziţii din 2-

3 cuvinte 

Recunoaşte în 

text propoziţiile  

( nr lor )  

Formulează, 

oral,  propoziţii 

cu sens  

Răspunde în 

propoziţii 

Exprimă corect 

o părere 

 

Evaluarea 

orală va 

alterna cu cea 

scrisă, eleva 

transcrie şi 

copiază 

destul de 

corect. 

 

Pentru fixare 

se vor relua 

de mai multe 

ori anumite 

litere. 

Se vor folosi 

texte din 

abecedar, 

texte 

cunoscute 

deja, cu care 

eleva 

operează cu 

siguranţă. 

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să identifice 

grupuri de 

litere ( ce, ci, 

ge, gi, che, 

chi, ghe, ghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să scrie 

corect după 

dictare 

literele 

alfabetului şi 

grupurile de 

litere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exerciţii de depistare a 

grupurilor în cuvinte scrise  

• Exerciţii orale de dezvoltare a 

auzului fonematic şi de 

recunoaştere a legăturii între 

grupul scris şi sunetul respectiv 

• Exerciţii de citire a grupurilor 

• Exerciţii de citire a silabelor ce 

conţin grupuri 

• Exerciţii de citire a cuvintelor 

ce conţin aceste grupuri 

• Formulare de propoziţii ce 

conţin grupuri 

• Exerciţii de găsire a cuvintelor 

ce conţin grupuri de litere  

 

• Exerciţii de scriere ( transcriere, 

copiere ) a literelor şi grupurilor  

• Exerciţii de scriere a acestora 

după dictare 

• Exerciţii de scriere a unor silabe 

cu literele amintite şi a 

grupurilor de litere 

• Exerciţii de completare a unor 

silabe cu litere, grupuri  

• Exerciţii de scriere a unor 

cuvinte din 2-3 silabe, utilizând 

în mod preponderent metoda 

analitico-fonetică 

• Exerciţii de transcriere a 

cuvintelor  

• Exerciţii de scriere a denumirii 

unor obiecte familiare 

• Exerciţii de scriere a cuvintelor 

pe silabe 

• Formularea unor propoziţii cu 

cuvinte date şi scrierea acestora 

cu sprijin  

• Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor respectând 

majuscula şi punctul 

• Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor formulate oral 

 

 

 

 

Identifică în 

cuvinte date 

grupurile  

Face legătura 

între sunet şi 

grup 

Citeşte 

grupurile 

Citeşte silabe în 

care apar 

grupuri  

Citeşte cuvinte 

în care apar 

grupuri 

 

 

 

 

 

 

Transcrie 

grupuri şi litere 

Scrie după 

dictare  

Completează 

cuvinte cu 

litere, silabe şi 

propoziţia cu un 

cuvânt 

Transcrie 

selectiv după 

indicii date 

Scrie propoziţii 

simple cu spijin 

Cunoaşte şi 

aplică regulile 

de scriere a 

propoziţiei 

Scrie nume de 

persoane  

 

 

 

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri şi cu 

reactualizarea 

legăturii între 

grup şi sunet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

scrise cu 

spijin, 

individuale 

Exerciţii de 

scriere după 

dictare, 

copieri şi 

transcrieri 

Probe scrise  

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să scrie 

numere în 

concentrul 

 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

Să efectueze 

operaţii 0-

100 fără 

trecere peste 

ordin şi cu 

trecere peste 

ordin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exerciţii de citire a cuvintelor/ 

propoziţiilor scrise de elevă 

pentru formarea deprinderilor 

de autocorectare 

• Să scrie corect numele de 

persoane şi propriul nume 

• Să scrie corect, ordonat şi cât 

mai îngrijit 

• Să aşeze corect în pagina 

caietului ( tip I )  

 

 

• Să recunoască sistemul 

poziţional de scriere a 

numerelor formate din ZU 

• Să numere în ordine crescătoare  

• Să recunoască locul unui număr 

într-un şir( vecinii) 

• Să compare numere vecine  

• Să scrie numere dictate  

• Să descompună numere în zeci 

şi unităţi 

 

 

• Exerciţii de recunoaştere a 

semnelor +şi- 

• Să efectueze calcule orale  

• Să efectueze calcule în scris 

• Exerciţii de citire a operaţiilor 

cu numere  

• Să verbalizeze calculele 

• Să utilizeze corect materialul 

didactic 

 ( concret şi intuitiv)  

• Exerciţii de învăţare a tehnicii 

de calcul, folosind materialul 

didactic concret 

• Exerciţii de calcul în scris, 

scrierea rezultatelor parţiale  

 

• Rezolvare de probleme cu 

desen şi cu expunerea datelor 

de către învăţător  

Scrie propriul 

nume  

( nume de 

familie, 

prenume, clasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte 

numerele 

Numără 

crescător  

Compară şi 

numeşte vecinii 

Scrie numerele 

dictate 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte corect 

exerciţiile, fără 

 

 

 

 

 

Evaluări 

orale,alternate 

cu cele scrise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

Aprecieri 

stimulative  

 

Probleme 

desenate  
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Să rezolve 

probleme cu 

o singură 

operaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să 

recunoască 

unităţi de 

măsură 

 

 

 

 

 

 

 

Să 

recunoască 

figurile 

geometrice 

 

 

 

 

Să 

denumească 

părţile 

componente 

ale corpului 

omenesc, al 

unui animal, 

• Recunoaşterea expresiilor ce 

induc operaţia  

• Rezolvare individuală a unor 

probleme desenate  

• Exerciţii de analiză a datelor 

problemei  

• Exerciţii de verbalizare a 

enunţiului unei probleme  

• Exerciţii de citire a enunţiului 

unei probleme  

• Exerciţii de scriere a unei 

probleme, a unui plan de 

rezolvare   

 

• Enumeră unităţile şi le 

recunoaşte utilitatea  

• Scrie unităţile  

• Exerciţii de învăţare a zilelor 

săptămânii 

• Exerciţii de învăţare a 

denumirii lunilor anului,     

anotimpurilor, a datei  

 

• Exerciţii de recunoaştere a 

pătratului, dreptunghiului, 

cercului , triunghiului , a 

elementelor spaţio-temporale  

 

 

 

• Exerciţii de denumire a părţilor 

propriului corp, pe mulaje, ale 

unei plante sau animal  

• Exerciţii de rec a acestora în 

desene sau imagini  

• Exerciţii de desenare a acestora  

• Exerciţii de exprimare a rolului 

fiecărei părţi componente 

• Să stabilească relaţii între 

plante şi animale  

 

 

a confunda + cu 

– 

Rezolvă operaţii 

cu sprijin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă cu 

sprijin o 

problemă 

practică  

 

Recunoaşte 

operaţia  

Rezolvă 

individual 

probleme 

desenate 

Exprimă 

enunţul şi 

exerciţiul prin 

care se rezolvă 

problema  

Scrie rezolvarea   

 

 

 

 

Denumeşte 

unităţile  

Scrie 

simbolurile  

Enumeră zilele 

săptămânii, 

lunile anului 

Probe orale şi 

scrise , 

alternativ  

 

 

 

Evaluări orale  

Probe scrise 

formative  

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi 

 practice  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi fişe de 

evaluare 

formativă  

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

Evaluări orale  
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ale unei 

plante   

 

 

 

 

Să 

diferenţieze 

corpuri  

 

 

 

 

Să enunţe 

zilele 

săptămânii, 

lunile anului 

şi 

anotimpurile 

Să deruleze 

experimente 

simple 

Să identifice 

efecte ale 

actv omului 

asupra 

mediului 

• Exerciţii de observare a 

corpurilor  

• Exerciţii de recunoaştere a 

corpurilor solide, lichide şi 

gazoase 

• Exerciţii de enumerare a 

anotimpurilor  

• Ex de identificare a 

anotimpurilor după 

caracteristici  

• Exerciţii de enumerare a zilelor 

săptămânii, a lunilor anului 

 

• Să observe trans din mediu  

• Să măsoare creşterea unei 

plante, să estimeze creşterea 

unui animal  

• Să facă exp simple, în grup  

• Să stabilească îmbrăcămintea 

adecvată unui anotimp 

• Să identifice condiţii de 

menţinere a unui corp sănătos  

• Stabilirea unor reguli de 

conduită corectă asupra 

mediului  

( nu în ordine), 

anotimpuri, date  

 

 

Denumeşte şi 

desenează figuri 

geometrice  

Foloseşte 

noţiuni spaţio-

temporale 

( stânga, 

dreapta, faţă, 

etc) 

Denumeşte şi 

recunoaşte. Le 

desenează după 

model şi din 

imaginaţie  

 

 

 

 

 

Recunoaşte şi 

denumeşte 

corpuri 

Enumeră 

anotimpurile, 

zilele 

săptămânii,  cu 

sprijin din 

partea 

învăţătorului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

Act practică  

 

 

 

Act practică  

 

Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional  

Obiectivele  Metode şi mijloace didactice  Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare  

Metode şi 

instrumente de 

evaluare  

Să colaboreze 

cu colegii în 

rezolvarea 

unor sarcini de 

grup  

• Încadrarea elevei într-un grup de 

lucru  ( periodic) şi încredinţarea 

unor sarcini pe măsură  

• Exprimarea unei opinii, păreri 

asupra unor lucruri  cunoscute 

elevei 

 Desenează  

Colaborea

ză, discută 

Povesteşte  

Se 

integrează 

Activitate 

practică  

Evaluări orale  
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Să participe la 

jocuri de 

echipă  

• Povestirea unor fapte, întâmplări 

personale  

în grupul 

de joacă 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

-TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ- 

PROF.Înv.Preșcolar,Morar Ramona Cristina 

              Grădinița P.N. 15,Arad 

(subctructură a Lic.Teoretic:”Adam Muller Guttenbrunn”) 

 

Informații generale 

Aria de intervenție : Terapia tulburărilor de limbaj 

Nume și prenume: Popescu Rareș 

Data nașterii: 3-5 ani 

Unitatea: Grădinița P.N. 15 

Grupa: mijlocie 

Perioada de intervenție: 2020-2021,semestrul II 

Evaluare logopedică inițială 

Puncte forte: 

            -colaborează,participă cu plăcere; 

            -sociabil,jucăuș,presonalitate armonioasă; 

            -raționament bun,abilități cognitive bine dezvoltate. 

Dificultăți întâmpinate: 

             Ț-nu este emis 

             F,V-nu sunt consolidate 

Limbaj impresiv/expresiv 

             -înțelegere foarte bună,vocabular impresiv dezvoltat; 

             -exprimare greoaie,simplifică propozițiile,cuvintele; 

             -vorbire neinteligibilă,limbaj expresiv deficitar. 
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Diagnostic logopedic: Reatrd în dezvoltarea limbajului 

Obiective terapeutice imediate: 

                -însușirea pronunției corecte a cuvintelor mono,bi și plurisilabice; 

                -exprimarea corectă în propoziții scurte; 

                -utilizarea propozițiilor în exprimare(la,pe,cu,sub,lângă,etc.) 

Activități și exerciții recomandate 

    Învățarea zilnică a 3-5 cuvinte noi,din vocabularul de bază,cu care copilul operează frecvent folosind 

metoda silabică ,însoțită de stimuli concreți (mâna,creioane sau diferite obiecte).Se începe cu cuvinte 

fără aglomerări consonantice.  

• Exemplu: ba-ie(ridicăm împreună cu copilul mâna dreaptă sus și spunem BA-mâna dreaptă 

este BA,apoi ridicăm mâna stângă și spunem IE;reluăm ciclul până se formează urma 

mnezică în creier) 

• Exemplu: ma-și-nă(procedăm ca mai sus: învățăn MAȘI apoi adăugăm NĂ sau putem utiliza 

creioane/obiecte: fiecare creion este o silabă: se memorează 2 silabe, apoi o legăm cu a 3-a) 

     Păstrați un grafic cu cuvintele învățate zilnic. 

• Exemplu: 

L M M J V 

pa-puc,        va-

nă,gu-noi 

   te-le-fon, mor-

cov, ba-na-nă, 

ma-și-nă, cre-

ion 

 

• Învățarea prepozițiilor împreună cu cuvintele 

     Exemplu: Se realizează diferite exerciții sub formă de joc: O mașinuță preferată va fi pusă 

pe,sub,lângă,în spate,în fața mesei: Unde este mașinuța? : pe masă? Acum? Sub masă! Acum? 

Lângă masă! Ș.a.m.d. 

• Învățarea pronunției corecte a unor propoziții simple. Acestea trebuie repetate de multe ori 

până sunt memorate și pronunțate corect:        

       Exemplu: Luați câteva obiecte și exersați: 

                        Mă joc cu ma-și-nu-ța 

                        Mă joc cu a-vi-o-nul 

                        Mă joc cu cu-bu-ri-le 

Important! 

• Toate activitățile se fac sub formă de joc! 
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• Folosiți orice prilej pentru a exersa limbajul: când vă plimbați cu mașina,la magazin,în 

parc.etc. Vorbiți mult cu copilul și jucați-vă împreună ,petrecând un timp de calitate! 

• Părintele trebuie să fie entuziasmat și să ofere un model prozodic(cu intonație,accentuare!) 

• Nu insistăm prea mult ,dacă este obosit! 

• Dacă refuză o activitate,schimbați strategia! 

• Dacă emite greșit,nu îi spunem Nu e bine așa,ci oferim modelul de pronunție corectă! 

• Vorbirea trebuie asociată cu plăcere! 
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Plan de intervenție personalizat – PIP 

Alina Moldvai Vențel,  

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca 

 

Probleme cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe): hiperactivitate și deficit se 

atenție 

Preșcolarul, este un copil inteligent, cu probleme comportamentale, încalcă frecvent regulile grupei, mai 

tot timpul răspunde neîntrebat, se supără dacă nu răspunde primul, este în continuă mișcare, are o lipsă 

acută de concentrare a atenției. 

Priorități pentru perioada de implementare PIP (se specifică perioada de timp): 1-3 luni 

Creșterea, în proporție de 80%, a capacității de a înțelege și de a respecta regulile grupei din de la grădiniță. 

Implicarea permanentă, ca ajutor în toate activitățile de învățare (distribuire de materiale), în mai mult de 

70% din timpul petrecut la grădiniță. 

Manifestarea răbdării pentru cel puțin 20 minute pe parcursul activității de la grădiniță. 

Structura programului de intervenție personalizat: 

Obiective Conținuturi 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progresului 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

 

O1. – să  

respecte  cel 

puțin 3 

reguli ale 

grupei 

 

- povești 

terapeutice 

„Cuvântul 

fermecat” 

- jocuri de atenție: 

„Roșu -verde”, 

„Stop” 

- concursuri 

sportive 

- poezii: „Bună 

ziua! Te rog!  

Mulțumesc” 

- conversația 

- explicația 

- convorbirea 

- exercițiul 

3 luni - să respecte 2 

reguli în 95% din 

situațiile de la 

grupă 

Fișă de 

monitorizare a 

comportamentului 

Acordarea unor 

recompense cu 

valoare stimulativă 

Aprecieri verbale 

O2. – să 

răspundă la 

întrebări 

doar atunci 

când este 

solicitat 

-jocuri de atenție 

„3 minute eu, 3 

minute tu”, 

”Statuile” 

- povești 

- jocuri de rol: 

„Când e bine să fi 

primul” 

- exercițiul 

- joc de rol 

- conversația 

- povestirea 

- jocul 

didactic 

1 lună -să răspundă  la 

întrebări 

respectându-i și pe 

celalți colegi în 

55% din situațiile 

de la grupă 

Aprecieri verbale 

Fișă de observație 

Recompense  
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O3. – să 

manifeste 

interes în 

cadrul 

activităților 

comune 

-jocuri  didactice 

cu variante 

diverse și cu 

cerințe diferite 

- jocuri de rol 

- activități 

integrate cu 

metode interactive 

- jocuri de atenție 

- povești 

- metode 

interactive: 

turul galeriei, 

cubul, trierea 

aserțiunilor, 

ciorchinele. 

- exercițiul 

 

 

3 luni -să își mențină 

atenția 10 minute 

în prima lună, 20 

de minute în a 

doua lună, 25 de 

minute în a treia 

lună. 

Aprecieri verbale 

Recompense 

Acordarea unor 

stimulente 

 

Evaluare periodică:  

Obiective realizate: după 1 lună 

O1. – a respectat mai mult de două reguli în proporție de 80% 

O2. – a încercat să răspundă la întrebări doar atunci când a fost nominalizat, reușind în proporție de 55% 

O3. – și-a menținut atenția la activități cel puțin 10 minute.  

Dificultăți întâmpinate: 

În realizarea sarcinilor nu reușește să-și mențină atenția captată până la sfârșitul activității deoarece este 

distras ușor de stimulii din jur, dorește să raspundă numai el primul la fiecare întrebare. 

Metode cu impact ridicat: 

- Pozitiv: exercițiul, jocul didactic, metodele interactive, jocul de rol, încurajări pozitive 

permanente, lauda verbală, explicația pe un ton potrivit, calm. 

- Negativ: povestirea, convorbirea, activitățiile statice, exercițiul lipsit de motivare. 

Revizuirea programului de intervenție educațional (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice): 

Având în vedere că preșcolarul manifestă interes pentru respectarea regulilor și concentrarea atenției, se 

va urmări întărirea comportamentelor pozitive prin laude și prin aprecieri verbale. 

Recomandări particulare: 

Preșcolarul este un copil foarte activ și pentru a-i satisface nevoia de mișcare, este bine să i se încredințeze 

sarcini care să-i permită, din când în când, să se ridice de pe scaun, cu un anumit scop, fără a-i deranja pe 

ceilalți. Va fi întrebat mai des ce are de făcut și încurajat atunci când reușește să stea liniștit și atent. Pentru 

a reuși va fi încurajat și va fi valorizat permanent și imediat. 

Rolul și modul de implicare al părinților în program: 

Părinți vor fi informați cu privire la desfășurarea planului de intervenție, a obiectivelor propuse, urmând 

ca și ei acasă să aplice aceleași metode oferind astfel continuitatea.  

Părinții împreună cu preșcolarul stabilesc reguli pe care le respectă și acasă, acordând timp corespunzător 

nevoilor copilului, încurajând pozitiv și direct copilul atunci când reușește. 
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Program de intervenţie personalizat 

                                                                                                                Hosu Adina Ioana 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Bihor 

   

 

 1. Numele și prenumele: M. D.  

2. Data nașterii: 15.X.2005 

 3. Instituția : Liceul Tehnologic “Unirea” Ștei 

 4. Clasa: a IX-a  

 5. Consilier școlar : H.A. 

6. Diagnostic: Intelect normal, IQ= 105, Sindrom Asperger, Anxietate socială,  Episod depresiv ușor/ 

mediu, Tulburări de somn, Epilepsie 

7. Perioada de implementare a programului: An școlar 2020-2021  

 8. Domeniile vizate: Stimulare cognitivă, Abilități sociale și interpersonale 

 

 9. Nivel constatat la evaluări: 

Limbajul se observă dificultăți la nivelul pronunției unor sunete. Volumul vocabularului este 

mediu dezvoltat, este limitat în cuvinte, exprimarea în propoziții se realizează cu acorduri 

gramaticale. Citește cursiv, întelege conținutul textului citit. Noțiunile de gramatică sunt 

consolidate.Limba engleză rămâne un domeniu de mare  interes..Se concentrează foarte bine pe 

detalii. Ii place să lucreze independent, având un mod original(diferit) de a gândi; 

Psihomotricitate :Structurile perceptiv-motrice sunt consolidate.Orientare spațio-temporală bună. 

Prezintă dificultăți în a lua decizii. Lateralitate predominant stângă; 

Abilități sociale și interpersonale: Evită contactul vizual. Are o stângăcie aparte în a  relaționa cu 

covârstnici, gândește unidirecțional, fără să  empatizeze. Are un comportament adecvat în raport 

cu cadrele didactice, este apreciat și susținut de către aceștia. Este marginalizat de catre unii 

colegi; 

 10. Obiective cadru propuse:  

• îmbunătățirea abilităților sociale pentru sporirea interacțiunilor interpersonale eficiente; 

• intervenția asupra comunicării sociale pentru susținerea unei conversații normale; 

11. Tipuri de evaluări propuse: evaluare iniţială, formativă, finală.
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Domeniu/ 

Obiective de referință 

Activități de învățare Metode şi mijloace 

didactice 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale  

de apreciere a 

progreselor  

Observaţii- 

Monitorizare   

Evaluare inițială 

O1 Stabilirea  nivelului 

de cunoștințe a elevului 

-exerciții orale 

-completarea unor fișe de evaluare  

 

Fișa de lucru 

  

 -  rezolvă 50% din 

sacinile primite 

 

Stimulare cognitivă 

O1-  Stimularea 

dezvoltării intelectuale 

prin exersare și 

dezvoltarea proceselor 

psihice; 

 

 

 

O2 Îmbogățirea 

vocabularul cu cuvinte și 

expresii noi; 

 

 

 

 

 

O3- Stimularea 

dezvoltării 

Discurții pe diferite teme; (ex: Călătorie 

în jurul lumii, Marile descoperiri  etc) 

Matematica distractică (probleme 

logico-matematice) 

Trusa LOGI II 

Rezolvare - Cub rubic 

Povestirea orală a  textelor și lecturilor 

învățate în clasă; 

Extragerea trăsăturilor fizice și morale a 

personajelor  din textele citite; 

Jocuri de rol  pe diferite situații de 

comunicare; 

Exerciții pentru dezvoltarea creativității;  

Managementul învățării 

Cum realizez o hartă mentală? La ce îmi 

folosește? 

 

Jocul didactic 

 

Activități și filmulețe 

pe calculator; 

 

Exercițiul 

 

Fișa de lucru 

 

 

Activități și filmulețe 

pe calculator; 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

Pe parcursul 

semestrului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

semestrului  

 

 

 

Demonstrează 

curiozitate și 

dorință de 

cunoaștere ; 

 

 

 

 

Realizează o hartă 

mentală pornind de 

la una din lecțiile 

de la școală 

 

 

Dacă  activitățile 

se desfășoară în 

sistem online se 

vor folosi diferite 

platforme 

educative 

(manuale digitale 

, wordwall, 

kidibot, youtube, 

mindmup.com 

etc) pentru 

atingerea 

obiectivelor 

propuse; 
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intelectuale prin 

exersarea şi dezvoltarea 

proceselor psihice  

 

 

Navigând pe internet- avantaje 

/dezavantaje ale folosirii internetului și 

tehnologiilor digitale 

Probe și exerciții de dezvoltare a 

gândirii logice indicutive și deductive; 

 

 

 

Jocul didactic 

 

Film pe Youtube 

 

exercițiul 

Identifică  soluții la  

problemele  

prezentate; 

 

Abilități sociale și 

interpersonale 

O1-Formarea și 

dezvoltarea abilității de 

comunicare verbală și 

nonverbală; 

O2-Formarea și 

dezvoltarea abilităților 

sociale, a unei atitudini 

corespunzătoare în 

relație cu cei din jur; 

 

 

 

 

O3-Dezvoltarea 

abilităilor de 

Exerciții de comunicare verbală și 

nonverbală în vederea relaționării 

pozitive cu ceilalți; 

Exersarea unor modalități prin care 

elevul să învețe  să inițieze discuții cu 

colegii; 

Formarea și exersarea abilității de a 

lucra în grup prin desfășurarea unor 

activități, proiecte de grup, jocuri de 

grup, etc  

Activități  de tipul: „Descrierea 

colegului de bancă/colegului preferat , 

Autodescrierea, Începerea și încheierea 

unei conversații”. 

Exerciții  de simulare a unor situații din 

viața de zi cu zi din spații familiare 

“Dramatizări”, jocuri de rol; 

 

 

 

 

Jocul didactic 

Activități și filmulețe 

pe calculator; 

 

 

 

 

 

Conversatia  

 

 

Exercițiul  

 

 

Jocul de rol 

Pe parcursul 

semestrului  

Manifestă 

comportamente  de 

întrajutorare și de 

relaționare pozitivă 

cu cei din jur; 

Inițiază  jocuri și 

conversații cu 

colegii;  

Își așteaptă  rândul 

în activitățile de 

grup; 

Identifică 

comportamente 

moral-civice 

potrivite la situații 

ipotetice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitudine 

suportivă 
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recunoaștere și 

exprimare a emoțiilor 

 

Exerciții practice de rezolvare a unor 

situații sociale; 

Jocuri de societate 

Recunoașterea propriilor emoții și a celor 

din jur în diferite situații prezentate; 

Exerciții de adaptare a comunicării în 

funcție de emoția transmisă; 

Exerciții de recunoaștere a expresiilor 

faciale; 

Încurajare a contactului vizual; 

Povești terapeutice 

 

 

 

 

Jocuri de societate 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

Povestea terapeutică 

 

 

Identifică propriile 

emoții în diferite 

situații de 

comuniare; 

Recunoaște  

mimica, gesturile, 

emoțiile în diferite 

situații; 

 

Evaluare finală 

 

Fișă evaluare, observații, jocuri, 

exerciții 

 

-fișa de lucru  

 

  

-rezolvă jumătate 

din itemii de pe fișă 

-obține jumătate 

din punctajul la 

jocul propus; 

 

 

Programa școlară   Stimulare cognitivă, clasele I-X, anexa 2 la Ordin nr.5234/01.09.2008 

Programa școlară pentru  Socializare clasele I-X, anexa 2 la Ordin nr.5234/01.09.2008 

Consiliere educațională, Ghid Metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere- coordonator Adriana Băban 

 

Consiliere și orientare , Activități pentru clasele IX-XII –coordonatori Gabriela Lemeni și Anca Axente 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof. Sale Claudia-Alexandrina 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Zalău, Sălaj 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE PREȘCOLARULUI : P.S.C. 

DATA NAȘTERII: 27.X.2015 

GRUPA: mijlocie 

ANUL ȘCOLAR: 2020-2021  

DIAGNOSTICUL: Inteligență de nivel mediu IQ-107, deficit atențional, sindrom hiperkinetic, retard al 

limbajului expresiv, dislalie polimorfă, tulburări emoționale. 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

- Cadrele didactice: Prof. Sale Claudia Alexandrina 

                              Prof. I.D.S. 

- Consiler școlar: Prof. P.A.B.   

SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

➢ Structurarea unui comportament cât mai apropiat de normal care să cuprindă cele 3 domenii de 

activitate: cognitiv, limbaj, socializare. 

➢ Stimularea copilului să învețe, să achiziționeze cunoștințe. Determinarea copilului să prefere 

interacțiunea cu alte persoane, în locul activităților lui rutiniere pentru a fi introdus în viața 

socială. 

➢ Îmbunătățirea capacității și duratei atenției și concentrării în sarcină. 

OBIECTIVE: 

➢ PE TERMEN SCURT:  

- Stimularea deprinderilor de autonomie personală,  

- Încurajarea relațiilor interpersonale cu copii de aceeași varstă, cu cadrele didactice și cu 

personalul din unitate. 

➢ PE TERMEN MEDIU:  

- Stimularea proceselor psihice prin activități de sprijin în învățare, 

- Stimularea dezvoltării vocabularului activ și pasiv 

DURATA PROGRAMULUI: 7 luni 

DOMENII DE DEZVOLTARE / DOMENII DE INTERVENŢIE:  

6. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale 

7. Dezvoltarea socio-emoțională 

8. Capacități și atitudini față de învățare 

9. Dezvoltarea limbajului, a cominicării și a premiselor citirii și scrierii  

10. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii.  

➢ DATA ELABORARII PIP-ului: Decembrie 2020  

➢ DATA REVIZUIRII:  - 
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➢ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR în funcție de domeniile de dezvoltare: 

Activități desfășurate pe centre de interes, activități desfășurate pe domenii experiențiale, jocuri, 

activități non-formale, activități extrașcolare. 

 

Nr. 

Crt. 

Obiective operaționale  

 

Strategii de terapie și 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare și aprecierea 

evoluției 

Indicatori  Instrumente 

1. 

- să mănânce singur 

folosind tacâmurile; 

- să aibă o poziție 

corectă în timpul mesei 

-să se spele pe mâini 

înainte/după masă 

- să folosească corect 

obiectele de igienă 

personală  

- să se îmbrace/încalțe 

singur 

 

 

- să arate părțile 

principale ale corpului 

propiu/altora (cap, 

trunchi, mâini, picioare) 

-să execute acțiuni de 

prindere/aruncare a 

mingii, de manipulare a 

obiectelor. 

-să execute cu usurință 

deprinderile motrice de 

bază învățate (mers, 

alergare, sărituri etc) 

- să dea dovadă de spirit 

de echipă  

- să imite mișcări fine 

apucarea și lăsarea din 

mână, manipularea, 

ruperea, mototolirea, 

îndoirea modelarea 

(prin mișcări 

translatorii, circulare, 

prin aplatizare, prin 

adâncire), bobinare, 

înșirare, etc. 

Activități practice și 

exerciții de așezare la 

masă, utilizarea 

servețelului și a 

tacâmurilor. 

Exerciții practice de 

întreținere a igienei 

personale (față, dinți, 

mâini,corp). 

Exerciții practice de 

utilizare corectă a 

vestimentației/ 

încălțămintei 

 

Jocuri și exerciții de 

cunoaștere a schemei 

corporale propria/ a 

colegilor de grupă/ pe 

imagini 

 

Jocuri și exerciții de 

prindere a mingii 

Jocuri și exerciții de 

manipulare a obiectelor, 

jucăriilor 

 

Exerciții imitative 

 

Exerciții pentru 

dezvoltarea motricității 

fine și grosiere 

 

 

 

 

 

Exerciții de desen, 

pictură, modelaj prin 

diferite tehnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

 

 

 

 

 

 

Observația directă. 

 

Jocuri educative. 

 

Fișe de lucru. 

 

Evaluarea continuă se va 

realiza prin aprecieri 

verbal, stimulative pentru 

fiecare sarcină dusă la 

bun sfârșit. 

 

Aprecieri stimulative. 
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- să redea prin desen, 

pictură, modelaj diverse 

teme. 

2 - să recunoască toți 

copiii din grupă; 

- să răspundă la 

formulele de salut;  

- să inițieze o 

activitate/joc împreună 

cu alt copil;; 

- să urmeze indicațiile 

adulților în ceea ce 

privește 

comportamentul 

adecvat în diverse 

situații; 

- să coopereze cu 

colegii în realizarea 

sarcinilor de lucru date; 

- să respecte reguli 

simple în grupă și în 

cadrul jocurilor. 

- să se împrietenească 

cel puțin cu un coleg/ă 

de grupă. 

Jocuri distractive: 

Ex:„Deschide urechea 

bine”, „Batistuța” „Să 

vină la telefon…..”etc. 

Jocuri de rol, jocuri de 

construcții, etc;  

 

Valorificarea situațiilor 

concrete de inter-

relaționare cu colegii. 

 

 

 

 

Crearea unor situații de 

interacțiune între copii; 

 

Jocuri distractive, jocuri 

de mișcare, jocuri de 

masa. 

 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

 

Observație directă. 

 

Jocuri educative și 

distractive 

 

 

 

 

 

Jocuri simbolice 

3 
- să manifeste 

curiozitate și interes 

față de deplasările în 

aer liber; 

- să găsească și să 

utilizeze materiale 

pentru a pune în 

practică o idee; 

- să-și mențină atenția 

concentrată pe sarcină 

între 5-10 minute; 

Crearea unor situații de 

învățare în aer liber; 

Desfășurarea unor 

jocuri în aer liber; 

 

Jocuri de creație,  

Activități practice, 

Încurajarea copiilor să 

improvizeze folosind 

resursele disponibile. 

 

 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

 

Observație directă 

 

Valorificarea pozitivă 

permanentă 

Evaluarea continuă se va 

realiza prin aprecieri 

verbale, stimulative 

pentru fiecare sarcină 

dusă la bun sfârșit. 

 

4 - să pronunțe în ritm 

propriu  silabe, cuvinte. 

- să recepteze stimuli 

sonori din mediul 

apropiat 

- să denumească 

obiecte, jucării, lucruri 

din jurul său. 

Jocuri și exerciții de 

ascultare  și identificare 

a unor semnale sonore 

 

Exerciții de dicție, 

frământări de limbă 

  

Exerciții de memorare 

 

 

 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

Observație directă 

 

Jocuri educative 

 

Valorificarea pozitivă 

permanentă 

 

Evaluarea continuă se va 

realiza prin aprecieri 
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- să se exprime în 

propoziții simple și 

dezvoltate pentru a 

comunica nevoi, idei, 

acțiuni;  

- să formuleze 

răspunsuri la întrebări 

date 

- să redea fragmente din 

poveștile învățate 

folosind adverbele de 

timp. 

- să recite expresiv 

poezii cunoscute. 

- să manifeste interes 

pentru a comunica cu 

ceilalți 

- să relateze înțâmplări 

din viața de zi cu zi; 

Jocuri/Exerciții de 

formulare de răspunsuri 

și întrebări 

 

 

 

Dramatizări, jocuri de 

rol. 

 

 

 

Jocuri exerciții 

„Povestea mea”, „Mie 

îmi place….”. 

verbale, stimulative 

pentru fiecare sarcină 

dusă la bun sfârșit. 

 

Se va insista pe 

pronuțarea corectă a 

cuvintelor și pe 

exprimarea corectă în 

propoziții formulate 

corect din punct de 

vedere gramatical. 

5 - să identifice unele 

caracteristici ale 

obiectelor(mărime, 

culoare, formă,etc) 

- să realizeze operații de 

grupare, clasificare, 

seriere, ordonare etc. cu 

ajutorul materialelor 

puse la dispoziție. 

- să compare grupe de 

obiecte, apreciind 

global unde sunt mai 

multe/ mai puține 

obiecte 

- să recunoască figurile 

geometrice (cerc, 

triunghi, pătrat) 

denumindu-le, 

- să utilizeze formele 

geometrice în diferite 

contexte de învățare 

- să numere de la 1 la 5 

recunoscând grupe cu 

1-5 obiecte precum și 

cifrele corespunzătoare 

- să sorteze ființele vii 

și plantele după mediul 

Jocuri logice, jocuri de 

construcții 

 

Jocuri și exerciții de 

sortare, categorizare a 

obiectelor/ jucăriilor din 

sala de grupă după 

diferite criterii. 

 

 

Exerciții de identificare 

și recunoaștere 

 

 

Implementarea unor 

procedee de lucru cu un 

grad mai ridicat de 

dificultate. 

 

 

 

Exerciții de numărare 

 

 

Desfășurarea unor 

jocuri și exerciții de 

sortare, asociere, 

Dec.2020 – 

Iun. 2021 

 

 

 

Observația directă 

 

Jocuri educative 

 

Fișe de lucru 

 

Evaluarea continuă se va 

realiza prin aprecieri 

verbal, stimulative pentru 

fiecare sarcină dusă la 

bun sfârșit. 

 

Aprecieri stimulative 
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de viață/caracteristicile 

lor; 

- să participe activ la 

activitățile de învățare. 

identificare (Ex.„Caută 

și potrivește”, „Unde se 

potrivește?”, etc). 

 

Bibliografie: 

• Ministerul Educației Naționale, „Curriculum pentru educație timpurie” – 2019 – București. 

• Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani / dr. 

Mihaela Ionescu (coord.), Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, ... - București : Vanemonde, 

2010. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Iordache Carmen 

Liceul Tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” Constanţa 

 

Discipline din planul cadru: 

Modulul 2: Operaţii de bază în laborator în industria alimentară 

Clasa : IX-Ap, învățământ  profesional 

NUME:  N.M.S. 

VARSTA: 15 ani 

GEN:masculin 

NATIONALITATEA: româna   

DURATA DE INTERVENŢIE A PROGRAMULUI: anul școlar 2020-2021 

PROBLEMELE COPILULUI: 

deficiențe/afectări, tulburări/ dificultăți de învățare 

Ritm lent de lucru, dificultăți în consemnarea notițelor, greutate în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

PREZENTARE: 

     N.M.S.. este un elev  care  are o comunicare greoaie cu  colegii  de  clasă, retras. 

Are un nivel scăzut  al cunoştinţelor,  un ritm lent de lucru, dar face eforturi pentru a rezolva 

sarcinile  de lucru din curriculum adaptat și individualizat.  Fără professor itinerant sau de sprijin. 

Stare de sănătate: bună,  

Dezvoltarea psihică:  

-din punct de vedere cognitiv:cunoștințele adaptate diagnosticului, limitate; 

-se exprima greu verbal ; 

-lucrările de laborator se efectuează mai lent, dar riguros; 

-nu prezintă deficit de atenție. 

Aspecte psihopedagogice observate: 

-retras;  

-s-a integrat în grupul clasei; 

-în activitatile de învățare în grup își asumă sarcini, se străduiește să participe la activități. 

 

SCOPUL  INTERVENŢIEI: 

Corectarea anumitor comportamente nedorite ale elevului prin organizarea, planificarea sarcinilor și a 

activităților şi conceperea unui program de terapie comportamentală. 

POSIBILE OBSTACOLE: diagnosticul 

Priorităţi: 

   Strategiile folosite pentru învățare sunt: 

- folosirea fișelor de lucru cu un grad mic de dificultate și un timp mai mare de lucru ; 

- încurajarea participării elevului  la lecțiile sincron;  

- încurajarea elevului în rezolvarea sarcinilor de lucru asincron, pe platforma educațională utilizată 

   Strategii pentru creșterea stimei de sine și a încrederii în propria eficiență: 

- apreciază participarea elevului la activitățile derulate sincron, 

-  implicarea în rezolvarea sarcinilor de lucru; 
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-  încurajează perseverența elevului în pregătirea lecțiilor; 

-  este apreciat împreună cu colegii săi asupra activității sale. 

Criterii minimale de apreciere a progreselor: 

-perseverența; 

-interrelaţionare pozitivă cu colegii; 

-identificarea modalităţiilor de dezvoltare a imaginii de sine; 

Metode și instrumente de evaluare: 

-observaţia directă si indirectă; 

-grila de evaluare a conduitei sociale; 

-rezultatele activităţiilor (fişe). 

Dificultăţi întâmpinate: 

-nu poate rezolva sarcinile date intr-un timp optim datorita ritmului lent de lucru; 

-revizuirea programului de intervenţie personalizat. 

Interventii anterioare: s-a ocupat de el psihopedagogul școlii 

Domeniul de interventie:  

discipline tehnice de specialitate, domeniul industrie alimentară  

• Modulul 2:, Operaţii de bază în laborator în industria alimentară 

Echipa de interventie: prof. Iordachr Carmen 

Scopul programului de interventie: 

-  dezvoltarea  potențialului  cognitiv, formarea unui vocabular minim cu termeni tehnici de 

specialitate,  

- asimilarea cunoștințelor minime referitoare la efectuarea analizelor  de laborator în industria 

alimentară 

Nivelul de plecare: 

-elevul  identifică caracteristicele senzoriale ale produselor alimentare. 

Durata P.I.P.: februarie 2020- iulie 2021 

Rezultatele învățării  ce vor fi dobândite în urma aplicării programului de interventie: 

Nr. 

crt. 

Unitatea de rezultate ale 

învăţării /Rezultate ale învăţării 

Cunoştințe Abilităţi Atitudini 

(0) (1) (2) (3) 

1. 4.1.1.  

Vase, 

ustensile, 

aparatura de 

laborator 

4.2.1. 

Selectarea vaselor, 

ustensilelor şi aparaturii 

de laborator în funcţie de 

lucrarea executată* 

4.2.10.  

Utilizarea corecta a 

vocabularului comun si a 

celui de specialitate 

4.3.1. 

Comunicarea în cadrul echipei de lucru, în 

scopul realizării sarcinilor de lucru primate* 

4.3.4.  

Asumarea răspunderii în cadrul echipei de 

lucru , pentru sarcina de lucru primită* 

4.3.6. 

Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în 

scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 

desfăşurare a activităţii* 

4.3.7. 
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Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor 

probleme care apar la locul de muncă 

4.3.9. 

Aplicarea responsabilă a normelor de 

protecţia mediului 

2. 4.1.2.  

Metode de 

măsurare a 

mărimilor 

fizice:  

masa,  

volum, 

densitate, 

temperatura 

 

4.2.1. 

Selectarea vaselor, 

ustensilelor  și aparaturii 

de laborator în funcţie de 

lucrarea executată* 

4.2.2. 

Efectuarea cântăririi* 

4.2.3. 

Măsurarea volumului, 

densităţii,  temperaturii* 

4.2.10.  

Utilizarea corectă a 

vocabularului comun şi a 

celui de specialitate 

4.2.11. 

Utilizarea documentaţiei 

de specialitate în 

executatrea operaţiilor 

curente şi analizelor 

senzoriale* 

4.3.1. 

Comunicarea în cadrul echipei de lucru, în 

scopul realizării sarcinilor de lucru primite*  

4.3.3. 

Respectarea cerinţelor prevăzute în fişele de 

lucru la efectuarea lucrărilor de laborator 

4.3.4. 

Asumarea raspunderii în cadrul echipei de 

lucru, pentru sarcina de lucru primită* 

4.3.6. 

Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în 

scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 

desfăşurare a a activităţii* 

4.3.7. 

Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor 

probleme care apar la locul de muncă 

4.3.8. 

Asumarea răspunderii în aplicarea normelor 

SSM specifice laboratorului de analize 

3. 4.1.3. 

Operaţii 

curente de 

laborator 

pentru  

separarea şi 

purificarea 

substanţelor 

4.2.4. 

Executatrea operaţiilor 

curente de laborator* 

4.2.7. 

Efectuarea calculelor 

specifice metodelor de 

analiză 

4.2.8.  

Interpretarea rezultatelor 

analizelor efectuate 

4.2.9. 

Comunicarea-raportarea 

rezultatelor activităţii 

profesionale desfăşurate 

4.3.1. 

Comunicarea în cadrul echipei de lucru, în 

scopul realizării sarcinilor de lucru primite* 

4.3.2. 

Asumarea răspunderii în efectuarea calculelor 

specifice la efectuarea operaţiilor de laborator 

4.3.3. 

Respectarea cerinţelor prevăzute în fişele de 

lucru la efectuarea lucrărilor de laborator 

4.3.4. 

Asumarea raspunderii în cadrul echipei de 

lucru, pentru sarcina de lucru primită 

4.3.5. 

Manifestarea unei atitudini responsabile cu 

privire la interpretarea  şi raportarea 

rezultatelor obţinute în urma analizelor 

efectuate 

4 4.1.4. 4.2.5. 4.3.6. 
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Metode de 

analiză 

senzorială a 

materiilor 

prime/ 

semifabricat

elor/ 

produselor 

finite 

Alegerea metodei de 

analiză senzorială în 

scopul aprecierii calităţii 

materiilor prime/ 

semifabricatelor/ 

produselor finite din 

industria alimentară* 

4.2.6. 

Determinarea 

caracteristicilor 

senzoriale a materiilor 

prime/ semifabricatelor/ 

produselor finite din 

industria alimentară 

4.2.10. 

Utilizarea corectă a 

vocabularului comun şi a 

celui de specialitate 

4.2.11. 

Utilizarea documentaţiei 

de specialitate în 

executatrea operaţiilor 

curente şi analizelor 

senzoriale 

Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în 

scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 

desfăşurare a a activităţii 

4.3.7. 

Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor 

probleme care apar la locul de muncă 

4.3.8. 

Asumarea răspunderii în aplicarea normelor 

SSM specifice laboratorului de analize  

4.3.9. 

Aplicarea responsabilă a normelor de 

protecţia mediului 

*se aplică plan de intervenție personalizat pentru fiecare temă .  
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PLANIFICAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE 

Profesor: Iordache Carmen 

Anul şcolar/ perioada:2020-2021 

Modulul 2:, Operaţii de bază în laborator în industria alimentară 

Clasa : IX-Ap, învățământ professional 

Număr de ore/an: 170, din care:-102 ore-instruire teoretică, 68 ore- laborator tehnologic, 

Număr ore pe săptămână: T- 3h; LT: 3h;  

Nume elev: N.M.S. 

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE: 4. Clasificarea metodelor și principiile teoretice 

ale analizei senzorială 

NR. ORE 

ALOCATE: 41 din 

care 

T LT IP 

60 39 - 

Nr. 

crt. 

Conținuturile 

învățării 

(detalieri) 

Unitatea de rezultate ale 

învățării/ 

Rezultate ale învățării 
Activități de învățare Resurse  Evaluare  Obs.  

Cunoștințe Abilități Atitudini 

 Clasificarea 

metodelor de analiză 

senzorială 

metode de apreciere a 

calității 

metode de diferențiere 

a calității 

metode de ordonare 

după rang 

metode de descriere a 

calității 

4.1.4. 

 

4.2.5. 

4.2.6. 

4.2.10. 

4.2.11. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.7. 

4.3.8. 

4.3.9. 

exerciții de 

identificare a 

metodelor de analiză 

senzorială  

discuții de grup 

despre importanța 

analizei senzoriale 

sala de clasă 

fișa de 

documentare  

fișă de lucru 

laptop 

video-proiector 

Probe orale și scrise 

prin care elevul 

demonstrează că 

este capabil să 

descrie operația de 

distilare. 

T:30 

S: 15-27 

 

P.C.: 

 S: 18,23,24 

activitate practică de 

efectuare a analizei 

senzoriale 

laborator 

tehnologic 

fișă de 

documentare 

fișă de lucru 

fișă de observare 

Probe practice prin 

care elevul 

demonstrează că 

este capabil să 

efectueze distilarea. 

LT: 18 

S: 16,19, 20, 

22, 26,27, 
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materiale specific 

 

 

 Principiile teoretice 

la analiza senzorială 

compararea probelor 

alegerea metodei 

parcurgerea și 

respectarea modului 

de lucru specificat în 

standarde 

respectarea normelor 

de protecția muncii 

4.1.4. 

 

4.2.5. 

4.2.6. 

4.2.10. 

4.2.11. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.7. 

4.3.8. 

4.3.9. 

exerciții de 

identificare a 

principiilor teoretice  

discuții de grup 

despre importanța 

principiilor teoretice 

sala de clasă 

fișa de 

documentare  

fișă de lucru 

laptop 

video-proiector 

Probe orale și scrise 

prin care elevul 

demonstrează că 

este capabil să 

descrie principiile 

teoretice ale analizei 

senzoriale. 

T: 18 

S: 28-35 

 

P.C.:30,31 

 

activitate practică de 

aplicare în practică a 

principiilor teoretice 

ale analizei senzoriale 

laborator 

tehnologic 

fișă de 

documentare 

fișă de lucru 

fișă de observare 

materiale specifice 

Probe practice prin 

care elevul 

demonstrează că 

este capabil să 

aplice în practică 

principiile teoretice 

ale analizei 

senzoriale. 

LT: 15 

S: 28-35 
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RAPORT INDIVIDUALIZAT  

DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

 

Nume elev: N.M.S. 

Anul şcolar: 2020-2021 

Clasa : IX-Ap 

 

       Rezultate obținute de elev în perioada mai sus menționată: 

Nr. 

crt. 

Concursul la care a particiat Rezultatul obținut  

1.  ▪  

     

Menționez că elevul N.M.S..  figurează în evidențele secretariatului  unității școlare, conform 

dosarului cu hotărâre nr. ....................... eliberat de Consiliul Județean ..................... / Comisia de 

evaluare a persoanelor cu handicap- dosar nr. ....  din ...................................... 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Prof. Flavia Rucsăndoiu 

       Colegiul Național ,,I. Minulescu” Slatina, jud. Olt 

Numele şi prenumele beneficiarului: C.I. 

Data şi locul naşterii:  

Domiciliul: ………………………… 

Şcoala / instituţia: ………………………… 

Clasa :  I  

Echipa de lucru: itinerant       psiholog.      logoped       învăţător  

 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):   

- Din p. v. medical: retard mental uşor 

- Din p. de v. psihopedagogic: imaturitate afectivă, labilitate emoţională, Q.I - 65 

Instrumente utilizate în evaluare: 

- Fişa psihologică; 

- Fişa psihopedagogică; 

- Matricele progresiv Raven; 

- Probe curriculare (teste la limba română şi matematică); 

- Convorbirea individuală şi de grup; 

- Observaţia spontană şi sistematică. 

 

Informaţii generale: 

 C. I. este elev în clasa pe care o îndrum de la începutul anului şcolar. Mama are probleme cardiace 

în formă avansată cu fază de comă şi stări de panică, ceea ce face ca băiatul să aibă deseori o stare de 

nelinişte, îngrijorare pentru mama sa. Cu toate acestea copilul a fost înscris la o școală îndepărtată de zona 

unde locuiește, din dorinţa şi preocuparea mamei care a sesizat carenţele educative din grădiniţă şi câteva 

din problemele fiului ei. Mama participă în educaţia lui I. atât cât îi permite timpul şi sănătatea. Solicită 

informaţii despre copil, colaborează cu învăţătoarea la solicitarea acesteia, cere sfaturi.  

Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv  

• Are un vocabular limitat, bazându-se pe experienţa proprie şi manifestă o slabă flexibilitate în 

alegerea cuvintelor asociate sau opuse ca înţeles. Are formate parţial deprinderi de citit-scris, 

recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 2-3 litere, transcrie şi copiază literă cu literă, dar nu 

are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în scrierea independentă. 

Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Reţine cu greutate unele litere ( b, v, j, f, d, z, h, â, î), pe 

unele confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi scrie numele de familie şi prenumele. 

Formulează propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate, uneori confundă faptele 

importante cu detaliile, dar cel mai adesea uită multe elemente  cronologice din text. Exprimarea 

este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică sentimente, 
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păreri, iar când o face nu poate justifica. Capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte 

redusă, reuşeşte cu dificultate prin multe întrebări ajutătoare. 

În scris face frecvent omisiuni, confuzii,ordonări greşite (în silabele cu mai mult de 3 sunete, în 

special consonantice), mai rar adăugiri de litere, nu desparte corect cuvintele la capăt de rând, nu 

poate ordona decât maxim 3 cuvinte  din două silabe în propoziţii.Omite forte des semnele de 

punctuaţie. Aşează frecvent greşit în pagină (titlul, omite alineatele). Deformează literele, nu se 

încadrează corect pe nici un fel de liniatură (tip I, tip II), şterge foarte des ceea ce a scris. 

•  Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-30. Sistemul poziţional de 

formare a numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu şi 

descrescător. Nu recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă 

operaţii 0-10 doar cu material concret- de mânuit, cu degetele. Face calcule şi în concentrul 10-

30, fără trecere peste ordin folosind calculul în scris ( cu material concret). Nu prea înţelege 

rezolvarea problemelor cu o singură operaţie, află însă la solicitare „ la un loc” sau „ câte mai 

rămân”. Încurcă semnele plus şi minus. A aplicat numai cu sprijin din partea învăţătorului unităţi 

de măsură non-standard, nu apreciază duratele, citeşte ceasul uneori, dar confundă acele ceasului. 

Recunoaşte cercul şi pătratul, fără celelalte figuri geometrice.  

• Este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau 

derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-

amiază, dar nu orele.  

• Nu este interesat de schimbările din jurul său şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică,  ci doar 

ce se bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de orientare.  

 

Relaţii sociale 

            Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală, datorită multiplelor activităţi de grup acceptă 

să intre în relaţie cu alţi copii, dacă aceste activităţi se realizează sub formă de joc didactic. Însă comunică 

la nivel minim când lucrează în grup şi, de obicei, îi ascultă pe ceilalţi. Este acceptat de colectivul clasei. 

Uneori intră în conflict cu câte un coleg, mai ales când este respins la joc în timpul pauzelor. Le ascunde 

părinţilor greşelile, dar de cele mai multe ori uită ce a făcut. 

 Vine la şcoală curat îmbrăcat, spălat mai ales pe mâini şi pe faţă.  Igiena corporală se face 

consecvent, mama având grijă constantă de el.   

Obiective pe termen lung  

1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute 

2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret  

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de 

relaţii cauză-efect) 

 

Programul oferă elevului posibilitatea: 

a) De a întâlni o varietate de stimuli în cadrul activităţilor terapeutice; 
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b) De a efectua  o gamă diversă de exerciţii prin intermediul unor activităţi simple, accesibile şi în 

ritm propriu atât la clasă, cât şi individual în cadrul cabinetelor de terapie; 

c) De a cunoaşte lumea prin intermediul tuturor canalelor de recepţie: tactil, kinestezic, văz, auz etc. 

d) Abilitarea educatului pe planurile motric, sensorial, perceptive, de gândire, de limbaj şi 

comportamental, astfel încât să devină mai apt pentru activitatea educative-terapeutică din şcoală 

şi prin activităţile socilae în general. 

e) Descoperirea şi folosirea potenţiabilităţilor psihice de învăţare ale elevului, a ritmului propriu, de 

achiziţie prin observarea zilnică a cmportamentului acestuia şi prin concentrarea tuturor 

informaţiilor de la toţi factorii educative din şcoală. 

f) Dimnuarea dizabilităţilor sale prin antrenament continuu şi gradual pentru aducerea subiectului la 

un nivel mai bun de funcţionalitate psihică general pentru a putea dobândi o experienţă cognitivă 

superioară celei dobândite anterior şi spontan. 

Priorităţi pentru perioada ( se specifică intervalul de timp) : 04.-7.06.2021 
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Plan de intervenţie personalizat 

Dima Marinela 

Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani 

 Numele elevului: ……………… 

 Data naşterii: ……………………. 

 Starea de sănătate: bună 

 Psihodiagnostic:   

 Recomandarea comisiei: la refuzul părinților de a orienta copilul către Școala specială, comisia 

recomanda menținerea elevului in școala de masă.   

 Intervenţia: învăţătoarea lucrează cu elevul după curriculum-ul clasei a II-a, fără sprijinul 

părinţilor  

 Informaţii generale  

Elevul urmează în anul şcolar 2020-2021 cursurile şcolii de masa, la clasa a II-a. Elevul  nu a 

frecventat grădiniţa; a făcut parte și în anul școlar anterior din același colectiv, la sfârșitul căreia a obținut 

calificativul „Insuficient” la Comunicare în limba română, și Matematică și Explorarea mediului. Din 

cauza reglementarilor actuale elevul a fost promovat in clasa a II-a. Elevul provine dintr-un mediu familial 

cu potenţial intelectual foarte scăzut. Învăţătoarea lucrează după curriculum-ul clasei a II-a fără a fi ajutată 

de părinţii elevului 

 Informaţii educaţionale 

 Comportament cognitiv  

• Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaste doar o mica parte din litere, citeste silabe din 

2-3 litere după ce acestea i-au fost citite de mai multe ori, nu transcrie şi nu copiază, nu are auz 

fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în scrierea independentă 

• Cunoaște numeraţia 0-10 si scrie cifrele dar cu mari deficiente (depășește spațiul pierde rândul, nu 

reda forma corecta a cifrelor) dar nu reţine cum se citesc numerele 10-20. Sistemul poziţional de 

formare a numerelor ii rămâne necunoscut. Numără crescător 0-20, cu sprijin, dar nu şi 

descrescător. Nu recunoaște locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă 

operaţii 0-10 doar cu material concret si cu sprijin si mari insistente din partea invatatoarei. 

• Aste ancorat în prezent. Nu stabilește relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau 

derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaște perioada de dimineaţă, după-

amiază, dar nu orele.  

• Nu este interesat de schimbările din jurul lui şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică,  ci doar 

ce se bazează pe propria experienţă, şi atunci cu întrebări de orientare.  

Relaţii sociale 
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            Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală aste retras, foarte rar intră în relaţie cu alţi 

copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau ascultă pe alţii. Este 

acceptat de colectivul clasei, însă copiii nu il atrag în jocurile lor  

 Capacităţi, competenţe, abilittiţi, puncte slabe, nevoi 

• Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample 

• Nu are abilităţi de natură tehnologică 

• Nu reţine decât cu material concret, prin  reluări permanente  

• Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii 

• Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format 

• Lucrează cu dificultate la matematică în concentrul 0-10, doar cu material concret. 

• Nu face calcule orale 

• Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute 

• Imaginaţia lipseşte, fiind ancorata în prezent 

• Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică 

• Transcrie și face copieri cu foarte multe greșeli și extrem de urât, ilizibil; 

• După dictare nu scrie decât litere disparate, care alcătuiesc doar cuvinte fără sens , chiar dacă i se 

arată literele potrivite, nu reţine semnul grafic 

• Îi e neclară/necunoscută scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de propoziţie) 

• Are nevoie de atenţie din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic 

• Permanent are nevoie de sprijin  

 

Obiective pe termen lung  

1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute 

2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret  

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de 

relaţii cauză-efect) 

Domenii de intervenţie recomandate pentru elev:  

Domeniul cognitiv  

Obiective pe 

termen scurt 
Metode şi mijloace didactice 

Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 
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Comunicare în limba romana 

Să identifice 

literele 

alfabetului 

( b, p, d, t, ş, ţ, 

z, v, h, j, x, y, 

g, f, ă, â, î, k, l) 

 

 

 

 

Să citescă 

cuvinte din 2-3 

silabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Să formuleze 

propoziţii 

simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exerciţii şi jocuri de 

dezvoltare a auzului 

fonematic, de conştientizare a 

legăturii între fonem şi 

semnul grafic corespunzător  

• Să „ citească” imagini şi să 

depisteze sunetele iniţiale 

• Să identifice litere într-o 

ordine aleatorie  

• Să citescă silabele după o 

analiză fonematică a acestora 

– realizarea sensului 

• Să stabilească nr de silabe 

dintr-un cuvânt  

• Să citească silabe din 3 litere 

• Să citescă un cuvânt din 2 

silabe  

• Să recunoască sunetele  

( literele) dintr-un cuvânt şi să-l 

citescă 

• Să denumescă obiectele din 

imagini ( eleva nu cunoaşte 

foarte multe obiecte ce apar în 

imagini 

• Să formuleze propoziţii 

folosind cuvintele găsite, 

urmărind imaginea în care a 

depistat cuvântul  

• Să citescă propoziţii simple  

• Să recunoască o propoziţie 

într-un text dat  

6 luni, cu 

prelungire 

după caz  

Identifică şi 

recunoaşte 

literele  

Depistează 

sunetele iniţiale  

Diferenţiază 

literele mari de 

cele mici  

 

 

 

Recunoaşte 

sunetele într-o 

silabă 

Citeşte silabe din 

2-3 litere  

Identifică 

literele/ sunetele 

dintr-un cuvânt  

 

 

 

Formulează 

propoziţii din 2-3 

cuvinte 

observând 

imaginile 

Citeşte propoziţii 

din 2-3 cuvinte 

Recunoaşte în 

text propoziţiile  

( nr lor )  

Evaluarea 

orală va 

alterna cu cea 

scrisă, eleva 

transcrie şi 

copiază destul 

de corect. 

 

Pentru fixare 

se vor relua de 

mai multe ori 

anumite litere. 

Se vor folosi 

texte din 

abecedar, texte 

cunoscute 

deja, cu care 

eleva operează 

cu siguranţă. 

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să identifice 

grupuri de 

litere ( ce, ci, 

ge, gi, che, chi, 

ghe, ghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să scrie corect 

după dictare 

literele 

alfabetului şi 

grupurile de 

litere 

 

 

 

 

• Exerciţii de înţelegere a 

sensului propoziţiei ( prin 

întrebări ajutătoare) 

• Să răspundă corect în 

propoziţii 

• Să exprime în cuvinte proprii 

păreri despre lucruri, fapte 

cunoscute  

 

• Exerciţii de depistare a 

grupurilor în cuvinte scrise  

• Exerciţii orale de dezvoltare a 

auzului fonematic şi de 

recunoaştere a legăturii între 

grupul scris şi sunetul 

respectiv 

• Exerciţii de citire a grupurilor 

• Exerciţii de citire a silabelor 

ce conţin grupuri 

• Exerciţii de citire a cuvintelor 

ce conţin aceste grupuri 

• Formulare de propoziţii ce 

conţin grupuri 

• Exerciţii de găsire a 

cuvintelor ce conţin grupuri 

de litere  

• Exerciţii de scriere ( 

transcriere, copiere ) a 

literelor şi grupurilor  

• Exerciţii de scriere a acestora 

după dictare 

Formulează, oral,  

propoziţii cu sens  

Răspunde în 

propoziţii 

Exprimă corect o 

părere 

 

 

 

 

 

Identifică în 

cuvinte date 

grupurile  

Face legătura 

între sunet şi grup 

Citeşte grupurile 

Citeşte silabe în 

care apar grupuri  

Citeşte cuvinte în 

care apar grupuri 

 

 

 

 

 

 

Transcrie grupuri 

şi litere 

Scrie după 

dictare  

Completează 

cuvinte cu litere, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri şi cu 

reactualizarea 

legăturii între 

grup şi sunet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări scrise 

cu spijin, 

individuale 

Exerciţii de 

scriere după 

dictare, copieri 

şi transcrieri 

Probe scrise  
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• Exerciţii de scriere a unor 

silabe cu literele amintite şi a 

grupurilor de litere 

• Exerciţii de completare a unor 

silabe cu litere, grupuri  

• Exerciţii de scriere a unor 

cuvinte din 2-3 silabe, 

utilizând în mod preponderent 

metoda analitico-fonetică 

• Exerciţii de transcriere a 

cuvintelor  

• Exerciţii de scriere a 

denumirii unor obiecte 

familiare 

• Exerciţii de scriere a 

cuvintelor pe silabe 

• Formularea unor propoziţii cu 

cuvinte date şi scrierea 

acestora cu sprijin  

• Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor respectând 

majuscula şi punctul 

• Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor formulate oral 

• Exerciţii de citire a 

cuvintelor/ propoziţiilor 

scrise de elevă pentru 

formarea deprinderilor de 

autocorectare 

• Să scrie corect numele de 

persoane şi propriul nume 

• Să scrie corect, ordonat şi cât 

mai îngrijit 

silabe şi 

propoziţia cu un 

cuvânt 

Transcrie 

selectiv după 

indicii date 

Scrie propoziţii 

simple cu spijin 

Cunoaşte şi 

aplică regulile de 

scriere a 

propoziţiei 

Scrie nume de 

persoane  

Scrie propriul 

nume  

( nume de 

familie, 

prenume, clasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

orale,alternate 

cu cele scrise  
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• Să aşeze corect în pagina 

caietului ( tip I )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica și explorarea mediului 

Să scrie 

numere în 

concentrul 

 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să efectueze 

operaţii 0-100 

fără trecere 

peste ordin şi 

cu trecere 

peste ordin  

 

 

 

 

• Să recunoască sistemul 

poziţional de scriere a 

numerelor formate din ZU 

• Să numere în ordine 

crescătoare  

• Să recunoască locul unui 

număr într-un şir( vecinii) 

• Să compare numere vecine  

• Să scrie numere dictate  

• Să descompună numere în 

zeci şi unităţi 

 

• Exerciţii de recunoaştere a 

semnelor +şi- 

• Să efectueze calcule orale  

• Să efectueze calcule în scris 

• Exerciţii de citire a operaţiilor 

cu numere  

• Să verbalizeze calculele 

• Să utilizeze corect materialul 

didactic ( concret şi intuitiv)  

• Exerciţii de învăţare a tehnicii 

de calcul, folosind materialul 

didactic concret 

  

Citeşte numerele 

Numără crescător  

Compară şi 

numeşte vecinii 

Scrie numerele 

dictate 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte corect 

exerciţiile, fără a 

confunda + cu – 

Rezolvă operaţii 

cu sprijin  

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

Aprecieri 

stimulative  

 

Probleme 

desenate  
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Să rezolve 

probleme cu o 

singură 

operaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

unităţi de 

măsură 

 

 

 

 

 

 

 

• Exerciţii de calcul în scris, 

scrierea rezultatelor parţiale  

• Rezolvare de probleme cu 

desen şi cu expunerea datelor 

de către învăţător  

• Recunoaşterea expresiilor ce 

induc operaţia  

• Rezolvare individuală a unor 

probleme desenate  

• Exerciţii de analiză a datelor 

problemei  

• Exerciţii de verbalizare a 

enunţiului unei probleme  

• Exerciţii de citire a enunţiului 

unei probleme  

• Exerciţii de scriere a unei 

probleme, a unui plan de 

rezolvare   

 

• Enumeră unităţile şi le 

recunoaşte utilitatea  

• Scrie unităţile  

• Exerciţii de învăţare a zilelor 

săptămânii 

• Exerciţii de învăţare a 

denumirii lunilor anului,     

anotimpurilor, a datei  

• Exerciţii de recunoaştere a 

pătratului, dreptunghiului, 

cercului , triunghiului , a 

elementelor spaţio-temporale  

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă cu 

sprijin o 

problemă 

practică  

 

Recunoaşte 

operaţia  

Rezolvă 

individual 

probleme 

desenate 

Exprimă enunţul 

şi exerciţiul prin 

care se rezolvă 

problema  

Scrie rezolvarea   

 

 

 

 

Denumeşte 

unităţile  

Scrie simbolurile  

Enumeră zilele 

săptămânii, 

lunile anului 

( nu în ordine), 

anotimpuri, date  

Probe orale şi 

scrise , 

alternativ  

 

 

 

Evaluări orale  

Probe scrise 

formative  

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi 

 practice  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi fişe de 

evaluare 

formativă  
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Să recunoască 

figurile 

geometrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumeşte şi 

desenează figuri 

geometrice  

Foloseşte noţiuni 

spaţio-temporale 

( stânga, dreapta, 

faţă, etc) 

Evaluări orale  

 

 

 

Evaluări orale  

 

 

Evaluări orale 

 

 

Să 

denumească 

părţile 

componente 

ale corpului 

omenesc, al 

unui animal, 

ale unei plante   

 

 

 

 

 

Să diferenţieze 

corpuri  

 

 

 

 

Să enunţe 

zilele 

săptămânii, 

• Exerciţii de denumire a 

părţilor propriului corp, pe 

mulaje, ale unei plante sau 

animal  

• Exerciţii de rec. a acestora în 

desene sau imagini  

• Exerciţii de desenare a 

acestora  

• Exerciţii de exprimare a 

rolului fiecărei părţi 

componente 

• Să stabilească relaţii între 

plante şi animale  

 

 

• Exerciţii de observare a 

corpurilor  

• Exerciţii de recunoaştere a 

corpurilor solide, lichide şi 

gazoase 

• Exerciţii de enumerare a 

anotimpurilor  

 Denumeşte şi 

recunoaşte. Le 

desenează după 

model şi din 

imaginaţie  

 

 

 

 

 

 

 

Recunoaşte şi 

denumeşte 

corpuri 

 

 

 

 

 

Enumeră 

anotimpurile, 

Evaluări orale 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

Act practică  
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lunile anului şi 

anotimpurile 

 

 

 

 

 

Să deruleze 

experimente 

simple 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

efecte ale actv 

omului asupra 

mediului 

• Ex de identificare a 

anotimpurilor după 

caracteristici  

• Exerciţii de enumerare a 

zilelor săptămânii, a lunilor 

anului 

• Să observe trans din mediu  

• Să măsoare creşterea unei 

plante, să estimeze creşterea 

unui animal  

• Să facă exp simple, în grup  

• Să stabilească îmbrăcămintea 

adecvată unui anotimp 

• Să identifice condiţii de 

menţinere a unui corp sănătos  

• Stabilirea unor reguli de 

conduită corectă asupra 

mediului 

zilele săptămânii,  

cu sprijin din 

partea 

învăţătorului 

 

 

 

Act practică  

 

 

 

Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional  

 

Obiectivele Metode şi mijloace didactice 
Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 
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Să colaboreze 

cu colegii în 

rezolvarea 

unor sarcini de 

grup  

 

 

Să participe la 

jocuri de 

echipă ( la ora 

de educaţie 

fizică ) 

• Încadrarea elevei într-un 

grup de lucru  ( periodic) şi 

încredinţarea unor sarcini 

pe măsură  

• Exprimarea unei opinii, 

păreri asupra unor lucruri  

cunoscute elevei 

• Povestirea unor fapte, 

întâmplări personale  

• Să respecte voluntar 

regulile jocului 

• Să-şi aducă contribuţia la 

câştigarea unei întreceri, 

îndeplinirea unor sarcini 

 

 Desenează  

 

Colaborează, 

discută 

 

Povesteşte  

 

Se integrează în 

grupul de joacă 

Activitate 

practică  

Evaluări orale  

 

 

 

 

Activităţi 

practice 

 ( sportive) 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

DISCIPLINA LIMBA FRANCEZĂ 

 

Prof. Liță Ștefania-Mihaela 

Liceul Tehnologic Nucet 

Numele elevului:  J.E.M.   

Data nașterii : 09.X.2006 

Domiciliul : Comuna Nucet  

Profesor: Liță Ștefania Mihaela          

Clasa:  a VII-a   

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Nucet  

Echipa de lucru: Prof. Liță Ștefania 

     Prof. Diriginte : ….. 

    Prof. consilier școlar:..... 

Priorităţi pentru perioada: 14.09.2020 -22.12.2020 

Adaptarea elevei la mediul scolar; 

Adaptarea cu noua disciplina: limba franceza 

Relaționarea cu cadrul didactic pe teme familiare, să identifice informațiile esențiale dintr-un text citit/ 

audiat, să producă scurte mesaje orale/ scrise; 

 Principalele categorii de cerinţe abordate în acest PIP 

 Deficiență: ritm lent de învățare, grad de handicap ușor. 

 Se vor stabili criterii particulare de predare și evaluare, în conformitate cu cerințele educaționale 

speciale. 

Puncte forte care pot fi folosite : 

Eleva doreşte să se integreze în colectivul clasei. Elevul își arată dorința de a evolua, de a se acomoda 

la cerințele școlare. 
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                       Structura programului de intervenţie personalizat 

 

Obiective Conținuturi 
Metode și mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode și instrumente 

de evaluare 

Identificarea sensului global al 

unui mesaj  

simplu rostit clar şi rar 

• Copilul despre sine: nume, vârsta, 

naţionalitatea,  

• Şcoala: clasa, obiectele şcolarului 

 

• Numeralul cardinal (1-30) 

• A saluta/a răspunde la salut  

 

Conversatia 

Dialogul 

Exercițiul 

Explicația 

Jocul didactic  

exerciții de citire în  

ritm propriu a  

literelor, silabelor,  

cuvintelor, propozitiilor,  

fragmente scurte. 

 

S1-S4 Evaluare formativa Observația progresului 

Executarea de instrucţiuni simple 

articulate  

clar şi rar 

Emiterea de enunţuri simple 

despre obiecte/  

persoane din universul familiar 

• Copilul despre sine: însuşiri şi stări 

sufleteşti, părţile corpului 

• Substantivul: acordul, formarea 

pluralului 

• A face o descriere simplă 

(persoană, personaj) 

 

Conversația 

Dialogul 

Exercițiul 

Explicația 

Jocul didactic  

-fișe de  

exerciții 

* exerciții de răspus  

oral/scris la întrebari 

S5-S9 Evaluare formativă 

Observația progresului 

Evaluarea performanței 

obținute 
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Executarea unor instrucţiuni 

scrise, simple  

şi scurte 

• Familia: relaţii de rudenie 

• Articolul nehotărât 

• Substantivul:formarea femininului 

• Indicativul prezent: verbele de 

grupa I  

 

Conversația 

Dialogul 

Exercițiul 

Explicația 

Jocul didactic  

fișa de  

lucru diferențiată 

exerciții de  

completare a propozițiilor 

 

S10-S12 Evaluare formativă 

Observația progresului 

Evaluarea performanței 

obținute 

se va  

evalua  nivelul elevului 

în  

funcție de  

progresul  

realizat, nu  

de nivelul  

clasei/ 

programei 

Utilizarea unor cuvinte, sintagme, 

enunţuri  

în contexte familiare 

Tema: la maison: les pièces de la 

maison 

Acte de vorbire: situer dans 

l’espace: localiser des personnes 

Acte de vorbire: identifier des objets 

Activités courantes; la famille: les 

vêtements 

 

Exercițiul 

Explicația 

Jocul didactic  

exerciții de citire după  

model/ repetare verbală  

a unor cuvinte din text, 

a cuvintelor indicate din  

vocabular 

exerciții de alegere a  

raspunsurilor corecte,  

din itemi cu dublă  

intrare, cu ajutorul unui  

model dat sau prin  

folosirea unui cod de  

culori (răspunsurile  

corecte sunt scrise cu o  

S13-S15 Evaluare formativa 

Observația progresului 

Evaluarea performanței 

obținute 
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anumită culoare) 

  

Obiective realizate: 

• Dezvoltarea capacității de înțelegere a unor informații simple, scrise sau audio; 

• Achiziționarea unui  vocabular minimal pe teme familiale; 

• Dezvoltarea abilităților de citire și scriere a cuvintelor; 

Dificultăţi  întâmpinate: 

• Deficit de atenție, lipsa concentrării; 

• Participă la activități doar dacă este solicitata; 

• Retine cu dificultate noile informatii. 

Metode cu impact ridicat : 

 - pozitiv: Aprecierea verbală în fața colectivului de elevi; 

                 Sarcinile individuale acccesibile puterii sale de înțelegere; 

- negativ:  Nu poate susține efortul și solicitarea intelectuală pentru activitățile propuse; 

      Se plictisește repede. 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutic (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice): 

 Implicarea elevului  în mai multe activități și supravegherea atentă a grupului respectiv în vederea facilitării integrării acesteia în viața clasei. 

Rolul şi modul de implicare a părţilor în program: 

Personal, ca profesor limba franceză, realizez și aplic programul de intervenție personalizat pentru orele de limba franceză, raportat la programa 

școlară pentru cei cu cerințe educative speciale și le fac accesibile în funcție de particularitățile psiho-individuale ale elevei. 

Profesorul diriginte realizează activități de consiliere împreună cu clasa și cu eleva. 

Profesorul consilier realizează activități specifice, de sprijin. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

Prof. Boboc Ilaria Cristina 

Liceul De Arte „Ionel Perlea” Slobozia 

 

3. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului: I S 

Data nașterii: X.x.2007, localitatea Slobozia, judeţul Ialomita 

Unitatea de învățământ: LICEUL DE ARTE “IONEL PERLEA” SLOBOZIA 

Clasa: a VII a 

Domiciliul:  

Date familiale: tata - I M 

                           mama- I N                          

Informații despre mediul social: Elevul face parte dintr-o familie foarte preocupată pentru evoluția 

lui școlară și se implică constant în activitățile școlare și extrașcolare. Familia păstrează legătura 

permanent cu profesorii și caută cele mai bune metode pentru a-i asigura un mediu pozitiv pentru 

dezvoltare personală.  Ei păstrează legătura cu consilierul școlar și cu terapeuții, urmând recomandările 

făcute de aceștia.   

 

4. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Numele cadrului didactic: Prof . BOBOC ILARIA CRISTINA 

Psiholog:  

Diriginte: prof.  

Asistent social:  

Data elaborării P.I.P.: 14.01.2021 

Durata de desfășurare a programului: pe tot parcursul anului școlar 

 

5. PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTA ELEVUL: 

Dezvoltare intelectuala: 

• Prezintă dificultăți în explorarea informațiilor 

• Prezintă dificultăți în mobilizarea cunoștințelor 

• Raționament logic scăzut 

• Prezintă o inteligență  sub medie și un deficit in dezvoltarea cognitivă 

         Limbajul: 

• Vocabularul are un volum relativ bun, raportat la vârstă 

         Memoria: 

• Este predominant mecanică, volumul și fidelitatea a acesteia reduse; 

• Memoria de lucru este scăzută 

• Prezinta dificultăți de organizare a materialului de învățat 

• Prezinta o capacitatea redusă de organizare, fixare și reproducere a materialului de memorat 

         Atenția: 

• Flexibilitatea, volumul și concentrarea atenției sunt reduse 
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Imaginația: 

• prezinta caracter lacunar al bagajului de reprezentări, astfel că aceasta este redusă 

 

           Autonomie personală și socială: 

• Este un copil retras care nu forțează contextele de integrare socială. Colegii lucrează bine cu el 

în echipe și comunică relaxat cu el tocmai pentru că este un copil foarte calm și dornic să lucreze cu 

alții. Îi place ca lucrurile să fie organizate și îi place rutina zilnică.    

• Copilul este bine îngrijit iar familia se asigură că are tot ceea ce îi este necesar pentru a-și 

desfășura activitatea fără probleme.  

 

6. DIAGNOSTIC:  deficiență mintală medie 

 

7. NEVOI  IMEDIATE ALE PROGRAMULUI: 

• Să-și dezvolte posibilitățile de comunicare; 

• Dezvoltarea proceselor cognitive spre zona proximă; 

• Să capete încredere în forțe proprii; 

• Să se integreze în cadrul colectivului de elevi. 

 

8. OBIECTIVELE PLANULUI DE INTERVENŢIE:  

O1- Valorificarea achizițiilor psiho-motrice în menținerea sănătății și a dezvoltării fizice armonioase  

O2- Exersarea deprinderilor și a capacităților motrice în funcție de capacitatea psiho-motrică 

individuală  

O3- Participarea la jocurile și activitățile motrice organizate sau spontane  

O4- să manifeste voință în îndeplinirea programului stabilit pentru perfecționarea capacităților motrice 

proprii 

O5- să integreze procedeele tehnice învățate în acțiuni tactice simple 

O6-să manifeste voință în îndeplinirea programului stabilit pentru perfecționarea capacităților motrice 

proprii 

 

8. CONTINUTURI: 

I. CAPACITATEA DE ORGANIZARE: 

1. formații de adunare, rupere de rânduri şi regrupări în diferite formații; 

2. deplasări în diferite formații urmate de opriri, porniri, ocoliri, șerpuiri. 

II. DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ: 

1. prelucrarea analitică a aparatului locomotor; 

2. mobilitate și stabilitate articulară; 

3. atitudinea corporală corectă, globală și segmentară; 

4. respirație în diferite tipuri de efort; 

III. CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ 

1. Viteza 

1. Viteza de reacție: 
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- la stimuli vizuali; 

- la stimuli tactili. 

2. Viteza de execuție: 

- în acte motrice singulare; 

- în acte și acțiuni motrice cu obiecte portative; 

2.Îndemânarea 

3. coordonarea segmentelor față de corp; 

4. coordonarea acțiunilor corpului în spațiu și timp; 

3.Forţa 

- forța generală; 

4.Rezistenţa 

- rezistența cardio-respiratorie la eforturi aerobe 

IV. DEPRINDERI APLICATIV-UTILITARE ŞI SPORTIVE 

DEPRINDERI APLICATIV-UTILITARE: 

- cățărare pe banca înclinată; 

- cățărare la scara fixă; 

- escaladare prin încălecare şi prin rulare; 

- transport de greutăți, individual, pe perechi; 

- tracțiuni şi împingeri individuale, pe perechi; 

- parcursuri utilitar-aplicative. 

DEPRINDERI SPORTIVE 

Atletism 

1. Alergări 

Alergare de viteză: 

- startul de jos 

- pasul alergător de accelerare; 

- pasul alergător lansat de viteză; 

Alergare de rezistență: 

- startul din picioare; 

- pasul alergător lansat de semifond; 

2. Sărituri 

Elemente din școala săriturii: 

- sărituri cu trecere peste obstacole joase. 

3. Gimnastică 

Gimnastică acrobatică 

- cumpăna 

- stând pe omoplați 

Elemente dinamice: 

rostogolire înainte din ghemuit in ghemuit; 

rostogolire înapoi din ghemuit in ghemuit 
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9. METODE SI INSTRUMENTE DE REALIZARE A PROGRAMULUI: 

- exercițiul, demonstrația, jocurile dinamice, conversația euristică, explicația verbală,  prezentarea 

sarcinilor într-un ritm  mai lent,  cu pronunție clară, articulată. 

 

10. METODE CU IMPACT  RIDICAT : 

-POZITIVE : stimularea afectivă, valorizarea, acordarea de sarcini (transportul materialelor didactice, 

poziționarea acestora pe teren); 

-NEGATIVE : atenționarea 

 

11. MIJLOACE DE INVATAMANT: 

• jocuri didactice, mijloace tehnice audiovizuale 

 

12.  MATERIALE DIDACTICE FOLOSITE : 

• Fluierul, mingile, jaloanele, salteaua de gimnastica 

 

13. EVALUARE FINALĂ CRITERIALĂ:  

• proba de control 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Profesor: Rusu Maria Mihaela 

Școala Gimnazială Nr.1, Suceava 

 

9. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului: P. A. 

Clasa: a II-a B 

Domiciliul: com. Dumbrăveni, jud. Suceava 

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Deficienţă mentală, nivel uşor. 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia ei, având în componenţa sa mama, 

tata şi trei frați. Familia  are  un singur venit şi prezinta condiții modeste  de locuit. Mama îi acordă 

atenţie privind activitatea şcolară, dar acţionează dur verbal, urmată de satisfacerea poftelor copilului. 

10. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Numele cadrului didactic:    

Data elaborării P.I.P.:  

Data revizuirii P.I.P.:  

11. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru diferențiate utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

12. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare a subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în 

scris; 

 

13. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 
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• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă  a literelor, precum şi scrierea lizibilă a 

cuvintelor;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

14. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

                 Stimulează elevul în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și 

dezvoltarea proceselor psihice (memorie, atenție, motivație), a unor trăsături pozitive de 

personalitate din domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală; 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciții de 

relaxare, pentru concentrarea 

atenției și dezvoltarea 

memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercitiul de relaxare 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri de construcție 

- plastilina 

- cărți 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atenției vizuale, a analizei 

auditive și îmbogățirea 

vocabularului; 

- exerciții pentru formarea priceperilor 

și deprinderilor de pronunție corecta a 

silabelor și cuvintelor; 

- exerciții de formulare a unor propoziții 

simple cu sunetul corectat în diferite 

poziții; 

- povestiri după imagini, planșe; 

- demonstrația; 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri 

- cărți 

 

- stapanirea si motivarea 

personala prin gestionarea 

adecvata a trairilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciții de autocunoaștere; 

- exerciții pentru creșterea stimei de sine 

și a încrederii în forțele proprii; 

- exerciții pentru managementul 

emoțiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea; 

- fișe de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea și formarea unor 

deprinderi eficiente de studiu; 

- efectuarea temelor cand este 

posibil;  

- efectuarea temelor și învățarea pentru 

oferirea unui model de lucru; 

- explicația; 

- exercițiul 

- cărți, caiete; 

- fișe de lucru și 

cartonașe 

 

- organizarea locului de 

învățare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercițiul; 

- încurajarea 
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- sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu și ajutor la cererea 

doamnei învățatoare; 

- tratarea diferențiată; 

- relație empatica învățator-elev, 

consilier-elev; 

- activități ajutătoare 

-planșe 

-jocuri 

-casete 

-cărți 

- construirea unui orar și 

respecterea lui astfel încât 

elevul să își facă temele, 

oferirea de recompense de 

către familie; 

- convorbirea; 

- exercițiul 

-cartonașe cu sarcini 

expuse în camera 

- măsuri unitare de susținere a 

copilului de către familie; 

- motivarea familiei în 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fețe 

vesele 

• Frecvența activităților programului terapeutic este de o sedință pe săptămână (45-50 de minute) 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

Domeniul de intervenţie: limba română 

          Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă ori 

întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi 

coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, 

fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

4. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral; 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate; 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

-exerciții de delimitare a 

cuvintelor în enunțuri; 

-exerciții de stabilire a 

poziției unui cuvânt într-o 

propoziție; 

-jocuri de identificare a 

poziției silabelor în 

cuvânt; 

-exerciții de distingere a 

sunetului inițial, final sau 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 
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5. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă; 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date; 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri; 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în textul 

tipărit şi în textul 

de mână; 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc; 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit; 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvânt; 

-identificarea cuvintelor 

ce conțin sunetul învăţat si 

desparțirea lor în silabe; 

-jocuri de punere în 

corespondență a unui 

cuvânt auzit cu imaginea 

corespunzătoare; 

-exerciții de despărțire a 

cuvintelor în silabe; 

- exerciţii de trasare a 

elementelor grafice; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte și comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a unor 

elemente grafice 

pregătitoare, care să 

faciliteze scrierea literelor 

și scrierea lor; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor și propoziţiilor; 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor si a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de încadrare 

corecta în pagina a textului 

(data, alineat); 

- exerciţii de apreciere 

corecta a spaţiului dintre 

cuvinte;  

la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

de învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; citeşte 

în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite 

din 2-3 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

sau repetări, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când 

întâlneşte cuvinte 

care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri 

de litere etc.; 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

 

- dictări de cuvinte si 

propoziţii; 

 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la regulile 

grafice, ortografice 

şi de punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, 

cu unele omisiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de 

la normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a semnelor 

de punctuaţie. 

Domeniul de intervenţie: matematică 

               Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme 

în ceea ce priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. 

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. 

Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte 

foaia. 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

- să scrie, să 

citească numerele 

naturale de la 0 la 

10; 

 

- să compare două 

numere cu 

- exerciţii de numărare cu 

obiecte de la 0 la 10; 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 10; 

- asociază mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 
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2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferenţă de o 

unitate; 

 

- să completeze 

un şir de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

 

- să exploreze 

modalităţi variate 

de compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0 – 10 

cu obiecte de 

sprijin;  

 

 

 

 

 

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

de la 0 la 10 fără 

trecere peste 

ordin cu obiecte 

de sprijin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la 10; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 10; 

- exerciţii de alegere a 

unei descompuneri 

potrivite pentru efectuarea 

unui calcul; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.; 

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare şi scădere 

cu numere de la 0 la 20 ; 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. de verificare a 

rezultatului prin probă ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând 

numerele date; 

-ex. de numărare cu pas 

dat „înainte” şi „înapoi” 

cu şi fără sprijin de 

obiecte sau desene ; 

- identifică cifra 

zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea 

unui număr de două 

cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, din 1 

în 1, în concentrul 

0-30; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

cifrele, cu greşeli 

privind 

corectitudinea 

elementelor grafice, 

încadrarea în spaţiul 

de scriere, 

înclinarea; 

-efectuează adunări 

şi scăderi în 

concentrul 0-30, 

fără trecere peste 

ordin, utilizănd 

simbolurile +, -, = 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează corect 

50-60% din 

exerciţiile cu o 

singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

- descompune 

numere naturale mai 

mici decât 10 în 

sume sau diferenţe, 

utilizând obiecte; 

-rezolvă probleme 

cu date numerice şi 

enunţ sintetic, care 

presupun o singură 

operaţie, cu numere 

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

 

 

 

- să rezolve 

probleme care 

presupun o 

singură operaţie 

dintre cele 

învăţate. 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora ; 

-compunerea şi 

descompunerea numerelor 

în z şi u . 

mai mici decât 10, 

recurgând la 

modelarea figurală a 

datelor problemei; 

- execută, parţial 

corect, în ritm 

propriu, comanda 

dată, după lămuriri 

suplimentare;   

 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un 

grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup. 
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Plan  de intervenție personalizat 

 

prof. învățământ preșcolar Mihalache  Lenuța 

G.P.P.”Dumbrava minunată” Slobozia, Ialomița 

 

Numele și prenumele copilului: G.D.Ș. 

Data  nașterii: 11.X. 2010 

Domiciliul: județul Ialomița  

Grădinița: Grădinița cu  Program Prelungit “Dumbrava minunată” Slobozia, Ialomița 

Grupa integratoare:   

Educatoare: prof. Mihalache Lenuța 

Perioada  aplicării :  14 septembrie 2015 -  25 iunie 2016 

Psihodiagnostic :  TSA- stereotipii motorii și vocale, dificultăți de interacțiune socială, ecolalie 

imediată și întârziată 

                          -  ADHD- distractibil, dificultăți de concentrare a atenției în sarcini impuse 

    - Tulburări  de  comunicare  socială- dificultăți de înțelegere a sensului  mesajelor 

verbale,tendința de a vorbi despre  sine la persoana a II-a, dificultăți de înțelegere a întrebărilor de tipul 

“cu cine?”, “cu ce? “, “unde? “, “de unde?” 

Stare de sănătate: relativ bună,îmbolnavire frecventă a căilor respiratorii; 

Diagnostic psihologic: 

                                  - stare de agitaţie psihomotorie, capacitate slabǎ de efort, concentrare redusă; 

                                  -atenţie greu de captat;   

                                  -retras,  uneori capricios, labil emoţional 

Evaluare pedagogică: 

                  - exprimare greoaie în limbaj, volumul limbajului sărac, necooperant; 

                 - uneori are reacţii violente; 

                 - nivel de inteligenţă sporit; 

                 - nu are formate deprinderi practice, dezordonat, dezorientat în spatiu și timp; 

Specialişti care intervin în aplicarea programului:                                                                                                                                                                                                                                                    

 educatoarele: 

➢ terapie cognitivǎ,  ludoterapie,  stimulare psihicǎ intensivǎ  prin activitatea la   grupă;  

➢ consilierea  familiei , supravegherea copilului, colaborare cu factorii implicaţi; 

 psihologul : 

➢ consilierea educatoarei şi a familiei; 

 prof. logoped   

➢ terapie logopedică; 

 medicul: 

➢ tratament medical adecvat, reevaluări periodice   

Echipa de intervenție:  

➢ educatoare  

➢ logoped / psiholog 

➢ logoped / psiholog  

➢ medic specialist psihiatrie pediatrică 

➢ însoțitor din  partea  Asociației pentru copiii cu autism Centrul EMA  
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Domenii de intervenție : - de stimulare cognitivă 

                                           -limbaj  și comunicare                                       

                                          - psihomotricității 

                    - autonomiei personale și sociale 

Comportament cognitiv: 

- copilul are minime reprezentări despre mediul  înconjurător  corespunzătoare  vârstei și nu are 

capacitatea de a observa sistematic; 

- volumul limbajului  relativ sărac, se exprimă greoi în propoziții simple și dezvoltate, nu  are tulburari 

de pronunție; 

- gândirea se manifestă doar  în situații concret- intuitive; 

- atenția este slab dezvoltată. 

 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizică corespunzătoare vârstei; 

- cunoaște schema corporală; 

-carenţe  în  comportamente  motrice (mânuire obiecte, încercuire imagini) şi în gesturile social – utile 

de autogospodărire (să-şi ia singur materialul didactic, să lucreze fără ajutor); 

- întâmpină dificultăți  în  orientarea spațială; 

-  nu are deprinderi de  igienă personală și colectivă bine formate. 

  

Autonomie personală și relații sociale: 

- este un copil frumos, bine dezvoltat, foarte apropiat de mamă de  educatoare dar și de însoțitorul 

desemnat din  partea  Asociației pentru copiii cu autism-Centrul EMA; 

- este politicos cu colegii și  personalul grădiniței (uneori); 

-are deseori  manifestări de nesiguranță; 

- este sociabil, colaborează  sporadic cu colegii de grupă, cu doamnele educatoare   pe o durată scurtă 

de timp și când are dispoziția necesară; 

 

Descrierea comportamentului: 

           La vârsta de 1 an și 10 luni  lui G.D.Ș. i-au fost identificate  elemente din spectrul autist. Imediat 

copilul a urmat  terapie la cabinet particular  la București cu profesor logoped / psiholog unde i-a fost 

aplicată terapie comportamentală  săptămanal  până în jurul vârstei de 1 an și 3 luni.  Terapia 

săptămânală a continuat  la un alt  cabinet  particular  cu profesor  logoped / psiholog  până la vârsta 

de 3 ani. Începând cu această vârstă și  până în prezent  face terapie  cu doamna psiholog/ logoped/ 

terapeut din cadrul Asociației pentru copiii cu autism - Centrul EMA. De asemenea, copilul este 

consultat  periodic ( la 3 luni) de medicul specialist psihiatrie pediatrică din cadrul  S.C. MEDLIFE 

S.A. București, Calea Griviței sector 1 București, recomandându-i  și  tratament medicamentos cu : 

• extras de muguri de tei argintiu 

• ulei de pește 

• mentat 

• magneziu +vitamina B6 

• vitamina C 

• tanatil 
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Copilul a frecventat cursurile  Grădiniței cu Program Prelungit din orașul Țăndărei  iar la 14 septembrie 

2015 a fost inclus în colectivul grupei mari din cadrul Grădiniței cu  Program Prelungit “Dumbrava  

minunată” Slobozia, Ialomița. 

-despărțirea de mamă a fost foarte grea în perioada de început a frecventării grădiniței în municipiul 

Slobozia( plângea insistent și nu vroia cu nici un chip să se despartă  de ea)  ; 

-peste aproximativ o lună și jumătate despărțirea de mamă n-a mai fost aceeași ( o saluta respectuos, 

o îmbrățișa, îi dădea un pupic, etc.). Mama a avut un rol important în găsirea soluției eficiente, 

favorabile momentului despărțirii; 

-se observă o oarecare absenţă a  expresiei faciale şi a schimbării mimicii; 

- caută să nu aibe un contact  vizual  cu diverse persoane, să nu atragă atenția, să nu acroșeze privirea; 

 - are o oarecare incapacitate de  orientare și menținere a atenției  (uneori privirea pare a fi goală, 

îndepărtată, absentă); 

- uneori împărtășește interes, noutăți, curiozități pentru colegi, alteori nu. Nu-i imită pe ceilalți colegi 

ci numai uneori  repetă anumite  sarcini  sau  apelative  fără o adresă directă; 

- interesul faţă de celălalt  se reduce la folosirea acestuia ca o prelungire de sine - ia mâna adultului 

pentru a indica ce doreşte - identificare adezivă; 

- ca stereotipii are : mersul pe vârfuri, se joacă  cu  jucăria și deschide gura, închide – deschide ochii 

des, flutură mâinile,inflexibilitate în comportament, preferință pentru jocuri solitare; 

-punctele de interes sunt restrânse şi stereotipe,  în cazul unor schimbări, interdicţii sau refuzuri 

manifestă reacţii zgomotoase, insistente ; 

- pot fi observate şi reacţii bizare legate de folosirea unor obiecte, preferinţa pentru anumite trasee sau 

obişnuinţe ritualice (aşteaptă să i se cumpere ceva de la magazinul pe lângă care trece).  

- există o indiferenţă la lumea sonoră legată de zgomotele sociale (nu răspunde când este chemat) şi 

un interes pentru zgomote şi sonorităţi particulare( atracţie pentru o melodie) dar şi reacţii de 

neplăcere(îşi astupă urechile) la anumite zgomote, mai ales dacă acestea îl surprind. Are tendinţa de 

ascundere, de evitare a surselor deranjante (inclusiv lumina zilei la somn). 

-manifestă un comportament unic, cu o manifestare fericită inadecvată, care include frecvent râs, 

zâmbete şi excitabilitate; 

-execută fără rețineri comenzile; 

- are nevoie de feed-back pozitiv după fiecare sarcină realizată; are nevoie de afecţiune, de integrare. 

 

Recomandări ( din partea medicului  specialist  psihiatrie pediatrică)    

-integrare  în colectivitate  în grădiniță cu  însoțitor care să-l ajute să interacționeze și să comunice 

adecvat; 

-să participe la activități alături de ceilalți copii; 

- măsuri  educaționale  individualizate, așezarea în partea din față a clasei; 

-atenționare  și  recompensare  frecventă atunci când reușește să stea liniștit și să se concentreze la 

activități; 

-încurajarea lucrului cu alți 2-3 copii ( lucrul în echipă). 

 

Scopul:  

 -dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul de copii şi în 

activitǎţile specifice grǎdiniţei. 
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Obiective generale: -dezvoltarea abilitǎţilor cognitive specifice vârstei preşcolare; 

                                  -dezvoltarea abiliţǎtilor de comunicare cu cei din jur; 

                                  - socializare,relaţionare cu copiii şi personalul grădiniţei; 

                       -însuşirea unor deprinderi elementare de comportament şi deprinderi  igienice; 

                       -creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare psiho- motrică . 

Intervenţia educatoarei în cadrul grǎdiniţei: 

Tipuri de activitate: 

  - dezvoltarea abilităţilor de comunicare, activităţi pe centre de interes; 

  - activităţi practice,educaţia pentru societate; 

  - activităţi artistico-plastice,educaţia muzicală; 

  - activităţi de educaţie fizicǎ şi sport; 

Strategii  centrate pe copil: 

  - procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate; valorificarea maximǎ a   jocurilor;

  

                       -stimularea corespunzătoare a senzaţiilor şi percepţiilor; 

  -valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din grădiniţǎ cu care copilul vine 

în contact (care influenţeazǎ în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, senzorială şi 

socială a copilului). 

Resurse, mijloace: 

  -material didactic adecvat fiecǎrei activităţi; 

  -jucării,truse de joc, truse de joc sportive;  

  -calculator,cd-uri 

  -cǎrţi cu imagini, cǎrţi de colorat; 

   -planşe, jetoane; 

  Metode şi instrumente de aplicare: 

  -jocul didactic, jocul de mişcare, jocul de rol; 

  -percepţia şi manipularea de obiecte; 

  -conversaţia, explicaţia, exerciţiul                                                                                                                                             

Obiective operaționale:  

Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare: 

 -sǎ perceapǎ şi  sǎ rosteascǎ cuvinte în propoziţii simple; 

 -sǎ rǎspundǎ adecvat(verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune, la ce i se cere,să 

participe la activităţi; 

Terapia cognitivǎ: 

 -sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ obiectele, jucăriile, lucrurile din jurul său; 

 -sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ unele reguli simple de comportare civilizată; 

 -sǎ cunoascǎ bine spaţiul grǎdiniţei , personalul grădiniţei cu care vine în contact zilnic; 

Dezvoltarea motricitǎţii: 

 -sǎ utilizeze obiecte,  jucǎrii  uşor de manevrat, să nu le strice, să aibă grijă de ele; 

 -sǎ recunoascǎ anumite obiecte, jucǎrii; 

 -sǎ ştie sǎ se autoserveascǎ  şi  sǎ aşeze la locul lor obiectele utilizate; 

 -sǎ ofere şi altor copii jucǎriile pe care le foloseşte, să se joace cu ceilalţi copii,să nu arunce cu 

jucării 
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Consilierea familiei: 

 -discuţii despre comportamentul copilului; 

 -exemplificǎri despre activitatea desfăşurată, despre progresele obţinute pas cu pas; 

 -explicaţii despre metodele aplicate, de răbdarea de care este nevoie,de încurajarea permanentă 

la adresa copilului, de laude, mângâieri şi  multă atenţie din partea familiei.  

Acest ,,Plan de intervenţie personalizat’’ va fi revizuit periodic,în funcţie de progresele obţinute în 

dezvoltarea copilului,în funcţie de comportamentele atinse ,a integrării în colectivul de copii.  

  Metode şi instrumente de evaluare:                                                                                                                    

                -evaluare oralǎ; 

                -observare directǎ; 

                -evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice, portofoliul copilului, etc;           

               -se face prin exerciţii susţinute , prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele 

întreţinute,convorbiri cu copiii, povestiri, conversaţii, convorbiri cu părinţii,convorbiri cu medicul şi 

psihologul. 

Obiective realizate:  

             -pregătirea copilului de a răspunde  pozitiv în grupul de copii , de a face faţă în mod natural la 

integrarea în grupă , promovarea unei atitudini deschise, de acceptare a copiilor cu nevoi speciale şi 

restul grupului. 

Dificultăţi întâmpinate:  

            -munca susţinută, posibilităţi de modulare a programului zilnic, adaptare curriculară 

individualizată 

Metode cu impact ridicat: 

pozitiv  

 învingerea timidităţii ,de a nu se izola de grup, încredere în sine, acceptarea celorlaţi 

copii. 

negativ  

 necesită timp şi implicare uneori în defavoarea celorlalţi, tehnici speciale de predare, 

de lucru prin schimbarea regulilor. 

Recomandări particulare:  

-îmbunăţirea comunicării şi cooperării cu părinţii copiilor pentru program susţinut pentru ameliorare 

şi progres. 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: 

-stimularea  dezvoltării atitudinilor  pozitive  ale  părinţilor de  a fi alături de copil, de  cerinţele speciale 

ale copilului,să aibă multă răbdare,  încredere, să acorde atenţie  pozitivă  la eforturile copilului, să 

conştientizeze că este nevoie de timp şi efort din partea lor,de a sesiza , anticipa şi a repeta situaţii 

educative pentru înţelegerea  manifestărilor copilului.                                                                                                                                                                                                                                                  
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Derularea  programului  de  intervenție 

Domeniul   stimulare  cognitivă 

 
Competenţe urmărite Conţinuturi Metode  şi 

mijloace de   

 realizare 

Metode  și 

instrumente de 

evaluare 

- să îşi păstreze echilibrul 

cu ochii închişi,stând pe 

ambele picioare; 

- să lovească cu piciorul o 

minge mare,mică,grea; 

- să stea într – un picior (3 -

5 min ) 

- să  meargă înainte ;  

- să  meargă în diferite 

ritmuri (normal,lent sau 

repede  ) după  model ; 

- să alerge ; 

- să  meargă pe vârfuri ; 

- să  meargă pe călcâie ; 

- să  meargă înapoi  

- să meargă pe un traseu 

simplu dat ; 

- să  se mişte dezordonat, 

aruncând ambele picioare 

(ţopăie ) ;  

- să sară  pe  loc  pe ambele 

picioare ; 

- să  sară pe loc într – un 

picior ;  

 

- să urce scările cu pas 

adăugat,ţi nându – se de 

balustradă ; 

- să urce şi să coboare 

scările alternând 

picioarele, 

ţinându – se de balustradă   

- să prindă cu ambele mâini 

un obiect - minge  

- să apuce un obiect cu 

două degete ; 

- să arunce obiecte de 

anumite  mărimi cu o mână 

(stânga / dreapta) 

- să prindă cu ambele mâini 

un obiect ( se subliniază 

¤  Jocuri  pentru formarea şi 

dezvoltarea conduitelor 

motrice de bază : 

,,Copiii  stau pescăunele!’’ 

(consolidarea poziţiei 

corecte) 

 ,,Ciupercuţele’’ 

(echilibrul pe un picior) 

 ,,Broscuţele sar în 

lac!’’(săritura de pe loc) 

  ¤ Mers înainte:  

,,Mergem în parc!’’ 

 ,,Mergem laplimbare!’’ 

 ¤ Mers cu oprire şi pornire 

la semnal:  

,,Stopul!’’ 

,,Să fim atenţi!’’ 

 ,,Te opreşti şi apoi 

porneşti!’’ 

¤ Alergăm: 

 ,,Ne grăbim!’’ 

,,Păsărica fără cuib!’’ 

 ,,Trenul aleargă!’’ 

,,Mai repede!’’ 

 ¤ Săriturile: 

 ,,Broscuţele sar în lac!’’ 

,,Sări minge!’’. 

 ¤ Rotiri: 

 ,,Cerculeţul’’, ,,Cercul mare 

– cercul mic!’’ 

 ¤  Urcatul:  

,,Mergem la munte!’’ 

,,Urcăm scara!’’ 

 ¤  Coborâtul: 

 ,,Coborâm scara!’’ 

,,Mergem în pivniţă!’’ 

 ¤Aruncarea-prinderea: 

 ,,Aruncă mingea la coş!’’ 

 ,,Prinde mingea!’’ 

 ,,Zboară mingea!’’ 

 ,,Cine aruncă  mai departe?’’. 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

 

     material 

      didactic    

   curtea grădiniței 

          cretă  

      colorată  

 

 

 

    conversaţia 

      explicaţia   

   demonstraţia 

     exerciţiul  

        munca  

    independentă  

 

 

 

  conversaţia 

      explicaţia   

   demonstraţia 

     exerciţiul  

        munca  

    independentă  

 

 

     material 

      didactic    

   curtea grădiniței 

          cretă  

      colorată  

          minge 

observare 

sistematică 

 

 

 

 

  

 

 

 

evaluare în 

perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

modului de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

comportamentului 
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care dintre ele :minge – 

mare, mică, moale, tare) ; 

 

 

 

Derularea  programului  de  intervenție 

Limbaj și comunicare 

 
 

               Competenţe  urmărite 

 

    Conţinuturi 

Metode  şi 

mijloace de   

    realizare 

Metode  și 

instrumente 

de evaluare 

- să asculte comenzi simple legate de 

acţiuni / activităţi cotidiene ;  

- să asculte o poveste scurtă cu suport  

ilustrat ; 

- să execute,  în manieră personală, 

sarcini simple ; 

- să indice verbal / nonverbal 

înţelegerea unui mesaj simplu ; 

- să răspundă verbal / nonverbal la 

întrebări  simple privind acţiuni la care 

participă ; 

-să povestească inteligibil o succesiune 

de acţiuni vizualizate ; 

- să răspundă verbal / nonverbal la 

întrebări simple privind 

acţiuni,situaţii,evenimente la care 

copilul participă ; 

- să se recomande în  manieră  proprie ; 

- să utilizeze formule uzuale  de 

salut,verbal şi nonverbal ; 

- să asocieze anumite cuvinte  cu 

obiecte familiare ; 

- să grupeze obiecte familiare,după 

anumite criterii ; 

- să denumească (în  manieră  proprie 

)obiecte familiare ; 

- să răspundă în manieră proprie,la 

întrebări simple,cu referire la persoane 

şi acţiuni desfăşurate în prezenţa sa ; 

- să formuleze propoziţii simple ca 

răspuns la întrebări ; 

- să descrie o imagine simplă  în 

manieră personală ; 

- să repete după model, cuvinte, 

propoziţii scurte ; 

Abilităţi  de receptare a 

mesajului oral                  

 

- exerciții- joc de 

respiratie cu emiterea 

vocalelor \ silabelor 

deschise  

( maaaa…, 

meeee…,miii…); 

- exerciții  de diferențiere 

auditivă (zgomote  ale 

obiectelor familiare în 

cădere , onomatopee și 

sunete emise de diverse 

surse ) 

- exerciții de emitere a 

sunetelor din natură sau 

de animale : 

 Câinele  - ham – ham 

 Pisica – miau 

 Telefonul – țrr 

 Ploaia – pic- pic  

 Albina-zum,zum  

¤ Exerciţii de ascultare a 

unor mesaje  cu suport 

concret – intuitiv   - jocuri 

de punere în 

corespondenţă a unui  

cuvânt  cu obiectul / 

imaginea potrivită  

¤ Exerciţii de identificare 

a unor  obiecte /  fiinţe pe 

baza caracteristicilor  

acestora ; 

 “ Anotimpurile “  

¤ Utilizarea mesajelor 

verbale şi gestuale în 

conversaţia 

explicaţia 

 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca    

independentă 

 

 

 

 

 

 

cutiuţa 

muzicală 

animale 

domestice 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

 

jetoane 

diverse 

imagini 

anotimpuri 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

mobilitatea 

fonoarticula 

torie 

 

 

 

înțelegerea 

mesajelor 

orale scurte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

localizarea 

și 

denumirea 

sunetelor 
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- să despartă în silabe cuvinte date,cu 

bătăi din palme sau cu mâna sub 

bărbie ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să imite zgomote din natură  şi 

onomatopee ; 

- să identifice sunetele în silabe şi cuvinte 

în poziţie iniţială ; 

- să pronunţe prin imitaţie silabe directe 

(consoane + vocale) ; 

diferite situaţii practice de 

viaţă (stabilirea 

corespondenţei cuvânt –

gest ) ; 

  - jocuri de rol pe teme 

cunoscute : 

¤ grădiniță 

¤ familie  

¤ cumpărături 

¤ petrecerea timpului liber  

¤ vizionare poveşti / 

fragmente de poveşti , 

cu selectarea personajelor 

principale şi precizarea 

trăsăturilor  

fizice ale unui personaj; 

 

 Abilităţi de comunicare 

scrisă  

¤ Exerciţii  de 

reproducere  de  sunete 

onomatopeice produse de 

diferite obiecte și animale 

; 

 ¤ Exerciţii  și jocuri cu 

silabe  deschise ,duble 

(ma- me- mi- mo- mu , ta- 

ta , pa- pa , bu-bu , pu-pu;  

¤ Exerciţii  de emitere , 

fixare și consolidare  a  

sunetului ; 

¤ Exerciţii de analiză şi 

sinteză fonetico – literară 

ale unui  material verbal 

gradat ca dificultate 

(cuvinte bi-polisilabice) 

 - despărţirea cuvintelor 

accesibile în silabe, cu 

precizarea poziţiei  

sunetului în cuvinte; 

- completare de cuvinte 

lacunare cu sunetul / litera  

care lipseşte ; 

¤ Exerciţii-  joc de 

diferenţiere auditivă şi 

vizuală; 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independenta 

 

 

diverse 

imagini 

fişe de lucru 

 

 

    

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

 

 

 

 

imagini cu  

literele 

alfabetului 

fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagini 

literele 

alfabetului 

fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

în 

perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

modului de 

lucru 
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- să pronunţe prin imitaţie,cuvinte simple 

familiare,cu suport concret ; 

- să identifice grafeme de tipar  mari 

(jucării, litere tridimensionale) 

A,O,U,I,P,T,C,M,F,S,E,L,N,B,V,Z,D,R,

J,G,H,X,K, 

- să formuleze silabe prin asocierea 

grafemelor mari de tipar ; 

- să identifice grafeme mari de tipar,în 

diferite contexte (ziar, reviste, tablă  

magnetică ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să  utilizeze şablonul pentru a reda 

grafic diverse imagini ; 

     ¤  legume ; 

     ¤  fructe ; 

     ¤  litere ( de tipar )  

- să  scrie litere de tipar mari, după 

model ; 

- să copieze silabe şi cuvinte simple 

scrise cu litere de tipar mari ;  

 

 -consoane  surde   sonore 

s – z; ş –j;p – b ; t – d ;  

 - litere asemănătoare 

 vizual m – n – u ; 

 p – b- d ;I – l ; i – î ;  

¤ Exerciţii – joc de 

realizare a corespondenţei  

fonem – literă –-grafem  

¤ Exerciţii de scriere a 

literelor , silabelor  

(deschise închise)  şi a 

cuvinte lor  mono – 

bisilabice simple ; 

 ¤ Exerciţii joc de 

identificare a literelor 

învăţate în silabe , 

cuvinte şi propoziţii  

 

 

 

 

 

 

 

 

   conversaţia 

      explicaţia   

   demonstraţia 

     exerciţiul  

        munca  

 independentă  

 

 

 

 

 

  literele 

alfabetului  

   fişe de lucru  

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

modului de 

lucru 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Derularea  programului  de  intervenție 

 

Domeniul  psihomotric 

 

 

Competenţe urmărite Conţinuturi Metode  şi 

mijloace 

de  realizare 

Metode  și 

instrumente de 

evaluare 

- să execute gesturile 

respective cu  

¤Jocuri pentru dezvoltarea 

schemei corporale şi 

lateralităţii  

 

 

 

 

aprecierea 

modului de 
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ajutorul  profesorului 

conducându – i mâna ;  

- să execute mişcările cu 

ajutorul profesorului  

- să execute bobinarea cu 

ajutor din partea 

profesorului ; 

- să  manipuleze cu 

uşurinţă un obiect 

familiar ; 

- să arate părţile 

principale ale corpului 

omenesc ; 

     ¤  la propria 

persoană ; 

     ¤  la partener ; 

- să identifice elemente 

de detaliu ale schemei 

corporale ; 

- să redea grafic,în 

manieră proprie 

principalele părţi ale 

corpului omenesc ;  

- să asambleze corect 

corpul uman din trei părţi 

componente (logi,puzzle )  

- să îmbrace / dezbrace 

păpuşa ;  

 

 

 

 

 

- să identifice culorile 

unor obiecte cunoscute 

din mediul apropriat sau 

din imagini ; 

- să recunoască în 

contexte diferite patru 

culori uzuale  

(roşu, galben,albastru, 

verde ) 

- să grupeze obiecte 

cunoscute după culoare ; 

- să identifice diverse 

poziţii ale unor obiecte în 

raport cu propria  

‚,Seamănă cu tine?’’ 

,,Spune cine eşti?’’ 

,,Ce este?’’ 

 ,,Unde are Ionel…? „ 

(nasul, gura, mâna, piciorul 

etc.) 

  „ Fetiţa’’ 

,,Băiatul’’ 

,,Arată-mi!’’ 

(nasul, capul, urechea, părul 

etc.) 

 ,,Ridică mâna!’’ 

 ,,Bat din palme!’’(din 

picioare) 

,,Dă-mi mâna dreaptă!’’ 

(salutul) 

„Care este mâna 

dreaptă?”’(dar stânga?) 

,,Ridică  mâna dreaptă!’’ 

,,Pune  mâna pe…!’’ 

„Jocul degetelor „  

„Spune la ce ne folosesc 

nasul,gura,urechea ? „ 

,,Să îmbrăcăm păpuşa!’’ 

,,Îmbrăcăminte de vară!’’ 

,,Îmbrăcăminte de iarnă!’’ 

,,Ordinea îmbrăcării !’’ 

,,Îmbrăcăminte pentru fete!’’ 

,,Îmbrăcăminte pentru băieţi!’’ 

,,Ce ai ales?’’ 

¤ Jocuri perceptiv – motrice în 

plan obiectual şi imagistic 

,,Să alegem merele!’’ 

,,Formează o grupă de flori!’’ 

,,Spune ce şi câte obiecte ai 

găsit?’’ 

 ,,Spune ce se potriveşte?’’ 

,,Grupează obiecte de aceeaşi 

culoare!’’, ,,Aşază-mă la grupa 

mea!’’  

¤ Jocuri perceptiv – motrice de 

orientare şi organizare spaţială 

:  

,,Gândeşte-te şi spune!’’ 

,,Unde au pus jucăria?’’ 

,,Unde se află tabla?’’ 

 ,,Pune scăunelul!’’  

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

 

fetiţa 

băiatul 

propriul corp 

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

 

îmbrăcăminte 

păpuşa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independenta 

 

 

 

 

material 

didactic 

sala de clasă 

 

lucru 

 

 

 

 

aprecierea 

comportamentului 

şi a răspunsurilor 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

evaluare în 

perechi 

 

 

 

aprecierea 

modului de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

comportamentului 

şi a răspunsurilor 

 

răspunsurilor 
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persoană (pe, sub, sus, 

jos, înainte ,înapoi , 

dreapta, stânga )  

 

 

 

 

(în faţă, în spate, în dreapta) 

,,Aşază-te unde îţi spun!’’ 

,,Spune-mi ce ai în faţă?’’ 

,,Spune unde ai găsit 

jucăriile?’’ 

,,Unde a pus Ionel 

maşinuţele?’’ 

,,Vino spre mine!’’ 

,,Du-te unde îţi spun eu!’’ 

,,Puişorii merg la cloşcă!’’ 

,,Fii atent!’’ 

,,La  dreapta – la stânga!’’ 

 ,,Înainte – înapoi!’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

independentă 

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

Derularea  programului  de  interventie 

 

Domeniul  autonomiei  personale  și   sociale 

 

Competenţe urmărite Conţinuturi Metode  şi 

mijloace de 

realizare 

Metode  și 

instrumente de 

evaluare 

-să comunice dorinţa de 

a se deplasa în alte 

încăperi ; 

- să meargă pe un traseu 

dat ; 

- să meargă pe scară cu 

paşi alternativi ; 

- să urce şi să coboare 

din pat ; 

- să se aşeze şi să se 

ridice singur pe scaun ; 

- să se orienteze într - 

un spaţiu delimitat,   

 cunoscut (clasă ) ; 

- să evite obiectivele şi 

situaţiile periculoase ;  

- să se spele pe faţă şi 

pe mâini asistat ; 

- să se şteargă cu 

prosopul la indicația  

adultului ; 

- să facă baie / duş 

ajutat ; 

¤ Jocuri pentru formarea 

capacităţii de a se deplasa cu 

uşurinţă :  

   ,,Sala de clasă!’’ 

 ,,Unde  mănâncă copiii?’’ 

,,Unde este bucătăria?’’ 

 ,,Să ne plimbăm în jurul 

grădiniței!’’ 

,,La piaţă!’’ 

,,Pe stradă!’’ 

,,E corect – nu e corect!’’ 

 ,,Jocul copiilor în curtea 

grădiniței!’’ 

,,Spune unde ne aflăm?’’ 

 

 

  ¤ Jocuri pentru formarea 

unor de prinderi de igienă 

personală :  

   ,,De ce aşa şi nu altfel?’’ 

,,Sala de baie !’’ 

,,Ce este şi cum se foloseşte 

corect ?’’ 

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

sala de clasă 

bucătăria 

piaţa 

curtea gradiniței! 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

evaluare în 

perechi 

 

aprecierea 

modului de 

lucru 

 

 

 

 

 

aprecierea 

comportamentu- 

lui şi a 

răspunsurilor 
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- să se pieptene ; 

- să – şi şteargă nasul ; 

 

 

 

 

 

- să comunice (verbal 

sau nonverbal) 

nevoia de a merge la 

toaletă ; 

- să aibă control 

sfincterian pe parcursul 

unei  

perioade limitate de 

timp (o oră ) ; 

- să se îmbrace şi să se 

dezbrace  asistat  la 

  toaletă ; 

- să folosească hârtia 

igienică ; 

- să se spele pe mâini la 

solicitarea adultului ; 

- să folosească prosopul 

pentru a se şterge pe 

mâini ;  

- să – şi manifeste 

nevoia de hrană, 

lichide ; 

- să adopte o poziţie 

corespunzătoare 

 luării mesei ; 

- să  mănânce singur 

(sau cu sprijin ) ; 

- să folosească 

corespunzător  tacâ – 

murile ; 

- să ţină cana în mână şi 

să bea din ea ; 

- să folosească 

şerveţelul la indicaţia  

adultului ; 

 

- să manifeste dorinţa 

de a se îmbrăca și 

 dezbrăca, verbal / 

nonverbal ; 

,,Un copil cumințe1’’ 

,,Cum este bine ?’’ 

(spălarea dinţilor) ,,Ce face 

Ionel dimineaţa ?’’ 

 

,,În faţa oglinzii!’’(pieptănatul 

părului) 

,,La spălător!’’ 

,,În baie!’ 

,,Alege un obiect şi spune ce 

facem cu el!’’. 

 

 ¤ Exerciţii – joc de cunoaştere 

şi  formare a 

 unor deprinderi de igienă 

personală. 

,,La spălător!’’ 

 ,,În baie!’’ 

,,Alege un obiect şi spune ce 

facem cu el!’’ 

,,De ce aşa şi nu altfel?’’ 

,,Sala de baie !’’ 

,,Ce este şi cum se foloseşte 

corect ?’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

independentă 

 

 

baia 

obiecte 

de toaletă 

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

obiecte 

de toaletă 

periuţa 

pasta de dinţi 

prosop 

 

   

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independenta 

 

 

legume 

fructe 

vesela 

tacâmuri 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

 

obiecte de 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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- să se îmbrace / 

dezbrace asistat ; 

- să încheie / descheie 

fermoare,nasturi, 

capse la haine,cizme ;  

 

- să îşi pregătească 

spaţiul de lucru, 

de joacă ,patul ; 

- să identifice 

hainele,jucăriile,rechi- 

zitele proprii ; 

- să aranjeze 

hainele,cărţile, jucăriile 

în dulap în stil propriu ; 

- să utilizeze însoţit 

mijloace de transport ; 

 

 

 

 

 

 

- să se comporte 

adecvat în mijloace 

le de transport, în 

compania persoa 

nelor  care – l însoţesc ; 

- să traverseze strada 

însoţit ; 

- să meargă însoţit la 

grădiniță, în oraş  

și în  împrejurimi ;  

-să se familiarizeze  cu 

noţiuni ca: stradă, 

trotuar, sens de mers, 

trecere de pietoni 

(zebră), autovehicule, 

traversare, agent de 

poliţie; 

- să – şi formeze  

deprinderea de a 

traversa corect  strada  

 

 

¤ Exerciţii – joc de formare a 

deprin - 

derii de igienă alimentară  

   “ Lactate”  

   “Brânzeturile “ 

 “Cum păstrăm alimentele? “ 

“ Importanţa fructelor” 

“ La piaţa de legume” 

 “La alimentară “ 

 “Reţete culinare …” 

“Ce este vesela?” 

 “Servim micul dejun “ 

“ Un prânz cu cu peripeţii” 

“Cum servim cina?” 

 

 

¤ Exerciţii – joc de  formare şi 

dezvoltarea  

unor deprinderi de igienă   

vestimentară : 

,,Ne îngrijim hainele!’’ 

,,Să fim curaţi!’’ 

 ,,Sfaturi pentru păstrarea  

hainelor curate!’’ 

 

¤ Exerciţii  - joc de 

formare şi  dezvoltare a 

a   deprinderilor de întreţinere şi 

igienizare a locuinţei : 

“Dormitorul “    puzzle 

 “Mobilierul păpuşii” 

 “Unde sunt aşezate.…?” 

 “Curăţenia generală” 

“Lenjeria de pat” 

 “Întreţinerea dormitorului” 

“Reguli de igienă a locuinţei” 

 

¤ Exerciţii – joc de formare a 

prinderii de a merge corect pe 

stradă; 

¤  Exerciţii – joc de formare a 

deprinderii de a traversa corect 

strada;   

 ¤ Exerciţii – joc de cunoaştere 

a şi deprindere a unor norme 

de comportare 

îmbrăcăminte 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independenta 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiectele 

de 

mobilier 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

comportamentu-

lui şi a 
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civilizată în mijloacele de 

transport; 

 

,,Pe stradă!’’ 

,,Cum circulăm corect?’’ 

,,Cum traversăm “  

,,Semne de circulaţie ’’ 

,,Un copil cuminte!’’ 

(norme de comportare) 

,,În autobuz!” 

(urcarea pe scara din spate, 

coborârea pe scara din faţă, 

compostarea biletelor) 

,,Unde este locul meu?” 

(copilul oferă scaunul unor 

persoane mai în vârstă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 semne de circulaţie  

 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional - terapeutică  va fi în funcţie de rezultatele 

evaluărilor  periodice. 
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                    PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Prof. Anusca Liliana  

GPP-Structură GPN Hîrlău -Iași 

Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate – Dalai Lama; 

 

Numele si prenumele: S N 

Mama: .............          Tata:  

Data  nasterii:  

Domiciliul:  

Unitatea de învățământ la care este înscris:  G.P.N.  

Nivel grupa: II  

Certificat de orientare școlară și profesională Nr...... 

Certificat de încadrare a copilului  în grad de handicap Nr...... 

Grad de handicap: Grav cu asistent personal 

Data realizării planului de servicii individualizat: noiembrie 2020 

Echipa de interventie: A L., educatoare 

Domeniul de intrventie: educațional 

Diagnostic conform cu scrisoarea medicală din .................... 

-întârziere severă în dezvoltarea psihică cu agitație psihomotorie, 

- întârziere în dezvoltarea limbajului,  

-frustă pareză spastică, hipodisplazie renală-rinichi stâng,  

-hipotrofie staturo-ponderală, 

Cerințe educaționale speciale:  

a)Deficiență asociată  - Întârziere severă în dezvoltarea psihică cu agitație psihomotorie, întârziere în 

dezvoltarea limbajului, frustă pareză spastică, hipodisplazie renală-rinichi stâng, hipotrofie staturo-

ponderală,  

b) gradul de handicap- Grav cu asistent personal 

c) tulburări/ dificultați de învățare 

Informații educaționale 

COGNITIV : 

CAPACITATEA DE ORIENTARE SPAŢIALĂ : 

Preșcolarul N. nu se poate orienta : stânga/dreapta dar ştie sus/jos;  
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         CAPACITATEA DE ORIENTARE ÎN TIMP: 

Nu ştie să enumere zilele săptămânii , nu ştie anotimpurile , nu ştie când se întâmplă: azi , 

mâine , ieri.. 

GRADUL DE ÎNŢELEGERE ŞI EXECUTARE A UNEI COMENZI 

Copilul repetă în manieră proprie comanda şi o execută cum

 poate.  

ACTIVITĂŢI CUNOAȘTEREA MEDIULUI: 

Ştie care sunt jucării , animale, haine dar nu ştie (nu poate) să le spună caracteristicile. 

LIMBAJUL : 

Copilul prezintă întârzieri în dezvoltarea limbajului , greutate în pronunţarea sunetelor , 

vocabularul sărac , posibilităţi de exprimare redusă. 

ACTIVITĂŢILE MATEMATICE : 

Nu cunoaşte culorile , forme , mărimi şi de aici şi imposibilitatea de a forma grupe după 

anumite criterii . 

AUTONIMIE PERSONALĂ : 

Deprinderile de igienă personal nu sunt îndeajuns formate . Mănâncă singur  dar nu ştie să facă 

ordine apoi. Îşi face prieteni dar comunică cu ei în manieră proprie . 

DEZVOLTAREA SOCIO-AFECTIVĂ : 

Copilul petrece foarte mult timp cu mama şi frații. S-a acomodat uşor în grupul de copii. Este 

solicitat pentru realizarea unor sarcini foarte uşoare. 

DEZVOLTAREA PSIHOMOTRICĂ : 

Recunoaşte  doar unele părţile  ale corpului. Îi lipseşte dexteritatea în mânuirea obiectelor. Nu 

duce la bun sfârşit o sarcină. 

 

SCOP : Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrării în grupul de copii 

şi în activităţile specifice grădiniţei . 

 

OBIECTIVE GENERALE : 

-dezvoltarea abilităţilor cognitive , de comunicare specific vârstei preşcolare 

-socializarea , relaţionarea prin însuşirea unor deprinderi elementare; 

-creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare motrică. 

DURATA: noiembrie 2020 –iunie 2021 

Domenii de intervenție: 

         Cogntiv/   Socio-afectiv/   Psihomotric 
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   Structura programului de interventie personalizat  
 

DOMENIUL 

DE      

INTERVENŢIE 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

TIPURI DE 

ACTIVITĂ ŢI 

RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIA 

LE  

PERIOADA 

I . COGNITIV -să sorteze 

obiecte după formă , 

mărime , culoare, 

 

-să formeze grupe de 

obiecte după anumite 

criteria (formă, 

mărime,  culoare) 

 

-să compare 

mulţimi  de 

obiecte (mai 

multe, mai  puţine, tot 

atâtea) 

 

-să numere până la 5, 

-să exprime 

nevoi  personale 

(foame, sete) 

 

-să asocieze cuvinte cu 

obiecte familiare, 

 

-să răspundă verbal , 

nonverbal în manieră 

proprie la întrebări 

simple privind acţiuni 

la care participă , 

-exerciţii de 

sortare 

:”Spune-mi cum 

sunt?”- joc 

logic 

-activităţi de 

formare de

 mulţimi 

:”Spune-mi 

unde pot 

locui?” 

-activităţi de 

comparare 

:”Unde sunt 

mai multe 

?” activităţi cu 

material 

individual 

-exerciţii de 

numărare 

-exerciţii de 

exprimare a 

necesităţilor 

–jocuri 

senzoriale 

-activităţi din

 mediul 

înconjurător  

(observare ) 

sau “Spune eu 

ce sunt ?(joc 

didactic) 

Educatoare 

Copil 

Figuri 

geometrice;  

 

Jucării,  

 

Creioane , 

Coli, Legume,  

Fructe ,  

 

Planşe, Jetoane  

 

 

Metode : 

Conversaţia  

 

Explicaţia  

 

Demonstraţ ia 

Exerciţiul  

 

Munca 

independentă 

3 săptămâni 

 

 

 

 

 

4 săptămâni 

 

 

 

 

 

3 săptămâni 

 

 

 

2 săptămâni  

 

 

 

 

6săptămâni 

II. SOCIO- 

AFECTIV 

-să-şi manifeste 

nevoia de hrană, 

-activităţi de

 servirea 

Educatoare Veselă 

Planşe 

2săptămâni 
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 -să mănânce singur, 

 

-să-şi manifeste 

dorinţa de a se 

îmbrăca , încălţa, 

 

-să folosească corect 

obiectele de toaletă 

(prosop , săpun , 

hârtie) 

 

- să-şi exprime 

sentimente de 

dragoste , respect 

faţă de 

colegi(părinţi , fraţi) 

 

-să capete 

încredere în forţele 

proprii, 

 

-să primească 

încurajări , 

recompense , laude, 

gustării în 

cadrul 

programului 

grădiniţei, 

-exerciţii de 

îmbrăcare, 

dezbrăcare, 

încălţare: 

”Cine se 

îmbracă 

primul? (joc) 

 

,,Chiar dacă 

sunt mic , mă 

descurc un 

pic,,. 

-convorbire- 

 

,,Pe cine 

iubeşti mai 

mult ?,, 

,,Fiecare pui are 

familia lui,, 

convorbire 

/lectură 

după 

imagini 

,,Eu ştiu ce este 

bine,,- 

convorbire/ joc 

didactic 

 

 

Îmbrăcăminte 

 

 Încălţăminte 

 

Obiecte de 

toaletă  

 

 

Metode : 

Conversaţia  

 

Explicaţia  

 

 

Demonstraţia  

  

Exerciţiul 

3 săptămâni 

 

 

3 săptămâni 

 

 

 

 

 Tot timpul 

III. PSIHO- 

MOTRIC 

-să arate părţile 

corpului, 

 

-să redea prin desen, 

pictură , modelaj , 

diverse teme 

 

-să  imite gesture 

, acţiuni simple,  

 

-exerciţii 

privind 

dezvoltarea 

schemei 

corporale, 

- exerciţii 

de desen , 

pictură  , 

modelaj,  

,,Cine este 

 

 

Educatoare 

Copil 

 

Planşe Mulaje 

Acuarele  

 

Creioane 

colorate 

 Coli 

Plastilină  

 

 

 

 

2 săptămâni 

 

5 săptămâni 

 

 

1 săptămâni 
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-să meargă, alearge,  

sară într- o direcţie 

indicată. 

acolo?,, 

- exerciţii 

imitative 

,, Cine face 

aşa?,, 

- exerciţii 

de motricitate: 

,,Mergi cum 

îţi spun!,, 

 

,,Cine ajunge 

primul?,, 

Metode : 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

 

 

5 săptămâni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Curriculum pentru educație timpurie,MEN, 2019, Domeniul: ”DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI 

IGIENEI PERSONALE”. 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3418 
 

PROGRAM  DE  INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof.înv.preșc. Stan Ramona 

Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE PREŞCOLARULUI:  I.R. 

DIAGNOSTICUL  PEDAGOGIC: DISLALIE POLIMORFA 

Dificultăţi de adaptare în grupa de copii 

Tulburări de psihomotricitate şi schemă corporală 

ECHIPA DE INTERVENŢIE:  

SCOPUL (COMPORTAMENTUL ŢINTĂ/REZULTATUL AŞTEPTAT) 

Efectuarea unei game variate de exerciţii prin intermediul unor acţiuni simple,accesibile şi în ritm 

propriu atât la grupă cât şi  

individual în cadrul orelor de terapie pentru dezvoltarea limbajului,dezvoltarea înţelegerii şi 

atitudinilor pozitive de relaţionare în grup, dezvoltarea psihomoticităţii. 

OBIECTIVE  PE TERMEN SCURT: 

1.Formarea abilităţilor de înţelegere.  

2.Dezvoltarea capacităţii de a verbaliza întâmplările trăite şi cunoştinţele însuşite. 

3. Ascultarea şi înţelegerea mesajelor orale scurte exprimate de educatoare. 

4.Creşterea cpacităţii de adaptare la cerinţele grădiniţei 

  OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU: 

1.Îmbunătăirea nivelului de dezvoltare motrică. 

2.Dezvoltarea exprimării orale,întelegerea mesajului transmis. 

3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare. 

4.Educarea trăsăturilor pozitive de vointă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi. 

5.Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu  adulţii. 

6. Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată 

 

DURATA PROGRAMULUI:    

DOMENIUL/DOMENII DE INTERVENŢIE: Domeniul Limbă şi Comunicare 

                                                                                Domeniul Psihomotric 

                                                                                Domeniul Om si Societate 

DATA ELABORĂRII PIP:  

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR: texte scurte ce reprezintă diferite povestioare despre: 

anotimpuri, personaje din poveşti; poveşti ilustrate; poezii scurte; cântece; imagini despre anotimpuri 

şi despre activităţile specifice fiecărui anotimp; fişe de lucru; jetoane cu imagini; cd -uri
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operaţional 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluarea şi aprecierea evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

1. Testarea şi evaluarea complexă 

- Să denumească şi să identifice unele 

imagini, obiecte, executarea unor comenzi 

transmise pe cale verbală, mimică, gest; 

- Să pronunţe  silabe, cuvinte cu voce şoptită, 

voce de comunicare obişnuită sau stridentă; 

- jocuri pentru 

dezvoltarea 

limbajului; 

- jocuri de construit; 

- planşe; 

- cărţi ilustrate 

4 săptămâni  

Execută 

comenzi prin 

gestică şi 

mimică 

 

Aprecieri 

verbale 

2. -  Să asculte şi să identifice unele  semnale 

sonore; 

- exerciţii de identificare a stimulilor vizuali; 

- exerciţii de recunoaştere a stimulilor 

olfactivi şi gustativi; 

- exerciţii de discriminare tactilă; 

- exerciţii de antrenare asociată a 

analizatorilor; 

- exerciţii de receptare a unor mesaje. 

 

- jetoane cu diferite 

imagini; 

- mulaje cu fructe, 

legume; 

- CD-uri cu diverse 

sunete, zgomote, 

onomatopee; 

- jocuri didactice. 

4 săptămâni Identifică 

semnale 

sonore 

 

 

3. 

 

 

 -Să asculte şi să înţeleagă mesajele orale 

scurte exprimate de educatoare 

- exerciţii de ascultare şi reacţie la: 

a). prezenţa unor obiecte, persoane, animale; 

b). atingerea, zâmbetul adultului; 

c). denumirea unor obiecte familiare / părţi 

ale corpului; 

 

-jocuri didactice; 

-planşe cu părţile 

corpului. 

 

3 săptămâni 

Receptează 

mesajele 

orale 
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d). menţinerea suficientă a contactului  

vizual 

 

4. 

 

 

-Să respecte regulile grupului din care face 

parte. 

-Să răspundă adecvat la solicitările adultului. 

-Să se integreze în grupul de copii. 

 

 

-jocuri de rol 

- jocuri didactice. 

-discuţii libere 

 

2 săptămâni 

 

Răspunde 

cerinţelor 

 

5. -Să coopereze cu membrii grupului şi să se 

joace. 

-Să relaţioneze cu ceilalţi copii. 

-Să împartă obiecte şi să împărtăşească 

experienţe cu ceilalţi. 

-Să invite copii să se joace împreună 

Jocuri de rol 

Jocuri de atenţie 

Imagini poveşti 

jetoane 

3 săptămâni  

Cooperează, 

relaţionează 

Cu membrii 

grupului 

 

 

6. 

 

Să asculte şi să înţeleagă mesajele orale 

scurte exprimate de educatoare. 

- exerciţii aplicative de executare de comenzi 

verbale simple; 

- exersarea unor comenzi verbale potrivite la 

mediu ambiant; 

- exerciţii de ascultare şi înţelegere a unor 

mesaje accesibile; 

- exerciţii de formare a comportamentului de 

ascultător; 

- joc de rol cu imitarea unor acţiuni / 

simularea unei convorbiri telefonice. 

 

 

 

- jocuri dicactice: 

- jetoane, planşe: 

- planşe; 

- jucării (telefoane) 

 

 

4 săptămâni 

Execută 

comenzi 

verbale 

Ascultă, 

imită 

acţiuni 
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7. 

 

-Să execute corect mişcările diferitelor 

segmente ale corpului; 

-Să se raporteze cu uşurinţă la un reper dat; 

-Să coordoneze mişcările cu ritmul solicitat 

de educatoare. 

-jocuri individuale; 

- joc de rol; 

-jocuri de mişcare 

5 săptămâni   

    

8 

 

-Să execute exerciţii fizice 

- Să execute corect acţiuni motrice învăţate, 

variante de mers( mers în coloană, mers în 

perechi, mers pe călcâie, pasul uriaşului, 

mersul piticului) 

Jocuri cu text şi cânt 

Jocuri de mişcare 

Jocuri individuale 

4 săptămâni Execută 

mişcări 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof.Nițu-Trășculescu Maria Magdalena 

Școala Gimnazială, Comuna Tomșani, Județul Vâlcea 

15. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului: V.V.D. 

Clasa: I 

Domiciliul: jud.Valcea 

Psihodiagnostic: CES 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama, 

tata şi un frate de 5 ani. Familia nu are nici un venit şi prezintă condiţii precare de locuit. Mama îi 

acordă atenţie privind activitatea şcolară. 

16. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Profesor logoped 

Numele cadrului didactic: Nițu-Trășculescu Maria Magdalena 

Data elaborării P.I.P.: 10.09-14.06.2019 

Data revizuirii P.I.P.: august 2023 

17. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

18. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

• Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 
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• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în 

scris; 

 

19. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

20. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

PROFESOR PEDAGOG: 

• Stimulează elevul in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuala; 

• Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: 

cunoasterea mediului, coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, 

abilitati de relationare sociala; 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exercitii de 

relaxare, pentru concentrarea 

atentiei si dezvoltarea 

memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercitiul de relaxare 

- planse 

- fise de lucru 

- jocuri de constructie 

- plastilina 

- carti 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atentiei vizuale, a analizei 

auditive si imbogatirea 

vocabularului; 

- exercitii de gimnastica respiratorie, 

linguala; 

- exercitii pentru formarea priceperilor 

si deprinderilor de pronuntie corecta a 

silabelor si cuvintelor; 

- exercitii de formulare a unor propozitii 

simple cu sunetul corectat in diferite 

pozitii; 

- povestiri dupa imagini, planse; 

- demonstratia; 

- planse 

- fise de lucru 

- jocuri 

- carti 

- stapanirea si motivarea 

personala prin gestionarea 

adecvata a trairilor afective 

negative; 

 

- exercitii de autocunoastere; 

- exercitii pentru cresterea stimei de sine 

si a increderii in fortele proprii; 

- exercitii pentru managementul 

emotiilor negative; 

-fise de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 
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- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, incurajerea; 

 

 

 

- explicarea si formarea unor 

deprinderi eficiente de studiu; 

- efectuarea temelor la cabinet 

cand este posibil;  

- efectuarea temelor si invatarea pentru 

oferirea unui model de lucru; 

- explicatia; 

- exercitiul 

-carti, caiete; 

-fise de lucru si 

cartonase 

 

- organizarea locului de 

invatare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- incurajarea 

 

- sprijinirea copilului in 

parcurgerea materiei in ritm 

propriu si ajutor la cererea 

doamnei invatatoare; 

- tratarea diferentiata; 

- relatie empatica invatator-elev, 

consilier-elev; 

- activitati ajutatoare 

-planse 

-jocuri 

-casete 

-carti 

- construirea unui orar si 

respecterea lui astfel incat 

elevul sa isi faca temele, 

oferirea de recompense de 

catre familie; 

- convorbirea; 

- exercitiul 

-cartonase cu sarcini 

expuse in camera 

- masuri unitare de sustinere a 

copilului de catre familie; 

- motivarea familiei in 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fete 

vesele 

• Frecventa activitatilor programului terapeutic este de o sedinta pe saptamana (45-50 de minute) 

 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un 

grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof. Oteșanu Elena Claudia 

Școala Gimnazială, Comuna Tomșani, Județul Vâlcea 

 

21. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului:P.G.C. 

Clasa: a II-a 

Domiciliul: com.Tomsani,jud.Valcea 

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Deficienţă mentală, nivel accentuat. 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama, 

tata şi un frate de 5 ani.  

ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Profesor logoped 

Numele cadrului didactic: Oteșanu Elena Claudia 

Data elaborării P.I.P.: 10.09-14.06.2019 

Data revizuirii P.I.P.: 11 februarie 2019 

 

22. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

 

23. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

• Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 
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• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în 

scris; 

 

24. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: limba română 

 

Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt monosilabice 

sau în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa 

personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în 

conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de 

scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

8. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

-exercitii de delimitare a 

cuvintelor in enunturi; 

-exercitii de stabilire a 

pozitiei unui cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor in 

cuvant; 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 
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9. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în textul 

tipărit şi în textul 

de mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

-exercitii de distingere a 

sunetului initial, final sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvant; 

-identificarea cuvintelor 

ce contin sunetul învăţat si 

despartirea lor in silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui 

cuvant auzit cu imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitii de despartire a 

cuvintelor in silabe; 

- exerciţii de trasare a 

elementelor grafice; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte si comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a unor 

elemente grafice 

pregătitoare, care sa 

faciliteze scrierea literelor 

si scriere în duct continuu; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor si propoziţiilor; 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor si a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de încadrare 

corecta în pagina a textului 

(data, alineat); 

la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

de învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; citeşte 

în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite 

diin 2-3 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

sau repetări, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când 

întâlneşte cuvinte 

care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri 

de litere etc.; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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 - exerciţii de apreciere 

corecta a spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de cuvinte si 

propoziţii; 

 

- construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la regulile 

grafice, ortografice 

şi de punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, 

cu unele omosiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de 

la normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a semnelor 

de punctuaţie; 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un 

grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

ELEV CU CES 

Prof. Tudor Liviu Bogdan 

Școala Gimnazială, Comuna Tomșani 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

 Numele: D.C.A 

 Data naşterii: X.03.2004 

 Domiciliul: Foleștii de Sus , județul Vâlcea 

 Şcoala: Gimnaziala, Comuna Tomșani 

 Clasa:  a VII-a 

 Echipa de lucru:  profesor de religie ortodoxă  

 Data de elaborare a programului: septembrie 

 Durata de desfăşurarea a programului: septembrie 2017 - iunie 2018  

       Domeniul de intervenție: Religie Ortodoxă 

 EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, 

convorbirea individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii 

(pretest). 

Diagnostic: 

• Medical: clinic sănătos; 

• psihologic: intelect liminar, deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională;  

• psihopedagogic: dificultăţi de învăţare-dislexo-disgrafie, discalculie; 

•  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele 

programei şcolare pentru clasa a VII- a. 

Capacităţi-competenţe-abilităţi-lacune-nevoi: 

• competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile 

jocului şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu);  

• capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie; 

• posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală, expresivă; 

• nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat; 

• toleranţă scăzută la frustrări, sociabilitate relativ bună; 

• feed-back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare; 

Probleme cu care se confruntă copilul la disciplina religie ortodoxă 

• vocabular religios sărac; 

• posibilităţi de exprimare reduse;  

• vorbire necontrolată;  

• în scris apar omisiuni şi înlocuiri de cuvinte, inversiuni de litere; 
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2. DERULAREA PROGRAMULUI DE  INTERVENŢIE 

 

Obiective Activităţi de învăţare 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

- să înţeleagă semnificaţia 

globală a mesajului oral; 

- să sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei propoziţii 

ascultate, 

- să sesizeze sensul 

cuvintelor într-un enunţ dat 

- să formuleze clar şi corect 

enunţuri verbale potrivite 

unor situaţii date 

- să identifice mesajul 

religios dintr-o povestire, 

pildă, minune etc 

- să sesizeze legătura dintre 

enunţuri şi imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă semnificaţia 

globală a unui text citit 

- să citească în ritm propriu, 

corect un text  

 

 

 

 

- observarea unor 

imagini relaționate cu 

textul; 

- formularea de 

enunțuri pe baza acestor 

imagini; 

- citirea unor propoziții 

cu grad de dificultate 

crescând; 

- explicarea cuvintelor 

necunoscute; 

- punerea acestor 

cuvinte în contextul 

unor propoziții; 

- citirea repetată a unor 

paragrafe din lecturile 

propuse; 

- povestirea 

paragrafului în cuvinte 

proprii 

- raspunsul la intrebari 

legate de acest paragraf 

- realizarea unor 

inferente simple pe 

baza textulu 

 

 

Metode: 

- observația 

- conversația 

- citirea în gând  

- citirea cu voce 

tare 

- povestirea 

- explicația 

- problematizarea 

Mijloace:  

- planșe cu imagini 

despre pildele, 

povestirile și 

minunile ce vor fi 

studiate; 

- lecturi religioase 

clasa a VIII-a: 

- Pilda Viței și a 

mlădiței 

- Pilda neghinei 

-  Pilda 

semănătorului 

- povestioare: 

Povestea unui copil 

O scrisoare căttre o 

fiica pierdută 

 Dreptul Iov 

- fișe de lucru 

- calculator 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- să desprindă 

semnificaţia globală 

a unui text cu 

conţinut moral-

religios. 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu imprecizii, 

corectate la 

solicitarea 

profesorului; 

- citeşte textele 

singură; 

 

 

Prin acest program am urmărit: 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• dezvoltarea abilităţilor de citire a cuvintelor de factură religioasă; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 
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Program de intervenție personalizat/individualizat 

 

Avram Nicoleta 

     Grădinița Cu   P.N. Valea Drăganului 

                                                                                         

Numele și prenumele copilului : C. D.D.     

Vârsta : 6 ani 

Domiciliul: Jud. Cluj, com.Poieni 

Școala/Institutia: Grădinița Cu P.N. Valea Drăganului 

Prof. Înv.Preșcolar:  Avram Nicoleta  

 

Problemele cu care se confruntă copilul: 

- din punct de vedere medical –autism infantil-diagnostic stabilit de către medici 

- din punct de vedere psihopedagogic: 

a. retard sever în achiziția limbajului (practic inexistent) 

b. autism infantil 

c. tulburări comportamentale (relaţii conflictuale cu colegii și familia  atunci  

când nu primește ceea ce iși dorește) 

- din punct de vedere al competențelor necesare debutului școlarității: 

- Elemente de limbaj și comunicare: - lipsa unor deprinderi elementare în plan 

cognitiv 

- Elemente de matematica aplicată - lipsa unor cunoștințe 

elementare în reprezentarea noțiunilor 

- Educatie senzorială, motorie și psihomotorie- relativ puține 

deprinderi: 

      -     din punct de vedere social: relaționare redusă cu colegii de grupă 

 

Prioritați pentru perioada 14 septembrie 2020- 18 iunie 2021: 

• dezvoltarea abilităţilor sociale; 

• inhibarea tulburărilor de comportament; 

• program de terapie logopedică, dar și consiliere psihologică; 

• achiziția deprinderilor elementare în plan cognitiv; 

 

Competențe ce urmează a fi evaluate : 

• C1: evaluarea permanentă a experienţelor acumulate, chiar zilnic; 

• C2:  dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

• C3:  formarea atitudinii de acceptare necondiţionată din partea colectivului grupei; 
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• C4:  inhibarea comportamentului violent; 

• C5:  însușirea unor deprinderi elementare în plan cognitiv; 

 

 

 

 

 

Structura programului de intervenție personalizat 

 

DOMENII DE DEZVOLTARE 

I. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale 

 

Comportamente vizate: 

• să pună și să scoată obiecte mici în/din cutii; 

• să bată din palme; 

• să tragă de sfoară jucării, pe o anumită distanță; 

• să construiască un turn din mai multe cuburi; 

• să realizeze mâzgălituri pe foaie; 

• să imite anumite gesturi simple; 

• să imite anumite acțiuni simple (deschide/inchide ușa, învârte cheia 

etc); 

• să realizeze după model, mișcări repetitiv; 

• să despacheteze diverse obiecte, prin ruperea hârtiei; 

• să mototolească hârtia; 

• să rostogoleasca forme din plastilină/lut pe o suprafață bine 

determinată; 

• să mâzgălească cu instrumente de scris/colorare groase (markere, 

carioci, culori cerate); 

• să realizeze în maniera proprie, dactilopicturi; 

• să apuce creionul între degetul mare și arător; 

• să înșire pe sfoară mărgele mari; 
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• să utilizeze șablonul în realizarea unor figuri geometrice mari; 

• să coloreze respectând conturul; 

• să realizeze diverse imagini prin lipirea părtilor componente (casa, brad, 

om) de dimensiuni mari; 

Activități de învățare 

• Exerciții pentru dezvoltarea motricității fine; 

• Jocuri de construit; 

• Exerciții de mototolire, înșurubare/ deșurubare; 

• Exerciții de scriere, colorare, dactilopictură; 

• Exerciții de înșirare a mărgelelor pe sfoară; 

Metode și mijoace de realizare 

• Explicația, Demonstrțtia, Munca independenta, supravegheata,  

•  Cuburi, Puzzle, Coli de scris, Cartoane, Lipici, Acuarele, Plastilină, Șabloane, Markere, 

Mărgele, Jucării. 

 

II. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

Comportamente vizate: 

• să utilizeze in efectuarea acțiunilor, predominant o anumită mână 

(stânga/dreapta); 

• să arate părțile principale ale corpului omenesc la propria persoană, dar 

şi la partener 

• să identifice elemente ale schemei corporale; 

• să asambleze corect corpul uman din trei părți componente (incastru, 

puzzle); 

• să îmbrace/dezbrace păpușa; 

• să diferențieze copii în medii familiare, în funcție de sex; 

• să  identifice culorile unor obiecte cunoscute din mediu apropiat sau din 

imagini; 

• să recunoască în contexte diferite patru culori uzuale (roșu, galben, 

albastru, verde); 
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• să grupeze obiecte cunoscute după culoare; 

• să realizeze imagini simple din forme geometrice (soare, minge); 

• să identifice diverse poziții ale unor obiecte în raport cu propria persoană 

(pe sub, sus-jos); 

• să localizeze sursele sonore; 

• să descrimineze între gusturile familiare (dulce, sărat, acru, amar); 

• să recunoască și discrimineze între zi și noapte, după tipurile de activitate 

dominante; 

Activități de învățare 

• Exerciții privind dezvoltarea schemei corporale; 

• Exerciții privind dezvoltaarea lateralității; 

• Exerciții de îmbarcat/ dezbrăcat păpușa; 

• Exercții de grupare a obiectelor, jucăriilor, după un criteriu dat; 

• Audiții muzicale; 

• Exerciții de recunoaștere a pozițiilor unor obiecte raportate la propria 

persoană; 

• Exerciții de recunoaștere a gusturilor. 

Metode și mijloace de realizare 

• Conversația, Demonstrația, Munca dirijată și independentă; 

• Planșa “corpul uman”, Jetoane, Puzzle, Incastru, Laptop, Casete audio, 

Fructe, Alimente, Jucării. 

 

III. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii 

 

Comportamente vizate: 

• să reacționeze la vocea umană, prin diverse manifestări; 

• să semnalizeze anumite nevoi , prin diferite reacții verbale și/sau 

comportamentale; 
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• să semnalizeze întelegerea unui mesaj simplu, prin răspunsuri adecvate 

(verbale și non-verbale); 

• să emită dupa model, sunete izolate (vocale și consoane); 

• să indice recunoașterea unor animale prin emiterea de onomatopee; 

• să pronunțe combinații de două cuvinte legate ; 

• să reacționeze la solicitările simple ale adultului; 

• să execute comenzi simple (ia, stai jos, închide/deschide ușa); 

• să formuleze propoziții simple (pe baza de imagini); 

• să răspundă la întrebarea “ce face?” pt. activitați familiare; 

• să răspundă la întrebarea “cine?” cu suport concret; 

• să răspundă la întrebarea “cum?” cu suport concret; 

• să răspundă la întrebarea “unde?” cu suport concret; 

• să identifice și să numească acțiuni; 

• să se prezinte în manieră proprie; 

• să recunoască și să numească persoane din mediul familiar (familie, 

grădiniță); 

• să diferențieze, în contexte diferite persoane, după anumite criterii (sex, 

vârstă); 

 

  Activități de învățare 

✓ Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; 

✓ Exerciții de verbalizare, după model; 

✓ Exerciții de tipul “intrebare – răspuns” 

✓ Exerciții de identificare și denumire a unor obiecte, acțiuni cunoscute; 

Metode și mijloace  de realizare 

✓ Rechizite, mobilierul grupei, obiecte de igienă, obiecte din locuință, obiecte 

de imbrăcăminte, legume, fructe, animale, păsări, jucării, dulciuri, 

băuturi, alimente, mijloace de transport, flori, meserii și ocupații. 

✓ Explicația; Conversația; Exercițiul; Munca independentă; 
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✓ Planșe; 

✓ Jetoane; 

✓ Jucării; 

 

 IV. Capacități și atitudini de învățare 

      a.Educarea limbajului 

• Abilități de receptare a mesajului oral 

• Abilități de exprimare orală și comunicare independent 

 

Comportamente vizate: 

▪ să imite zgomotele din natură și onomatopeele; 

▪ să pronunțe prin imitație silabe directe (consoană+vocală); 

▪ să pronunțe prin imițatie, cuvinte simple, familiare, cu suport concret; 

▪ să pronunțe prin imitație, combinații de două cuvinte simple, cu suport 

concret; 

▪ să identifice grafeme de tipar mari (jucării, litere 

tridimensionale):A,O,U,I, E; 

▪ să identifice grafeme mari de tipar, în diferite contexte (ziar, reviste, 

tablă magnetică); 

▪ să alcătuiască propoziții simple cu cuvinte date, folosind suport concret; 

▪ să memoreze poezii scurte, ghicitori, proverbe. 

Abilități de scriere 

• să utilizeze șablonul pentru a reda grafic diverse imagini (obiecte, forme 

geometrice); 

• să reprezinte grafic diferite imagini prin unire de puncte: forme 

geometrice, legume, fructe, cifre, litere; 

• să realizeze grafic diverse imagini, întărind conturul cu marker, carioca, 

pix; 
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• să realizeze semne pregrafice in spații de diferite dimensiuni: linie curbă. 

linie frântă, șarpele, fumul, melcul, brăduțul, mărgele mari, mărgele 

mici, gărduțul, linii oblice, linii vertical. 

• să realizeze semne grafice în spații de diferite dimensiuni: cârligul, 

bastonașe cu deschidere spre stânga, bastonașe cu deschidere spre 

dreapta,  ovalul și semiovalul, biciul, punctul; 

• să scrie litere de tipar mari, după model; 

Activități de învățare 

• Exerciții de dezvoltare a auzului fonematic; 

• Exerciții de asociere literă – sunet; 

• Exerciții de alcătuire de propoziții simple cu cuvinte date; 

• Memorare de poezii, ghicitori. 

• Scriere de semne grafice și forme geometrice într-un contur dat; 

Metode și mijloace  de realizare 

• Explicația, Conversația, Munca independenăt, Exercițiul, Demonstrația 

• Planșe, Jetoane, Jucării, Litere tridimensionale, Ziare, Coli de scris, 

Markere. 

 

b. Operații prematematice 

 

Operarea cu conceptul de număr 

✓ să sorteze obiecte/jucării după criteriul formă; 

✓ să sorteze obiecte/jucării după criteriul culoare; 

✓ să sorteze obiecte/jucării dupa criteriul mărime 

✓ să identifice elemente din interiorul și exteriorul unei mulțimi; 

✓ să formeze grupe de jucării după un criteriu dat. 

✓ să numere obiectele dintr-o mulțime, cu cel mult 5 obiecte; 

✓ să alcatuiască mulțimi cu număr dat de elemente, cu cel mult 5 

elemente; 
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✓ să numere crescător, pe baza suportului concret-intuitiv, în concentrul 

0-5; 

✓ să copieze șirul numerelor crescător și descrescător, în concentrul 0-5; 

✓ să recunoască pe baza suportului concret, semnificația noțiunilor: mai 

mult, mai puțin, tot atâtea; 

Activități de învățare 

✓ Exercitii de sortare a obiectelor dupa un criteriu dat; 

✓ Exercitii de alcatuire de multimi; 

✓ De comparare a doua multimi; 

✓ Exercitii de asociere cifra-numar; 

✓ Exercitii de identificare a vecinilor unui numar dat 

Metode și mijloace de realizare 

✓ Explicatia; Demonstrația; Exercițiul; Planșe cu numere; Jucării; Jetoane. 

 

V. Dezvoltarea socio-emoțíonală 

 

A.  Autonomie personală și socială- Tipuri de deprinderi 

a) Hrănirea 

Comportamente vizate: 

• să-și manifeste nevoia de hrană, lichide; 

• să adopte o poziție corespunzătoare luării mesei; 

• să mănânce singur (sau cu sprijin); 

• să folosească corespunzator tacâmurile; 

• să țina cana în mână și să bea din ea; 

• să foloseacă șervețelul la indicația adultului. 

Activități de învățare 

• Servirea mesei la grădiniță, alături de ceilalți copii; 

Metode si mijloace de realizare 

• Demonstratia; Conversația; Jocul de rol; Ilustrații; 

 

      b) Deplasarea autonomă 

Comportamente vizate: 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3439 
 

• să comunice dorința de a se deplasa de la-până la; 

• să meargă pe un traseu dat la o comandă ; 

• să meargă pe scara cu pași alternativi; 

• să se așeze și să se ridice singur de pe un scaun/de la măsuță; 

• să se orienteze într-un spațiu delimitat cunoscut (sala de grupă); 

Activități de învațare 

• Exercții de lateralitate și schema corporală; 

• Exerciții pentru dezvoltarea motricitătii generale; 

Metode și mijoace  de realizare 

 Demonstratia; Conversatia; Planșa “schema corporală”, păpușa; 

   c)Utilizarea toaletei 

Comportamente vizate:  

• să dețină control sfincterian pe parcursul unei perioade limitate de timp (o oră); 

• să se îmbrace și să se dezbrace asistat la toaletă; 

• să folosească hârtia igienică; 

• să se spele pe mâini la solicitarea adultului; 

• să folosească prosopul pentru a se șterge pe mâini. 

Activități de învățare 

• Executarea comenzilor atunci când este asistat și sprijinit fizic și verbal 

Metode și mijloace  de realizare 

• Conversatia; Comunicarea prin imagini (semnalizează dorința de a merge 

la toaletă prin ridicarea unui cartonaș) 

    d) Îmbrăcarea 

Comportamente vizate: 

• să manifeste dorința de a se îmbrăca și dezbraca, verbal/nonverbal; 

• să se îmbrace/dezbrace asistat; 

• să discrimineze corect obiectele de îmbrăcat; 

• să se încalțe/descalțe asistat; 

• să încheie/descheie fermoare, nasturi, capse la haine, cizme 

•  

Activități de învățare 
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• Exerciții de îmbrăcat/ dezbrăcat papușa; 

• Exerciții de discriminare a obiectelor de îmbrăcat; 

• Exerciții de încheiat/descheiat nasturi și fermoare; 

Metode și mijloace de realizare 

• Explicatia; Demonstrația; Conversația; Munca independentă;  Ilustrații; 

Obiecte de îmbrăcat/dezbrăcat; 

 

    e) Igiena personală 

 Comportamente vizate: 

• să se spele pe fața și pe mâini asistat; 

• să se șteargă cu prosopul la indicația adultului; 

• să folosească adecvat săpunul și hârtia igienică; 

Activități de învățare 

• Executarea comenzilor atunci când este asistat și sprijinit fizic și verbal. 

Metode și mijloace de realizare 

• Demonstratia; Explicația;  Obiecte de igienă personală; 

 

f) Igiena camerei/ a spațiului personal 

Comportamente vizate: 

• să își pregătească spațiul de lucru, de joaca, patul; 

• să identifice hainele, jucăriile, rechizitele proprii; 

• să aranjeze hainele, cărtile, jucăriile în dulap în stil propriu; 

Activități de învățare 

• Executarea comenzilor atunci când este asistat și sprijinit fizic și verbal. 

Metode și mijloace de realizare 

• Explicatia; Demonstrația; Jucării; Haine personale; Rechizite; 

 

g) Utilizarea mijloacelor de transport 

Comportamente vizate: 

• să utilizeze însoțit mijlocul de transport spre grădiniță(mașina școlii); 

• să se comporte adecvat în mijloacele de transport, în compania 

persoanelor care îl 
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însoțesc. 

• să traverseze strada însoțit de un adult; 

Activități de învățare 

• Executarea comenzilor atunci când este asistat și sprijinit fizic și verbal. 

Metode și mijloace de realizare 

• Conversatia; Explicația;  Demonstrația; Ilustrații; 

 

Perioada de intervenție: 14 septembrie 2020- 18 iunie 2021 

Criterii minimale de apreciere a progreselor: 

• participarea la toate activităţile desfășurate în mediul educațional. 

• însușirea unor deprinderi minimale (numărarea în concentrul 0-5, 

desenarea după contur, scrierea după contur) 

• interrelaţionare pozitivă cu cel puţin patru colegi de grupă; 

• crearea unui cadru favorabil comunicării în relaţiile cu cadrele didactice; 

 

Metode și instrumente de evaluare 

• observaţia directă şi indirectă; 

• grila de evaluare a conduitei sociale; 

• monitorizarea progresului preșcolarului; 

 

Recomandări particulare: 

• logopedie, consiliere psihopedagogică; 

• socializarea prin jocuri de rol pentru identificarea sinelui, antrenarea în 

activităţi de loisir (puzzle, pictură, desen). 

Rolul și modul de implicare a părinților în program: 

      Mama este foarte interesată de progresele şi evoluţia copilului, mai ales în 

planul comunicării și relaționării cu cei din jur. Există o colaborare evidentă cu 

membrii familiei care sunt foarte implicați în susținerea acestui copil. 
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PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

 

Borodi Simona- Raluca 

                          Profesor de psihopedagogie specială 

Centrul Scolar De Educatie Incluziva Nr.2 Bistrita 

 

Nume și prenume: S. A.S 

Data naşterii: 2009 

Domiciliu: Bistrița, str. Ghe. Șincai, nr.4 

Școala/ Instituția: C.S.E.I NR. 2 Bistrița 

Prof. Elaborare PIP: Borodi Simona- Raluca- profesor psihopedagogie specială 

Date despre părinţi (nume, vârstă, profesie/studii, boli, stare materială, relaţii familiale):  

• Tata: S. A. Ș. 

• Mama: S. E. S  

 Familia este constituită legal, în urma căreia au rezultat doi copii. Relațiile dintre membri 

familiei sunt armonioase, stabilindu-se un climat favorabil nevoilor copilului, mama ocupându-se cu 

sârguință de educația fetei.  Starea materială este una bună, mama este asistent personal, tata lucrează 

în străinătate. Nu s-au înregistrat boli grave în ceea ce-i privește pe membri familiei. 
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Istoric medical (naştere, boli în mica copilărie, boli /episoade interesante pentru diagnostic, intervenţii 

medicale sau terapeutice): 

Diagnostic neuropsihiatric:  

Nivelul de dezvoltare intelectuală: IQ= 37- retrard sever (Portage) 

Tipul de dizabilitate:  deficiență asociată ( psihomotrică- mers greoi, instabil, nesigur și mintală) 

Diagnostic psihologic: 

✓ Lipsa limbajului, astfel lipsa alfabetizării și calculul matematic 

✓ Maturizare psihosocială scăzută 

✓ Autonomie personală și socială scăzută 

✓ Dependență materna 

Recomandare terapie logopedică (persoana, data): P. L. - prof.logoped, marti, 11-12 

Data evaluării iniţiale (data completării fişei logopedice): sept.2019 

Diagnostic logopedic (rezultatul evaluării): ............................................................... 

Recomandări şi observaţii privind terapia (necesitate de corelare a formelor de terapie, program 

recomandat): În cadrul orarului de la clasa se desfășoară activități și jocuri specifice, astfel încât se 

acționează pe toate domeniile- cognitiv, psihomotric, social, afectiv-emoțional, subiectul reacționând 

foarte greu la cerințele profesorului psihopedagog, la sarcinile care trebuie îndeplinite. 

✓ Stimulare cognitivă 

✓ Ludoterapie 

✓ Meloterapia (subiectul prezintă atracție față de muzică, astfel că acest tip de terapie este inclus 

și în terapia cognitivă, ludoterapie, terapie ocupațională, în toate domeniile asupra cărora se 

acționează). 

✓ Terapie ocupațională 

Data constituirii proiectului personalizat de intervenţie: sept. 2019 

Data începerii programului:  10 sept. 2019 

Număr de şedinţe/durata:  5 ore/ săpt. 

Locul desfăşurării programului: la școală 

COLABORARE  ÎN APLICAREA PROIECTULUI: 

Parteneri în aplicarea programului (învăţător, părinte, etc.): 

• Prof. logoped: P.L. 

• Prof. Kinetoterapie: P.F. 

• Asistent social: L. D. 

• Familia: S.E.S.- mama 

 În ce constă colaborarea/parteneriatul (discuţii, activităţi, etc.): Discuții referitoare la 

activitățile și jocurile terapeutice care se desfășoară împreună cu eleva; comportamentul subiectului, 

interes sau dezinteres față de activitățile propuse; dorințele și necesitățile elevei; rezultatele obținute; 

evaluarea formativă, parțială și finală a activității subiectului notate în fișe special concepute pe toate 

domeniile de intervenție. 

 Durata colaborării/parteneriatului: septembrie 2019- iunie 2020 

 Observaţii privind colaborarea:  Până în prezent colaborarea  a decurs foarte bine, 

neînregistrându-se probleme sau bariere comunicative. 

FINALIZAREA PROIECTULUI 
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Evaluarea evoluţiei copilului pe termen lung ( 1 an de la  aplicarea proiectului personalizat): evaluarea 

se va desfășura periodic, tocmai pentru a observa în mod curent achizițiile elevei și a corecta 

comportamentele indezirabile. 

Data evaluării pe termen lung: 

Evaluare finală (nivelul la terminarea proiectului, gradul de atingere a obiectivelor, recomandări, 

etc.): 

Data evaluării: 

Data încheierii proiectului personalizat: iunie 2019 

 

I. DOMENIUL MOTOR 

I.1. Domeniul motricitatii generale 

Data Manifestari 

comporta - 

mentale 

Obiective de referinta Activitate Metode si mijl. 

didactice 

Obs. 

                 

Pozitii       

si tonus 

muscular 

- sa se ridice in picioare   

        singur;                                                                                             

- sa stea in picioare; 

- sa se ridice in pozitie 

sezanda din culcat; 

- sa isi mentina pozitia 

sezanda 5-10 min. 

- sa stea in pozitie sezanda 

cu picioarele incrucisate 5 

min; 

- sa se aseze in ghemuit si 

apoi sa se ridice; 

- sa se aplece cu flexia 

genunchilor dupa un obiect 

si sa se ridice. 

 

 

Exercitii de 

motricitate 

 

 

 

Exemplu; 

Explicatia; 

Conversatia; 

Papusa. 

 

              

Mers si 

alergari 

- sa mearga inainte; 

- sa mearga in diferite 

ritmuri (normal, lent sau 

repede) dupa model; 

- sa alerge; 

- sa mearga pe varfuri; 

- sa mearga pe calcaie 

- sa mearga inapoi; 

- sa mearga pe un traseu 

simplu, dat 

 

 

Exercitii de 

motricitate 

 

Demonstratia; 

Explicatia; 

Conversatia; 

Papusa. 

 

          

Sarituri 

- sa se miste dezordonat, 

aruncand ambele picioare 

(topaie); 

 

 

Exercitii de 

motricitate 

Exemplu; 

Explicatia; 

Conversatia; 

Papusa. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3445 
 

- sa sara pe loc pe ambele 

picioare; 

- sa sara pe loc intr-un picior. 

                     

Apucare, 

aruncare, 

prindere 

- sa prinda cu ambele maini 

un obiect (minge); 

- sa apuce un obiect cu doua 

degete (police si aratator); 

- sa arunce obiecte de 

anumite marimi cu o mana 

(stanga/dreapta); 

- sa prinda cu ambele maini 

un obiect (se subliniaza 

care dintre ele: minge – 

mare, mica, moale, tare). 

 

 

Exercitii de 

motricitate 

 

Demonstratia; 

Explicatia; 

Conversatia; 

                                                

Minge. 

 

  

Urcari 

- sa urce scarile cu pas 

adaugat, tinandu-se de 

balustrada; 

- sa coboare scarile cu pas 

adaugat, tinandu-se de 

balustrada; 

- sa urce si sa coboare scarile 

alternand picioarele, 

tinandu-se de balustrada. 

 

 

Exercitii de 

motricitate 

 

Exemplu; 

Explicatia; 

Conversatia 

Scarile. 

 

  

Echilibru 

- sa isi pastreze echilibrul , 

stand pe ambele picioare; 

- sa loveasca cu piciorul o 

minge mare, mica, grea; 

- sa stea intr-un picior    (3-5 

sec.). 

Exercitii de 

motricitate 

Exemplu; 

Conversatia; 

Mingea. 

 

I.2.Domeniul motricitatii fine 

Data Obiective de referinta Activitate Metode si mijl. 

didactice 

Obs. 

 - sa puna si sa scoata obiecte mici in/din 

cutii; 

-  sa bata din palme; 

- sa traga de sfoara jucarii, pe o amunita 

distanta; 

- sa construiasca un turn din mai multe 

cuburi; 

- sa realizeze mazgalituri pe foaie; 

- sa imite anumite gesturi simple; 

 

 Exercitii 

pt.dezvoltare

a motricitatii 

fine; 

 

 Jocuri de 

construit; 

 

Exercitii de 

mototolire, 

 

 

 

Explicatia; 

Demonstratia; 

Munca 

independenta, 

supravegheata; 

 

Cuburi; 

Puzzle; 
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- sa imite anumite actiuni simple 

(deschide/inchide usa, invarte cheia 

etc); 

- sa realizeze dupa model, miscari 

repetitive; 

- sa infileze un fir gros pe o bobina 

mare; 

- sa despacheteze diverse obiecte, prin 

ruperea hartiei; 

- sa mototoleasca hartia; 

- sa desurubeze jucarii; 

- sa rostogoleasca forme din 

plastilina/lut; 

- sa mazgaleasca cu instrumente de 

scris/colorare groase (markere, carioci, 

culori cerate); 

- sa realizeze in maniera proprie, 

dactilopicturi; 

- sa atinga degetul mare de fiecare 

deget; 

- sa apuce creionul intre degetul mare si 

arator; 

- sa insire pe sfoara margele mari; 

- sa utilizeze sablonul in realizarea unor 

figuri geometrice mari( cu ajutorul 

profesorului); 

- sa asambleze un puzzle din mai multe 

piese mari( carton, burette, etc.) 

 

insurubare/ 

desurubare; 

 

Exercitii de 

scriere, 

colorare, 

dactilopictura 

 

 

Exercitii de 

insirare a 

margelelor pe 

sfoara; 

Coli de scris; 

Cartoane; 

Lipici; 

Acuarele; 

Plastilina; 

Sabloane; 

Markere; 

Margele; 

Jucarii. 

P.I.P. 

 

Prof.înv.preșc. Borta Mihaela Teodora 

Școala Gimnazială nr. 1 Remetea – GPN Petreasa 

 

Numele si prenumele copilului: Ș.G. 

Mama: Ș.A 

Tata: Ș.S. 

Reprezentantul legal al copilului  

Data nasterii: 22.X.2013 

Domiciliul:  

Unitatea de învățământ la care este înscris:  

Certificat de orientare școlară și profesională:   

Data revizuirii planului individualizat:   
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Responsabilul de caz/servicii educationale: 

Drepturi/Beneficii de asistență socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare) : 

    - drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar, fără nici o 

formă de discriminare; 

    - respectarea principiilor echităţii , eficienţei, calităţii şi relevanţei ; 

    - asigurarea egalităţii la şanse;  

    - integrarea socială  şi participarea cetăţenească activă în societate .       

Servicii psihoeducationale pentru copilul cu CES 

 

Tipul de 

serviciu/intervenție 

Instituția 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada 

de 

acordare a 

serviciului 

Persoana 

responsabila de 

acordare a 

serviciului (date 

de contact) 

Servicii 

educaționale 
 

 -Integrarea copilului 

în colectivul grupei, 

dar şi în societate; 

-Formarea şi 

dezvoltarea 

abilităţilor 

instrumentale: 

cognitive,motrice, 

afective şi sociale; 

-Formarea şi 

dezvoltarea 

abilităţilor de 

autonomie personal; 

-Stimularea 

dezvoltării 

intelectuale-

dezvoltarea 

proceselor psihice, 

îmbunătăţirea stării 

fizice, dezvoltarea 

motricităţii, 

dezvoltarea efortului 

fizic. 

 Din data 

încheierii 

contractului 

educaţional 

 

 

 Ciclul 

preșcolar 
Prof.înv.preșcolar 

Servicii de 

asistență  

psihopedagogică 

prin cadrul 

didactic 

  

 

- Consilierea 

părinţilor; 

-Cooperarea, 

colaborarea cu 

educatoarele şi cu 

toţi factorii implicaţi 

 Din data 

încheierii 

contractului 

educaţional 

 Ciclul 

preșcolar 
Prof.înv.preșcolar       
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în procesul 

instructiv-educativ,  

în vederea întocmirii 

programului de 

intervenţie 

personalizat; 

 -Formarea şi 

dezvoltarea 

abilităţilor de 

relaţionare şi 

comunicare 

constructivă între 

părinţi şi copil, între 

părinţi şi grădiniță, în 

vederea eficientizării 

programului propus. 

Servicii de terapie 

logopedică/terapia 

tulburarilor de 

limbaj 

 

 -Formarea unui 

program de 

recuperare 

logopedică eficient; 

-Particularizarea 

intervenţiei 

psihologopedice- 

corectarea 

tulburărilor de 

vorbire. 

 Din data 

încheierii 

contractului 

educaţional 

 Ciclul 

preșcolar 
Logoped 

Servicii de terapie 

educationala* 
         

Servicii de 

kinetoterapie* 
         

Asigurare 

transport la 

unitatea de 

învățământ 

         

Măsuri de sprijin 

pentru educația 

incluzivă** 

 

 

 

 

 

 

 -Formarea şi 

dezvoltarea unor 

atitudini 

comportamentale 

adecvate ; 

-Formarea şi 

dezvoltarea 

abilităţilor de 

 Din data 

încheierii 

contractului 

educaţional 

 Ciclul 

prescolar 

 

Prof.înv.preșcolar 
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Prezența unui 

facilitator  

comunicare şi 

relaţionare corectă; 

-Dezvoltarea atenţiei; 

-Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor de 

scris-citit în funcţie 

de particularităţile 

individuale ale 

preșcolarului; 

-Dezvoltarea 

motricităţii fine şi 

antrenamentul 

mersului, dezvoltarea 

capacităţii fizice şi 

îmbunătăţirea stării 

fizice şi psihice prin 

activitîţi motrice 

specifice. 

-Supravegherea și 

îngrijirea copilului în 

timpul activităților  

la grupă și în timpul 

activităților 

extrașcolare; 

-Facilitarea relației 

copillului cu cadrul 

didactic și colegii în 

timpul activităților; 

-Sprijin în efectuarea 

exercițiilor  predate, 

în timpul 

activităților. 

 

 

 

 

 

Părinți 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

                                                      Bucşă  Mihaela 

                                                    Şcoala Gimnazială  Specială Târgovişte 

 

❖ NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVEI: S. R. 

❖ DATA NAŞTERII: X.X.2009 

❖ DOMICILIUL: jud. Dâmboviţa 

❖ CLASA : a III-a  

❖ ANUL ȘCOLAR: 2020/2021 

❖ Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat: 3017/10.10.2018 

❖ DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării 

complexe -  deficiențele / afectările din certificatul de orientare școlară și profesională eliberat 

de CJRAE/CMBRAE, numărul și data eliberării acestui document):  

- Deficienţă mentală 

-     Maladia Langdon Down 

      -     Nivelul de deficienţă: sever 

❖ ECHIPA DE INTERVENȚIE(se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, 

membrii  familiei): Bucşă Mihaela-prof.logoped,  

❖ A. M.-profesor psihopedagogie specialăi; K. C.-prof. psihodiagnoză, A.O.-asistent social; I. 

J.- asistent personal. 

❖ DOMENIILE DE INTERVENŢIE: Logopedie 

❖ OBIECTIVE/ COMPETENŢE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ:   

❖ Exersarea abilităţii de receptare a mesajului verbal şi nonverbal; 

Receptarea semnalelor / stimulilor din mediul apropiat; 

Educarea şi exersarea auzului fonematic; 

Ascultarea şi înţelegerea mesajelor orale scurte exprimate de terapeut; 

Dezvoltarea abilităţii de imitare a unor modele oferite de terapeut. 

❖ Formarea, exersarea  abilităţii de structurare a mesajului oral; 

Exersarea  aparatului fono- articulator; 

Exersarea inspir – expirului. 

❖ DURATA programului de intervenţie personalizat:  sem I 

❖ Data elaborarii PIP:  octombrie  2020 

❖ Data revizuirii  PIP: februarie 2021 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT: 

Nr

. 

crt

. 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONA

LE 

  

 

STRATEGII DE TERAPIE 

ŞI RECUPERARE 

PERIOADA  

DE  

INTERVENŢI

E 

EVALUARE ŞI APRECIEREA 

EVOLUŢIEI 

CONȚINUTUL 

ACTIVITĂȚILOR 

 

INDICATORI 

 

METODE ŞI 

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

1 

-să asculte, să 

identifice semnale 

sonore (onomatopee) 

 

 

-Unde se aude? 

-Cine face aşa? 

S1 

- (Graiul animalelor) 

-conversaţia, explicaţia; 

 
octombrie 

2020 

-să reacţioneze la 

stimulii externi şi 

să exploreze; 

 

Observarea  

comportamentului 

elevului; 

 

Aprecierea şi 

stimularea 

 

S3 
 

  

2 

-să asculte şi să 

execute comenzi 

verbale simple 

-Exercitii de tipul” Dă-

mi…”, “Ia….”, “Ridică-

te”, “Asază ….” 

- “Inchide usa!” 

executarea unor 

comenzi verbale 

potrivite la mediul 

ambient. 

 

S1 

-conversaţia, explicaţia; 

 octombrie 

2020 

-să se deplaseze 

până la sursa 

vizuală, auditivă, 

olfactivă şi 

obţinerea ei; 

 

Observarea  

comportamentului 

elevului; 

 

Aprecierea şi 

stimularea 

 

S3 
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3 

-să reproducă 

modelul mimico-

gesticular 

-Imitarea expresiilor 

mimico-faciale de pe 

faţa terapeutului; 

- Jocuri cu marionete. 

 

S1 

-conversaţia, explicaţia; 

 octombrie 

2020 

-să imite expresiile 

mimico-faciale de 

pe faţa 

terapeutului; 

 

 

Observarea  

comportamentului 

elevului; 

 

Aprecierea şi 

stimularea 

 

S3 
 

  

4 

-să manipuleze 

obiectele şi să le 

ordoneze după 

anumite criterii 

-Completează şirul ; 

-Sortează piese după 

anumite criterii: marime, 

forma, culoare; 

-Mută obiecte de la 

stânga la dreapta; 

- “Pune merele în coş” 

etc. 

S1 

-conversaţia, explicaţia; 

-forme geometrice în 

diverse culori; 

-diverse obiecte 

noiembrie 

2020 

-să reuşească să 

manipuleze 

obiectele confom 

cerinţelor; 

Observarea  

comportamentului 

elevului; 

 

Aprecierea şi 

stimularea 

 

S3 
 

  

5 

-să identifice 

componentele 

schemei corporale 

pe propriul corp/ 

alte persoane 

-Exerciţii de localizare a 

elementelor schemei 

corporale; 

-exerciţii de 

reconstituire a obiectului 

S1 conversaţia, explicaţia; 

-propriul corp, corpul altei 

persoane; 

-oglinda 

noiembrie 

2020 

-să identifice 

componentele 

schemei corporale; 

Observarea  

comportamentului 

elevului; 
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din părţi (Păpuşa 

demontată); 

-exerciţii joc de 

reconstituire imagistică; 

 -puzzle cu corpul uman; 

-identificarea 

elementelor proprii ale 

schemei corporale;  

- -păpuşa demontată; 

-puzzle cu corpul 

Aprecierea şi 

stimularea 

 

S3 

 

  

6 

- să cunoască 

poziţiile   spaţiale 

(sus- jos,dreapta –

stânga, în faţă- în 

spate, pe- sub) 

- Exerciţii de aranjare a 

jucăriilor în diverse 

poziţii. 

S1 

- conversaţia, 

 observaţia, 

 explicaţia, demonstraţia;

  

-jucării; 

-fişă de lucru 

decembrie 

2020 

-să aşeze  jucăriile 

în diverse poziţii; 

Observarea  

comportamentului 

elevului; 

 

Aprecierea şi 

stimularea 

 

S3 
 

  

7 

  

-să execute exerciţii –

joc de respiraţie 

nonverbală 

-Exerciţii pentru                 

inspiraţie –expiraţie;   

-“Mirosim florile”, 

“Suflăm în lumânare”. 

S1 -explicaţia, conversaţia; 

-flori, lumânare, 

instrumente de suflat, 

baloane  

-oglinda 

ianuarie 

2021 

-să exerseze 

diverse exerciţii de 

suflat, umflat; 

 

Observarea  

comportamentului 

elevului; 
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Aprecierea şi 

stimularea 

 

S3 
 

  

8 

-să execute prin 

imitaţie mişcări 

pentru exersarea 

mobilităţii 

apartului fono-

articulator  

-Exersarea mişcărilor 

expresive faciale, 

labiale, lingual; 

 - “Pisicuta bea lăptic”, 

“Mieluţul” etc. 

 

S1 

-conversaţia, explicaţia; 

-oglinda 

ianuarie 

2020 

-să execute prin  

imitaţie mişcări 

pentru mobilitatea 

aparatului fono-

articulator. 

Observarea  

comportamentului 

elevului; 

 

Aprecierea şi 

stimularea 
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PLAN INDIVIDUALIZAT DE INTERVENŢIE 

Prof. Educator Balázs Monica 

C.Ș.E.I Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj 

Una din problemele majore pe care le prezintă copiii cu CES este aceea de a se adapta 

activităţilor şcolare, în special de a reuşi să-şi controleze comportamentul în timpul lecţiilor (să 

cunoască modalităţi de a exprima anumite cereri, de a respecta regulile dialogului în clasă, de a asculta 

explicaţiile şi cerinţele profesorului, de a-şi controla reacţiile faţă de colegi şi profesori). 

În activitatea noastră la clasă, pentru modelarea comportamentului adaptativ al elevilor cu 

CES am utilizat un plan de disciplină al clasei completat de intervenţii individualizate, punând accent 

pe întărirea comportamentului pozitiv; folosind diferite tipuri şi tehnici de întărire, am constatat o 

îmbunătăţire în ceea ce priveşte performanţele comportamentului elevilor. 

                  Structura de bază a unui plan de disciplină cuprinde regulile (care statuează ce 

comportament se aşteaptă de la elevi), consecinţele (ceea ce elevii acceptă să aleagă ca urmare a 

nerespectării regulilor) şi recompensele (ceea ce elevii primesc în situaţia în care se conformează 

regulilor). Pentru asigurarea succesului acestor activităţi o premisă necesară ţine de formularea clară a 

aşteptărilor pe care profesorul le stabileşte în ceea ce priveşte comportamentul elevilor pe de o parte, 

iar pe de altă parte, de modul cum prezintă elevilor aceste aşteptări, astfel încât ei să înţeleagă. Pentru 

definirea problemelor de comportament am utilizat termeni operaţionali astfel încât modul de 

manifestare să fie identificat în situaţii variate, repetabilitatea manifestării indicând o caracteristică 

marcantă a comportamentului. Ca instrument de lucru am folosit fişa de observare a comportamentului, 

prezentată în Anexa nr. 1. Pornind de la analiza comportamentului am elaborat şi aplicat un plan de 

intervenţie personalizată. 

Subiectul: P.A.R. 

Vârsta: 10 ani 

Unitatea: C.Ș.E.I. Şimleu Silvaniei  

Diagnostic psihologic: DMU, IQ= 58 

Tulburări de comportament 

Condiţii familiale: 

P.A.R. provine dintr-o familie dezorganizată prin divorţ, cu un nivel economic foarte scăzut. 

Elevul locuieşte împreună cu mama şi concubinul acesteia. Climatul familial este tensionat şi frecvent 

se consumă alcool.  

Caracteristici comportamentale: 

❖ agresivitate; 
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❖ instabilitate; 

❖ lipsă de control. 

Modalităţi de manifestare: 

➢ în situaţii de grup, când nu obţine ce doreşte, loveşte colegii şi manifestă ostilitate faţă de 

aceştia în general; 

➢ refuză constant să fie atent la explicaţii; 

➢ în timpul lecţiilor îşi părăseşte locul motivând că trebuie să ceară ceva colegilor; 

➢ manifestă exces de mişcare şi oboseşte repede; 

➢ se implică cu dificultate în sarcina de învăţare şi îşi întrerupe frecvent activitatea; 

➢ blamează pe ceilalţi pentru comportamentul său. 

Repere pentru stabilirea obiectivelor şi orientarea strategiilor de intervenţie: 

➢ să înveţe să-şi exprime trăirile în mod adecvat; 

➢ să înveţe să-şi analizeze comportamentul (ce a gândit că poate obţine, ce a obţinut, ce a simţit 

când a obţinut ce şi-a dorit prin comportamentul respectiv); 

➢ să fie recompensat pentru realizările lui; 

➢ să primească cât mai multe întăriri sociale pentru a înţelege că este acceptat şi apreciat; 

➢ să primească sarcini care să-i asigure succesul pentru a-i creşte încrederea în sine; 

➢ să se creeze oportunităţi de interacţiune care pot fi supravegheate atent de profesor; 

➢ să primească recompense pentru a fi motivat să se implice în învăţare; 

➢ să se prevină situaţiile în care este posibil să suporte consecinţe negative sau să fie dezaprobat. 
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Planul de intervenţie individualizat 

Caracteristica 

comportamentală şi 

modalităţi de manifestare 

 

Obiective  

 

Strategii de intervenţie 

Tehnici  

de întărire 

1.Agresivitate în situaţii 

de grup, pentru a obţine 

ce doreşte loveşte sau 

ameninţă colegii; 

-nu cunoaşte modalităţile 

adecvate de a-şi satisface 

nevoile 

-diminuarea 

agresivităţii şi 

creşterea capacităţii 

de autocontrol; 

-învăţarea 

modalităţilor 

adecvate de a obţine 

ceea ce doreşte 

-formularea de reguli clare de 

derulare a interacţiunilor în situaţii 

de grup (ce este permis şi ce nu este 

permis în situaţia dată, când se pot 

exprima nemulţumirile şi în ce 

formă); 

-discutarea strategiilor alternative de 

a obţine ceea ce îşi doreşte şi 

exersarea acestora în cadrul jocurilor 

de rol 

Întăriri 

sociale 
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2. Instabilitate 

-îşi părăseşte locul în 

timpul lecţiilor; 

-îşi întrerupe frecvent 

activitatea; 

-se mişcă excesiv şi 

dezorganizat în bancă; 

-nu ascultă explicaţiile; 

-nu cere noi explicaţii 

când nu a înţeles. 

-diminuarea 

numărului situaţiilor 

în care îşi părăseşte 

locul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-diminuarea mişcării 

excesive în bancă; 

 

 

 

-ca urmare a faptului că se implică 

cu dificultate în sarcina de învăţare 

şi o abandonează cu uşurinţă va 

primi sarcini care se pot realiza în 

timp scurt şi care nu implică 

explicaţii de lungă durată; 

-după finalizarea unui număr de 

sarcini, pentru a controla tendinţa de 

părăsire nemotivată a locului i se vor 

da sarcini care implică deplasarea 

(să aducă materiale, să şteargă tabla, 

să distribuie materiale colegilor 

etc.); 

-mişcarea excesivă apare în 

condiţiile în care elevul trebuie să-şi 

pregătească anumite materiale 

necesare, pentru evitarea dezordinii 

şi a prelungirii timpului necesar, în 

acest sens elevul va beneficia de 

suportul profesorului şi i se va cere 

în mod special să verifice locul unde 

se află materialele ce vor fi utilizate 

la începutul fiecărei ore; 

-implicarea elevului în jocuri de rol 

cu tema “Sunt un bun ascultător!” 

alături de colegi şi analiza 

comportamentului acestuia, în 

derularea jocului de rol se are în 

vedere: 

1.comportamentului celui care 

ascultă: 

2.cunoaşterea situaţiilor când este 

necesar să asculţi: 

a)cunoaşterea şi exersarea: 

-când profesorul explică ce cere 

elevilor; 

-când un coleg răspunde la 

întrebarea profesorului în timpul 

lecţiilor; 

-cere informaţii noi dacă nu a 

înţeles; 

Întăriri 

simbolice 
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-modelarea 

comportamentului 

de ascultare şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a-şi 

identifica şi exprima 

ceea ce nu înţelege 

-înţelege ce spune acesta; 

-îşi aşează mâinile pe bancă; 

-îşi orientează corpul spre cel care 

vorbeşte; 

-nu vorbeşte; 

-pune întrebări; 

-urmăreşte cu privirea vorbitorul; 

3.abilitarea elevului în a-şi observa 

comporta-mentul şi discutarea cu 

profesorul despre ce a putut realiza, 

ce nu a putut realiza, ce l-a 

împiedicat în acest sens, ce 

consecinţe a avut pentru sine faptul 

de a nu fi ascultat mesajele; 

-solicitarea elevului în a repeta 

explicaţiile şi indicaţiile profesorului 

de câte ori este posibil. 

3. Dificultăţi în asumarea 

responsabilităţii 

propriilor comportamente 

-blamează pe ceilalţi 

pentru comportamentele 

şi eşecurile sale 

-creşterea capaci-

tăţii de autoanaliză 

şi de a-şi 

conştientiza valoarea 

propriului 

comportament în 

raport cu eşecurile 

obţinute 

-pentru fiecare solicitare să se 

specifice clar ce se aşteaptă de la 

elev din punct de vedere al 

comportamentului; 

-să se discute cu elevul fiecare 

reuşită şi fiecare eşec sub aspectul a 

ceea ce a făcut sau nu a făcut şi ce 

alternative are; 

-să se creeze oportunităţi pentru a 

exersa alternativele. 

Întăriri 

“palpabile” 
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Anexa nr. 1 

FIŞĂ DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI ELEV: P.A.R. cls. a IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA 
COMPORTAME

N-TUL 

CÂND 

ARE 

LOC 

ÎN 

PREZEN

ŢA CUI 

CARE SUNT 

ANTECEDENTE

LE 

COMPORTAME

N-TULUI 

CARE SUNT 

CONSECINŢELE 

COMPORTAMEN

TU-LUI 

07.X.

2021 

loveşte un coleg 

care nu vrea să-i 

dea creionul lui 

ora de 

citire 

profesor 

elevi 

mişcare excesivă; 

îşi părăseşte locul 

motivând că vrea 

să ceară ceva de la 

un coleg (creionul 

lui nu era ascuţit) 

deranjează activitatea 

de învăţare; produce 

neplăcere celor din 

jur 

08.10.

2021 

întrerupe 

activitatea 

spunând că vrea să 

ude florile 

ora de 

matema-

tică 

profesor 

elevi 

se implică foarte 

greu în activitatea 

de învăţare 

nu-şi poate însuşi 

cunoştinţele, nu se 

implică în activitatea 

de învăţare 

09.X.

2021 

înjură şi loveşte un 

coleg care nu vrea 

să-i dea gustarea 

lui 

în pauză 

profesor de 

serviciu 

elevi 

deşi are şi el 

gustare, o vrea şi 

pe al colegului 

nu-şi asumă 

responsabilitatea 

faptelor sale; mustrări 

din partea 

profesorului 

12.X.

2021 

se ridică din bancă 

şi merge să vadă 

ce fac ceilalţi elevi 

ora de 

scriere 

profesor 

elevi 

exces de mişcare 

nu-şi poate însuşii 

citit- scrisul, nu 

rezolvă sarcina de 

învăţare 

13.X.

2021 

foloseşte cuvinte 

şi expresii nedorite 

în relaţiile cu 

ceilalţi elevi 

în pauză 

profesor de 

serviciu 

elevi 

ceilalţi elevi nu  

l-au primit în 

grupul lor; este 

irascibil când nu i 

se dă atenţie 

este marginalizat, 

neacceptat, neintegrat 
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PROGRAM  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Dorolți Gabriel- Școala Gimnazială Corneliu Coposu, Zalău 

Dorolți Ioana- Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr, Zalău 

 

Nume şi prenume: B.A. 

Vârsta: 12 ani  

Şcoala/clasa: Gimnazială G. L./ clasa a VI-a A 

Echipa de lucru: Prof. Dorolți Ioana 

                              Prof. de sprijin: consilierul şcolar H. B. 

       Părinţi: -tatăl: B R 

                  - mama: B A 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

Dificultăţi de învăţare:  - dificultăţi de exprimare orală/ scrisă  

                                        -dificultăți de atenție, de a menține atenția pe perioade mai lungi la activități 

solicitante intelectual 

                                         -motivația: e foarte motivată să participe atât la activitățile școlare, cât și 

extrașcolare 

       - dificultăţi de adaptabilitate moderate 

                                  

Priorităţi pentru perioada: septembrie 2020- iunie 2021 

Competențe generale/ 

specifice 

Conținuturi 

asociate/  Activităţi 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Participarea la 

interacţiuni verbale în 

diverse situaţii de 

comunicare prin 

receptarea şi producerea 

textului oral 

- Parafrazarea, pe baza 

informaţiilor explicite şi 

implicite, a unor pasaje 

din diverse tipuri de texte 

orale narative, 

monologate şi dialogate 

- Adecvarea comunicării 

nonverbale şi 

paraverbalela o situaţie 

dată, evidențiind ideile și 

atitudinile, în situaţii de 

-exerciții de 

ascultare activă, 

punând întrebări 

referitoare la o 

idee/o informație 

din textul audiat; 

-transformarea unei 

secvențe 

monologate într-o 

secvență dialogată 

şi invers; 

-audierea de 

texte/mesaje; 

-  relatarea de 

întâmplări, folosind 

mima, pantomima; 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

Activitate 

frontală 

Conversația 

Explicația 

Activitate pe 

grupe 

Munca 

independentă 

Planțe,fișe, 

manual 

Pe tot 

parcursul 

anului  

şcolar  

 

Reușește să 

înțeleagă 

semnificația 

unor mesaje 

orale cu 

sprijinul 

profesorului  

Aprecieri , 

evidenţieri 

în faţa 

colectivului. 
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comunicare faţă-în-faţă 

sau mediată 

 

-jocuri de rol cu 

folosirea dialogului 

pe diverse teme de 

interes; 

 

Receptarea textului scris 

de diverse tipuri 

- Identificarea ideilor 

principale și secundare 

prin punerea în relaţie a 

diverselor părţi ale 

textului 

- Prezentarea unor 

răspunsuri personale, 

creative şi critice pe 

marginea unor texte de 

diverse tipuri 

 

- alcătuirea planului 

dezvoltat de idei  

-utilizarea unor 

mesaje sau a unor 

enunţuri  

-descrierea unui 

personaj,  

- relatarea unor 

întâmplări 

personale, sau 

povestirea 

subiectului unei 

opere epice ţinând 

seama de 

momentele 

subiectului/etapele 

acţiunii; 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

Pe tot 

parcursul 

anului  

şcolar  

 

Reușește să 

producă 

mesaje scrise, 

dacă 

profesorul îl 

îndrumă 

Aprecieri , 

evidenţieri 

în faţa 

colectivului. 

Redactarea textului scris 

de diverse tipuri 

- Redactarea unui text, 

pe un subiect la alegere, 

având în vedere etapele 

procesului de scriere și 

structurile specifice, 

pentru a comunica idei și 

informații sau pentru a 

relata experiențe trăite 

sau imaginate 

- Adecvarea textului 

scris la situația și scopul 

de comunicare 

 

- scrierea unui text 

cu început/cu 

sfârșit dat, 

integrând secvențe 

narative în texte 

dialogate sau 

secvențe 

descriptive în texte 

narative; 

-elaborarea unei 

pagini de jurnal 

prin respectarea 

convențiilor acestui 

tip de discurs; 

-redactarea unor 

compuneri narative 

și descriptive, pe 

diverse teme; 

- exerciții de 

concepere/realizare 

 

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

Activitate 

frontala 

Conversația 

Explicația 

Activitate pe 

grupe 

Munca 

independentă 

Planșe,fișe, 

manual 

Pe tot 

parcursul 

anului  

şcolar  

 

Reușește să 

redactezetexte 

pe subiecte la 

alegere,  dacă 

profesorul îl 

îndrumă 

Aprecieri , 

evidenţieri 

în faţa 

colectivului. 
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a unui afiș pe o 

temă dată; 

 

Utilizarea corectă, 

adecvată şi eficientă a 

limbii în procesul 

comunicării orale și 

scrise 

- Utilizarea structurilor 

sintactice şi morfologice 

de bază ale limbii 

române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea 

corectă şi precisă a 

intenţiilor comunicative 

- Valorificarea 

achiziţiilor fonetice de 

bază, în realizarea 

propriei pronunţii şi 

scrieri şi pentru 

evaluarea pronunţiei şi 

scrierii celorlalţi, prin 

raportarea la normă, cu 

scopul corectării erorilor 

în comunicare 

- Redactarea unor texte 

valorificând gândirea 

logică şi competenţa 

lingvistică, în procesul 

de învăţare pe tot 

parcursul vieţii 

 

- analiza unor 

enunţuri greşite şi 

corectarea acestora 

în funcţie de 

normele limbii 

actuale, în exerciții 

fonetice diverse; 

- exerciții care să 

necesite utilizarea 

dicționarelor 

ortoepice. 

- redactarea unor 

texte cu respectarea 

normei gramaticale 

în vigoare. 

. 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

Activitate 

frontală 

Conversația 

Explicația 

Activitate pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munca 

independentă 

Planșe, 

fișe, 

manual 
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Manifestarea unui 

comportament empatic 

cultural şi intercultural 

- Investigarea unor 

obiceiuri și tradiții ale 

comunității în care 

trăiește și ale unor 

comunități aparținând 

altor etnii 

- Analiza unor tipare 

privitoare la cultura 

proprie și la cultura altor 

popoare 

 

- discuții despre 

diferențele 

culturale ale 

comunității proprii 

și ale altor 

comunități etnice  

- prezentări ale 

specificului local în 

spațiul tradițiilor 

românești; 

-proiect de 

prezentare a 

sărbătorilor 

esențiale (de iarnă 

și de primăvară), 

așa cum se 

manifestă la diferite 

popoare. 

 

 Pe tot 

parcursul 

anului  

şcolar  

 

 Aprecieri , 

evidenţieri 

în faţa 

colectivului. 

 

Evaluarea periodică :  semestrial / anual  

Obiective realizate: 

• utilizarea noțiunilor specifice domeniului 

• susţinerea unei conversaţii  

• prezentarea unor lucrări / materiale / activităţi realizate individual sau în echipă; 

• formularea de argumente sau contraargumente într-o discuţie; 

• producerea de mesaje scrise și orale 

• ascultarea şi reproducerea corectă a unor  comunicări ; 

• înţelegerea sensului cuvintelor în funcţie de context ; 

• formularea oraă a unor  propoziţii  complexe; 

• povestirea dupa o imagine sau text cu/ fara sprijinul profesorului;  

• utilizarea unor formule corecte de exprimare orală ; 

• participarea la jocuri de rol  pe teme cunoscute din viaţa reală ; 

• participarea  verbal şi / sau nonverbal la simularea unor diverse situaţii de comunicare ; 

 

Dificultăţi întâmpinate : menţinerea gradului de concentrare şi a ritmului de executare a sarcinilor, 

independenţă relativ redusă , autonomie personală moderată                                         

Metode cu impact pozitiv :  recompensarea  socială,  întărirea pozitivă , modelarea 

comportamentală , explicaţia , demostraţia                                                   

Revizuirea PIP ( în funcţie de rezultatele evaluărilor)-/ semestrial şi  la sfârşitul anului şcolar 

Recomandări particulare :  continuarea lucrului diferenţiat/ individualizat 
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Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program  

-Comunică periodic cu  profesorul de limba română 

       -Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale.  

În urma evaluării rezultatelor obținute după derularea programului de intervenție pe o perioada de  9 

luni, s-a constatat că elevul reacționează pozitiv la activitățile desfășurate,  dar întâmpină greutăți  de 

concentrare și oboseală în timpul activității și  după. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Prof. Înv. Primar Han Geta 

Școala Gimnazială Nr.1 Limanu 

DATE GENERALE 

Numele și prenumele:   P. M. 

Locul și data nașterii:   12.X.2014 

Domiciliul: jud. Constanța  

Vărsta: 7 ani 

Unitatea de învățămănt:  Școala Gimnazială Nr.1 Limanu 

Clasa: Pregătitoare 

DATE FAMILIALE: 

 

• Numele şi prenumele părinţilor 

tata  P.I. 

mama  P.A. 

• Ocupaţia părinţilor 

tata - decedat 

mama - femeie de serviciu în cadrul unui supermarket 

• Bugetul familiei:redus – circa 1600 lei și alocațiile copiilor 

• Structura familiei : monoparentală, tatăl este decedat; 

• Componenţa familiei: două surori mai mari de 14 și 16 ani 

• Relaţii familiale : distante din cauza timpului redus petrecut cu mama 

DATE DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE 

• Naştere : normal 

• Sarcina : fără probleme  

• Dezvoltare fizică :  bună  

• Tipul de deficiență: tulburari de limbaj cu deficit atenţional grav 

DATE PRIVIND DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII 

• Percepţie:lacunară 

• Atenţie: instabilă, se concentrează mai greu în activitate 

• Memorie: predominant mecanică şi de scurtă durată; viteza de memorare lentă;  întipărirea 

slabă, durata păstrării scurtă. 

• Gândirea: concret- intuitivă, nu face abstractizări. 

• Limbaj şi comunicare: volum vocabular - sărac 

• Tip de comunicare: verbală, mimico-gesticulară 

• Semantica: înţelege informaţia verbală în ritm lent după multe repetări 

• Structura gramaticală: construieşte propoziţii scurte, acordul gramatical nu este format 

• Imaginaţie: săracă, îndreptată spre lumea desenelor animate  
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• Afectivitate: emotivitate - instabil, imatur emoţional; reacţii emotive cu caracter exploziv 

(ţipete, plâns, aruncarea jucăriilor) 

• Psihomotricitate: coordonare motrică general - bună 

• Temperament :coleric 

• Mobilitate: lentă 

• Stabilitatea conduitei, echilibru: instabil 

• Intensitatea reacţiei: oscilantă (când intensă, când rapidă) 

• Rezistenţă la dificultăţi: oboseşte uşor, se plictiseşte repede 

• Trăsături de caracter în devenire: neîncredere în sine, timiditate, nehotărâre, nesiguranţă, 

egoism; 

• Aptitudini: inteligenţă corporal-kinestezică, aptitudini pentru activităţile practice, educaţie 

fizică 

• Creativitate: în activităţile practice 

➢ Relaţiile în grupul de preşcolari: 

În colectiv este sociabil, are o fire deschisă dar de cele mai multe ori el este cel care provoacă 

neînţelegeri şi conflicte. Este impulsive atunci când copiii nu-i dau dreptate sau nu-l ascultă. 

➢ Stilul de învăţare: 

Greoi, datorită faptului că nu se poate concentra mult timp şi se plictiseşte repede. 

Preferă activităţile practice şi activitățile motrice. Este dezinteresat de celelalte activităţi din 

clasă, are un stil de muncă încet, se plictiseşte uşor, nu rezistă la efort intelectual susţinut. 

Stil de muncă :sub supravegherea învățătoarei se mobilizează foarte greu în activități. 

DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
 

ARII CURRICULARE DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE LIMBAJ SCRIS: 

- scrie dezordonat, în ritm lent,  cu greşeli şi la transcriere, 

dar mai cu seamă după dictare;  

- nu respectă regulile ortografice, nu transcrie toate 

cuvintele din text sau nu respectă ordinea lor,  nu 

cunoaşte bine grupurile de litere;  

- nu respectă regulile de aşezare a textului în pagină, când 

lucrează mai rapid scrie  aproape indescifrabil; 

 

LIMBAJ ORAL: 

- cunoaşte toate literele şi citeşte corect, dar greoi uneori 

datorită deficienţelor de limbaj (pararotacism, tahilalie, si 

aloree). 

- Cunoaşte semnele de punctuaţie,  dar nu le scrie în 

dictări,  

- identifică cu dificultate unele cuvintele cu sens 

asemanator sau opus; 
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DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE: Comunicare în limba romană  

NUMELE CADRULUI DIDACTIC: HAN GETA 

DATA ELABORĂRII P.I.P.: octombrie 2020 

DATA REVIZUIRII P.I.P.: 

DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE : anul școlar 2020-2021 

1.OBIECTIVELE  

➢ Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

➢ Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la actvități; 

• Dezvoltarea capacităţii de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

 

25. SCOPUL: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele școlarului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice;  

3. PLANIFICAREA INTERVENŢIEI 

a) La nivelului elevului 

b) La nivelul cadrelor didactice: curs organizat de CCD CT  

c) La nivelul clasei: acordare de sprijin de către colegul de bancă sau alți colegi în timpul 

activităților 

d) La nivelul familiei: recomandări pentru supravegherea pregătirii lecţiilor, relaţionarea cu 

şcoala prin participare la consultaţii cu părinţii, şedinţe şi efectuarea de vizite la domiciliul 

elevului. 

4. INSTRUMENTE DE EVALUARE 

a) Probe şi teste psihologice: Desenul familiei, Completarea lacunelor, Repetarea de numere, 

Contrarii fără obiecte şi imagini, Denumire de culori, Cunoaşterea sensului verbelor. 

Aprecieri directe: citirea unui text cunoscut şi al unuia nou, dictări de litere, silabe, cuvinte, 

propoziţii, formare de propoziţii, povestire a unor întâmplări de viaţă sau a unor povestiri 

scurte 

b) Analiza produselor activităţii: caiete de clasă, de teme, desene, fise de lucru 
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c) Analiza documentelor şcolare 

d) Discuţie cu profesorul de sprijin şi părinţii (mama). 

5. METODE ŞI INSTRUMENTE DE APLICARE: 

- conversaţia, explicaţia, demonstraţia, metodele gândirii critice, aplicaţiile practice, exerciţiile, 

fişele de lucru adaptate, activităţile individualizate, beţisoarele, creioanele, jocul de rol, etc. 

6. PLANIFICAREA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE 

Domeniul de intervenţie: Limbă și comunicare 

Școlarul nu pronunţă corect cuvintele și are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească textele auzite în cadrul 

activităților ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de 

organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu 

trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris. 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT 

12. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

13. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

14. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajuluiscris (citirea / lectura) 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- să citească după imagini; 

- să înțeleagă semnificația global a mesajului oral; 

- să sesizeze intuitive corectitudinea unei propozișii ascultate; 

-să distingă cuvintele dintr-o propoziție dată, silabele dintr-un cuvânt; 

- să formuleze clar și correct enunțuri verbale potrivite unor situații date; 

- să integreze cuvintele noi în enunțuri; 

- să identifice semen grafice și desene care transmit mesaje; 

- să sesizeze legătura dintre enunțuri și imaginile care le însoțesc; 

- să desprindă semnificația global a unui text; 

  ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

- Exerciții de delimitare a cuvintelor în enunțuri; 

- Exerciții de stabilire a poziției unui cuvânt într-o propoziție; 

- Jocuri de identificare a poziției silabelor în cuvânt; 

- Exerciții de distingere a sunetului inițial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt; 

- Identificarea cuvintelor ce conțin sunetul învăţat și despărțirea lor în silabe; 

- Jocuri de punere în corespondență a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare; 

- Exercitii de desparțire a cuvintelor în silabe; 

- Exerciţii de trasare a elementelor grafice; 

- Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte și comode pentru scris; 

- Exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare, care să faciliteze scrierea literelor și 

scriere în duct continuu. 
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CRITERII MINIMALE PENTRU EVALUAREA PROGRESULUI 

- înţelege semnificaţia globală a unui text scurt, după ascultarea repetată a acestuia sau după 

lămuriri suplimentare; 

- formulează răspunsuri la întrebările puse, uneori cu imprecizii, corectate la solicitarea 

învățătoarei; 

- distinge şi delimitează cuvintele în propoziţii de două cuvinte, rostite clar de învățătoare; 

- distinge, după auz, silabele şi sunetele, dintr-un cuvânt dat, de 1-2 silabe; 

- pronunţă corect, cuvântul integral şi pe silabe, cu imprecizii corectate cu sprijinul învățătoarei; 

- citeşte imagini fluent şi corect, folosind enunţuri  clare; 

- construieşte  propoziţii formate din 2-3 cuvinte, cu mici abateri corectate la intervenţia 

învățătoarei. 

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE 

- Evaluare orală și scrisă; 

- Aprecieri stimulative; 

- Evaluare cu mai multe reveniri; 

- Evaluări curente formative; 

- Fișe de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

➢ ,,Educator specializat” – suport de curs; Centrul de consultanță și studii europene; 

➢ ,, Psihopedagogia elevilor cu dificultăți de învățare”, suport de curs; 

➢ ,, Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română” – clasa pregătitoare, clasa 

I și clasa a II- a; nr. 3418/19.03.2013, București, 2013; 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 
                                                                                      Șortan   Crina 

                                                                                      Școala Gimnazială ,,Gh. Lazăr,, Zalău 

 

Numele: C.D. 

Clasa : a VI-a, an şcolar 2010-2011 

Nivelul de dezvoltare:  

• Q.I.: 70 ( pe baza testărilor efectuate) 

• Dezv. somatică : sub media nivelului vârstei cronologice 

• Motricitate: deficitara 

• Comunicarea: vocabular sărac, fără tulburări de vorbire, manifestă disgrafie şi dislexie, multe 

greşeli de exprimare ( dezacorduri) 

• Percepţia : diferenţiază greu formele geometrice, are formate noţiuni elementare temporale 

(denumeşte momentele zilei, diferenţiază anotimpurile, încurcă lunile anului) 

• Atenţia: instabilă, capacitate de concentrare de scurtă durată 10-15 minute 

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

• Gândirea: concret-intuitivă, lacunară, manifestă stereotipie şi rigiditate, incapabilă de analiză 

şi sinteză 

• Capacitate de învăţare: redusă 

• Afectivitate şi voinţă: manifestă instabilitate afectivă, caută să fie în centrul atenţiei 

învăţătoarei, voinţă slabă (abandonează cu uşurinţă sarcinile de lucru), frecvent îşi agresează 

colegii încercând să se impună prin agresivitate 

• Scris-cititul : cunoaşte toate literele şi reuşeşte să scrie şi să citească corect doar dacă scrie şi 

citeşte pe silabe, cunoaşte semnele de punctuaţie dar nu le scrie în dictări, greşeşte în scrierea 

ortogramelor 

• Noţiuni matematice : numără fără ajutor în ordine crescătoare din 1 în 1, descrescător sau cu 

pas mai mare de numărare doar cu sprijin direct, greşeşte frecvent la calcule datorită 

neatenţiei, rezolvă doar probleme simple iar la cele compuse are nevoie de sprijin direct.  

• Conduita : se manifestă agresiv faţă de colegi ,uneori minte şi fură, deranjează frecvent orele 

,manifestând irascibilitate ,este nerăbdător,. 

• Socializarea: mare parte din colegi îl evită ,unii, pentru că nu le place un astfel de prieten. 

alţii din frică  Convingerea lui este ca agresivitatea este normală atât timp cât ceilalţi „o 

merită ,,  Preferă  compania elevilor mai mari . 
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       Implicarea familiei în procesul de formare şi dezvoltare al acestui copil este minimă.; tata 

motivează  programul de la serviciu  care le ocupă mare parte din timp şi nu au când să lucreze sau 

să „povestească” cu D.  În perioada scolaritatii mici  progresele lui au fost mici. Atunci când părinții 

reușesc să ajungă la școală ,de fiecare dată , promit susţinerea copilului, în vederea îmbunătăţirii 

performanţelor sale, însă totul rămâne la promisiuni. 

        În vederea stabilirii obiectivelor educaţionale, pe baza cărora să se întocmească PIP s-au evaluat 

dificultăţile pe care le avea la începutul anului şcolar , astfel: 

1. în domeniul socializării: nu ştie să stabilească relaţii de prietenie cu colegii de clasă pe care 

deseori îi agresează,uneori minte şi fură 

2. în domeniul achiziţiilor şcolare: prezintă dislexie şi disgrafie deşi cunoaşte toate literele 

(cauza principală fiind lipsa de exerciţiu), manifestă neatenţie în rezolvarea exerciţiilor şi 

dificultăţi în rezolvarea problemelor  matematice, numără doar cu ajutor descrescător, 

dificultăţi în scrierea numerelor care au mai mult de 4 ordine 

 

            Scopul activităţilor complexe desfăşurate   constă în înlăturarea şi diminuarea dificultăţilor 

determinate de deficienţele  pe care le are, urmărind realizarea unei pregătiri şcolare şi unei 

socializări la nivelul maxim al potenţialului său. 

             Pentru prima etapă a PIP (septembrie –decembrie ), s-au stabilit următoarele obiective: 

Domeniul : Socializare 

Nr 

crt 

Obiective educaţionale Cine contibuie la realizarea 

lor 

1. să stabilească relaţii de prietenie cu colegii de clasă, 

precum şi  înlăturarea  comportamentelor agresive 

Învăţătoarea 

Profesorul de 

sprijin/consilierul școlar 

Părinţii  

2.  Să respecte persoanele cu care relaţionează Învăţătoarea 

Profesorul de sprijin 

Părinţii 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3474 
 

Domeniul : Achiziţii şcolare 

Nr  

crt 

Obiective educaţionale Cine contribuie la realizare 

lor 

1.  Să scrie corect şi într-un ritm mai rapid cuvinte si 

propoziţii 

Învăţătoarea 

Profesorul de sprijin 

2. Să citească cursiv cuvinte şi propoziţii date izolat sau 

cuprinse în texte scurte 

Învăţătoarea 

Profesorul de sprijin 

3.  Să efectueze corect adunări şi scăderi până la 1000 fără 

trecere peste ordin(cu material intuitiv) şi cu trecere 

peste ordin ,cu sprijin direct. 

Învăţătoarea 

Profesorul de sprijin 

4.  Să rezolve corect probleme simple şi compuse  pe baza  

planului de rezolvare al acestora ( cu material intuitiv) 

Învăţătoarea 

Profesoara de sprijin 

 

Strategii de intervenţie şi învăţare:  

De două ori pe săptămână profesorii împreună cu profesorul de sprijin vor lucra cu elevul  în 

scopul atingerii  obiectivelor propuse. Astfel se vor aplica : dictări, transcrieri, copieri, exerciţii 

diverse de scriere, exerciţii de citire de: cuvinte, propoziţii şi texte scurte.  

Pentru partea de matematică se vor efectua adunări şi scăderi folosind material concret până când  

se va descurca singur în rezolvarea exerciţiilor de acest fel. Problemele simple şi compuse ce se vor 

rezolva vor avea suport intuitiv. 

Cu rabdare i se va explica băiatului, ori de câte ori este nevoie, ce are de făcut. Se va avea 

permanent în vedere sporirea motivaţiei acestuia pentru învăţare prin încurajări şi laude. 

În ceea ce priveşte socializarea se vor aplica metode ca : joc de rol, metode de autocunoaştere şi 

intercunoaştere, dezbateri astfel încât să elevul să înţeleagă care sunt „secretele” unei bune relaţionări 

cu cei din jur şi că în mare parte de el depinde comportamentul colegilor în ceea ce îl priveşte. 

Se va încerca implicarea mai activă a părinţilor în programul de intervenţie prin conştientizarea 

acestora faţă de beneficiile pe care le poate câştiga copilul lor.  
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZATĂ 

Prof. Mariana Blavenstein 

Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare  

 

Numele  şi prenumele :  K.B.C. 

Clasa : a IVa  

Anul şcolar :  

Diagnostic : sindrom dislexico – disgrafic 

Comportament cognitiv: 

- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, tulburări 

semantice accentuate dificultăţi de analiză şi sinteză fonematică ; 

- matematică: dificultăţi de efectuare a operaţiilor de adunare cu trecere peste ordin. 

Autonomie personală şi socială : 

- aria de autoservire: schema corporală este realizată, deprinderi de igienă personală şi de 

păstrare a sănătăţii sunt dezvoltate ; 

- aria de socializare: conduite şi atitudini dominate de infantilism afectiv şi stări de 

afectivitate contradictorii, posibilităţi bune pentru dezvoltarea atitudinilor de relaţionare; 

Psihomotricitatea : dificultăţi de orientare, organizare şi structurare spaţială şi temporală. 

Instrumente folosite în evaluare: testul de motricitate generală Ozeretski, Matricile Progresive 

Raven Color, probe pentru cunoaşterea vârstei psihologice a limbajului, probe curriculare, 

chestionare pentru familie, convorbire individuală şi în grup, obesrvaţia spontană şi dirijată. 

Diagnostic psihologic: - întârziere în apariţia şi dezvoltarea limbajului, stări de discordanţă 

afectiv- relaţională 

                                     -psihopedagogic: prezintă nevoia de afecţiune, de intregrare, de modele 

socio-umane şi de sprijin permanent din partea celorlalţi. 

                                     -pedagogic: adaptare inferioară la cerinţele programelor scolare. 

Capacităţi-competente-abilităţi-lacune-nevoi: capacităţi relativ bune de învăţare 

comportamentală prin imitaţie, ---- posibilitati de comunicare orală, gestuală, expresivă;  

- identifică cu uşurinţa situaţiile sociale care pot să-i aducă beneficii; 

- toleranţă scăzută la frustrare; 

- nevoie de identificare; 

- nonconformism; 

- relaţionare încordată, carenţe afective şi lipsa unor repere morale; 

- nevoie de valorizare şi recunoaştere socială; 

- slaba coordonare psihomotrica. 

Domeniul de intervenţie :comunicare / limbaj 

Scopul :efectuarea unor exerciţii accesibile şi în ritm propriu în cadrul orelor de terapie a 

tulburărilor de limbaj pentru îmbogăţirea limbajului, dezvoltarea abilităţilor lexico-

grafice.   

Declanşarea actvităţii : oct. 2019 

Durata programului :anul şcolar 2019- 2020 
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ARIA DE 

INTERVENŢIE 

Activităţi propuse 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONALE 

Elevul va fi capabil : 

RESURSE ŞI 

MIJLOACE DE 

REALIZARE 

         AFECTIV 

 

MOTIVAŢIONAL 

 

- să îşi stăpânească pornirile de a trece 

repede la acţiune, fără a asculta ce i se 

spune; 

- să respecte cerinţele activităţii din 

cabinet; 

- să interacţioneze pozitiv cu colegii şi 

profesorii. 

- întărirea pozitivă (lauda, 

încurajarea permanentă); 

- convingerea în a accepta sarcina; 

 

 

 

 

LIMBAJ ŞI 

COMUNICARE 

Etapa literei (sunt vizate planurile 

fonetico-auditiv şi grafo-fonetic) 

-să recunoască şi să identifice 

grafemele fie individual, fie în grupuri; 

 

Etapa silabei 

-să recunoască fonemul în grafemul 

din fişă; 

-să înţeleagă semnificaţia structurii 

silabice; 

 

Etapa cuvântului 

-să descompună cuvântul în silabe; 

- să compună silabele în cuvânt; 

- să recunoscă şi să reproducă 

cuvântul; 

- exerciţii specifice de analiză 

grafică, de asociere a literei, de 

citire si scriere a literei precedată 

de o vocală; exerciţii de numire a 

literei într-un cuvânt; exerciţii de 

găsire a literei în cuvinte date; 

indicarea poziţiei literei în cuvânt; 

- găseşte litera cerută în cuvinte 

date; 

- fişe de lucru, exerciţii de 

compunere şi descompunere a 

silabelor şi de recunoaştere a 

fiecărei componente; 

- exerciţii cu silabe directe şi 

inverse (consoană + vocală); 

- exerciţii de citire; 
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- să citească cuvântul; 

 

- să înţeleagă sensul cuvintelor; 

 

Etapa propoziţiei 

- să recunoască cuvintele care 

alcătuiesc propoziţia; 

- să compună şi să descompună 

propoziţii în cuvinte; 

- întelegerea sensului cuvintelor; 

Etapa textelor mici 

- să recunoască propoziţiile dintr-un 

text; 

- să identifice semnificaţia unui text; 

- să citească in ritm propriu un text 

nou de mică intindere; 

- să desprindă informaţii din textul 

citit; 

- să utilizeze sensul cuvintelor noi in 

enunturi proprii. 

 

- exerciţii de recunoaştere şi 

reproducere a cuvîntului, exerciţii 

de analiză şi sinteză fonematică a 

cuvintelor, exerciţii de copiere şi 

dictare de cuvinte, exerciţii de 

despărţire în silabe; 

- exerciţii structurate cu partea 

iniţială sau finală a cuvântului 

constantă; 

- găseşte şi citeşte cuvintele în 

text; 

- explicatia; 

- exerciţii de recunoaşterea a 

numărului de cuvinte din 

propoziţii; 

- exerciţii de formulare a unor 

propoziţii pornind de la un cuvânt 

dat; 

- exerciţii de citire; 

- explicaţia 
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În cadrul terapiei dislexiei-disgrafiei se au în vedere obiectivele comune, precum: 

- recunoaşterea direcţiei în grafie şi lexie; 

- identificarea ordinii cronologice şi spaţiale; 

- identificarea fonemelor şi grafemelor în ordine alfabetică şi aleatorie; 

- identificarea fonemelor şi grafemelor în cadrul unui amsamblu structurat; 

- abilitatea de a identifica fonemele şi grafemele; 

- abilitatea de ordonare a grafemelor şi fonemelor; 

- abilitatea de memorare lexică şi grafică.
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Colegiul National Nicolae Grigorescu - Campina 

                           prof. învățământ primar,  Dușa Mihaela 

 

 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

 

Numele elevei: V.S. A. 

Data naşterii: X.X.2009 

Clasa: I  

Domiciliul: Câmpina, județul Prahova 

Psihodiagnostic - Tipul de deficienţă: Dislexie / Disgrafie 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: răcește foarte des  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia ei, având în componenţa sa: mama, 

tata şi o un frate mai mare cu 7 ani. Familia are condiții foarte bune. Doar mama  acordă atenţie privind 

activitatea şcolară. 

 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Profesor logoped : I. S. Elena 

Numele cadrului didactic: prof.înv.primar:  Dușa Mihaela 

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2017. – 8 iunie 2018 

Data revizuirii P.I.P.: 8 februarie 2018 

 

3. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

 

4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Dezvoltarea exprimării scrise/orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 
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5. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevei; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

a cuvintelor;  

 

6. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

 

PROFESOR LOGOPED: 

• Stimulează eleva in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuala; 

• Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale. 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exercitii de 

relaxare, pentru concentrarea 

atentiei si dezvoltarea 

memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercitiul de relaxare 

- planse 

- fise de lucru 

- jocuri de constructie 

- plastilina 

- carti 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atentiei vizuale, a analizei 

auditive si imbogatirea 

vocabularului; 

- exercitii de gimnastica respiratorie, 

linguala; 

- exercitii pentru formarea priceperilor 

si deprinderilor de pronuntie corecta a 

silabelor si cuvintelor; 

- exercitii de formulare a unor propozitii 

simple cu sunetul corectat in diferite 

pozitii; 

- povestiri dupa imagini, planse; 

- demonstratia; 

- planse 

- fise de lucru 

- jocuri 

- carti 

- stapanirea si motivarea 

personala prin gestionarea 

adecvata a trairilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exercitii de autocunoastere; 

- exercitii pentru cresterea stimei de sine 

si a increderii in fortele proprii; 

- exercitii pentru managementul 

emotiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, incurajerea; 

-fise de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea si formarea unor 

deprinderi eficiente de studiu; 

- efectuarea temelor si invatarea pentru 

oferirea unui model de lucru; 

-carti, caiete; 
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- efectuarea temelor la cabinet 

cand este posibil;  

- explicatia; 

- exercitiul 

-fise de lucru si 

cartonase 

 

- organizarea locului de 

invatare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- incurajarea 

 

- sprijinirea copilului in 

parcurgerea materiei in ritm 

propriu si ajutor la cererea 

doamnei invatatoare; 

- tratarea diferentiata; 

- relatie empatica invatator-elev, 

consilier-elev; 

- activitati ajutatoare 

-planse 

-jocuri 

-casete 

-carti 

- construirea unui orar si 

respecterea lui astfel incat 

elevul sa isi faca temele, 

oferirea de recompense de 

catre familie; 

- convorbirea; 

- exercitiul 

-cartonase cu sarcini 

expuse in camera 

- masuri unitare de sustinere a 

copilului de catre familie; 

 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fete 

vesele 

• Frecventa activitatilor programului terapeutic este de o sedinta pe saptamana (45-50 de 

minute). 

ÎNVĂŢĂTOR/ PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: limba română 

 

  Eleva pronunţă corect aproape toate cuvintele, dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale 

sunt foarte scurte, chiar formate dintr-un singur cuvânt. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă 

ori întâmplări din viaţa personală. Este foarte emotiva, ezită să iasă la tabla, vorbște foarte puțin și nu 

se joacă cu ceilalți copii. Scrie destul de frumos, dar foarte mare, față de liniatura caietului. Reușeste 

sa scrie corect doar cuvinte monosilabice și cu greu cele din 2 silabe. La cuvintele din trei silabe, nu 

scrie toate literele sau le inverseaza. Desparte cu greu și cu ajutor un cuvânt în silabe, dar nu mai 

reușește să-l scrie. 

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 
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15. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în textul 

tipărit şi în textul 

de mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

-exercitii de delimitare a 

cuvintelor in enunturi; 

-exercitii de stabilire a 

pozitiei unui cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor in 

cuvant; 

-exercitii de distingere a 

sunetului initial, final sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvant; 

-identificarea cuvintelor 

ce contin sunetul învăţat si 

despartirea lor in silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui 

cuvant auzit cu imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitii de despartire a 

cuvintelor in silabe; 

- exerciţii de trasare a 

elementelor grafice; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte si comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a unor 

elemente grafice 

pregătitoare, care sa 

faciliteze scrierea literelor 

si scriere în duct continuu; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor si propoziţiilor; 

 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

de învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; citeşte 

în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite 

diin 3-4 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

sau repetări, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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18. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor si a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de încadrare 

corecta în pagina a textului 

(data, alineat); 

- exerciţii de apreciere 

corecta a spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de cuvinte si 

propoziţii; 

 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când 

întâlneşte cuvinte 

care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri 

de litere etc.; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 3-4 

cuvinte, cu mici 

abateri de la regulile 

grafice, ortografice 

şi de punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, 

cu unele omosiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de 

la normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a semnelor 

de punctuaţie; 
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Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• antrenarea elevei în activităţi plăcute pentru a o stimula; 

• antrenarea elevei în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă ; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Profesor psihopedagog Ioana Ciurea 

Liceul Special ,,Moldova” Tg. Frumos                                                                                                                                                  

 

Numele şi prenumele:    C. I. C.     

Data şi locul naşterii:   X.X.2008 

Şcoala/Instituţia:  Liceul Special ,,Moldova”765R,25 Tg. Frumos 

Echipa de lucru:  

Profesor psihopedagog – Ioana Ciurea 

Profesor educator – M. S. 

Profesor preparator – I. S. 

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe): deficienţă 

senzorială de vedere (diagnostic oftalmologic - afakie operatorie, nistagmus congenital pendular, 

cataractă congenitală, grad GRAV NAP), retard psihic (întârziere mentală medie), Sindrom organic 

cerebral cu manifestări cognitive și discomportamentale (VM 3 ani), deficit de atenţie, capacitate 

redusă de efort voluntar. 

Priorităţi pentru perioada: septembrie – decembrie 2020 

➢ Stimularea şi dezvoltarea proceselor gândirii, memoriei, imaginaţiei, atenţiei, limbajului; 

➢ Înţelegerea semnificaţiei mesajelor, structurarea şi dezvoltarea limbajului, dezvoltarea 

vocabularului; 

➢ Educarea atenţiei, dezvoltarea abilităţii de scriere, de operare cu conceptul de număr; 

➢ Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitelor de 

orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul ambiant; 

➢ Formarea capacităţilor de rezolvare de sarcini; 

➢ Coordonare motrică generală, motricitate fină, coordonare oculo-motorie; 

➢ Orientare spaţio-temporală, operarea cu structurile perceptiv-motrice de formă, mărime, 

culoare, etc. 

Structura programului de intervenţie: 

Competențe Conţinuturi 
Metode şi 

mijloace de realizare 

Perioada de 

intervenţie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

intrumente de 

evaluare 

DISCIPLINA: TERAPII SPECIFICE ŞI DE COMPENSARE  

- să formuleze 

răspunsuri la 

întrebările ce 

vizează 

informaţii 

esenţiale sau de 

detaliu ce se 

desprind dintr-

un mesaj audiat 

,,În vizită”; 

,,Cu prietenii 

la joacă”; „La 

magazin”; 

„Capra şi 

iezii”; 

„Scufiţa roşie 

şi lupul”; 

„Alba ca 

Exerciţii-joc de 

simulare a unor situaţii 

de comunicare 

familiare, de audiere a 

unor mesaje 

Exerciţii-joc de 

alcătuire  propoziţii. 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

Comunicarea eficientă 

în diferite situaţii 

sociale 

 

Probe practice 
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zăpada şi 

piticii”; 

„Hansel cu 

Gretel” 

- să utilizeze 

numeraţia în 

concentrul 0-

50 

- să efectueze 

calcule 

matematice în 

concentrul 0-

20  

,,Să numărăm 

merele”; „Ce 

număr 

lipseşte?”; 

,,Eroul 

matematician

” 

,,Calculăm şi 

ne jucăm” 

Exerciţii-joc de 

numărare în ordine 

crescătoare şi 

descrescătoare, 

exerciţii-joc de 

comparare a 

numerelor naturale, 

exerciţii de scriere a 

numerelor, exerciţii de 

adunare şi scădere în 

concentrul 0-20, jocuri 

didactice. 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

Scrierea numerelor 

fără ajutorul 

profesorului 

Adunarea și scăderea 

îm concentrul 0 – 10  

Evaluare 

formativă 

Fişe de lucru 

- să asculte un 

mesaj scurt 

 

,,Cuvânte 

noi”, ,,Jocul 

cuvintelor”, 

,,Povestea 

zilei”, ,,Eroul 

poveştii” 

 

Exerciţii de educare a 

atenţiei auditive, 

ascultarea unor poveşti 

scurte/de durată 

variată, exerciţii de 

identificare a 

personajelor şi 

acţiunilor din 

povestirile audiate. 

Întărirea pozitivă:  

lauda, încurajarea 

permanentă. 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

 

Folosirea cuvintelor 

noi în vocabularul 

activ 

Observaţia 

sistematică  

 

- să recunoască 

caracteristicile  

obiectelor/lucr

uri-lor din 

mediul familiar 

(formă, 

culoare, 

mărime, 

calitatea 

materialelor) 

,,Ce formă ai 

primit?” 

„Jocul 

figurilor 

geometrice” 

,,Copie 

formele” 

,,Curcubeul 

culorilor” 

,,Care este cel 

mai mare” 

„Spune cum 

sunt?” 

Exerciţii-joc de 

identificare/ 

recunoaştere a 

formelor plane 

(rotund, oval, pătrat, 

triunghi, dreptunghi), 

a culorilor (roşu, 

albastru, galben, 

verde, alb, negru, 

portocaliu), a 

mărimilor şi 

grosimilor obiectelor 

(mici, mari, mijlocii, 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

Recunoaşterea a cel 

puţin trei forme din 

cinci 

Identificarea a cel 

puţin cinci culori din 

şapte 

Clasificarea  

obiectelor pe mărimi 

 

Observaţia 

spontană şi 

dirijată 

Probe practice 
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groase, subţiri);a 

calităţii materialelor: 

obiecte tari, moi, 

netede, zgrunţuroase, 

elastice, rigide (jucării 

din pluş, plastic, coaja 

de copac, obiecte 

metalice). 

- să opereze cu  

elementele de 

schemă 

corporală în 

contexte 

diverse 

 

„Ridică 

braţele, 

îndoaie 

genunchii, 

strânge 

pumnii” 

,,Prinde 

mingea” 

Exerciţii-joc de 

executare după 

comandă a unor 

mişcări coordonate a 

părţilor corpului 

Exerciţii-joc de 

aruncare şi prindere a 

unor obiecte de diferite 

dimensiuni (mari, 

mijlocii, mici) cu mâna 

stăngă/ dreaptă etc. 

 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

Identificarea părţilor 

corpului pe sine şi pe 

partener 

Testul de 

motricitate 

generală 

Ozeretski  

Observaţia 

spontană şi 

dirijată 

- să opereze cu 

noţiunile şi 

raporturile 

spaţiale 

 

,,Unde se 

află?”, 

,,Locul 

obiectelor”, 

,,Poziţia mea 

în spaţiu”, 

„Unde 

privesc?” 

(înainte, în 

faţă, în spate 

etc.); 

 

Exerciţii-joc de 

manipulare a 

obiectelor/jucăriilor cu 

localizarea lor 

spaţială: sus-jos; faţă-

spate; lateral; înainte-

înapoi; deasupra-

dedesubt; pe, alături, 

între. 

Exerciţii-joc de 

apreciere a distanţelor 

obiectelor între ele şi 

în raport cu propria 

persoană: mai 

aproape-mai departe. 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

Localizarea obiectelor 

în spaţiu 

Probe practice 

Observaţia 

sistematică 

- să opereze cu  

principalele 

noţiuni de 

orientare 

temporală: 

- să opereze 

cu  

principalele 

noţiuni de 

orientare 

Exerciţii-joc de 

asociere a momentelor 

zilei cu activităţi 

umane zilnice; 

exerciţii-joc de 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

Asocierea activităţilor 

cu momentele zilei, 

lunii, anotimpurilor 

Probe practice 

Observaţia 

sistematică 
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momentele 

zilei, zilele 

săptămânii, 

anotimpurile, 

azi, mâine, 

înainte, după 

etc. 

 

temporală: 

momentele 

zilei, zilele 

săptămânii, 

anotimpurile, 

azi, mâine, 

înainte, după 

etc. 

 

observare şi 

verbalizare a acţiunilor 

desfăşurate zilnic cu 

localizarea în timp: 

dimineaţa, prânz, 

seara, noaptea; 

exerciţii-joc de 

învăţare a zilelor 

săptămânii în ordinea 

succesiunii lor; 

exerciţii de 

recunoaştere a 

anotimpurilor după 

caracteristicile 

esenţiale, pe suport 

vizual. 

DISCIPLINA: TECI (prof. educator) 

- să identifice 

produsele și 

instrumentele 

de igienă 

personală 

- să identifice 

şi să 

denumească 

corespunzător 

diferite piese 

de 

îmbrăcăminte 

şi încălţăminte 

- să enumere 

cele mai 

importante 

reguli de 

igienă 

alimentară 

Produse de 

igienă 

personală 

 

Igiena 

vestimentați-

ei 

 

Igiena 

alimentară 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

Exemplul 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

 1.Recunoaște 

obiectele și produsele 

de igienă personală 

2. Recunoaște diferite 

articole vestimentare 

și sezonul potrivit 

potrivit pentru fiecare 

articol 

3. Enumeră pașii 

necesari realizarii unei 

rețete simple. 

Conversația 

Evaluarea 

orală 

- să opereze în 

mod corect  cu 

conceptele de 

mărime, 

Obţinerea de 

compoziţţii 

plastice prin 

folosirea unor 

Demonstraţia 

 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

1.Enumeră etapele de 

lucru pentru realizarea 

diverselor produse. 

Conversația 

Evaluarea 

orală 
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formă, spațiu, 

culoare, timp 

- să identifice 

materialele și 

instrumentele 

de lucru 

- să utilizeze 

materialele de 

lucru în 

activitatea 

practică 

- să cunoască 

semnificațiile 

zilelor 

sărbătorite. 

- să colaboreze 

cu colegii în 

vederea 

finalizării 

proiectelor. 

tehnici 

variate       

 

Munca  

independentă 

 

Lucrul în echipă 

 

Exerciţiul 

 

Conversația 

 

 

 

2.Recunoaște 

utilitatea fiecărui 

obiect și instrument de 

lucru. 

Evaluare pin 

probă practică 

- să participe 

la situaţii de 

comunicare şi 

relaţionare 

socială. 

- să răspundă 

corect la 

întrebările din 

cadrul 

jocurilor 

legate de 

tradițiile 

populare. 

- să 

socializeze și 

să dezvolte 

relații cu cei 

din jur  

Jocuri  pentru  

dezvoltarea  

calităţilor  

motrice 

 

Jocuri  de  

interior 

 

Jocul didactic 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

Septembrie 

– Decembrie 

2020 

1.Știe să se prezinte 

2.Identifică zilele cu o 

semnificație 

importantă în tradiția 

românească. 

3.Comunică eficient în 

organizarea unor 

jocuri. 

 

Conversația 

Evaluarea 

orală 
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- să se implice 

în organizarea 

activităților cu 

scop recreativ. 

DISCIPLINA: TECI (prof. preparator) 

✓ să 

reproducă în 

cuvinte proprii 

un mesaj dintr-

un desen 

animat; 

✓ să 

formuleze 

răspunsuri la o 

serie de 

întrebări pe 

baza unui 

desen vizionat; 

✓ să ordoneze 

logic cuvintele 

în cadrul unor 

propoziţii; 

✓ să distingă 

cuvintele dintr-

o propoziţie 

dată; 

✓ să despartă 

cuvintele în 

silabe şi 

silabele în 

litere/sunete. 

✓ Povestirea 

unui desen 

animat 

✓ Răspun-

dem la 

întrebări  

✓ Cum e 

corect? 

✓ Să fii 

profesor! 

✓ Ordonăm 

cuvintele! 

✓ Câte 

cuvinte sunt? 

✓ Unde se 

află cuvântul 

---? 

✓ Cu ce 

silabă începe? 

✓ Unde se 

aude? 

✓ Vânătoa-

rea sunetelor! 

✓ Câte 

silabe are? 

✓ exerciţii de 

recunoaştere a unor 

momente dintr-un text 

audiat, pe baza unor 

imagini prezentate – 

desene animate, filme 

pentru copii; 

✓ exerciţii – joc de 

ordinare logică a 

cuvintelor din cadrul 

unei propoziţii – soft 

educațional, fişe; 

✓ exerciţii de 

delimitare a cuvintelor 

în enunţuri – fişe, soft 

educaţional; 

✓ exerciţii de stabilire 

a poziţiei unui cuvânt 

într-o propoziţie – fişe, 

soft educaţional; 

✓ jocuri de 

identificare a poziţiei 

silabelor în cuvânt; 

✓ exerciţii de 

descoperire a unor 

cuvinte care să 

înceapă, să conţină sau 

să se termine cu o 

silabă dată; 

✓ exerciţii de 

distingere a sunetului 

iniţial, final sau din 

interiorul unei silabe 

sau al unui cuvânt. 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

1.Înţelegerea 

semnificaţiei globale 

a mesajului oral; 

2.Sesizarea intuitiv a 

corectitudinii  unei 

propoziţii ascultate; 

3.Distingerea 

cuvintelor dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

Evaluare 

formativă 

Fişe de lucru 

Observaţia 

sistematică 
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✓ să ordoneze 

obiectele date, 

după criteriul 

indicat – 

mărime, 

formă, culoare; 

✓ să sesizeze 

diferenţele de 

mărime, 

formă, culoare, 

dintre mai 

multe obiecte; 

✓ să formeze 

mulţimi după 

indiciile date; 

✓ să asocieze 

numărului de 

elemente date, 

cifra 

corespunzătoa-

re; 

✓ să numere 

crescător şi 

descrescător, 

pe baza 

suportului 

concret. 

✓ Ordonăm 

de la mic la 

mare! 

✓ Să 

încolonăm 

păpuşile 

Matruşka; 

✓ Parcăm 

maşinile! 

✓ Grupăm 

formele! 

✓ Familia 

răţuştelor 

✓ Câte sunt? 

✓ Grupăm 

obiectele! 

✓ unde sunt 

mai multe? 

✓ Colorează 

obiectul cel 

mai mare!  

✓ Numărăm 

crescător 

✓ Numărăm 

descrescător 

✓ Unde sunt 

mai multe?  

✓ exerciţii - joc de 

construire a unor 

grupări de obiecte prin 

corespondenţa de 1 la 

1, asociind cifra cu 

numărul de obiecte; 

✓ exerciţii de 

reprezentare prin 

obiecte sau desene a 

numerelor - trecerea de 

la o formă de 

reprezentare la alta 

(din sistem numeric în 

reprezentare 

obiectuală a numerelor 

sau desene şi invers) – 

material concret 

intuitiv, soft-uri 

educaţionale; 

✓ exerciţii de scriere 

şi citire a numerelor de 

la 0 la 20 - fişe; 

✓ exerciţii de 

numărare cu pas dat, 

“înainte” şi “înapoi”, 

cu şi fără sprijin în 

obiecte sau desene; 

✓  exerciţii de 

grupare şi regrupare a 

obiectelor sau 

desenelor numărate în 

funcţie de „pasul 

„numărării; 

✓ exerciţii de 

comparare şi ordonare 

a grupurilor de obiecte 

folosind procedee şi 

reprezentări diferite; 

✓ exerciţii de 

numărare folosind 

obiecte concrete, în 

concentrul 0-20. 

Septembrie  

– Decembrie 

2020 

1.Scrierea şi citerea 

numerelor naturale în 

concentrul 0-20; 

2.Compararea şi  

ordonarea numerelor 

naturale de la 0 la 20. 

Evaluare 

formativă 

Fişe de lucru 

Observaţia 

sistematică 
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Evaluarea periodic: semestrial

  

Obiective realizate: audierea mesajelor, identificarea părților corpului pe sine și partener, localizarea 

obiectelor în spațiu, recunoașterea obiectelor de igienă personală și vestimentare 

Dificultăţi întâmpinate: realizarea calculelor matematice, scrierea cuvintelor, recunoașterea formelor 

geoemtrice și asocierea lor cu diferite obiecte, asocierea activităților cu anotimpurile 

Metode cu impact ridicat: 

- pozitiv: jocul  

- negative: -  

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor 

periodice): ianuarie 2021 

Recomandări particulare: Având în vedere capacitatea redusă de concentrare a atenției, se impune 

folosirea cât mai multor exerciții-joc atractive, sporirea motivației prin aprecieri verbale. 

Rolul şi modul de implicare al părinţilor în program: rolul părinţilor este de a continua acasă realizarea 

de activităţi similare astfel încât să existe o continuitate în atingerea obiectivelor. 
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                                         PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT  

 

               Profesor Vuc Adela Lavinia 

Liceul Tehnologic Bâlteni, Judeţul Gorj  

  

   Numele si prenumele elevului 

   Data si locul nasterii  

   Anul şcolar: 2020-2021 

   Clasa a V-a  

   Disciplina: Limba franceză 

   Echipa de lucru:  

   Problemele cu care se confrunta copilul/elevul/tanarul (rezultatele evaluarii complexe) 

     intarzaierea reactiilor; 

- Nu reuşeşte să scrie după dictare; 

- are un scris ilizibil, încât nu şi-l descifrează nici el însuşi; 

- Citeşte foarte greu, iar termenii mai dificili abia îi silabiseşte, neînţelegându-le valoarea în 

frază; 

- Capacitate redusa de a memora si de a intelege; 

- Dificultati in pronuntie; 

- Teama de necunoscut; 

   Prioritati pentru perioada 2020-2021: 

- Adaptarea elevului la mediul scolar; 

- Adaptarea cu noua disciplina: limba franceza; 

- Invatarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii franceze(salut, prezentare); 

- Introducerea in universul francofon; 

  Structura programului de interventie personalizat 

 

 

Obiective Continuturi 

Metode si 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

interventie 

Criterii 

minimale 

de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente 

de evaluare 

Identificarea 

sensului global 

al unui mesaj  

simplu rostit 

clar şi rar 

Leçon 1:Salut! 

Leçon 2:  

Qui est-ce? 

Leçon 3: 

Qu’est-ce que 

c’est? 

Leçon 4: 

Qu’est-ce que 

tu fais? 

Conversatia 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

Jocul didactic  

exercitii de citire 

in  

ritm propriu a  

literelor. Silabelor,  

S1-S4 
Evaluare 

formativa 

Observatia 

progresului 
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cuvintelor, 

propozitii,  

fragmente scurte 

 

Executarea de 

instrucţiuni 

simple 

articulate  

clar şi rar 

Emiterea de 

enunţuri simple 

despre obiecte/  

persoane din 

universul 

familiar 

Tema:Parler de soi-

même:nom, sexe, traits 

physiques 

Acte de vorbire: 

Saluer/répondre 

Tema: L’école: les affaires 

d’un élève 

Acte de vorbire: se 

présenter/répondre;présenter 

quelqu’un 

 

 

Conversatia 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

Jocul didactic  

-fise de  

exercitii 

* exerciții de 

raspus  

oral/scris la 

intrebari 

S5-S9 
Evaluare 

formativa 

Observatia 

progresului 

Evaluarea 

performantei 

obtinute 

Executarea unor 

instrucţiuni 

scrise, simple  

şi scurte 

Tema: La famille: les 

membres de la famille 

Acte de vorbire: identifier 

des personnes 

Tema: parler de soi-même: 

traits physiques et qualités 

morales 

Acte de vorbire: décrire 

des personnes 

 

Conversatia 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

Jocul didactic  

fisa de  

lucru  

diferentiata 

exerciții de  

completare 

propoziții 

 

S10-S15 
Evaluare 

formativa 

Observatia 

progresului 

Evaluarea 

performantei 

obtinute 

se va  

evalua  

nivelul 

elevului in  

functie de  

progresul  

realizat, nu  

de nivelul  

clasei/ 

programei 

Utilizarea unor 

cuvinte, 

sintagme, 

enunţuri  

în contexte 

familiare 

Tema: la maison: les pièces 

de la maison 

Acte de vorbire: situer dans 

l’espace: localiser des 

personnes 

Tema: Activités courantes; 

la famille: les vêtements 

Conversatia 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

Jocul didactic  

exercitii de citire 

după  

model/ repetare 

verbală  

S16-S24 
Evaluare 

formativa 

Observatia 

progresului 

Evaluarea 

performantei 

obtinute 
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Acte de vorbire: identifier 

des objets 

Tema: Activités courantes; 

la famille: les vêtements 

Acte de vorbire: identifier 

des objets 

a unor cuvinte din 

text 

**exerciții de 

transcriere  

a cuvintelor 

indicate din  

vocabular 

**exerciții de 

alegere a  

raspunsurilor 

corecte,  

din itemi cu dublă  

intrare, cu ajutorul 

unui  

model dat sau prin  

folosirea unui cod 

de  

culori(raspunsurile  

corecte sunt scrise 

cu o  

anumită culoare) 

Identificarea 

sensului global 

al unui mesaj  

simplu rostit 

clar şi rar 

Executarea unor 

instrucţiuni 

scrise, simple  

şi scurte 

Tema: la maison: les 

meubles 

Acte de vorbire: situer dans 

l’espace:localiser des objets 

Tema: activités courantes; 

les mois de l’année; 

l’expression de la date 

Acte de vorbire: 

remercier/répondre 

Tema: le temps qu’il fait; 

les saisons- caractéristiques 

climatiques 

Acte de vorbire: relater des 

actions au présent 

 

Conversatia 

Dialogul 

Exercitiul 

Explicatia 

Jocul didactic  

exerciții de  

transcriere 

selectivă/ în  

lanț a unor texte/  

propoziții 

exerciții de  

completare 

propoziții 

S25-S34 
Evaluare 

formativa 

Observatia 

progresului 

Evaluarea 

performantei 

obtinute 

  

    

Evaluarea periodica 

   • Obiective realizate 

   • Dificultati intampinate 

   • Metode cu impact ridicat: 
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   – pozitiv 

   – negativ 

    

   Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica (in functie de rezultatele evaluarilor 

periodice) 

……………..............................................................................................................................................

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

……………...................................................................................................................................  

  Recomandari particulare............................................................................................................ 

……………..............................................................................................................................................

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

Rolul si modul de implicare a parintilor in program- suportul parintilor este imperios necesar. Acesta 

se realizeaza in procent de: 
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

 

               Profesor Vuc Mihai  

Liceul Tehnologic Bâlteni, Judeţul Gorj  

 

Numele si prenumele beneficiarului:. 

Data şi locul naşterii:  

Domiciliul:  

Clasa : a V-a 

An școlar ; 2020-2021 

Disciplina : Matematică 

Echipa de lucru; 

Problemele cu care se confruntă copilul(rezultatele evaluării complexe -  deficiențele / afectările din 

certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul și data eliberării 

acestui document):  

- Are un scris ilizibil, încât nu şi-l descifrează nici el însuşi; 

- Citeşte foarte greu, iar termenii mai dificili abia îi silabiseşte, neînţelegându-le valoarea în 

frază; 

- Nu înţelege suficient noţiunile simple astfel că nu poate să opereze cu ele; 

- Nu reuşeşte să scrie după dictare; 

- Citeşte foarte greu, iar termenii mai dificili abia îi silabiseşte, neînţelegându-le valoarea în 

frază; 

- Capacitate redusa de a memora si de a intelege; 

- Recunoaşte operaţiile/fenomenele/proprietăţile simple şi le poate explica individual, dar nu şi 

relaţiile de cauzalitate şi nici interdependenţa 

- Copiază corect după manual, dar extrem de încet, fiind mereu în urma colegilor săi; 

     Priorităţi pentru perioada:  septembrie -decembrie 2020 

 -diminuarea dificultăților  de rezolvare a exercițiilor matematice; 

 - corectarea discalculiei 

 -scrierea, citirea, compararea și ordonarea numerelor naturale ; 

 -adunarea, scăderea, numerelor naturale , fără/cu trecere peste ordin  

- înmulţirea numerelor naturale, proprietăţi; factor comun 

 -împărțirea  cu rest zero a numerelor naturale; împărţirea cu rest a numerelor naturale 

 -ridicarea la putere a unui numar natural,reguli de calcul cu puteri,pătratul unui număr 

 -efectuarea operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde 
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Structura programului de intervenţie personalizat 

Obiective/ 

Competente    specifice 

Conținuturi 

 

Metode şi mijloace  

de realizare 

Perioada de 

intervenţie 

Criterii minimale de apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

 

1.1.Identificarea 

numerelor naturale în 

contexte variate,cu 

sprijin 

4.1. Exprimarea în limbaj 

matematic a unor 

proprietăţi referitoare la 

comparări, aproximări, 

estimări şi ale operaţiilor 

cu numere naturale,cu 

sprijin 

Scrierea , citirea, 

,compararea 

numerelor 

naturale 

Reprezentarea pe 

axa numerelor; 

aproximări, 

estimări 

 

 

-conversația 

-demonstrația 

-explicația 

-jocul didactic 

-exercitiu 

-activitate 

individuală 

 

 

 

 

 17-25.09 

    

 

 

• Scrie şi citește numerelor 

naturale în sistemul de 

numeraţie zecimal 

• Scrie rezultatul obținut prin 

comparare și utilizează semnele  

<, >, =,cu sprijin 

• Rotunjește la zeci ,sute,mii,zeci 

de mii,sute de mii valori 

numerice,cu sprijin 

• Reprezintă pe axa numerelor un 

număr natural 

 

-observarea 

sistematică 

-fișe de muncă 

independentă; 

-evaluare scrisă; 

- evaluare orală; 

-aprecieri verbale 

-autoevaluare 

 

2.1. Efectuarea de calcule 

cu numere naturale 

folosind operaţiile 

aritmetice şi proprietăţile 

acestora,cu sprijin 

3.1. Utilizarea regulilor 

de calcul pentru 

efectuarea operaţiilor cu 

numere naturale,cu 

sprijin 

Adunarea  

numerelor 

naturale, 

proprietăţi 

 

-conversația 

-demonstrația 

-explicația 

-jocul didactic 

-exercitiu 

-activitate 

individuală  

26-27.09 

   

• Efectuează  adunări   utilizând 

algoritmi de calcul 

• Efectuează proba operației de 

adunare 

• Rezolvă  probleme cu operațiile 

aritmetice studiate,cu sprijin 

-observarea 

sistematică 

-fișe de muncă 

independentă; 

-evaluare scrisă; 

- evaluare orală; 

-aprecieri verbale 
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2.1. Efectuarea de calcule 

cu numere naturale 

folosind operaţiile 

aritmetice şi proprietăţile 

acestora,cu sprijin 

3.1. Utilizarea regulilor 

de calcul pentru 

efectuarea operaţiilor cu 

numere naturale,cu 

sprijin 

 

 

 

Scăderea 

numerelor 

naturale 

-conversația 

 

-demonstrația 

 

-explicația 

 

-jocul didactic 

-exercitiu 

-activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

01-.04.10 

   

 

• Efectuează operații de scăderi   

utilizând algoritmi de calcul 

Efectuează proba operației  de 

scădere 

• Rezolvă  probleme cu operațiile 

aritmetice studiate,cu sprijin 

-observarea 

sistematică 

-fișe de muncă 

independentă; 

-evaluare scrisă; 

- evaluare orală; 

-aprecieri verbale 

-autoevaluare 

 

 

2.1. Efectuarea de calcule 

cu numere naturale 

folosind operaţiile 

aritmetice şi proprietăţile 

acestora ,cu sprijin 

3.1. Utilizarea regulilor 

de calcul pentru 

efectuarea operaţiilor cu 

numere naturale,cu 

sprijin 

 

 

 

Înmulţirea 

numerelor 

naturale 

Proprietăţile 

înmulțirii; Factor 

comun 

-conversația 

 

-demonstrația 

 

-explicația 

 

-jocul didactic 

 

-exercitiu 

-activitate 

individuală 

 

 

 

08-11.10 

   

 

 

 

 

 

15.-18.10 

 

• Efectuează  înmulțiri cu numere 

naturale, 

• Rezolvă  exerciții de tipul: „află 

jumătatea/ sfertul/ dublul,cu sprijin 

• Efectuează  operații cu numere 

naturale folosind factorul comun,cu 

sprijin 

• Rezolvă  probleme cu operațiile 

aritmetice studiate,cu sprijin 

-observarea 

sistematică 

-fișe de muncă 

independentă; 

-evaluare scrisă; 

- evaluare orală; 

-aprecieri verbale 

-autoevaluare 
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2.1. Efectuarea de calcule 

cu numere naturale 

folosind operaţiile 

aritmetice şi proprietăţile 

acestora,cu sprijin 

3.1. Utilizarea regulilor 

de calcul pentru 

efectuarea operaţiilor cu 

numere naturale,cu 

sprijin 

 

 

 

 

Împărţirea cu rest 

zero a numerelor 

naturale. 

Împărţirea cu rest 

a numerelor 

naturale 

 

-conversația 

 

-demonstrația 

 

-explicația 

 

-jocul didactic 

 

-exercitiu 

-activitate 

individuală  

 

 

 

 

 

 

 

22-25.10 

 

 

 

• Efectuează  operații de împărțire 

cu numere naturale,cu sprijin 

• Rezolvă  exerciții de tipul: „află 

jumătatea/ sfertul/ dublul”,cu 

sprijin 

• Rezolvă  probleme cu operațiile 

aritmetice studiate,cu sprijin 

 

-observarea 

sistematică; 

-fișe de muncă 

independentă; 

-evaluare scrisă; 

- evaluare orală; 

-aprecieri 

verbale; 

-autoevaluare 

2.1. Efectuarea de calcule 

cu numere naturale 

folosind operaţiile 

aritmetice şi proprietăţile 

acestora,cu sprijin 

5.1. Analizarea  unor  

situaţii  date  în  care  

intervin  numere  

naturale  pentru  a  

estima  sau  pentru  a 

verifica validitatea unor 

Puterea cu 

exponent natural 

a unui număr 

natural. 

Pătratul unui 

număr natural. 

Reguli de calcul 

cu puteri. 

Compararea 

puterilor. 

-conversația 

 

-demonstrația 

-explicația 

-jocul didactic 

-exercitiu 

-activitate 

individuală 

29.10-

01.11 

 

 

05-08.11. 

 

 

 

12-15.11. 

 

 

19-22.11. 

• Ridică la pătrat un număr 

natural și la altă putere,cu 

sprijin 

• Efectuează operații cu puteri,cu 

sprijin 

• Stabilește valoarea de adevăr a 

unui enunț matematic cu 

numere naturale, cu sprijin 

• Compară două numere naturale 

scrise sub formă de puteri 

folosind aducerea la aceeași 

observarea 

sistematică 

-fișe de muncă 

independentă; 

-evaluare scrisă; 

- evaluare orală; 

-aprecieri verbale 

-autoevaluare 
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calcule, cu sprijin bază sau la același exponent ,cu 

sprijin 

3.1. Utilizarea regulilor 

de calcul pentru 

efectuarea operaţiilor cu 

numere naturale,cu 

sprijin 

5.1. Analizarea  unor  

situaţii  date  în  care  

intervin  numere  

naturale  pentru  a  

estima  sau  pentru  a 

verifica validitatea unor 

calcule, cu sprijin 

 

 

 

 

Ordinea efectuării 

operaţiilor;  

utilizarea 

parantezelor 

rotunde  

-conversația 

-demonstrația 

-explicația 

-jocul didactic 

-exercitiu 

-activitate 

individuală 

-activitate în perechi 

  

 

 

 

 

 

 

 

26-29.11. 

 

• Rezolvă  exerciții cu operațiile 

cunoscute, respectând ordinea 

efectuării operațiilor și 

semnificația parantezelor (numai 

paranteze rotunde ) ,cu sprijin 

• Rezolvă  probleme cu operațiile 

aritmetice studiate,cu sprijin  

• Stabilește valoarea de adevăr a 

unui enunț matematic. 

-observarea 

sistematică 

-fișe de muncă 

independentă; 

-evaluare scrisă; 

- evaluare orală; 

-aprecieri verbale 

-autoevaluare 

Evaluarea periodică 

Obiective realizate : 

-citește, scrie numerele naturale în sistemul de numeraţie zecimal; 

-ordonează și compară numerele naturale; 

-rezolvă exerciții de adunare și scădere cu/fără trecere peste ordin ,cu sprijin; 

-rezolvă exerciții de înmulțire și împărțire , cu sprijin; 

-ridică la putere un număr,cu sprijin. 

 

Dificultăţi  întâmpinate 

-efectuarea de exerciții matematice ,folosirea parantezelor; 

-calcularea unei expresii numerice; 

- identificarea  metodei de rezolvarea a problemelor. 
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Metode cu impact ridicat : - pozitiv       -  lauda/dezaprobarea ;    

                                                                -  acordarea de ajutor/ îndrumare diferenţiată; 

                                                     -  încurajarea autoaprecierii şi aprecierii reciproce; 

          - negativ :        -evaluarea scrisă. 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice : Obiectivele nerealizate vor fi reluate 

în P.I.P. –ul următor). 

Recomandări particulare :-implicarea elevului în activitățile clasei, activități extrașcolare, încurajarea permanentă  reducerea gradului de 

dificultate  a exercițiilor și problemelor. 

Rolul şi modul de implicare a părţilor în program : Elevul provine dintr-o familie monoparentală .Mama se implică în activitatea elevului, 

manifesătă interes pentru situația la învățătură. Profesorii clasei colaborează cu profesorul itinerant. 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 ( cls. a II-a ) 

             Prof. Sima Florina Lenuţa 

Şcoala Gimnazială Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeştii de Târg 

                    

 

a. GRILA DE EVALUARE INIȚIALĂ A ACHIZIȚIILOR/COMPETENȚELOR ȘCOLARE 

 

LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 Achiziții școlare Dificultăți de învățare Obiective ale intervenției 

LIMBAJUL ORAL - capacitatea de a asculta- înţelege ce i se 

spune 

- capacitatea de a dialoga 

- distinge cuvintele în 

propoziţie,precizează nr. lor 

- distinge silabele în cuvinte, precizează 

nr.lor 

- nu distinge toate sunetele în silabe-cuvinte, 

identifică cu dificultate poziţiile ( 

mediană,finală) 

- nu formulează întrebări 

- memorează cu dificultate poezii, 

ghicitori,roluri şi le reproduce inexpresiv 

Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului oral 

 

VOCABULARUL - achiziţionat parţial în diferite activităţi 

- se exprimă în propoziţii scurte dar cu 

înţeles 

- exprimare comprehensibilă dar cu 

dezacorduri şi săracă în conţinut 

- numeşte acţiuni, sentimente cu dificultate 

Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare orală 

 

SCRISULȘI 

ORTOGRAFIA 

- transcrie corect-lzibil un text 

- exersează îmbunătăţirea scrierii 

cuîndrumare 

- confuzii în scrierea grupurilor de litere 

- dictarea : propoziţii simple 

/dezvoltate,texte scurte cu repetări şi 

reveniri, fără majuscule, alineat, semne de 

punctuaţie 

Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului scris 

Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare scrisă 
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LECTURA ȘI 

CAPACITATEA DE 

COMPREHENSIUNE 

- ezitantă pe grupuri de silabe cu opriri şi 

repetări 

- recunoaşte anumite elemente dintr-un 

text 

- identifică personajele unei povestiri 

- ascultă şi înţelege o regulă de joc 

- citire monotonă şi inexpresivă 

- nu dă informaţii punctuale asupra unui text 

- elaborează cu dificultate rezumatul textului 

citit 

- nu utilizează sensul unui cuvănt nou intr-un 

alt text-propoziţie 

- desprinde cu greutate trăsăturile fizice şi 

morale ale personajelor 

Dezvoltarea capacităţii de 

analiză a unui text 

CAPACITATE REZOLUTIVĂ ȘI CALCUL 

NUMERAȚIA - compară, triază, ordonează obiecte 

-scrie, citeşte,ordonează crescător, 

compară nr.naturale 0-100 

- indică scris succesiuni de numere 

- efectuează exerciţii fără trecere peste 

ordin cu sprijin/ material concret 

- indică cu greutate poziţia nr.( ZU) pe linia 

gradată 

- nu cunoaşte semnificaţia fiecărei cifre ce 

compune/descompune un nr.zecimal 

- nu identifică nr. cu soţ/ fără soţ 

- nu scrie cu cifre romane ( I-XX) 

Dezvoltarea capacităţii de a 

comunica, utilizând limbajul 

matematic 

CALCUL - rezolvă exerciţii în 0-100 fără trecerere 

peste ordin de forma ( ZUcu U- ZU cu 

ZU) 

- recunoaşte locul unui nr. intr-un şir 

numeric  

- cunoaşte parţial tabla înmulţirii 

- foloseşte câteva numere fracţionare 

- nu stăpâneşte terminologia şi limbajul 

matrematic : sumă, termeni, descăzut, de 

atîtea ori mai mult… 

- nu stăpâneşte tehnicile de calcul a 

operţiilorde adunare/scădere cu trecere peste 

ordinul U 

- nu efectuează înmulţiri când unul din 

factori este sumă/ mai multi factori 

- nu reprezintă prin desen fracţiile 

Cunoaşterea şi înţelegerea 

conceptelor, a terminologiei 

şi a procedurilor de calcul 

specifice matematicii 

 

GEOMETRIE 

 

- recunoaşte formele geometrice şi le 

asociază parţial cu obiecte din lumea 

înconjurătoare 

- nu reprezintă prin desen figuri şi corpuri 

geometrice şi nu le asociază cu obiecte din 

mediul înconjurător 

Dezvoltarea interesului şi a 

motivaţiei pentru studiul şi 
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aplicarea matematicii în 

contexte variate 

MĂSURI ȘI 

CAPACITATE 

REZOLUTIVĂ 

- citeşte conţinutul unui probleme cu o 

operaţie de acelaşi ordin (reprezentată 

grafic) 

- nu stăpâneşte rezolvare de probleme cu 

operaţii de aceleşi ordine 

- nu află un nr. necunoscut din exerciţii 

similare ecuaţiei de gr.I 

Dezvoltarea capacităţilor de 

explorare/investigare şi 

rezolvare de probleme 

ALTE DOMENII 

RELAȚIONARE/ 

SOCIALIZARE 

- relaţii bune cu ceilalţi colegi 

- capabil să-şi aleagă o activitate 

preferată 

- capabil să-şi poarte de grijă şi de 

obiectele proprii 

- nu este capabil să-şi aştepte rândul şi să-şi 

controleze uneori pornirile/ reacţiile 

- face strictul necesar dar fără iniţiativă 

Dezvoltarea capacităţii / 

abilităţii de iniţiativă şi a 

stăpânirii de sine în situaţii 

diferite 
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Domeniul de 

dezvoltare 

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor 

 

 

Conținuturi 

 

 

Evaluare și 

monitorizare a 

evoluţiei elevului 

 

 

LIMBAJ ȘI 

COMUNICARE 

-aplică regulile de scriere a propoziţiei 

-completează cuvinte lacunare cu grupuri de litere, şi 

propoziţia cu un cuvânt 

-transcrie selectiv după indicii date 

-aplică în mod corect aşezarea în pagina caietului 

- formulează, oral,  propoziţii cu sens  

- răspunde în propoziţii 

- exprimă corect o părere 

 

-exerciţii de scriere a propoziţiilor 

respectând majuscula, punctul, semnul 

întrebării, exclamării 

-exerciţii de scriere a propoziţiilor formulate 

oral 

-exerciţii de citire a cuvintelor/ propoziţiilor 

scrise de elev pentru formarea deprinderilor 

de autocorectare 

- exerciţii de identificare prin citire a unor 

texte-desene a trăsăturilor pozitive/ negative 

a personajelor 

 

 

Evaluarea orală va 

alterna cu cea scrisă 

(transcrieri, 

copieri, dictări) 

CALCUL ȘI 

REZOLVAREA 

DE PROBLEME 

 

- aplică în mod corect algoritmul adunării fără trecerepeste 

ordin, cu material intuitiv, 

- aplică în mod corect algoritmul scăderii fărătrecere peste 

ordin, cu material intuitiv, 

- asociază limbajului matematic operațiile corespunzătoare 

    rezolvă probleme cotidiene cu material concret-intuitiv 

- exerciții de adunare și scădere 

- jocuri cu riglete și jetoane 

-exerciţii de citire a operaţiilor cu numere -- 

- exerciţii de învăţare a tehnicii de calcul 

  calcul în scris 

- jocuri pe calculator şi softuri 

- probleme ilustrate 

- rezolvare de probleme din viața cotidiană 

Evaluări curente 

formative 

Probe scrise, fişe de 

lucru 

jocuri de tip Quizz 

 

 

DEZVOLTARE 

PSIHOMOTORIE 

- alăturarea unor piese de puzzle 

- manevrarea de instrumente de lucru variate 

(pensula,foarfeca 

-execiţii de abiliatre manuală 

- execiţii pentru dezvoltarea forţei digitale 

-execiţii libere de divertisment grafic 

Jocuri 

Desene 

Obiecte/ jucării 

 

    b.  INTERVENȚIA PERSONALIZATĂ PE DOMENII DE DEZVOLTARE – sem.I
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STIMA DE SINE - formarea unei atitudini pozitive,responsabile faţă de 

membrii grupului 

- aplicarea unei gândiri pozitive în diverse situaţii 

- creşterea gradului de conştientizare a propriilor capacităţi 

şi limite 

- jocuri de rol 

- desene, afişe 

- filmuleţe de scurt metraj 

Exemple: “Animalul meu preferat”, “ Cutia 

magică”, “ Eu pot să devin mai bun”, “Admir 

calităţile colegului meu”, “ Sunt un copac 

care face fructe”, “Mesaje îmbucurătoare’ 

Evaluări bazate pe 

activităţi, dialoguri, 

şedinţe 

Fişe de lucru 

ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ DE INTERVENȚIE (EMI):  

Profesor pt. înv. primar:  

Logoped:  

Adaptări curriculare (conținuturi adaptate și strategii de intervenție adaptate) 

Activitati de adaptare școlară, inter și intra grupală, de valorizare 

Terapie logopedică 

Părinte:  Activități remediale și stimulare educațională 

Profesor de sprijin:  Activități de stimulare cognitivă și consiliere a EMI 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

I-IV 

prof. înv. primar Ilie Mariana Laura 

Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău 

 

Nume și prenume: M.A. 

Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău 

An școlar: 2014-2015                                               Clasa: I 

Echipa de lucru: 

1. cadru didactic Ilie Mariana Laura 

2. profesor de sprijin ...................................................................................................... 

Rezultatele evaluării complexe: 

Puncte tari (potențial) ale elevului: 

• Orientată spațio-temporal; 

• Integrată foarte bine social și în colectivul clasei; 

• Are motivație intrinsecă pentru activitățile intelectuale ușoare, pentru activitățile de educație 

plastică, educație fizică, abilități practice; 

• Identifică numerele până la 10, realizând corespondența număr-mulțime; 

• Identifică, diferențiază literele de tipar/de mână; 

• Transcrie și copiază cuvinte simple, fără să conștientizeze sensul lor. 

Dificultăți cu care se confruntă elevul: 

• Hipoacuzie bilaterală; 

• Retard mental ușor; 

• Deficit cognitiv accentuat; 

• Comprehensiune foarte scăzută; 

• Nu numără, nu realizează calcule elementare; 

• Nu reușește și nu poate pronunța sunetele corespunzătoare literelor; 

• Dificultăți de comunicare; 

• Sensibilă, ușor irascibilă, datorită dificultăților de comunicare. 

 

Obiective vizate 
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1. Domeniul/ aria culiculară/ disciplina Comunicare în limba română 

• să pronunțe sunetele: vocale-consoane (a, e, i, o, u, ă, î, b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, r, s, t, v, z) prin 

citire labială; 

• să pronunțe cuvinte monosilabice și bisilabice; 

• să realizeze corespondența între cuvinte scurte și imagini (cap, toc, sac, rac, am, ou, ac, llac, etc.); 

• să scrie literele de mână și cuvintele scurte pronunțate; 

• să scrie după dictare litere, cuvinte monosilabice. 

 

Metode de realizare: exerciții de imitare, de reproducere a sunetelor, silabelor, exerciții de exersare a 

memoriei vizuale, exerciții de transcriere, copiere a literelor și cuvintelor date. 

 

2. domeniul/ aria culiculară/ disciplina Matematică și explorarea mediului 

• să înțeleagă și să utilizeze sistemul pozițional de formare a numerelor formate din zeci și unități; 

• să recunoască forme plane (cerc, pătrat, triunghi), să le clasifice și să le sorteze după criteriul dat; 

• să realizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere din concentrul 

0-20 pe baza unor criterii date (mărime, culoare, formă). 

 

Metode de realizare: exerciții de grupare a unor obiecte după un criteriu dat, exerciții de reprezentare 

prin desene a unor modele date, exerciții de reprezentare a grupurilor de obiecte prin numere. 

 

Observații:  

Vor alterna activitățile orale cu cele scrise, evaluarea se va realiza prin observație directă, fișă de evaluare, 

dar și probe orale. 

Evaluare 

1. Sumativă (final de an școlar): 

 Rezultatele evaluării  sunt favorabile, se înregistrează progres în limbajul grafic și lexic, înregistrează 

progres și în înțelegerea noțiunilor matematice și operarea cu acestea (realizează corespondența 

mulțime/număr, sortează forme după criteriul dat, continuă modele repetitive). 

2. Recomandări:  

Se recomandă continuarea activităților de predare-învățare diferențiate și individualizate și consultarea 

unui specialist în logopedie care să o ajute în domeniul comunicării verbale. 
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Plan de intervenţie personalizat pentru copii cu dificultăţi de învăţare 

 
                                                                                                              prof.  înv. primar:  Bunta Simona 

                                                                          Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu,, Oradea 

 

I. Informaţii de bază: 

Numele/prenumele elevului:  

Data naşterii:  

Diagnostic : OD atrofie de nerv optic, ambliopie organică, strabism convergent, astigmatism hipermetropic 

Clasa : a III -a Nevăzători  

 

    II.            Discipline/Sectoare de referinţă: 

1. Compensare polisenzorială; 

2. Orientare spaţială şi mobilitate; 

3. Tehnici alternative de comunicare 

4. Limba și literatura română 

5. Matematică si explorarea mediului 

6. Stimulare cognitivă 

 

III. Planificarea intervenţiei: 

Obiective cadru: 

1. Formarea şi dezvoltarea mecanismelor compensatorii (compensaţia intrasistemică şi intersistemică) cu rol adaptativ. 

2. Formarea şi dezvoltarea mobilităţii generale şi a competenţelor privind locomoţia. 

3. Formarea,exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare alternativă. 

Obiective de referinţă: 
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1. Compensare polisenzorială 

Educaţia tactil-kinestezică 

1.1 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de prehensiune şi a motricităţii fine 

1.2 Formarea, exersarea, dezvoltarea capacităţii de coordonare bimanuală 

1.3 Formarea, exersarea, dezvoltarea sensibilităţii tactil-kinestezice 

1.3 a) Formarea, exersarea şi dezvoltarea reprezentărilor tactil-kinestezice despre obiecte/categorii de obiecte 

1.3 b) Formarea conceptelor şi operarea cu ele 

1.3 c) Formarea, exersarea şi dezvoltarea reprezentărilor tactil-kinestezice despre imaginile obiectelor 

1.3 d) Formarea şi dezvoltarea abilităţii de discriminare tactilă a simbolurilor (cifre, litere, semne matematice, note muzicale etc.) 

 

Educaţia auditivă 

1.4  Educarea şi exersarea auzului fonematic 

1.5  Formarea şi dezvoltarea capacităţii de receptare, înţelegere şi exprimare corectă a mesajului oral şi scris 

1.6  Formarea deprinderilor de utilizare a unor mijloace tehnice cu caracter compensator (compensare tehnică) 

 

Educaţia gustativă şi olfactivă 

1.7  Formarea şi dezvoltarea capacităţii de identificare/ discriminare a gusturilor de bază (dulce-amar-acru-sărat) şi a mirosurilor, prin raportare 

la alimente, substanţe familiare 

 

Educaţia vizuală  (compensația intrasistemică) 

1.8 a) Exersarea musculaturii oculare 

1.8 b) Formarea, exersarea, dezvoltarea capacităţii de coordonare oculo-motorii 

1.8 c) Formarea şi dezvoltarea schemelor perceptive prin sesizarea rapidă a punctelor de reper esenţiale 

1.8 d) Creşterea rapidităţii actului perceptiv 

1.8 e) Creşterea capacităţii de diferenţiere vizuală prin elaborarea unor diferenţieri din ce în ce mai fine a detaliilor şi nuanţelor 

1.8 f) Perfecţionarea simţului profunzimii, a posibilităţii de percepere în relief a obiectelor tridimensionale 

1.8 g) Formarea şi dezvoltarea sensibilităţii cromatice  
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2. Orientare spaţială si mobilitate 

 

2.1 Însuşirea schemei corporale şi fixarea lateralităţii 

2.2 Formarea competenţelor motrice 

2.3 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de orientare – organizare – structurare spaţială 

2.4 Însuşirea tehnicilor de mobilitate şi orientare 

2.5 Formarea deprinderilor de utilizare a unor mijloace şi instrumente tehnice (compensare tehnică) 

 

3. Abilităţi de comunicare alternativă 

 

 3.3. Iniţierea în scris-cititul în alb-negru 

 

IV. Etapele intervenţiei 

 

An şcolar Evaluare de 

preînvăţare 

Program de intervenţie Evaluare de 

postînvăţare 

Evaluări periodice 
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Semestrul II, săptămâna 13 februarie -17 februarie 2017 

 

Discipline/ Sectoare 

de referinţă 

 

Competenţe/

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinturi /Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.1 

1.5 

1.8 

- jocuri de construcție (cuburi, figuri geometrice) 

- jocuri de încastre, înșiruire de mărgele 

- dactilopictură în interiorul contururilor 

- modelare în plastelină 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

- exerciții de grupare a obiectelor după culoare 

- exerciții de colorat 

    

Orientare și mobilitate 2.1 

2.2 

2.4 

- exerciții de identificare a părții drepte/stângi a 

corpului 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână. 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de căutare a obiectelor căzute 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor  

    

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1  1.2 

1.3  1.4 

2.1  2.2 

2.3  2.4 

3.1  3.2 

4.1  4.2 

4.3 

 

Comunicare orală :  

Dialogul – Conduita în diverse situaţii 

Forme ale discursului oral – Repovestirea unui text 

citit 

Texte suport : 

- Ce băiat – după Octav Pancu – Iaşi 
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-Adunarea și scădera numerelor naturale până la 31, 

fără trecere peste ordin/pag.52 

 

Semestrul II, săptămâna 20 februarie - 24 februarie 2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

 

1.5 

1.3 

1.8 

- jocuri de construcție (cuburi, figuri geometrice) 

- jocuri de încastre, înșiruire de mărgele 

- exerciții cu mișcări implicate în autoservire, 

îmbrăcat, spălat, alimentație 

- modelare în plastelină 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

- exerciții de reconstituire a întregului din părți 

- exerciții de colorat 

    

Orientare și mobilitate 2.1 

2.2 

2.4 

- exerciții de menținere a echilibrului 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână. 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de căutare a obiectelor căzute 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

    

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1  1.2 

1.3  1.4 

2.1  2.2 

Comunicare orală :  

Citire – Lectură : Textul 

Elemente de construcţie a comunicării : 
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2.3  2.4 

3.1  3.2 

4.1  4.2 

4.3 

 

 

 

Sensul cuvintelor – Cuvinte cu sens opus . Cuvinte 

cu acelaşi sens. 

Texte suport : 

- Cele patru piersici – poveste populară 

- Cel mai bun prieten – V. Sivetidis 

-Adunarea și scădera numerelor naturale până la 31, 

cu  trecere peste ordin/pag.54 

 

Semestrul II, săptămâna 27 februarie - 3 martie 2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.5 

1.3 

1.8 

- jocuri de construcție (cuburi, figuri geometrice) 

- clasificarea obiectelor, formelor geometrice după 

mărime 

- exerciții cu mișcări implicate în autoservire, 

îmbrăcat, spălat, alimentație 

- modelare în plastelină 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

- exerciții de reconstituire a întregului din părți 

    

Orientare și mobilitate 2.1 

2.2 

2.4 

- exerciții de menținere a echilibrului     
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- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână. 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de căutare a obiectelor căzute 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1  1.2 

1.3  1.4 

2.1  2.2 

2.3  2.4 

3.1  3.2 

4.1  4.2 

4.3 

 

 

 

 

Comunicare orală :  

– Sensul cuvintelor – Cuvinte cu sens opus . Cuvinte 

cu acelaşi sens. 

Texte suport : 

- După faptă şi răsplată – după Ion Pas 

- Recapitulare : Prietenia 

Recapitulare : Semnele de punctuaţie studiate 

Evaluare sumativă : Valori şi atitudini 

 

-Adunarea unui număr natural format din zeci și 

unități cu un nr. natural format din unități/pag. 56 

    

 

Semestrul II, săptămâna 6 martie-10 martie 2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi /Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.5 

1.3 

1.8 

- jocuri de construcție (cuburi, figuri geometrice) 

- clasificarea obiectelor, formelor geometrice după 

formă / culoare 

- exerciții cu mișcări implicate în autoservire, 
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îmbrăcat, spălat, alimentație 

- modelare în plastelină 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

- exerciții de reconstituire a întregului din părți 

Orientare și mobilitate  

2.2 

2.4 

2.3 

- exerciții de orientare în spațiul restrâns: 

identificarea obiectelor din clasă/cabinet 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână. 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de căutare a obiectelor căzute 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

    

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

Comunicare orală :  

- Acte de comunicare : identificarea unui 

obiect, a unei persoane, a unui loc 

- Reguli ale discursului oral : Acordul în 

număr şi gen 

Scriere – redactare 

- Scrierea corectă a cuvintelor sa şi s-a  

Elemente de construcţie a comunicării 

- Cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit 

Texte suport : 

- Aventurile lui Habarnam – Nikolai Nosov 

- Micul Prinţ – Antoine de Saint – Exupery 

 

-Scăderea unui nr. natural format din unități dintr-un 

nr. nat. format din zeci și unități/pag. 58 
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Semestrul II, săptămâna 13martie – 17 martie  2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi /Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.5 

1.3 

1.8 

- exerciții de încastre 

- clasificarea obiectelor, formelor geometrice după 

textură 

- exerciții cu mișcări implicate în autoservire, 

îmbrăcat, spălat, alimentație 

- modelare în plastelină 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

- exerciții de identificare a temperaturii diferitelor 

corpuri 

    

Orientare și mobilitate  

2.4 

2.3 

- exerciții de operare cu noțiuni spațiale în spațiul 

restrâns:sus-jos, în, pe, sub, deasupra, stânga, 

dreapta,  poziția obiectelor din clasă/cabinet 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână. 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de căutare a obiectelor căzute 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

    

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1 

1.2 

Comunicare orală :  

- Acte de comunicare : identificarea unui 
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1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

obiect, a unei persoane, a unui loc 

 - Reguli ale discursului oral  

            - Acordul în număr şi gen 

Scriere – redactare 

- Scrierea imaginativă  

Elemente de construcţie a comunicării 

- Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de 

rând 

Texte suport : 

- Vrăjitorul din Oz – Lyman Frank Baum 

- Dragonul tatălui meu – Ruth Stiles Gannett 

-Scăderea unui nr.natural format din zeci și unități 

dintr-un nr.format din zeci și unități/pag .60 

 

Semestrul II, săptămâna 20 martie – 24 martie  2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competente/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.3 

1.2 

1.5 

- exerciții de identificare/discriminare tactilă a 

lungimii, lățimii, înălțimii 

- clasificarea obiectelor, formelor geometrice după 

greutate 

- exerciții cu mișcări implicate în autoservire, 

îmbrăcat, spălat, alimentație 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 
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Orientare și mobilitate 2.3 

2.2 

2.4 

- exerciții de operare cu noțiuni spațiale în spațiul 

restrâns:sus-jos, în, pe, sub, deasupra, stânga, 

dreapta,  poziția obiectelor din clasă/cabinet 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână. 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de orientare în spațiul larg:identificarea 

reperelor din mediul ambiant 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

    

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

 

Comunicare orală :  

- Acte de comunicare : identificarea unui 

obiect, a unei persoane, a unui loc 

- Reguli ale discursului oral : Acordul în 

număr şi gen 

Scriere – redactare 

- Scrierea imaginativă  

Elemente de construcţie a comunicării 

- Cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit 

- Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de 

rând 

Texte suport : 

 Recapitulare : Hoinărind prin Ţara Minunilor 

 Evaluare sumativă : Călătorii şi aventuri 

 

-Recapitulare/Evaluare-Adunarea și scăderea  nr. 

naturale până la 31, cu trecere peste ordin/pag. 62 
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Semestrul II, săptămâna 27 martie – 31 martie  2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.3 

1.2 

1.5 

- exerciții de identificare/discriminare tactilă a 

punctelor, liniilor, unghiurilor. 

- exerciții de explorare tactilă privind 

netezimea,asperitatea, grosimea materialelor 

- exerciții cu mișcări implicate în autoservire, 

îmbrăcat, spălat, alimentație 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.2 

2.4 

- exerciții de operare cu noțiuni spațiale în spațiul 

restrâns: sus-jos,  în,  pe, sub, deasupra, stânga, 

dreapta,  poziția obiectelor din clasă 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea direcției de mers 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de orientare în spațiul larg: identificarea 

reperelor din mediul ambiant 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

    

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1 

1.2 

1.3 

Comunicare orală :  

- Dialogul pe teme familiare 

Citire – lectură 
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1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

- Textul 

Scriere – redactare 

- Scrierea corectă a cuvintelor ,,sau,, şi ,,s-au,, 

Elemente de construcţie a comunicării 

- Sunetele limbii române. Vocale şi consoane 

Texte suport : 

- Cuibul de păsărele – Cezar Petrescu 

- Buburuza – Eugen Jianu 

 

-Numerele naturale de la 31 la 100 

-Compararea nr. naturale de la 31-100/pag. 4-6 

 

Semestrul II, săptămâna 3 aprilie – 7 aprilie  2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.3 

1.2 

1.5 

- exerciții de identificare/discriminare tactilă a 

punctelor, liniilor, unghiurilor. 

- exerciții de operare cu noțiunile:lung-scurt, lat-

îngust, înalt-scund 

- exerciții-joc de asociere: temperatură, anotimp, 

momentele zilei 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.2 

- exerciții de manipulare obiectuală  în spațiul 

restrâns: sus-jos, în, pe, sub, deasupra, stânga, 
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2.4 dreapta,  poziția obiectelor din clasă/cabinet 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea direcției de mers 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de orientare în spațiul larg:identificarea 

reperelor din mediul ambiant 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

Comunicare orală :  

- Dialogul pe teme familiare 

Citire – lectură 

- Textul 

Scriere – redactare 

- Scrierea imaginativă pe baza unui şir de 

întrebări 

- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin 

grupul de sunete ua-uă 

Elemente de construcţie a comunicării 

- Sunetele limbii române. Vocale şi consoane 

Texte suport : 

- Un joc nou – Călin Gruia 

- În ziua de Paşte – Elena Farago 

 

-Recapitulare/Evaluare/pag.10-12 

-Adunarea și scăderea nr.naturale de la 31-100, fără 

trecere peste ordin/pag.12 
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Semestrul II, săptămâna 10 aprilie – 14  aprilie  2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Activităţi de terapie/învăţare 

Conţinuturi 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.4 

1.5 

- exerciții de localizare și de denumire a zgomotelor 

specifice mediului ambiant sau provocate 

- exerciții de identificare/reproducere de 

onomatopee 

- exerciții-joc de alcătuire de prop. enunțiative, 

exclamative, interogative 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.2 

2.4 

- exerciții de manipulare obiectuală  în spațiul 

restrâns: sus-jos, în, pe, sub, deasupra, stânga, 

dreapta, poziția obiectelor din clasă 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea direcției de mers 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de orientare în spațiul larg:identificarea 

reperelor din mediul ambiant 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 
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Semestrul II, săptămâna 17  aprilie – 21  aprilie  2017 

 

DisciplineSectoare de 

referinţă 

 

CompetenţeO

biective de 

referinţă 

 

ConţinuturiActivităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.4 

1.5 

- exerciții de diferențiere a sunetelor emise de 

diverse instrumente muzicale/ localizarea acestora în 

spațiul clasei 

- exersarea simțului ritmic 

- exerciții-joc de alcătuire de prop. enunțiative, 

exclamative, interogative 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.4 

- exerciții de identificare/ manipulare obiectuală  în 

spațiul restrâns: sus-jos,  în,  pe,  sub, deasupra, 

stânga, dreapta, poziția obiectelor din clasă 

- exerciții de apreciere a distanțelor mici prin pipăit 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de orientare în spațiul larg:identificarea 

reperelor din mediul ambiant 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

    

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

Comunicare orală :  

- Dialogul pe teme familiare 

Citire – lectură 

- Textul 

Scriere – redactare 
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2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin 

grupul de sunete ,, ua,, şi  ,,uă,, 

Elemente de construcţie a comunicării 

- Sunetele limbii române. Vocale şi consoane 

Texte suport : 

Recapitulare : Înfloresc grădinile 

 

-Adunarea și scăderea nr.naturale de la 31-100, fără 

trecere peste ordin/pag.13-14. 

 

 

Semestrul II, săptămâna 2 mai– 5 mai 2017 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.5 

1.1 

- ordonarea  logică a cuvintelor în propoziție 

- exerciții-dictări/copieri/transcrieri 

- exerciții-joc de alcătuire de prop. enunțiative, 

exclamative, interogative 

- dactilopictură în interiorul contururilor 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.4 

- exerciții de manipulare obiectuală  în spațiul 

restrâns: sus-jos, în, pe, sub, deasupra, st.,dr., poziția 

obiectelor din clasă/cabinet 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea direcției de mers 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 
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- exerciții de orientare în spațiul larg:identificarea 

reperelor din mediul ambiant 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

Comunicare orală :  

- Dialogul pe teme familiare 

Citire – lectură 

- Textul 

Scriere – redactare 

- Scrierea imaginativă pe baza unui şir de 

întrebări 

Elemente de construcţie a comunicării  

- Sunetele limbii române. Vocale şi consoane 

Texte suport : 

Evaluare sumativă : Bun venit, primăvară 

 

-Adunarea și scăderea nr.naturale de la 31-100, fără 

trecere peste ordin/pag. 15-19 

    

 

Semestrul II, săptămâna 8 mai – 12 mai  2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.1 

1.4 

1.5 

- ordonarea logică a cuvintelor în propoziție 

- exerciții-dictări/copieri/transcrieri 

- exerciții de recunoaștere a vocii persoanelor 

familiare 
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- modelare în plastelină 

 

Orientare și mobilitate 2.3 

2.4 

- exerciții de manipulare obiectuală  în spațiul 

restrâns: sus-jos, în,  pe, sub, deasupra, stânga, 

dreapta, poziția obiectelor din clasă 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea direcției de mers 

-exerciții de protejare a corpului în deplasare 

-exerciții de orientare în spațiul larg:identificarea 

reperelor din mediul ambiant 

-exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

    

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

 

Comunicare orală 

- Acte de vorbire – A cere şi a da informaţii 

- Dialogul _ Iniţierea, menţinerea şi încheierea 

unui dialog despre mediul înconjurător şi 

vieţuitoare 

Citire – Lectură 

- Textul. Textul literar 

Scriere – Redactare 

- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin 

litera x 

Elemente de construcţie a comunicării 

- Exerciţii de fonetică şi de vocabular 

Texte suport :  

             Iepurele şi broasca – Lev Tolstoi 

             Puişorul şi vulpea – Ion Pas 

             Întrecerea – M. Sântimbreanu 
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4.1 

4.2 

3.2 

3.1 

 

-Adunarea și scăderea nr.naturale de la 31-100, fără 

trecere peste ordin/pag. 20-23 

-Recapitulare/Evaluare/pag. 23 

 

• Despre rezervaţiile naturale 

• Despre un proiect ECO 

• Influenţa negativă a omului asupra mediului 

 

Semestrul II, săptămâna 15 mai – 19 mai  2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.7 

1.8 

1.5 

- exerciții de identificare/discriminare a gusturilor 

fundamentale 

- exerciții de sortare a alimentelor după gust 

- exerciții de colorat în prezența/absența modelului 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.2 

2.4 

- exerciții de manipulare obiectuală  în spațiul 

restrâns: sus-jos, în, pe, sub, deasupra, st.,dr., poziția 

obiectelor din clasă/cabinet 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea direcției de mers 
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- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de căutare a obiectelor căzute 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

Tehnici alternative de 

comunicare 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

3.2 

3.1 

 

Comunicare orală 

- Forme ale discursului oral – Descrierea unei 

vieţuitoare 

Citire – Lectură 

- Textul. Textul  literar 

Scriere – Redactare 

- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin 

grupurile de sunete oa, ea, ie, ia 

Elemente de construcţie a comunicării 

- Exerciţii de fonetică şi de vocabular 

Texte suport :  

                          Greierele şi furnica – A. Blandiana 

Recapitulare – Prietenul meu necuvântător 

Evaluare sumativă 

 

-Adunarea nr. naturale de la 31-100 cu trecere peste 

ordin/pag. 24. 

- Scăderea nr. naturale de la 31-100,  fără trecere 

peste ordin 

 

• Despre rezervaţiile naturale 

• Despre un proiect ECO 

• Influenţa negativă a omului asupra mediului 
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Semestrul II, săptămâna 22 mai – 26 mai  2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.7 

1.5 

- exercițiide identificare a mirosurilor/sortarea 

alimentelor după mirosuri 

- completare de propoziții lacunare 

- ghicitori cu meserii 

 - exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.2 

2.4 

- exerciții de manipulare obiectuală  în spațiul  

restrâns: sus-jos, în, pe, sub, deasupra, stânga, 

dreapta,  poziția obiectelor din clasă-cabinet 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea direcției de mers 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de localizare a obiectelor și a acțiunilor 

din mediul ambiant , după sunete produse, mirosuri 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 

    

Tehnici alternative de 

comunicare 

 Recapitulare: 

- Exerciţii de repovestire a unui text 

- Elemente de construcţie a comunicării – 

Sensul cuvintelor – Cuvinte cu sens opus . 

Cuvinte cu acelaşi sens. 
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- Adunarea nr. naturale de la 31-100 cu trecere peste 

ordin/pag. 26 

-Scăderea nr. nat.de la 31-100, fără trecere peste 

ordin 

 

 

Semestrul II, săptămâna 29 mai – 2 iunie  2017 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.5 - alcătuire de propoziții enunțiative, exclamative, 

interogative 

- exerciții de citire/scriere corectă a unităților 

lingvistice 

- dactilopictură în interiorul contururilor 

- modelare în plastilină 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.2 

2.4 

- exerciții de manipulare obiectuală  în spațiul 

restrâns: sus-jos,  în,  pe, sub, deasupra, stânga, 

dreapta, poziția obiectelor din clasă/cabinet 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea direcției de mers 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de localizare a obiectelor și a acțiunilor 

din mediul ambiant , după sunete produse, mirosuri 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor 
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Tehnici alternative de 

comunicare 

 - Recapitulare 

- Adunarea nr. naturale de la 31-100 cu trecere peste 

ordin/p.28 

- Scăderea nr.nat.de la 31-100, fără trecere peste 

ordin 

 

    

 

Semestrul II, săptămâna 5 iunie-9 iunie 2017,    Evaluări 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.3 

1.5 

- exerciții de identificare/discriminare vizuală/tactilă 

a punctelor, liniilor, unghiurilor. 

- exerciții de operare cu noțiunile: lung-scurt, lat-

îngust, înalt-scund 

- exerciții-joc de asociere: temperatură, anotimp, 

momentele zilei 

- dictări/copieri/transcrieri 

- fișa de evaluare finală 

    

Orientare și mobilitate 2.1 

2.2 

 

- exerciții de identificare a schemei corporale 

proprii/a partenerului 

- exerciții de operare cu noțiunile corporale 

/identificarea părții drepte/stângi a corpului 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian,  mers în rând,  mers cu obiecte în 
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mână, c u indicarea direcției de mers 

- exerciții de menținere a echilibrului, stând într-un 

picior, alternativ 

- exercițiu-joc : mal-lac 

- fișa de evaluare finală 

Tehnici alternative de 

comunicare 

 Scădere nr.naturale de la 31-100 cu trecere peste 

ordin/pag. 30-41 

 

    

Semestrul II, săptămâna 12 iunie-16 iunie 2017               Evaluări 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.3 a) 

1.3 b) 

- exerciții de identificare vizual-tactilă a mărimii, 

greutății, texturii, netezimii obiectelor și clasificarea 

acestora 

- exerciții de identificare vizual-tactilă a figurilor și 

corpurilor geometrice 

- dictări/copieri/transcrieri/recitări 

- fișa de evaluare finală 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.2 

2.4 

- exerciții de manipulare obiectuală  în vederea 

consolidării conceptelor spațiale (stănga-dreapta, 

sus-jos, înainte-înapoi, în, pe, sub, alături, aproape-

departe, înăuntru-afară) 

- exerciții de mers în spațiul restrâns: mers în cuplu, 

mers în șir indian, mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea/schimbarea direcției de mers 
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- exerciții de căutare a obiectelor căzute 

- exerciții de identificare a suprafețelor de contact cu 

talpa piciorului în spațiul larg 

- fișa de evaluare finală 

Tehnici alternative de 

comunicare 

  

Scădere nr.naturale de la 31-100 cu trecere peste 

ordin/pag. 30-41 

 

    

 

Semestrul II, săptămâna 15 iunie-19 iunie 2017                   Evaluări 

 

Discipline/Sectoare de 

referinţă 

 

Competenţe/ 

Obiective de 

referinţă 

 

Conţinuturi/Activităţi de terapie/învăţare 

 

Evaluarea progresului Observaţii 

Perioadă Cu 

sprijin 

total 

Cu 

sprijin 

parţial 

Fără 

sprijin 

Compensare 

polisenzorială 

1.4 

1.8 

1.5 

- exerciții de reproducere  de linii melodice/cântece 

gradate ca dificultate 

- exerciții de colorat 

- dictări/copieri/transcrieri/recitări 

- fișa de evaluare finală 

    

Orientare și mobilitate 2.3 

2.2 

2.4 

- exerciții de manipulare obiectuală  în spațiul 

restrâns: sus-jos, în, pe, sub, deasupra, st.,dr., poziția 

obiectelor din clasă/cabinet 

- exerciții de mers în spațiul larg:,, pasul piticului”, 

,,pasul ștrengarului” mers în rând, mers cu obiecte în 

mână, cu indicarea direcției de mers 

- exerciții de protejare a corpului în deplasare 

- exerciții de orientare în spațiul larg: identificarea 
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reperelor din mediul ambiant/consolidarea 

informațiilor 

- exerciții de urcare/coborâre a scărilor  

- fișa de evaluare finală 

Tehnici alternative de 

comunicare 

 Scădere nr.naturale de la 31-100 cu trecere peste 

ordin/pag. 30-41 

 

Evaluare finală 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT LA DISCIPLINA EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 

Prof. Radu Camelia 

Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia”, Galaţi 

 

 

      1. Date de identificare a subiectului 

       Numele:  C. I. G  

      Vârsta: 19 ani, gen masculin        

      Clasa:  a  XI – a  Î.P 

      Şcoala: Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia”, Galaţi 

     2. Diagnostic psihologic: Intelect de limită 

     3. Diagnostic logopedic: disortografie, vocabular sărac 

     Informaţii despre familie: 

 Elevul C. I. G. este primul copil născut  din familie,  încă un frate născut în 2011.  Condiţiile socio-

economice şi culturale în familie sunt medii. 

   Date medicale:  

• conform  adeverinţei  medicale  anexate  la  dosar   P.O. este  sănătos  şi  apt  pentru  intrarea  în  

colectivitate ; 

• dezvoltare fizică normală; 

•  conform certificatului de orientare școlară eliberat de CJRAE   Galaţi, elevul prezintă diagnosticul 

de:  disortografie, vocabular sărac, nivel de înțelegere scăzut. 

PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA (se specifică intervalul de timp):   

• noiembrie 2020 – ianuarie 2021  – Integrare și acceptare școlară în grupul clasă; autocunoaștere 

și acceptare de sine;  exerciții pentru a pastra nedistrasa atentia intr-o activitate, dezvoltarea 

autocontrolului emoțional; exerciții de scriere corectă 

• februarie 2021 – aprilie 2021 – menținerea și consolidarea unei imagini pozitive de sine, exerciții 

de creștere a duratei concentrării atenției, dezvoltarea unui program care să-i permită finalizarea 

temelor, exerciții pentru dezvoltarea vocabularului, creștere a capacității de înțelegere a textelor 

scrise și a comunicării orale, deprinderea lucrului cu numere și operații matematice, consolidarea 

unei poziții dezirabile în cadrul grupului social. 
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STRUCTURA PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT  

Obiective Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii 

minimale 

de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

Domeniul cognitiv 

- Stimularea 

capacității de a  

recunoaște noțiuni 

specifice disciplinei. 

- exerciții didactice 

de identificare 

noțiunilor specifice 

disciplinei. 

 

  

-explicația  

- conversația 

- fișa de lucru 

 

noiembrie-

decembrie 

2020 

ianuarie-

februarie  

2021 

martie-aprilie 

2021 

- rezolvarea 

în scris 

minim 4 

exerciții 

corecte  

observarea 

sistematică a 

activității 

elevului 

 

încurajare 

permanentă 

Domeniul  

social-afectiv 

Stimularea . 

cooperării  în cadrul 

diferitelor grupuri 

pentru rezolvarea 

unor probleme 

teoretice şi practice 

specifice mediului de 

afaceri 

prin exersarea 

deprinderilor sociale 

 

 

-  integrarea în cadrul 

unor grupuri din 

clasă 

- stabilirea  unor 

sarcini în cadrul 

grupului 

-prezentarea alături de 

colegi a unor proiecte 

- jocul de rol 

- învățarea 

prin 

cooperare 

- proiectul 

 

noiembrie-

decembrie 

2020 

ianuarie-

februarie  

2021 

martie-aprilie 

2021 

 

- inserția în 

cadrul 

colectivul de 

elevi 

- creșterea 

capacității de 

a socializa 

alături de 

minim 10  

colegi  

- realizarea 

alături de 

colegi a 

minim două 

proiecte 

 

aprecieri  de 

stimulare 

 

 

 

 

 

realizarea 

unei 

expoziții cu 

proiectele/ 

desene 

Comunicare și 

limbaj 

Folosirea 

vocabularului şi a 

informaţiei în 

comunicarea orală sau 

scrisă. 

 

- exerciții de  

stimulare a 

dezvoltării capacității 

de  exprimare orală, a 

în cuvinte proprii a 

părerii despre 

comportamentul în 

afaceri, despre 

ințierea unei afaceri 

etc; 

- exerciții cu ajutorul 

cărora formulează 

propoziţii folosind 

- explicația  

- conversația 

-  KWL 

- fișa de lucru 

- portofoliul 

-manual 

- materiale 

audio-video 

noiembrie-

decembrie 

2020 

ianuarie-

februarie  

2021 

martie-aprilie 

2021 

 

- redactarea 

răspunsurilor 

scrise în 25-

30 de minute 

- prezentarea 

orală a 

răspunsurilor 

în  35-40 

minute 

 

evaluare 

orală cu 

întrebări 

ajutătoare 

 

aprecieri 

laudative 

 

- evaluare 

scrisă 
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noțiunile,  urmărind 

imagini din suport 

scris și video. 

Autonomie 

personală 

 Dezvoltarea 

formulării  unor 

opinii referitoare la 

rezolvarea 

problemelor 

comunităţii, privind 

iniţierea şi derularea 

afacerilor 

- stimularea  

exprimării unor 

opinii, păreri despre 

lucruri cunoscute din 

comunitate 

- exercițiul 

- metode activ 

participative 

- portofoliul 

martie-aprilie 

2021 

mai- aprilie 

2021 

- creșterea 

stimei de 

sine; 

- prezentarea 

a minim 2 

idei 

aprecieri  de 

stimulare 

 

diplomă de 

merit 

EVALUAREA PERIODICĂ 

• Obiective realizate 

✓ Creșterea  duratei concentrării atenției 

✓ Îmbunătățirea autoorganizării sarcinilor școlare 

✓ Realizarea unui plan de monitorizare a realizării sarcinilor școlare 

✓ Sporirea stimei de sine  

✓ Creșterea integrării în grupul școlar 

• Dificultăți întâmpinate: 

✓ Ritm lent al dezvoltării noilor deprinderi 

✓ Înțelegere defectuoasă a sarcinilor 

✓ Distrageri frecvente ale atenției 

✓ Tendințe divagante în discurs, fără relevanță cu temele discutate 

• Metode cu impact ridicat: 

- Pozitiv – jocurile de rol, testele psihologice, conversația,  

- Negativ – nu a fost cazul 

 

Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutică (în funcție de rezultatele 

evaluărilor periodice) 

Programul a fost revizuit relativ repede. Dificultățile de concentrare, memorare și înțelegere (rezultat 

al frecventelor distrageri) au impus o intervenție etapizată în pași mici, cu instrucțiuni scurte clar 

formulate. 

Recomandări particulare 

Nu este cazul 

Rolul și modul de implicare a părinților în program 

Părinții au oferit informații detaliate despre comportamentul curent al elevului și observații 

pertinente despre ce poate face acesta în viața de zi cu zi. Au venit periodic la școală pentru a-i 

urmări situația școlară și, de asemenea, de câte ori au fost solicitați. De asemenea, au înțeles să-i 

sprijine eforturile de schimbare comportamentală în acord cu recomandările primite. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 
Prof.Soreanu Claudia Loredana 

Colegiul Economic Al Banatului Montan Reșița 

 

 

Planul de intervenție personalizat rămâne principalul instrument de lucru al profesorului 

itinerant/ de sprijin și ar trebui extins și la nivelul învățământului de masă sub forma unui plan 

educațional de grup la aceiași clasă sau disciplină de studiu, pentru elevii care prezintă întârzieri în 

parcurgerea materiei. 

Acesta se întocmește pe baza evaluărilor inițiale și reprezintă adaptări ale evaluărilor cadrului 

didactic de la clasă unde este integrat elevul cu cerințe educative speciale. Aceste evaluări stabilesc 

dificultățile de învățare ale elevului respectiv. În urma depistării dificultăților de învățare și a nivelului 

de achiziții cognitive, se conturează strategia de intervenție. Nu există o structură definită/ standard a 

planului de intervenție personalizat. Ca document școlar planul de intervenție personalizat are diferite 

forme, păstrând totuși borne stabile. Planul de intervenție următor este un exemplu simplist dar foarte 

eficient. 

Numele și prenumele elevului: B. C. 

Clasa: a IX -a 

Instituția  școlară : CEBM 

Profesor: S.C.L. 

   1. INFORMAȚII DESPRE URMĂTOARELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE ELEVULUI : 

 Cognitiv 

- limbaj şi comunicare : vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, vorbire rară, ezitantă, 

încetinită; în scris apar omisiuni, inversiuni de litere. 

   

Emoţional / comportamental 

- elevul are o atitudine fluctuantă, nu se supune destul de repede unor reguli şcolare de grup, încearcă 

să lege relaţii interpersonale, însă în privinţa achiziţiilor cognitive, progresele au fost minime. 

Comunică foarte putin cu colegii şi cu prietenii. 

 

 Fizic/senzorial 

- elevul prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale corespunzătoare unei 

activităţi de învăţare eficientă, dar întâmpină dificultăţi în organizarea conduitelor şi structurilor 

perceptiv-motrice de spaţiu, lucru ce duce la slaba însuşire a citit-scrisului.  

 

  2. INFORMAȚII GENERALE 

Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară,eleva este în plasament cere rar 

informaţii despre evoluţia copilului şi este nonreceptivă la sugestiile date de factorii educativi din 

şcoală.  

 

Diagnostic : dificultăţi de învăţare - nu face faţă cerinţelor educaţionale ; adaptare inferioară la 

cerinţele programei şcolare pentru clasa a-IX-a şi a curriculumului școlar. 
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Elevul nu a mai beneficiat de un program de intervenţie personalizat anterior. 

  

3. INFORMAȚII EDUCAȚIONALE : 

Evaluare iniţială : observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, test scris, fişa 

psihopedagogică 

 

Puncte tari : 

• cunoaşte  literele    

• citeşte în ritm propriu (lent) 

• realizează o parte din sarcinile propuse 

 

Dificultăți cu care se confruntă elevul : 

• nu reuşeşte să scrie după dictare 

• omite anumite litere 

• confundă litere  şi  grupurile de litere 

 

4. DOMENIUL DE INTERVENTIE : cognitiv – LIMBA ENGLEZA 

Obiective pe termen lung : 

• dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

• dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea) 

• dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

• operarea cu cuvinte simple în limba engleză 

• elevul va coopera cu colegii în realizarea unor sarcini, portofolii, proiecte. 

 

Obiective pe termen scurt : 

• să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare 

• să citească propoziţii scurte; 

• să citească un text scurt la prima vedere; 

• sa reuseasca sa transcrie din carte textele cat mai corect; 

• dezvoltarea spiritului de autonomie si independenta. 

 

5. METODE, PROCEDEE, STRATEGII 

• exerciţiul, conversaţia, explicaţia,  prezentarea sarcinilor  într-un ritm  mai lent,  cu pronunţie 

clară, articulată. 

6. EVALUARE : 

•  fişe de lucru individuale ; 

• probe orale ; 

• teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte ; 

 

Resurse umane : parinții, medicul, profesor 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 
Prof. Dobrițan Heckl Maria Alina 

Colegiul Național “Diaconovici-Tietz” Reșița 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: D. A. S 

Probleme cu care se confruntă copilul/ elevul (rezultate ale evaluării complexe): Tulburări de 

învăţare, tulburări instrumentale 

Priorităţi pentru perioada:  

- dezvoltarea  vocabularului activ 

-  dezvoltarea  actului lexico- grafic 

- dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic  

- dezvoltarea identității 

- dezvoltarea emoțională 

Domenii / arii de intervenţie: 

➢ Stimulare cognitivă: comunicare şi limbaj, abilităţi logico-matematice 

➢ Comportamental/socio-afectiv 

➢ Consiliere cadre didactice şi familie 

Domeniul de intervenție: cognitiv 

Obiective/conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode  și 

instrumente 

de evaluare 

Dezvoltarea abilităților 

de citire-scriere-

comunicare 

-să  scrie corect 

propoziţii/texte scurte 

după dictare, autodictare 

sau transcriere 

-să citească corect, 

cursiv și expresiv un text 

scurt/de dimensiuni 

variabile; 

-să construiască oral şi în 

scris un răspuns/discurs 

pe o temă dat, folosind în 

mod corect  semnele de 

punctuație 

-să identifice sinonimele 

şi antonimele unor 

cuvinte date; 

 

 

Explicația 

verbală 

Conversația 

euristică 

Demonstrația 

Exercițiul 

lingvistic 

Munca 

independentă și 

supravegheată 

 

 

Manual de 

limba și 

literatura 

română 

Caiet dictando 

Fișe de lucru 

 

 

Octombrie  

 

 

 

Noiembrie-

decembrie  

 

 

 

Ianuarie-

februarie  

 

Martie-

aprilie  

 

Mai  

Iunie  

 

 

- scrie cu mici erori un 

text după dictare, 

autodictare sau 

transcriere, respectând 

semnele de punctuaţie; 

- citeşte în ritm propriu 

un text la prima vedere, 

respectând semnele de 

punctuaţie; 

-construiește oral/în 

scris un răspuns/discurs 

pe o temă dată; 

- găseşte 

sinonimele/antonimele 

unor cuvinte date; 

- scrie ortogramele şi 

grupurile de litere cu un 

număr  redus de erori 

 

Evaluare 

orală 

Evaluare 

scrisă 

Observația  

Aprecieri 

verbale ale 

activității 

realizate 
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-să scrie corect 

ortogramele, grupurile de 

litere; 

-să descrie 

obiecte/definirea unor 

noțiuni; 

-să redea un text cu 

ajutorul unor întrebări/ în 

mod independent; 

-să extragă ideile 

principale dintr-un text 

-să identifice părţile de 

vorbire/propoziţie într-un 

text 

-să-şi dezvolte abilităţi de 

exprimare orală şi 

comunicare în funcție de 

context 

-să înţeleagă  

semnificaţia generală a 

mesajului oral/scris, 

sesizând progresia şi 

coerenţa ideilor 

exprimate; 

Exerciții de scriere 

corectă a ortogramelor 

Exerciții de scriere 

corectă a grupurilor de 

litere ce, ci, ge, gi, che, 

chi,ghe, ghi 

Exerciții de citire de 

propoziții și texte cu 

dificultăți variabile 

Exerciții de identificare a 

părților de 

vorbire/propoziție dintr-

un text 

Completarea 

propozițiilor cu cuvintele 

lacunare 

Dezvoltarea abilităților 

logico-matematice 

Planșe cu 

imagini 

Cărți cu texte 

literare 

Laptop, CD-uri 

audio 

Cărți de joc cu 

imagini ale 

obiectelor din 

diferite 

categorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

euristică 

Exercițiul 

Observația 

Munca 

independentă 

Descoperirea 

dirijată 

 

 

Manual de 

matematică  

Culegere de 

matematică 

Fișe de lucru 

Caiete speciale 

Jetoane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie  

 

Decembrie 

-februarie  

 

 

 

 

Martie-

aprilie  

 

 

Iunie  

 

 

 

 

- descrie/defineşte 

corect noţiuni  

- identifică parţial 

părţile de 

vorbire/propoziţie 

- descrie o imagine în 

manieră personală; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-efectuează operaţii cu 

numere naturale 

-efectuează operaţii 

simple  cu numere 

întregi. 

-efectuează operaţii 

simple cu numere 

raţionale. 

-efectuează adunări şi 

scăderi de radicali cu 

coeficienţi nr naturale 

-efectuează înmulţiri şi 

împărţiri de radicali cu 

coeficienţi nr naturale 

- efectuează calcule 

simple cu nr reale 

reprezentate prin litere. 

-aplică formule de 

calcul prescurtat ( 

pătratul unui binom, 

produsul sumei cu 

diferenţa). 

- efectuează adunări şi 

scăderi cu două 

rapoarte care au acelaşi 

numitor. 

 -efectuează înmulţiri şi 

împărţiri de  două 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

Evaluare 

scrisă 

Teste de 

evaluare 

Observația 

sistematică 
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-să efectueze operaţii cu 

numere naturale. 

 -să efectueze operaţii 

simple  cu numere 

întregi. 

-să efectueze operaţii 

simple cu numere 

raţionale. 

-să efectueze adunări şi 

scăderi de radicali cu 

coeficienţi nr naturale.  

  -să efectueze înmulţiri şi 

împărţiri de radicali cu 

coeficienţi nr naturale. 

  -să efectueze calcule 

simple cu nr reale 

reprezentate prin litere. 

-să aplice formule de 

calcul prescurtat ( 

pătratul unui binom, 

produsul sumei cu 

diferenţa). 

 -să amplifice şi să 

simplifice un raport cu un 

număr sau un monom. 

-să efectueze adunări şi 

scăderi cu două rapoarte 

care au acelaşi numitor. 

 -să efectueze înmulţiri şi 

împărţiri de  două 

rapoarte simple, cu 

coeficienţi naturali. 

  -să rezolve ecuaţii de 

tipul ax + b= 0, unde a, b 

N 

-să identifice şi să 

denumească corpurile 

geometrice.  

 -să deseneze prisme 

regulate drepte . 

 -să deseneze piramide 

regulate drepte. 

Cărți de joc cu 

numere, softuri 

educaționale 

rapoarte simple, cu 

coeficienţi naturali. 

  -rezolvă ecuaţii de 

tipul ax + b= 0, unde a, 

b N 

-identifică şi  

denumește corpurile 

geometrice.  

-desenează prisme 

regulate drepte , 

piramide regulate 

drepte, cilindrul, conul 

şi sfera 
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-să deseneze cilindrul, 

conul şi sfera. 

   

 

Domeniul de intervenție: comportamental/socio-afectiv 

Obiective/conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode  și 

instrumente de 

evaluare 

- să-și dezvolte 

capacitatea de a 

interacționa pozitiv cu 

alți copii și cu adulții 

cunoscuți 

- să-și dezvolte 

capacitatea de a 

respecta regulile și de 

a înțelege efectele 

acestora 

- să-și dezvolte 

capacitatea de a-și 

adapta trăirile și 

emoțiile 

- să-și dezvolte 

capacitatea de a 

recunoaște și a-și 

exprima adecvat o 

varietate de emoții 

-să conștientizeze 

aspectele definitorii ale 

propriei identități 

-să identifice 

caracteristicile 

personale pozitive 

-să înțeleagă 

consecințele 

comportamentelor 

negative 

 

-exerciții și jocuri 

de identificare a 

diferitelor stări 

sufletești: jocul  

”Ce fac atunci 

când…”; CD-ul 

educațional 

„Detectivul de 

emoții 

poveste 

terapeutică 

”Băiatul 

invizibil”- cum 

mă simt atunci 

când nu sunt 

băgat în seamă...; 

-jocuri de 

asociere a stării 

sufletești cu 

modalități de 

reacție adecvate – 

povestea 

”Broscuța 

Tobias” 

-jocuri de 

cooperare: jocul  

„ Putin ajutor din 

partea 

prietenilor”, ”Dă 

mai departe 

zâmbetul!” 

-fișă de lucru 

”Cine sunt eu?”, 

Octombrie  

 

 

Noiembrie  

 

Decembrie 

-februarie  

 

 

Martie-

aprilie  

 

 

Mai-iunie  

-are atitudini și 

comportamente 

pro-sociale 

-identifică și 

denumește stările 

sufletești și 

expresiile 

emoționale 

-reacționează 

emoțional adecvat 

în diferite situații 

concrete și 

construite 

-respectă regulile 

grupului 

-conștientizează 

elementele 

definitorii ale 

personalității sale 

-conștientizează 

consecințele 

comportamentelor 

negative 

 

Evaluarea orală 

prin aprecierea și 

încurajarea 

comportamentelor 

pozitive 

Evaluarea prin 

observarea 

continuă a 

comportamentului 

în grup 

Fișe de 

monitorizare a 

comportamentului 

Fișe cu imagini 

care exprimă 

diferite stări 

sufletești 

Fișe de lucru 

legate de 

autocunoaștere și 

dezvoltare 

personală 
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”Tricoul 

personalizat” 

-fișe de lucru 

”Linia vieții”, 

”Ce-mi place la 

mine?” 

-fișe de lucru 

”Dacă-atunci-

dar...”, 

”Comportamente 

și consecințele 

lor” 

 

 

Domeniul de intervenţie: procese psihice 

 

Obiective/ 

Conţinuturi 

Metode şi mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

 

- Dezvoltarea 

imaginaţiei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dezvoltarea 

atenţiei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii pentru 

dezvoltarea imaginaţiei, 

fişe de lucru; desene 

tematice; identificarea 

sensului unor mişcări, 

atitudini, ocupaţii, 

pornind de la imagini: 

„Ce face? De ce face? 

Cum face?”                   

 

Fişe de lucru: asemănări 

şi deosebiri;  găseşte 

imaginea identică;    

Jocuri de atenţie; 

Copierea aceloraşi 

modele grafice: 

„Fii atent la ordine şi 

semne”; Activităţi de 

reproducere a unor 

cuvinte, expresii scurte 

în diverse tonalităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

An şcolar       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- identifică 

sensul unor 

mişcări, 

atitudini, 

ocupaţii, 

pronind de la 

imagini; 

 

 

 

- identifică 

asemănările şi 

deosebirile;  

- găseşte 

imaginea 

identică; 

- reproduce 

cuvinte, 

expresii; 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Evaluare 

scrisă 

Aprecieri 

verbale 

Fişe de 

evaluare 

Observaţia 
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- Dezvoltarea 

capacităţii de 

memorare; 

 

 

 

 

 

 

 

- Dezvoltarea 

capacităţilor 

operaţiilor de 

gândire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dezvoltarea 

limbajului 

Jocuri; 

„Povestea”; Copierea 

aceloraşi modele 

grafice: 

„Fii atent la ordine şi 

semne” 

 

 

 

Numirea a cât mai multe 

cuvinte pornind de la o 

silabă. „Spune cât mai 

multe cuvinte care încep 

cu...!”. 

Identificarea 

elementelor componente 

ale unui obiect figurat: 

„Spune-mi din ce este 

format 

obiectul”;Ghicitori; 

Rebusuri  

 

Denumirea unor obiecte 

familiare și a însușirilor 

lor 

Denumirea unor clase 

de obiecte familiare 

Formularea de 

propoziții și fraze ca 

răspuns la întrebări 

Formularea de 

propoziții/fraze pentru a 

prezenta un obiect, 

acțiune, o persoană 

Povestirea în cuvinte 

proprii, oral sau în scris, 

a unui text, 

propriu/audiat/lecturat 

 

 

 

 

An şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- memorează 

cel puţin 

jumătate din 

obiectele 

desenate; 

- numeşte cel 

puţin 5 cuvinte 

pornind de la o 

silabă dată; 

 

- identifică 

elementele 

componente 

ale unui obiect 

figurat;  

- găseşte 

răspunsul la 

ghicitori; 

- rezolvă cu 

ajutor 

rebusurile; 

 

 

 

Denumește 

obiecte 

familiare și 

însușirile lor  

Denumește 

clase de 

obiecte 

familiare și 

însușirile lor 

Formulează 

propoziții 

pentru a 

răspunde la 

întrebări, 

pentru a 

povesti un text 

sau a descrie 

Evaluare orală 

Evaluare 

scrisă 

Aprecieri 

verbale 

Fişe de 

evaluare 

Observaţia 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3548 
 

un obiect, o 

acțiune, o 

persoană 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:C.B. 

DATA NAŞTERII: X.X.2005 

CLASA:aVIII-a, 

ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

DIAGNOSTIC:autism infantil, retard psihic şi de limbaj 

PROFESOR ITINERANT/DE SPRIJIN: TRUICA SIMONA 

 

TIPURI DE 

SERVICII 

COMPETENŢE 

(ce poate face copilul) 

DIFICULTĂŢI 

(ce nu poate face copilul) 

PRIORITĂŢI 

(ce ar trebui să achiziţioneze) 

FINALITĂŢI 

( scopuri şi obiective  

SERVICII 

EDUCAȚIONALE  

• Înţelege semnificaţia 

globală a mesajului oral 

• Sesizeazăînţelesul 

cuvintelor într-un enunţ 

dat 

• Distinge cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, silabele 

dintr-un cuvant, şi 

sunetele dintr-o silabă 

• Nu sesizează intuitiv 

semnificaţia unei propoziţii 

ascultate 

• Nu scrie corect, lizibil şi 

îngrijit propoziţii scurte 

• În scris nu respectă spaţiul 

grafic 

• Nu desparte cuvinte în silabe 

• Să scrie corect, lizibil şi 

ingrijit propoziţii scurte 

• În scris să respecte 

spaţiul grafic 

• Să despartă cuvinte în 

silabe 

• Să alcatuiescă propoziţii 

simple sau dezvoltate cu 

cuvinte date 

• Să citească un text dat 

• S1–dezvoltarea 

vocabularului 

 

 

• S2–dezvoltarea 

auzului 

fonematic 
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• Identifică literele în textul 

tipărit şi în textul scris de 

mână 

• Transcrie un text ( litere 

de tipar-litere de mână) 

• Citeşte un text (pe silabe) 

• Completează cuvinte 

lacunare 

• Scrie un text după dictare 

• Este capabil să poarte un 

dialog 

• Scrie cu cifre numerele 

indicate 

• Ordonează numerele 

naturale 

• Efectuează operaţii de 

adunare şi scădere cu 

cifre din concentrul 0-

1000  fără trecere peste 

ordin 

• Nu alcatuieşte propoziţii 

simple sau dezvoltate cu 

cuvinte date 

• Nu citeştecorect un text dat 

• Nu formulează corect o 

întrebare/un raspuns logic 

într-o comunicare scrisă.  

• Nu ordonează corect 

cuvintele într-o propoziţie 

• Nu ordonează corect 

propoziţii pentru a forma un 

text  

• În vorbire nu respectă 

regulile gramaticale 

• Nu desprinde semnificaţia 

globală a unui text 

• Nu înţelege sistemul zecimal 

de formare al 

numerelor(sute, zeci şi 

unităţi) 

• Să formuleze corect o 

întrebare/un răspuns 

logic într-o comunicare 

scrisă 

• Să ordoneaze corect 

cuvintele într-o 

propoziţie 

• Să ordoneaze corect 

propoziţii într-un text dat 

• În vorbire să  respecte 

regulile gramaticale 

• Să compare numerele 

folosind semnele 

matematice:  <, > , =. 

• Să completeaze un şir 

numeric lacunar 

• Să descompună numere 

în S,Z, U 

• Să rezolve probleme care 

presupun o singură 

operaţie 

 

• S3–dezvoltarea 

abilităţilor de 

citit-scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• S4–dezvoltarea 

abilităţilor 

matematice 
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• Recunoaşte forme 

geometrice plane 

• Sortează şi clasifică 

obiecte date sau desene 

după criterii indicate 

 

 

• Nu compară numerele 

folosind semnele 

matematice:  <, > , =. 

• Nu completează un şir 

numeric lacunar 

• Nu descompune numere  

• Nu rezolvăprobleme care 

presupun o singură operaţie 

• Nu calculează perimetre ale 

figurilor geometrice plane. 

 

• Săcalculeze perimetre 

ale figurilor geometrice 

plane 

 

Structura programului de intervenţie personalizat 

Semestrul I 

Obiective Conţinuturi Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor  

Metode si 

instrumente 

de evaluare 

OBS. 

S1 

 

 

 

O1 - Să alcătuiască propoziţii 

simple sau dezvoltate cu 

cuvinte date 

Vocabular 

 

 

 

Observatia, 

conversatia,  

Explozia stelară 

Observatia 

Semestrul I 

 

 

Semestrul I 

- alcătuieşte în scris 3 

propoziţii cu 3 cuvinte 

date 

Fişă 

 de evaluare 

 

Fişă 
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S2 

 

 

 

S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 

O2 – Să ordoneze corect 

cuvintele într-o propoziţie 

O3 - Să ordoneze corect 

propoziţii într-un text dat 

 

O1 - Să despartă cuvintele în 

silabe 

 

 O1 - Să scrie corect, lizibil şi 

îngrijit propoziţii scurte. În 

scris să respecte spaţiul 

grafic 

O2 – Să citească fluent, 

corect și expresiv un text dat 

O3 – Să formuleze corect o 

întrebare/un răspuns logic 

într-o comunicare scrisă 

 

 

 

O1 - Să completeze un şir 

numeric lacunar 

 

 

 

 

 

Comunicare 

scrisă /orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numere 

naturale 

 

 

 

conversatia 

explicatia 

 

explicatia, jocul 

didactic 

 

explicatia, 

demonstratia, 

conversatia 

explicatia, 

demonstratia, 

exercitiul, 

metoda R.A.I. 

 

 

 

 

exercitiul, jocul 

didactic 

 

exercitiul, jocul 

didactic 

 

 

 

Semestrul I 

 

 

 

Semestrul I 

 

 

 

 

Semestrul I 

 

 

 

Semestrul I 

 

 

Semestrul I 

 

 

- ordonează cuvintele 

date, formând o 

propoziţie 

- ordonează corect 

propoziţii într-un text 

dat 

 

 -desparte în silabe 4 din 

5 cuvinte date 

 

-scrie după dictare  

 

 

- citește corect, fluent și 

expresiv un text dat 

- formulează corect o 

întrebare/un raspuns 

logic într-o comunicare 

scrisă 

 

 

 

 de evaluare 

 

 

 

 

Evaluare orală 

 

Evaluare orală 

 

Fişă 

 de evaluare 

 

 

 

Fişă 

 de evaluare 

 

 

Fişă 

 de evaluare 
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O2– Să descompună nr. nat. 

0-1000 

 

 

 

O3– Să compare nr. nat.0-

1000 

 

 

 

O4– Să efectueze adunări şi 

scăderi cu trecere peste ordin 

în concentrul 0-1000 

 

O5- Să rezolve probleme 

care presupun o singură 

operaţie 

 

O6– Să efectueze înmulţiri şi 

împărţiri de numere naturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente de 

geometrie 

 

 

exercitiul, 

explicatia,  

 

demonstratia 

exercitiul, 

 

explicatia 

exercitiul, 

problematizarea, 

metoda 

piramidei 

explicatia, 

demonstraţia, 

exerciţiulmetoda 

cadranelor 

 

metoda cubului 

 

Semestrul I 

 

 

 

Semestrul I 

 

 

Semestrul I 

 

 

Semestrul I 

-completează un şir 

numeric lacunar cu nr. 

0-1000 

 

 

-descompune 6 nr. date 

 

 

 

 -compară nr nat. 0-

1000 

 

 

 

 

- efectuează corect 5 

adunări din 6 şi 5 

scăderi din 6 date 

 

 

- rezolvă corect o 

problemă dată 

Fişă 

 de evaluare 

 

 

 

 

Fişă 

 de evaluare 

 

 

Fişă 

 de evaluare 

 

 

 

Fişă 

 de evaluare 

 

Fişă 

 de evaluare 
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O7- Să calculeze perimetre 

ale figurilor geometrice 

plane 

 

 

-rezolvă corect 3 

înmulţiri din 5 şi 3 

impărţiri din 5 date 

 

- calculează perimetre 

ale 3 figuri geometrice 

plane date 

  

Obiective realizate:-  

Parţial realizate - 

Dificultăţi întâmpinate: 

Metode cu impact ridicat:  

Recomandări particulare 

Rolul si modul de implicare a părinţilor în program:  
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Structura programului de interventie personalizat, Semestrul II 

Obiective Conţinuturi Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor  

Metode si 

instrumente 

de evaluare 

OBS. 

S1 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

S3 

 

 

 

 

 

O1 - Să alcatuiască propoziţii 

simple sau dezvoltate cu 

cuvinte date 

O2 – Să ordoneaze corect 

cuvintele într-o propoziţie 

O3 - Să ordoneze corect 

propoziţii într-un text dat 

 

O1 - Să despartă cuvintele în 

silabe 

 

 O1 - Să scrie corect, lizibil şi 

îngrijit un text. În scris să 

respecte spaţiul grafic 

O2 – Să citească fluent, 

corect şi expresiv un text dat 

Vocabular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

scrisă/orală 

 

 

 

 

 

 

 

Observatia, 

conversatia 

 

Observatia 

conversatia 

explicatia 

 

explicatia, jocul 

didactic 

 

explicatia, 

demonstratia, 

conversatia 

 

 

 

explicatia, 

demonstratia, 

Semestrul II 

 

 

Semestrul II 

 

Semestrul II 

 

 

Semestrul II 

 

Semestrul II 

 

 

 

Semestrul II 

 

 

Semestrul II 

- alcatuieşte în scris 3 

propoziţii cu 3 cuvinte 

date 

- ordonează cuvintele 

date, formând o 

propoziţie 

- ordonează corect 

propoziţii într-un text 

dat 

 

 -desparte in silabe 4 din 

5 cuvinte date 

 

-scrie după dictare un 

text  

 

- citeşte fluent un text 

dat 

Fişă 

 de evaluare 

 

Fişă 

 de evaluare 

 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

Evaluare orală 

 

Fişă 

de evaluare 
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S4 

O3 – Să formuleze corect o 

întrebare/un raspuns logic 

într-o comunicare scrisă 

 

 

O1 - Să completeze un şir 

numeric lacunar 

 

 

O2– Să descompună nr. nat. 

0-1000 

 

 

 

O3– Să compare nr. nat.0-

1000 

 

 

 

O4– Să efectueze adunări şi 

scăderi cu trecere peste ordin 

în concentrul 0-1000 

 

 

Numere 

naturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercitiul 

 

exercitiul, jocul 

didactic 

 

exercitiul, jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

exercitiul,  

 

explicatia,  

 

demonstratia 

 

exercitiul, 

 

 

explicatia 

 

 

 

Semestrul II 

 

 

 

Semestrul II 

 

 

Semestrul II 

 

 

Semestrul II 

 

Semestrul II 

 

 

 

Semestrul II 

 

 

 

 

- formulează corect o 

întrebare/un răspuns 

logic într-o comunicare 

scrisă 

 

 

-completează un şir 

numeric lacunar cu nr. 

0-1000 

 

 

-descompune 6 nr. date 

 

 

 

 -compară nr nat. 0-1000 

 

 

 

 

Fişă 

de evaluare 

 

 

Fişă 

de evaluare 

 

 

Fişă 

de evaluare 

 

 

 

Fişă 

de evaluare 

 

 

Fişă 

de evaluare 

 

Fişă 
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O5- Să rezolve probleme care 

presupun o singură operaţie 

 

O6– Să efectueze înmulţiri şi 

împărţiri de numere naturale 

 

O7- Să calculeze perimetre 

ale figurilor geometrice 

plane 

 

 

Elemente de 

geometrie 

 

exercitiul, 

problematizarea 

 

Semestrul II 

 

 

- efectuează corect 5 

adunări din 6 şi 5 scăderi 

din 6 date 

 

 

- rezolvă corect o 

problemă dată 

 

-rezolvă corect 3 

înmulţiri din 5 şi 3 

împărţiri din 5 date 

-calculeze  perimetre 

pentru 2 figuri 

geometrice date 

de evaluare 

 

Fişă  

de evaluare 
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Obiective realizate: S1 O1, O2; S2 O1; S3: O1, O2 ; S4: O1, O2, O3, O4, O5 

Parţial realizate : S1 O3; S3 O3; S4 O6. 

Dificultăţi întâmpinate: atenţia labilă a elevei 

Metode cu impact ridicat: -   pozitiv : metodele interactive, jocul didactic 

-  negativ 

Recomandări particulare: menţinerea orientării elevei în şcoala de masă cu preofesor de sprijin, continuarea programului 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: se implică în activităţile de recuperare ale copilului. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)  

Antonescu Grațiela Elena 

Grădinița cu Program Prelungit Raza de Soare Târgoviște 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE PREȘCOLARULUI: D.F. 

DATA NAŞTERII: x.x.2016 

DOMICILIUL: Târgoviște 

CLASA / GRUPA: Mijlocie 

ANUL ȘCOLAR: 2020-2021 

DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul:  

Întârziere în dezvoltarea mentală, limbaj expresiv slab dezvoltat, agitație psihomotorie, contact 

vizual sporadic și iritabilitate. 

ECHIPA DE INTERVENȚIE:  

Părinţi, logoped, educatoare, consilier școlar. 

DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE: 

Educarea limbajului, matematică, educație fizică. 

SCOPUL: 

 Dezvoltarea potențialului cognitiv al copilului în vederea integrării lui în activitățile din 

grădiniță cât și în grupul de copii, îmbogățirea limbajului cu noi cuvinte. 

OBIECTIVE/ COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ: 

-dezvoltarea potențialului verbal și cognitiv al copilului în vederea integrării lui în grupul de 

copii și în activitățile specific grădiniței; 

- creșterea nivelului de dezvoltare motrică; 

- organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine; 

-reducerea dificultăților de învățare prin exersarea și dezvoltarea capacităților de observare și 

analiză. 

DURATA planului de intervenţie personalizat: un semestru 

 

STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT: 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE METODE ȘI 

MIJLOACE DE 

REALIZARE 

PERIOADA  

DE  

INTERVENŢIE 

EVALUARE ŞI APRECIEREA 

EVOLUŢIEI 

INDICATORI 

 

METODE ŞI 

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

1. Să cunoască 

numele tuturor 

copiilor și al 

doamnelor 

educatoare. 

Jocul  

,,Cine a primit 

mingea?”, 

"Deschide 

urechea bine" 

Septembrie 

 

 

 

Identifică toți 

copiii și numește 

2-3 copii. 

 

Orale; 

Încurajarea și 

stimularea. 
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2. Să precizeze  

membrii familiei 

sale  

Joc de rol  

,,De-a familia”, 

Jocuri de 

socializare 

 

Octombrie  Identifică 

membrii familiei, 

îi numește singur 

din fotografii. 

 

Aprecieri verbale; 

Acordarea de 

stimulente. 

 

3. Să recunoască 

părți componente 

ale corpului 

omenesc. 

Observare; 

Jocuri senzoriale; 

Jocuri exercițiu 

pentru 

dezvoltarea 

schemei corporale 

Noiembrie  

 

 

 

Identifică și 

denumește părțile 

principale ale 

corpului omenesc. 

Aprecieri verbale 

 

4. Să se exprime 

corect în 

propoziții simple 

Jocuri. 

,,Spune ce face? ” 

,,Spune ce vezi în 

imagine ” 

 

Decembrie  

Participă, dar 

verbalizează greu 

acțiunile 

desfășurate în 

timpul jocurilor 

de grup 

Orale: 

Încurajarea și 

stimularea 

5. Să recunoască 

componentele 

spațiale 

Exerciții de 

mișcare: sus-jos, 

pe, sub, lângă, pe 

etc. 

Ianuarie  Identificarea și 

precizarea corectă 

a pozițiilor 

spațiale ale 

obiectelor folosite 

în joc. 

Chestionarea orală 

pentru 

conștientizarea 

pozițiilor spațiale 

Aprecieri 

stimulative 

6. Să formeze grupe 

de obiecte după 

anumite criteria 

(formă, mărime, 

culoare) 

Joc logic 

,,Așază-mă la 

locul potrivit” 

Februarie  Formează mulțimi 

după formă, 

mărime și culoare 

singur sau cu 

ajutor 

Orale: 

Încurajarea și 

stimularea 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Prof. Stoian Mariana 

                                                         Scoala Gimnaziala ,,Alexandru Badauta,, Zambreasca 

 

3. INFORMAŢII GENERALE: 

 Numele: M. A. 

 Data naşterii: X.X.2009- 9 ANI 

 Domiciliul: .........., strada .............. 

 Şcoala: ................................... 

 Clasa:  a III-a B 

 Echipa de lucru:  consilier scolar .............. 

                               profesor de sprijin-  

                               profesor pentru învățământul primar- ................................ 

                               tata-  

 Data de elaborare a programului: ianuarie 

 Durata de desfăşurarea a programului: ianuarie 2018 -iunie 2018 

       Domeniul de intervenție: Limba şi literatura română şi Matematică 

4. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, 

convorbirea individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii 

(pretest). 

Diagnostic: 

• Medical: clinic sănătos; 

• psihologic: deficienţă mentală, deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională şi 

instrumentală;  

• psihopedagogic: dificultăţi de învăţare-dislexo-disgrafie, discalculie; 

•  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele 

programei şcolare pentru clasa a III- a şi a curriculumului de citire–scriere-calcul.- fetiţa 

s-a transferat în noiembrie 2017 în această clasă. Din cauza nefrecventării cursurilor ea 

nu avea nici cunoştinţele de bază ale unui copil, dezvoltat normal , din clasa pregătitoare. 
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3.OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

• Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în 

scris; 

 

7. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

8. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

Consilier şcolar: 

• Stimulează elevul in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuala; 

• Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: 

cunoasterea mediului, coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, 

abilitati de relationare sociala; 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor 

exercitii de relaxare, pentru 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- planse 

- fise de lucru 
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concentrarea atentiei si 

dezvoltarea memoriei; 

- exercitiul de relaxare - jocuri de 

constructie 

- plastilina 

- carti 

- puzzle 

- educarea auzului 

fonematic, a atentiei vizuale, a 

analizei auditive si imbogatirea 

vocabularului; 

- exercitii de gimnastica 

respiratorie, linguala; 

- exercitii pentru formarea 

priceperilor si deprinderilor de 

pronuntie corecta a silabelor si 

cuvintelor; 

- exercitii de formulare a unor 

propozitii simple cu sunetul corectat in 

diferite pozitii; 

- povestiri dupa imagini, planse; 

- demonstratia; 

- planse 

- fise de lucru 

- jocuri 

- carti 

- stapanirea si motivarea 

personala prin gestionarea 

adecvata a trairilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exercitii de autocunoastere; 

- exercitii pentru cresterea 

stimei de sine si a increderii in fortele 

proprii; 

- exercitii pentru managementul 

emotiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, incurajerea; 

-fise de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea si formarea 

unor deprinderi eficiente de 

studiu; 

- efectuarea temelor la 

cabinet cand este posibil;  

- efectuarea temelor si invatarea 

pentru oferirea unui model de lucru; 

- explicatia; 

- exercitiul 

-carti, caiete; 

-fise de lucru si 

cartonase 

 

- organizarea locului de 

invatare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- incurajarea 

 

- sprijinirea copilului in 

parcurgerea materiei in ritm 

propriu si ajutor la cererea 

doamnei invatatoare; 

- tratarea diferentiata; 

- relatie empatica invatator-

elev, consilier-elev; 

- activitati ajutatoare 

-planse 

-jocuri 

-casete 

-carti 

- construirea unui orar si 

respecterea lui astfel incat 

elevul sa isi faca temele, 

oferirea de recompense de catre 

familie; 

- convorbirea; 

- exercitiul 

-cartonase cu 

sarcini expuse in 

camera 

- masuri unitare de 

sustinere a copilului de catre 

familie; 

- motivarea familiei in 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fete vesele 
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ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

Domeniul de intervenţie: limba şi literatura română 

Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă ori 

întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi 

coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, 

fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 

Activităţi 

de învăţare 

Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode 

şi instrumente 

de evaluare 

19. Dezvoltarea 

capacităţii de receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Dezvoltarea 

capacităţii de exprimare 

orală 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia globală 

a mesajului oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea unei 

propoziţii ascultate 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

- să 

formuleze clar şi 

corect enunţuri 

verbale potrivite 

unor situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

-exercitii 

de delimitare a 

cuvintelor in 

enunturi; 

-exercitii 

de stabilire a 

pozitiei unui 

cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de 

identificare a 

pozitiei silabelor 

in cuvant; 

-exercitii 

de distingere a 

sunetului initial, 

final sau din 

interiorul unei 

silabe sau al unui 

cuvant; 

-

identificarea 

cuvintelor ce 

contin sunetul 

învăţat si 

- înţelege 

semnificaţia 

globală a unui 

text scurt, după 

ascultarea 

repetată a 

acestuia, sau 

după lămuriri 

suplimentare; 

- 

formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, 

corectate la 

solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge 

şi delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de 

două cuvinte, 

rostite clar de 

învăţător; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare 

cu mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe 

scrise, fişe de 

lucru 
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21. Dezvoltarea 

capacităţii de receptare a 

mesajului scris (citirea / 

lectura) 

 

Să identifice 

literele alfabetului 

(a, m, n, i, o, l, b, p, 

d, t, ş, ţ, z, v, h, j, x, y, g, f, 

ă, â, î,) 

 

 

 

Să citescă cuvinte 

din 2-3 silabe  

 

 

 

 

22. Dezvoltarea 

capacităţii de exprimare 

scrisă 

 

 

Să formuleze 

propoziţii simple  

 

 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, cuvinte 

şi enunţuri în textul 

tipărit şi în textul de 

mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi imaginile 

care le însoţesc 

- să 

desprindă 

semnificaţia globală 

a unui text citit 

- să citească 

în ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie 

corect litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie 

corect, lizibil şi 

îngrijit propoziţii 

scurte 

 

 

 

 

despartirea lor in 

silabe; 

-jocuri de 

punere in 

corespondenta a 

unui cuvant auzit 

cu imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitii 

de despartire a 

cuvintelor in 

silabe; 

- exerciţii 

de trasare a 

elementelor 

grafice; 

- exerciţii 

de adoptare a 

poziţiei corecte si 

comode pentru 

scris; 

- exerciţii 

de scriere a unor 

elemente grafice 

pregătitoare, care 

sa faciliteze 

scrierea literelor 

si scriere în duct 

continuu; 

- exerciţii 

de scriere a 

literelor, 

silabelor, 

cuvintelor si 

propoziţiilor; 

 

- exerciţii 

de scriere a 

literelor si a 

cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii 

de încadrare 

corecta în pagina 

a textului (data, 

alineat); 

- exerciţii 

de apreciere 

- 

distinge, după 

auz, silabele şi 

sunetele, dintr-

un cuvânt dat, de 

1-2 silabe; 

- 

pronunţă, corect, 

cuvântul integral 

şi pe silabe, cu 

imprecizii 

corectate cu 

sprijinul 

învăţătorului; 

- 

asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; 

citeşte în ritm 

propriu silabe, 

cuvinte şi 

propoziţii 

alcătuite diin 2-3 

cuvinte, uneori 

cu inversiuni sau 

repetări, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte 

cuvinte scrise, 

formate din 

silabe 

cunoscute; 

- citeşte 

fluent şi corect 

enunţuri  

cunoscute, cu 

ezitări sau pauze 

mai lungi, atunci 

când întâlneşte 

cuvinte care 

conţin 

aglomerări de 

consoane, 

grupuri de litere 

etc.; 

- 

copiază, 

transcrie şi scrie 
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corecta a spaţiului 

dintre cuvinte;  

- dictări de 

cuvinte si 

propoziţii; 

 

după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu 

abateri de la 

regulile grafice; 

- 

construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la 

regulile grafice, 

ortografice şi de 

punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ 

transcrie/ scrie 

după dictare, cu 

unele omosiuni, 

inversiuni de 

litere, uneori cu 

abateri de la 

normele de 

aşezare în 

pagină, sau de la 

folosirea corectă 

a semnelor de 

punctuaţie; 

 

Domeniul de intervenţie: matematică 

Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme în 

ceea ce priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. 

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie 

semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

 

Obiective 

pe termen 

lung 

Obiective 

de 

referinţă 

Activităţi de 

învăţare 

Criterii 

minimale pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode 

şi instrumente 

de evaluare 

1. 

Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor specifice 

matematicii 

 

 

 

 

- să scrie, 

să citească 

numerele naturale 

de la 0 la 10; 

 

- să 

compare două 

numere cu 

- exerciţii de 

numărare cu obiecte de 

la 0 la 10; 

- exerciţii de 

citire şi de scriere a 

numerelor naturale de la 

0 la 10; 

- asociază 

mulţimi (alcătuite 

din obiecte 

identice, uşor de 

numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  
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2. 

Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea 

şi dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

diferenţă de o 

unitate; 

 

- să 

completeze un şir 

de numere; 

- să scrie 

vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

 

- să 

exploreze 

modalităţi variate 

de compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0 – 10 

cu obiecte de 

sprijin;  

 

 

 

 

 

 

- să 

efectueze operaţii 

de adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

de la 0 la 10 fără 

trecere peste 

ordin cu obiecte 

de sprijin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- compararea şi 

ordonarea numerelor de 

la 0 la 10; 

- exerciţii 

compunere şi 

descompunere cu 

numere naturale de la 0 

la 10; 

- exerciţii de 

alegere a unei 

descompuneri potrivite 

pentru efectuarea unui 

calcul; 

- rezolvarea de 

probleme cu obiecte sau 

cu desene simple: 

puncte, cerculeţe, linii 

etc.; 

- rezolvarea de 

probleme cu obiecte sau 

cu desene simple: 

puncte, cerculeţe, linii 

etc.. 

-ex. de 

descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare 

şi scădere cu numere de 

la 0 la 20 ; 

-ex. de aflare a 

numărului necunoscut ; 

-ex. de verificare 

a rezultatului prin probă 

; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

-ex. de analiză a 

părţilor componente ale 

unei probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de transformare a 

unei probleme păstrând 

numerele date 

-ex. de numărare 

cu pas dat „înainte” şi 

„înapoi” cu şi fără 

sprijin de obiecte sau 

desene ; 

- identifică 

cifra zecilor şi cifra 

unităţilor în 

scrierea unui 

număr de două 

cifre; 

-numără 

corect, crescător şi 

descrescător, din 1 

în 1, în concentrul 

0-30; 

- copiază, 

transcrie şi scrie 

după dictare 

cifrele, cu greşeli 

privind 

corectitudinea 

elementelor 

grafice, încadrarea 

în spaţiul de 

scriere, înclinarea; 

-efectuează 

adunări şi scăderi 

în concentrul 0-30, 

fără trecere peste 

ordin, utilizănd 

simbolurile +, -, = 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- 

efectuează corect 

50-60% 

dinexerciţiile cu o 

singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

- 

descompune 

numere naturale 

mai mici decât 10 

în sume sau 

diferenţe, utilizând 

obiecte; 

-rezolvă 

probleme cu date 

numerice şi enunţ 

sintetic, care 

presupun o singură 

operaţie, cu 

numere mai mici 

Evaluare 

cu mai multe 

reveniri 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe 

scrise, fişe de 

lucru 
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matematicii în 

contexte variate 

 

- să 

rezolve probleme 

care presupun o 

singură operaţie 

dintre cele 

învăţate. 

 

-ex. de 

comparare a numerelor 

folosind diferite 

reprezentări ale acestora 

; 

-compunerea şi 

descompunerea 

numerelor în z şi u . 

decât 10, recurgând 

la modelarea 

figurală a datelor 

problemei; 

- execută, 

parţial corect, în 

ritm propriu, 

comanda dată, 

după lămuriri 

suplimentare;   

 

Prin acest program s-a urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament 

cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

 

 

Rolul si modul de implicare a părinţilor in program: 

• Tin legatura cu cadrele didactice;  

• Nu participa la sedinte de consiliere;  

• Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin, d-na invatatoare;  

• Nu pot ajuta copilul in realizarea sarcinilor;  

  

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Alois Ghergut, Luciana Frumos-Educatia incluziva. Ghid metodologic 

 

 

 

 

https://www.cartidesuflet.ro/produse/alois-ghergut-luciana-frumos
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

Prof. Boroșescu Simona Delia 

Grădinița cu Program Prelungit - Galați 

 

 
PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 
NUMELE ȘI PRENUMELE PREȘCOLARULUI: …………………………… 

GRUPA: …………… 

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: ………………………………………………..  

DOMICILIUL: ………………………………………………………………… 

  ECHIPA DE LUCRU:  

1. Echipa de conducere a școlii: Director: Prof. ……………………. 

2. Educatoare: Prof. ………………… & Prof. …………………….. 

3. Psiholog şcolar: prof. ……………………..  

4. Părinţii elevului: ……….. & ………… 

5. Membrii echipei de combatere şi prevenirea violenţei de la nivelul unităţii şcolare, dacă este 

cazul: NU ESTE CAZUL. 

 

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ PREȘCOLARUL  (rezultatele evaluării 

complexe din Certificatul de Orientare Școlară) 

Informații medicale/ diagnostice: a)Tulburare autistă. Retard psihic ușor QI=65; Grad de 

handicap grav cu asistent personal. 

Certificat de orientare școlară și profesională …………………. eliberat de Comisia de Orientare 

Școlară și Profesională din cadrul CJRAE …………, valabil până la ……………… 

VALABIL PENTRU PERIOADA (se specifică intervalul de timp): 29.11.2019-31.08.2020 

      Dificultăţi la nivelul procesului instructiv-educativ: 

      Interacțiune socială: interacționează cu ceilalți copii lovindu-i. 

      Abilități cognitive și de limbaj: 

➢ îndeplinește comenzi simple, la solicitare; 

➢ oferă un obiect solicitat dacă îl are în mână. 

      Limbajul expresiv:  formulează propoziții de trei-patru cuvinte; 

      Jocul: participă la joc cu ajutor din partea adultului.  

      Atenția: capacitatea de menținere a atenției în sarcina de lucru este de aproximativ 2-3 

minute. 

      Motivația:  reactionează la recompense de tip social și alimentar. Preferă recompense de tip 

alimentar. 

      Motricitatea fină și grosieră: manipulează obiecte imitând acțiunea adultului/copiilor sau 

beneficiind de prompt fizic, ține corect obiectele de scris dar nu colorează în contur. 

      Autoservire:  comportamentele de autoservire sunt: realizate de unul singur, rareori are nevoie 

de ajutorul adultului.  

      Dificultăţi la nivelul interacţiunilor cu clasa: 

➢ caută compania celorlalți colegi, deseori prin comportamente neadecvate – lovește copiii (lipsa 

abilităților de a interacționa corespunzător cu copiii de aceeași vârstă). 

➢ uneori afectează climatul activităţilor, prin întreruperi repetate (lovește copiii sau emite 
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sunete) – fapt ce scade concentrarea celorlalţi elevi şi într-o anumită măsură procesul 

instructiv-educativ; 

➢ beneficiază de curriculum adaptat. 

 

Comportamentele de îmbunătăţit sunt: 

➢ Priorități pentru perioada 01.10.2019 - 12.06.2020 

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiare 

Comportamente: 

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

1.2. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare; 

1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităși variate; 

 

2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

Comportamente: 

2.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

2.2. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare; 

2.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităși variate; 

 

3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practice privind securitatea personală 

Comportamente: 

3.1. Exersează cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații 

sănătoase; 

3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale 

3.3. Demonstrează abilități de autoprotecție față de obiecte și situații periculoase; 

3.4. Utilizează reguli de securitate fizică personală. 

 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 

1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

Comportamente: 

1.1. Manifestă încredere în adulții cunoscuți, prin exersarea interacțiunii cu aceștia; 

1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice 

specifice; 

1.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată. 

 

2. Comportamente prosociale de acceptare și de respectare a diversității 

 

Comportamente: 

2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și deosebirilor dintre oameni; 

2.2. Își însușește și respect reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în 

contexte familiare; 

2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în context variate; 
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2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere și de participare la luarea deciziilor; 

2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte personae din mediul apropiat. 

 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂȚARE 

1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

Comportamente: 

1.1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi; 

1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat; 

 

2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

 

Comportamente: 

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți. 

 

3. Activare și manifestare a potențialului creativ 

            Comportamente: 

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse; 

3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative; 

3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans. 

 

            D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI PREMISELE CITIRII ȘI 

SCRIERII  

1. Mesaje orale în context de comunicare cunoscute 

Comportamente: 

1.1. Exersează cu sprijin, ascultarea active a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă); 

1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);  

 

2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

Comportamente: 

2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii; 

2.2. Respectă regulile de exprimare corectă în diferite context de comunicare; 

2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului. 

 

3. Premise ale citirii și scrierii, în context de comunicare cunoscute 

Comportamente: 

3.1. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții; 

3.2. Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere; 
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3.3. Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activitățile 

curente 

3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare 

grafică și orală pentru transmiterea unui mesaj. 

 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 

1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 

Comportamente: 

1.1. Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat;  

1.2. Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat; 

1.3. Construiește noi experiențe, pornind de la experiențe trecute; 

1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații – problem și provocări din viața 

proprie și a grupului de colegi; 

1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente 

și metode specifice. 

 

2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat 

Comportamente: 

2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația; 

2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, 

lungime, volum; 

2.3. Identifică și numește formele obiectelor din mediul înconjurător; 

2.4. Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; 

2.5. Rezolvă situații problem, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date. 

 

3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

Comportamente: 

3.1. Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător; 

3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului; 

3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului; 

3.4. Demonstrează cunoașterea poziției omului în Univers, ca parte a lumii vii și ca ființă 

socială. 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Domenii experiențiale 

Competențe specifice 
Conținuturi Metode și mijloace de realizare 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

 

DOMENIUL 

LIMBĂ ȘI 

COMUNICARE 

 

▪ participă la 

activitățile de grup, 

inclusiv la activități 

de joc, atât în 

calitate de vorbitor, 

cât și în calitate de 

auditor; 

▪ înțelege și transmite 

mesaje simple, 

reacționează la 

acestea; 

▪ utilizează  efectiv 

instrumentele de 

scris, stăpânind 

deprinderile 

motrice elementare 

necesare folosirii 

acestora; 

 

 

 

 

 

▪ numele și 

prenumele; 

▪ membrii familiei; 

▪ comunitate 

(prieteni, vecini, 

colegi de 

grădiniță, 

personalul 

grădiniței) casa 

familiei, camera 

personală, 

grădinița, sala de 

clasă, alte spații 

familiare; 

▪ responsabilități 

proprii în 

familie/la 

grădiniță. 

 

 

 

 

 

 

▪ ia parte la discuții în mici 

grupuri înformale; 

▪ ia parte la activitățile de joc, de 

învățare în grup; 

▪ se prezintă; 

▪ învață cuvinte noi și le 

utilizează în cadrul jocurilor sau 

activităților de învățare; 

▪ întreabă și răspunde la întrebări; 

▪ transmite un mesaj simplu în 

cadrul jocului sau activităților 

de învățare (ex. Prin telefon de 

jucărie sau real); 

▪ primește mesaje, îndeplinește 

instrucțiuni simple; 

▪ compune, treptat, propoziții din 

două, trei sau mai multe 

cuvinte; 

 

 

 

 

 

An școlar 

2019-2020 

 

 

 

 

 

Se vor nota 

comportamen

tele atinse de 

la rubrica 

Metode și 

mijloace de 

realizare. 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Evaluarea: 

inițială, 

sumativă și 

finală 

Produse ale 

activității 
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▪ receptează un text 

care i se citește ori i 

se povestește; 

▪ recunoaște literele 

alfabetului și alte 

convenții ale 

limbajului. 

▪ răspunde adecvat (verbal sau 

comportamental) la ceea ce i se 

spune; 

▪ solicită ajutorul adultului atunci 

când nu înțelege un mesaj; 

▪ cunoaște modul corect de 

utilizare a hârtiei, creionului, 

creioanelor colorate, 

creioanelor cu mina ceramic, 

cretei etc.; 

▪ reține expresii ritmate, recită 

poezii cu respectarea intonației, 

ritmului, pauzei, în concordanță 

cu mesajul transmis; 

▪ utilizează calitățile expresive 

ale limbajului oral și ale celui 

corporal în transmiterea unor 

idei și sentimente; 

▪ și recunoaște numele propriu 

oriunde îl întâlnește și, 

eventual, îl scrie cu majuscule; 

▪ execută elemente grafice 

elementare (trasare liberă, 

colorare); 

▪ urmărește percetiv și motric 

anumite trasee (ex.: labirintul); 

▪ completează desene simple, 

începute, cu părțile care lipsesc: 

respectă reguli/condiții minime 

ale actului scrierii: poziția 

corectă a corpului: a mâinii și a 

instrumentului de scris în mână; 
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▪ utilizează propriul nume pentru 

a personaliză lucrurile care îi 

aparțin, creațiile proprii (ex.: 

copilul va fi încurajat să scrie 

fie o literă, fie întreg numele pe 

diferite desene, lucrări, scrisori 

etc.); 

▪ contribuie la scrieri colective 

(dicționare, jurnale, albume) 

folosindu-se de decupaje, de 

scrierea personală și de orice 

altă modalitate. 

 

DOMENIUL 

ȘTIINȚE 

 

▪ își îmbogățește 

experiența 

senzorială, ca bază 

a cunoștințelor 

matematice 

referitoare la 

recunoașterea, 

denumirea 

obiectelor, 

cantitatea lor, 

cantitatea lor, 

clasificarea, 

constituirea de 

grupuri/mulțimi, pe 

baza unor însușiri 

comune (formă, 

mărime, culoare) 

 

 

 

 

▪ diferențieri ale 

obiectelor după 

formă, mărime 

(mare, mic), 

culoare (4-5 

culori), lungime 

(lung, scurt); 

▪ apreciere globală 

a cantității și 

apreciere prin 

punere în perechi 

în limitele 1-10 

(multe, puține); 

▪ forme 

geometrice (cerc, 

pătrat, triunghi, 

dreptunghi); 

 

 

 

 

▪ observă obiectele din sala de 

grupă, camera proprie etc.; 

▪ recunoaște/numește obiectele 

indicate; 

▪ clasifică obiecte/ființe după 

diverse criterii (culoare, formă, 

mărime); 

▪ spune care obiect este mai 

aproape sau mai departe, 

luându-se pe sine ca punct de 

reper; 

▪ spune unde se găsește el în 

raport cu un anumit obiect din 

spațiu (în camera, în afara 

camerei, pe scaun, sub masă, 

lângă colegul său etc.); 

 

 

 

 

An școlar  

2019-2020 

 

 

 

 

Se vor nota 

comportamen

tele atinse de 

la rubrica 

Metode și 

mijloace de 

realizare. 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Evaluarea: 

inițială, 

sumativă și 

finală 

Produse ale 

activității 
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luate în considerare 

separate sau mai 

multe simultan; 

▪ înțelege și numește 

relațiile spațiale 

relative, plasează 

obiecte într-un 

spațiu dat ori se 

plasează el însuși 

correct, în raport cu 

un reper dat; 

▪ recunoaște, 

denumește, 

construiește și 

utilizează formele 

geometrice: cerc, 

pătrat, triunghi, 

dreptunghi în 

jocuri; 

▪ numără de la 1 la 

10 recunoscând 

grupele cu 1-10 

obiecte și cifrele 

corespunzătoare; 

▪ realizează serieri de 

obiecte pe baza 

unor criterii date ori 

găsite de el însuși; 

▪ cunoaște unele 

elemente 

componente ale 

lumii 

înconjurătoare 

▪ poziții spațiale: 

sus, jos, deasupra 

etc.; 

▪ numărul în 

intervalul 1-10; 

▪ corpul omenesc; 

▪ familia în diferite 

ipostaze (la 

masa, în parc, în 

excursie, în 

livadă sau pe 

ogor etc.); 

▪ diferențe de gen, 

rasă, cultură, 

limbă. 

▪ plasează obiectele peste, pe, 

deasupra, dedesubt, înăuntrul 

sau în afara unui spațiu/obiect; 

▪ învață schema corporală, cu 

accent pe relația dreapta-stânga 

(după 4 ani VD); 

▪ recunoaște și denumește figuri 

geometrice în mediul ambient 

sau cu ajutorul materialelor 

puse la dispoziție; 

▪ trasează figuri geometrice 

cunoscute trecând cu creionul 

peste o linie deja trasată; 

▪ execută serii de obiecte 

(mărgele, boabe, bucăți de 

hârtie) relizând structuri simple 

și folosindu-se de criteriile 

cunoscute sau date de 

educatoare; 

▪ descoperă elemente 

componente ale mediului 

înconjurător prin antrenarea 

organelor de simț; 

▪ enumeră și descrie părți 

componente ale corpului 

omenesc; 

▪ adresează întrebări în legătură 

cu cele observate; 

▪ denumește/identifică elemente 

locale (obiective socio-

culturale, istorice, religioase, de 

interculturalitate etc.); 
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(obiecte, aerul, apa, 

solul, vegetația, 

fauna, ființa umană 

ca parte integrantă a 

mediului, fenomene 

ale naturii); 

▪ cunoaște elemente 

ale mediului social 

și cultural, 

poziționând 

elementul uman ca 

parte integrantă a 

mediului; 

▪ aplică norme de 

comportare 

specifice asigurării 

sănătății și 

protecției, omului și 

naturii. 

▪ respectă regulile de igienă 

individual și colectiv; 

▪ respectă regulile de conviețuire 

social, manifestând un 

comportament civilizat în 

relațiile cu cei din jur (copii, 

adulți). 

 

 

DOMENIUL 

OM ȘI SOCIETATE 

 

▪ cunoaște și respectă 

normele necesare 

integrării în viața 

socială, precum și 

reguli de securitate 

personală; 

▪ își adaptează 

comportamentul 

propriu la cerințele 

 

 

 

 

 

▪ copilul în diferite 

ipostaze (la 

masa, la joacă, la 

plimbare, în 

excursie etc.); 

▪ domiciliul; 

▪ prieteni, vecini; 

▪ responsabilități 

proprii în 

 

 

 

 

 

▪ interacționează în mod egal cu 

toți copiii din comunitate, 

indiferent de gen, limba vorbită, 

etnie sau performanțe (copii cu 

CES); 

▪ învață să aștepte într-o situație 

dată; 

▪ dobândește, treptat, autonomie 

în activitatea zilnică; 

 

 

 

 

 

An școlar  

2019-2020 

 

 

 

 

 

Se vor nota 

comportamen

tele atinse de 

la rubrica 

Metode și 

mijloace de 

realizare. 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Evaluarea: 

inițială, 

sumativă și 

finală 

Produse ale 

activității 
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grupului în care 

trăiește (familie, 

grădinită, locul de 

joacă). 

▪ dobândește 

comportamente și 

atitudini igienice 

corecte față de 

propria persoană și 

față de alte ființe și 

obiecte; 

▪ cunoaște și 

utilizează unelte 

simple de lucru 

pentru realizarea 

unei activități 

practice; 

▪ este capabil să 

realizeze lucrări 

practice inspirate 

din natură și viața 

cotidiană, 

valorificând 

deprinderile de 

lucru însușite; 

▪ se comportă 

adecvat în diferite 

concepte sociale. 

familie/la 

grădiniță; 

▪ norme de 

conviețuire 

socială (norme 

de conduită, 

norme de 

circulație, norme 

igienice etc.); 

▪ drepturile 

copilului; 

▪ valori 

individuale; 

▪ valori naționale; 

▪ denumiri ale 

obiectelor 

specifice 

activităților 

practice și 

practic-

gospodărești: 

hârtie glasată, 

hârtie creponată, 

lipici, sârmă, 

suitaș, ac, ață, 

foarfece, veselă, 

tacâmuri, 

șervețel etc. 

▪ respectă normele de conviețuire 

socială; 

▪ se autoservește în situații simple 

care impun acest lucru (masă, 

spălător, dormitor, activități); 

▪ ordonează jucăriile și obiectele 

din ambient, dezvoltându-și 

spiritul de ordine și curățenie; 

▪ spală fructele și legumele și 

participă la prepararea unor 

salate și produse de patiserie cu 

acestea; 

▪ participă la aranjarea și servirea 

mesei; 

▪ cunoaște materialele de lucru 

specifice activităților practice și 

verbalizează acțiunile specifice 

întreprinse, folosind un limbaj 

adecvat; 

▪ execută individual sau în grup 

tema dată; 

▪ execută lucrări practice din 

materiale diferite, combinându-

le între ele (mobilier din deșeuri 

de lemn, colaje, jucării, 

machete, diorame). 

 

DOMENIUL 

ESTETIC ȘI CREATIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar  

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3579 
 

▪ acompaniază ritmic 

cântecele; 

▪ asociază mișcările 

sugerate de textul 

cântecului cu ritmul 

acestuia; 

▪ exprimă prin 

mișcare starea 

sufletească creată 

de muzica audiată; 

▪ redă teme plastice 

specifice desenului; 

▪ obține efecte 

plastice, forme 

spontane și 

elaborate prin 

tehnici specifice 

picturii; 

▪ exersează 

deprinderile tehnice 

specifice 

modelajului în 

redarea unor teme 

plastice; 

▪ compune în mod 

original și personal 

spațiul plastic; 

▪ privește și 

recunoaște creații 

artistice 

corespunzătoare 

specificului de 

vârstă al copilului 

▪ sunete din 

natură, sunete ale 

obiectelor din 

mediul apropiat; 

▪ sunete produse 

de diferite 

obiecte sonore; 

▪ sunete produse 

de diferite 

instrumente 

muzicale (tobă, 

vioară, pian etc.);  

▪ sunetul vorbit și 

sunetul cântat;  

▪ diferenţieri de 

sunete după 

durată (lungi, 

scurte);  

▪ cântece, jocuri 

muzicale, jocuri 

cu text si cânt, 

audiţii adecvate 

vârstei şi temei 

de studiu;  

▪ denumiri ale 

obiectelor 

specifice: creion, 

pensulă, 

acuarele, planşă, 

şevalet, 

plastilină, lut, 

planşetă etc.  

▪ acompaniază cântecele 

cunoscute cu mișcări corporale, 

obiecte sonore sau jucării 

muzicale (tobă, clopoțel, 

tamburină etc.); 

▪ asociază mișcarea liberă 

cântecului (3 ani), mișcarea 

sugerată de timpii egali ai 

măsurii sau de text (după 3 ani 

VD); 

▪ exprimă prin mișcarea liberă 

sau impusă de caracterul unor 

cântece pentru copii, a unor 

piese populare din zonă și a 

unor fragmente din muzica 

cultă, sugestive pentru 

specificul de vârstă al copiilor, 

starea sufletească creată; 

▪ ascultă cu plăcere fragmente din 

creații muzicale naționale și 

universale, corespunzătoare 

vârstei și preocupărilor sale; 

▪ cunoaște materialele de lucru 

specifice activităților artistico-

plastice; 

▪ utilizează corect instrumentele 

de lucru (creion, pensulă, 

carioca, cretă, ceracolor etc.); 

▪ execută trasee utilizând diferite 

instrumente de lucru și diferite 

suporturi (hârtie, carton, sticlă, 

lemn etc.); 

2019-2020 Se vor nota 

comportamen

tele atinse de 

la rubrica 

Metode și 

mijloace de 

realizare. 

Observarea 

sistematică 

Evaluarea: 

inițială, 

sumativă și 

finală 

Produse ale 

activității 
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preșcolar și 

preocupările 

acestuia (portrete 

de copii, jocuri ale 

copiilor, scene de 

familie, peisaje, 

activități cotidiene 

ale oamenilor). 

▪ denumiri ale 

culorilor de bază: 

roşu, galben, 

albastru, verde şi 

ale non-culorilor: 

negru, alb;  

▪ opere de artă 

adecvate temei şi 

nivelului de 

vârstă.  

 

 

▪ colorează diferite imagini, 

respectând conturul acestora; 

▪ aplică pe suprafețe date sau 

libere, culoarea (cu pensula, 

buretele, degetul, palma, 

ghemotocul de hârtie, ghemul 

de ață, țesături rare, ștampila, 

peria, tubul); 

▪ obține efecte plastice prin 

combinarea culorilor sau alte 

tehnici (fuzionare, presare, 

suprapunere, decolorare, 

stropire, plierea hârtiei); 

▪ realizează compoziții plastic, cu 

teme date sau la liberă alegere, 

prin prelucrarea formelor 

spontane (punct, adăugarea 

unor linii/puncte); 

▪ pregătește materialul de 

modelat (lut, plastilină, coca) 

prin frământare, rupere; 

▪ modelează prin: mișcare 

translatorie a palmelor față de 

planșetă, împreunarea capetelor 

prin lipire, adâncire, apăsare, 

mișcari circulare, aplatizare; 

▪ modelează forme de bază 

(minge, omulețul etc.); 

▪ elaborează creații individuale și 

colective cu și fără temă dată; 

▪ participă la crearea cadrului 

estetic specific ambiental; 
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▪ respectă poziția de lucru față de 

suportul de lucru; 

▪ descoperă semnificația 

lucrărilor proprii/ale altor copii 

prin analiza formelor, liniilor, 

culorilor etc.; 

▪ privește cu interes și uneori 

chiar recunoaște opere de artă 

corespunzătoare vârstei și 

preocupărilor sale. 

 

DOMENIUL 

PSIHOMOTRIC 

 

▪ cunoaște și aplică 

regulile de igienă 

referitoare la igiena 

echipamentului; 

▪ își formează o 

ținută corporală 

corectă (în poziția 

stând, șezând și în 

deplasare); 

▪ percepe 

componentele 

spațio-temporale 

(ritm, durată, 

distanță, 

localizare); 

▪ este apt să utilizeze 

deprinderile 

 

 

 

 

▪ denumirea unor 

părți ale corpului 

implicate în 

mișcare (brațe, 

picioare, spate, 

cap, gât, 

genunchi, palme, 

coate etc.) 

▪ deprinderi 

mortice de bază: 

mers, alergare, 

săritură; 

▪ deprinderi utilitar 

aplicative: târâre 

pe palme și 

genunchi, mers 

în echilibru între 

două linii trasate 

pe sol. 

 

 

 

 

▪ cunoaște și folosește 

echipamentul specific la 

activitățile de educație fizică;  

▪ respectă regulile de igienă 

individual și colectivă; 

▪ cunoaște schema corporală; 

▪ răspunde motric la o comandă 

dată; 

▪ execută corect mișcările 

diferitelor segmente ale 

corpului; 

▪ se raportează la un reper dat; 

▪ își coordonează mișcările cu 

ritmul solicitat de educatoare; 

▪ se joacă (utilizând corect 

mișcările și regulile); 

▪ jocurile de mișcare pentru 

copii adecvate temei studiate. 

 

 

 

 

An școlar  

2019-2020 

 

 

 

 

Se vor nota 

comportamen

tele atinse de 

la rubrica 

Metode și 

mijloace de 

realizare. 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Evaluarea: 

inițială, 

sumativă și 

finală 
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EVALUAREA PERIODICĂ: OBSERVAREA SISTEMATICĂ ȘI EVALUAREA SUMATIVĂ 

▪ Competențe dobândite 

            Interacțiunea socială: Frecventează grădinița zilnic și caută compania copiilor. 

Abilități cognitive și de limbaj: 

➢ oferă un obiect solicitat dacă îl are în mână; 

➢ îndeplinește instrucțiuni simple aproape de fiecare dată când este rugat; 

           Limbajul expresiv: formulează propoziții simple; 

           Jocul: interacționează cu ceilalții copii și folosește corespunzător jucăriile. 

           Atenția: capacitatea de menținere a atenției în sarcina de lucru este de aproximativ 20 minute în funcție de sarcină și recompense 

          (rezultatul muncii). 

           Motivația:  reacționează de fiecare dată la recompensele sociale. 

           Motricitatea fină și grosieră: manipulează piese de construit sau alte obiecte/jucării pe care le așează unele peste altele/unele lângă altele. 

           Autoservire: rareori are nevoie de ajutorul adultului. 

 

▪ Dificutăți întâmpinate 

            Lovește copiii în dorința de a interacționa cu aceștia. 

 

▪ Metode instructiv-educative și de evaluare cu impact: 

➢ Pozitiv: reacționează la recompense: alimente; laudă:bravo!/bate palma!/mângâiat pe spate; acceptă ajutorul adultului;  

➢ Negativ: momentele de indispoziție îi afectează procesul instructiv-educativ. 

 

▪ Revizuirea programului de intervenție educațional – terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice) 

La sfârșitul anului școlar. 

▪ Recomandări particulare 

➢ construirea abilităților de interacțiune cu copiii; 

însușite în diferite 

contexte. 
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➢ încurajarea comportamentelor de interacțiune adecvate contextului; 

➢ recompensarea verbală-laudativă: Bravo!; Poți!; Ai reușit! etc… 

➢ recompensarea prin prompt fizic și verbal: mângâiat pe spate -Bravo!; Bate palma! Dă-mi o îmbrățișare! 

➢ lucru unu la unu; 

➢ se va insista ca regulile stabilite să se respecte de fiecare dată; 

➢ acordarea sprijinului în sarcinile de lucru. 

▪ Rolul și modul de implicare a părinților în program 

➢ Comunică periodic cu doamnele educatoare și psihologul școlar; 

➢ Participă la toate sarcinile/activitățile compensatorii care au fost recomandate; 

➢ Utilizează tehnicile de disciplinare pozitivă, motivare afectivă și cognitivă. 
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PROGRAM  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 

 

                                                                                                      Prof. Puișor-Zaharia Argentina 

                                                                                                      Grădinița cu p.p. nr.8, Brăila 

1.INFORMAŢII  DE  BAZĂ: 

Numele elevului: O.D. 

Grupa: mare  

Psihodiagnostic: Deficienţă de limbaj și comportament. 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

 

1. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Profesor învățământ preșcolar: Puișor-Zaharia Argentina 

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2020 – 18 iunie 2021 

 

2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

 

3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la activități; 

• Dezvoltarea capacităţii de scriere; 

• Participarea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

 

4. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele preşcolarului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile; 
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• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

5. DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE: 

• Stimularea  preșcolarului în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și 

dezvotarea proceselor psihice (memorie, atenţie, motivaţie), a unor trăsături pozitive de 

personalitate din domeniul afectiv şi motivaţional, a deprinderilor de muncă individuală; 

• Implicarea mamei pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: 

cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, 

abilități de relaționare socială; 

OBIECTIVE METODE ȘI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciţii de 

relaxare, pentru concentrarea 

atenției și dezvoltarea 

memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exerciţiul de relaxare 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri de construcție 

- plastilină 

- cărţi 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atenţiei vizuale, a analizei 

auditive şi îmbogăţirea 

vocabularului; 

- exerciţii de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

- exerciţii pentru formarea priceperilor 

şi deprinderilor de pronunţie corectă a 

silabelor şi cuvintelor; 

- exerciţii de formulare a unor propoziţii 

simple cu sunetul corectat în diferite 

poziţii; 

- povestiri după imagini, planşe; 

- demonstraţia; 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri 

- cărți 

- stăpânirea şi motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvată a trăirilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciţii de autocunoaştere; 

- exerciţii pentru creşterea stimei de sine 

şi a încrederii în forţele proprii; 

- exerciţii pentru managementul 

emoţiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea; 

-fişe de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea și formarea unor 

deprinderi eficiente de lucru; 

- explicaţia; 

- exerciţiul; 

-cărţi, caiete 

-fişe de lucru şi 

cartonaşe 
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- organizarea locului de 

învățare prin eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exerciţiul; 

- încurajarea; 

 

- sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu; 

- tratarea diferenţiată; 

- relaţie empatică educatoare-preșcolar, 

psiholog-preșcolar; 

- activităţi complementare; 

-planşe 

-jocuri 

-casete 

-cărţi 

- construirea unui orar și 

respecterea lui, oferirea de 

recompense de către familie; 

- convorbirea; 

- exercițiul; 

-cartonașe cu sarcini 

expuse în cameră 

- măsuri unitare de susținere a 

copilului de către familie; 

- motivarea familiei în 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea; 

- empatia; 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fețe 

vesele 

• Frecvența activităților programului terapeutic este de o ședință pe săptămână (45-50 de minute) 

 

EDUCATOAREA: 

• Antrenează preșcolarul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, 

cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizite şi auxiliare 

școlare, obiecte de uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: Educarea limbajului 

 

Preșcolarul nu pronunţă corect cuvintele și are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească textele auzite în cadrul 

activităților ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de 

organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu 

trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris. 

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

23. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral; 

 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

-exerciții de delimitare a 

cuvintelor în enunțuri; 

-exerciții de stabilire a 

poziției unui cuvânt într-o 

propoziție; 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3587 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

unei propoziţii 

ascultate; 

 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt ; 

 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date; 

 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri; 

 

 

 

- să identifice 

semne grafice și 

desene care 

transmit mesaje; 

 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc; 

 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text ; 

- să citească după 

imagini 

-jocuri de identificare a 

poziției silabelor în 

cuvânt; 

-exerciții de distingere a 

sunetului inițial, final sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvânt; 

-identificarea cuvintelor 

ce conțin sunetul învăţat și 

despărțirea lor în silabe; 

-jocuri de punere în 

corespondență a unui 

cuvânt auzit cu imaginea 

corespunzătoare; 

-exerciții de despărțire a 

cuvintelor în silabe; 

- exerciţii de trasare a 

elementelor grafice; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte și comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a unor 

elemente grafice 

pregătitoare, care să 

faciliteze scrierea literelor 

și scriere în duct continuu; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

la solicitarea 

educatoarei; 

 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

de educatoare; 

 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

 

- pronunţă corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

educatoarei; 

 

- citeşte imagini 

fluent şi corect, 

folosind enunţuri  

clare; 

- construieşte  

propoziţii formate 

din 2-3 cuvinte, cu 

mici abateri 

corectate la 

intervenţia 

educatoarei ; 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

  

 

Domeniul de intervenţie: Matematică 

Preșcolarul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme în 

ceea ce priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. 

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. 

Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte 

foaia. 
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Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

- să recunoască 

numerele naturale 

de la 0 la 10; 

 

- să compare două 

mulțimi de 

elemente; 

 

- să completeze 

un şir de numere 

crescator; 

 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

- să exploreze 

modalităţi variate 

de compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0 – 10 

cu suport intuitiv;  

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale  

- exerciţii de numărare cu 

obiecte de la 0 la 10; 

- exerciţii de citire şi de 

recunoaștere a numerelor 

naturale de la 0 la 10; 

- compararea mulțimilor; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 10; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.. 

-ex. de descompunere a 

numerelor naturale; 

-ex. de adunare şi scădere 

cu 1-2 elemente ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora  

- asociază mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, din 1 

în 1, în concentrul 

0-10; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

cifrele; 

-efectuează adunări 

şi scăderi în 

concentrul 0-10, 

utilizând 

simbolurile +, -, = ; 

- descompune 

numerele naturale 

(1-10)utilizând 

obiecte; 

-rezolvă probleme 

cu date numerice şi 

enunţ sintetic, care 

presupun o singură 

operaţie, cu numere 

mai mici decât 10; 

 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

verbale  

 

 

 

 

Evaluări 

curente  

 

 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

  

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea preșcolarului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;                                                                          
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

• Numele şi prenumele copilului : L.V.G. 

• Data naşterii:                  Vârsta: 6 ani și 7 luni 

• Grupa : A preşcolari 

Echipa de caz :  Psihopedagog: Prof. Silvia Ficuț 

                            Educatoare: prof. A.M.  

            Educatoare: Prof. M.I. 

                            Kinetoterapeut: Prof. A.D. 

Diagnostic psihologic :Deficiență mintală ușoară, IQ – 50. 

Deficienţe asociate: Întâmpină greutăți în exprimare, cu un vocabular redus, dislalie. Dificultăți de înregistrare-procesare-redare de 

informații. 

 Deficit de atenție. 

 Nivel de dezvoltare constatat : 

Puncte tari : 

- achiziționarea limbajului verbal 

- comunicare funcţională 

- nivel mediu de înţelegere  

- capacitate bună de imitaţie verbală și nonverbală 

- dobândirea unor deprinderi și abilități personale în formare 

 

 

Puncte slabe : 

- deficit atenţional 

- instabilitatea atenţiei 

 - concentrare scazută a atenției pe sarcini de învățare 

 - se concetrează greu pe sarcină 

- achiziții sub nivelul vârstei 

- instabilitate emoțională-anxietate 

 

Oportunităţi  

 -interes faţă de jocuri şi activităţi muzicale 

 - achiziţii în domeniile de intervenție. 

 - stimularea limbajului verbal 

  -beneficiază de transport din partea școlii. 

Ameninţări : 

- imaturitate socială 

- generalizarea și transferarea cunoștințelor 

- dificultate în focusarea pe sarcină într-un mediu nestructurat 

- lipsa de implicare a familiei, educația lor fiind limitată; 

- lipsește deseori de la activități. 
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Scopul  este de a forma abilități și competențe de învățare, educare, reabilitare, recuperare, adaptare și integrare școlară. 

               Perioada de implementare a programului : octombrie 2020-ianuarie 2021 

 

 

Domenii de 

intervenţie 

 

Activități de învățare/Terapii - 

Teme 

 

Obiective operaționale 

 

 

Evaluarea progresului 

Octombrie 

 

Noiembrie 

 

Dec.- Ian. 

ST SP FS ST SP FS ST SP FS 

1.Domeniul limbaj 

și comunicare-

Activităţi de 

comunicar 
- Activități de 

comunicare și 

interacțiune în diferite 

contexte  

- Activități de dezvoltare 

a limbajului oral 

- Terapii specifice și 

de compensare 
-Structurarea si 

dezvoltarea limbajului 

Activități de 

învățare on-line 

-Ia-mă la grădiniță! 

Toamna, anotimp bogat! 

Corpul uman 

Să fim curați! 

Cum mă îmbrac? 

Emoțiile mele 

Toamna-legume, fructe 

Ograda bunicii- animale 

domestice 

Povestire, spune cum 

este”Scufița Roșie” 

Iarna- Bucurii, tradiții și 

obiceiuri. 

Implicarea părinților, ca 

promt fizic și verbal, în 

condițiile învățării și predării 

online 

 

O1. Să  imite acțiuni: 

- bate din palme 

      -     mâinile sus  

 

O2. Să  sesizeze și să asocieze 

imagine-gest; 

 

O3. Să indice obiecte; 

04. Să identifice legume și fructe 

 

O5. Să emită onomatopee simple; 

 

O6. Să pronunțe corect  sunete; 

O7. Sa arate imagini 
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2. Domeniul 

psihomotric 
- Activități de dezvoltare 

a motricității grosiere și 

fine   

- Activități de dezvoltare 

senzorio-motorie 

- Activități de expresie 

grafică și plastică 
- Terapii specifice și 

de compensare 
-Educatie perceptiv-

motrica 
Activități de 

învățare on-line 

-Decupare și lipire 

-Recunoastere 

-Denumire  

-Imitare 

-Reproducere 

 

Implicarea părinților, ca 

promt fizic și verbal, în 

condițiile învățării și predării 

online 

 

O1. Să scoată/pună obiecte în cutie; 

 

O2. Să  pună cercuri pe suportul fix; 

 

O3. Să modeleze plastilină; 

 

O4. Să mototolească; 

         

Observații  

3. Domeniul 

cognitive- 

experiential 
- Activități de cunoaștere

  

- Activități de explorare 

a mediului 

- Activități de rezolvare 

de probleme situaționale 

- Terapii specifice 

de compensare 
-Stimulare cognitiva 

Activități de 

învățare on-line 

 

-Poziții spațiale 

-Imaginea de sine 

-Familia 

-Emoții 

-Schema corporală 

 

 

Implicarea părinților, ca 

promt fizic și verbal, în 

condițiile învățării și predării 

online 

 

 

O1. Să - şi mențină atenţia în sarcină 

cel puţin 3 minute; 

O2. Să perceapă expresii emoționale 

sau mișcări corporale; 

O3. Să identifice părțile propriului corp 

și pe păpușă;  

O4. Să asocieze număr-cantitate 1-3 

O5. Să opereze cu formele geometrice: cerc, 

pătrat, triunghi, dreptunghi, stea 
O6. Să grupeze obiectele-imaginile în 

categorii- fructe, legume, animale, , 

numere, forme etc., prin înmânarea 

fișelor de lucru 

         

Observații  

 

4. Domeniul socio-

emoțional 

-Denumire  

-Imitare 

O1. Să execute jocuri de suprapunere; 

O2. Să rostogolească mingi; 
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- Activități ludice 

- Activități de autonomie 

personală și socială 

- Activități de dezvoltare 

a comportamentelor 

adaptative 

- Terapii specifice și 

de compensare 
- Educatie ritmica 

Activități de 

învățare on-line 

-Dactilopictură 

-Imitare 

-Jocurii de construcții 

-Jocurii de imitație 

-Conduită civilizată 

-Interacțiune socială 

 

Implicarea părinților, ca 

promt fizic și verbal, în 

condițiile învățării și predării 

online 

 

O3.Să picteze cu degetul 

(dactilopictură); 

O4. Să realizeze o construcție; 

O5. Să imite gesturile în jocurile 

muzicale  

O6. Să-și adapteze comportamentul 

propriu la cerințele grupului în care 

trăiește (fam., grădiniță, loc de joacă) 

O7.-Să se desensibilizeze progresiv 

prin expunerea la activitățile din 

mediul familial-ațiune de voluntariat 

Observații  

5.Terapii specifice 

și de 

compensare/Terapii 

și programe de 

intervenție-TTL 

 

 

 

 

 

 

 

Activități de 

învățare on-line 

 

-Antrenarea aparatului 

fonoarticulator prin exerciții de 

mobilitate  a maxilarelor, labial 

și lingual 

-Culoare 

-Forma 

-Spatiu 

-Gust 

- Emoții 

-Imaginea de sine 

Implicarea părinților, ca 

promt fizic și verbal, în 

condițiile învățării și predării 

online 

 

O1. Să execute exerciții fizice de 

gimnastică generală și lingual,  prin 

imitare  gestual și verbal la stimulii 

din jur ; 

02. Să execute exerciții de 

miogimnastică, suflarea în lumânare, 

închide şi deschide gura, scoate limba, 

bomboana, mirosim floarea, umflăm 

balonul etc. ; 

O3. Să emită onomatopee simple, 

răspunzând la întrebarea „Cum 

face...?” (câine, pisica, vaca, porc, cal, 

pui,găina, cocoș, șarpe,etc.),prin 

imitare ; 

O4. Să identifice organele de simț, 

prin expunerea la activitățile din 

mediul familial-ațiune de voluntariat 

expunerea la activitățile prin 

înmânarea fișelor de lucru ; 
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Observații  

 

6.Terapii specifice 

și de compensare-

Kinetoterapie 

 

 

 

 

 

 

 

Activități de 

învățare on-line 

Schema corporală şi orientarea 

spaţială 

Schema corporală şi orientarea 

spaţială 

Lateralitatea 

Educarea/reeducarea 

prehensiunii 

Jocuri de mişcare 

Motricitatea generală 

Implicarea părinților, ca 

promt fizic și verbal, în 

condițiile învățării și predării 

online 

 

O1. Să numească şi să indice părţile 

corpului /sau si ale unui partener; 

O2. Să sară de pe un picior pe altul, pe 

un traseu impus; 

O3. Să  introducă  margele intr-o 

sticlă; 

O4. Să  imite poziții indicate de 

kinetoterapeut; 

O5.   Să cunoască pozițiile 

fundamentale ale gimnasticii; 

 

 

 

         

Observații- Măsuri 

remediale 

 

 Activități de 

învățare on-line 

Având în vedere situația  pandemiei, vom asigura suport afectiv, prin consiliere, privind accesul la educație  prin utilizarea 

mijloacelor de informații, respectiv aparatură și după posibilitățile de  acces la internet, iar celor care provin din  familii cu o 

situație materială  precară și  neavând acces la internet sau aparatura digitală, vom asigura fișe de lucru prin acțiunea de 

voluntariat. Obiectivele propuse sunt formulate adecvat, particularizat și pentru  învățarea  online.   Monitorizarea PIP-urilor 

în această perioadă se va consemna la rubrica, Observații. 

 

Indici de performanță : ST- realizează sarcina de lucru cu sprijin verbal şi fizic 

                                      SP- execută sarcina cu sprijin verbal sau fizic/ nu finalizează sarcina 

                                     FS- execută în întregime sarcina singur 
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Tabel cuprinzând membrii echipei 

Nume/Prenume Semnătura 

1. SILVIA FICUȚ  

2. A.M.  

3. M.I.  

4. A.D.  
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PLAN DE INTERVENŢIE PESONALIZAT 
  prof. înv. primar, Mănăilă Viorica 

Şcoala Gimnazială “Şt. O. Iosif”-Tecuci 

 

COMPORTAMENTUL COGNITIV 

DIAGNOSTIC: prezintă retard psihic, tulburare de spectru autist 

COMPORTAMENTUL SOCIAL 

Este mai puţin sociabil, uneori prezintă reacţii agresive 

SCOPURILE PROGRAMULUI: 

 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

   Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor 

 Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor de tipar şi citire a cuvintelor; 

            Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor mari de tipar; 

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

6. INTERVENŢIE: 

Numele cadrului didactic: Mănăilă Viorica 

CLASA  a IV- a 

Data elaborării P.I.P.:  sept. 2020 –  iunie 2021 

Data revizuirii P.I.P.:  februarie 2021 

7. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 
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• observaţia spontană şi dirijată. 

8. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin 

concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

• Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 

9. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

o Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

o Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

o Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

o Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi scrierea lizibilă a cuvintelor; 

o Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

o Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

o Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 
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10. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

PROFESOR : 

• Stimulează elevul in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea proceselor psihice (memorie, atentie, 

motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuala; 

• Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: cunoasterea mediului, coordonare spatio-

temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, abilitati de relationare sociala; 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi 

individuale; 

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi manualele şcolare, obiecte de uz general; 

 

Obiective Conținuturi Metode şi  

mijloace de 

relizare 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii minimale de apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 
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MENIUL COGNITIV  

Abilităti de exprimare orală şi 

comunicare independentă 

- să răspundă în manieră proprie, 

la intrebări simple, cu referire la 

persoane şi acţiuni desfăşurate în 

prezenţa sa; 

- să formuleze propoziţii simple 

ca răspuns la întrebări; 

- să descrie o imagine simplă, în 

manieră personală; 

- să despartă în silabe cuvinte 

date, cu bătăi din palme sau cu 

mâna sub bărbie; 

- să formuleze cuvinte pe baza 

literei sau silabei iniţiale; 

- să formuleze propoziţii cu 

cuvinte cunoscute 

Abilitati de citire 

- să citească în manieră proprie, 

silabe cuvinte si propoziţii simple; 

- să alcătuiască propoziţii simple 

cu cuvinte date, folosind suport 

concret; 

- să memoreze poezii scurte 

Abilităţi de scriere 

- să copieze  cuvinte , propoziţii 

- să transcrie propoziţii; 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

dezvoltare 

a auzului 

fonematic; 

 

 

Exerciţii de 

verbalizare,   

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

citire după 

model 

 

 

Exercitii de 

scriere a 

propozitiilor 

si a unui text 

 

 

 

 

 

Explicaţia; 

Conversaţia; 

Munca 

independentă; 

Exerciţiul; 

 

 

Planşe; 

Jetoane; 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Demonstraţia; 

Exerciţiul; 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

Anul şcolar 

2020- 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să răspundă în manieră proprie, 

la intrebări simple, cu referire la 

persoane şi acţiuni desfăşurate în 

prezenţa sa; 

 

 

 

 

 

- să despartă în silabe cuvinte 

date, cu bătăi din palme sau cu 

mâna sub bărbie; 

- să formuleze cuvinte pe baza 

literei sau silabei iniţiale; 

 

 

 

 

- să citească în manieră proprie, 

silabe cuvinte si propoziţii simple; 

- să alcătuiască propoziţii simple 

cu cuvinte date, folosind suport 

concret; 

 

- să copieze  cuvinte , propoziţii 

- să transcrie propoziţii; 

 

 

Observarea 

sistematică  

( probe orale, fişe 

de lucru) 

Aprecieri 

stimulative 

Valorificări 

pozitive 

Probă de evaluare 

scrisă 

 

Observarea 

sistematică ( probe 

orale, fişe de lucru) 

Aprecieri 

stimulative 

Valorificări 

pozitive 

Exerciţii de scriere 

Probă de evaluare 

scrisă 
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- să scrie după dictare 

litere,cuvinte, propoziţii 

 

Matematica 

 

Operarea cu conceptul de număr 

- să numere obiecte dintr-o 

mulţime obiecte; 

- să realizeze corespondenţa între 

numărul de elemente al unei 

mulţimi şi cifra corespunzătoare 

- să alcătuiască mulţimi cu număr 

dat de elemente; 

- să scrie şirul numerelor crescător 

şi descrescător, în concentrul 0- 

100; 

- să identifice vecinii unui număr 

dat; 

 

Calculul matematic şi rezolvarea 

de probleme 

- să rezolve  cu suport adunări de 

doi termeni în concentrul 0-100; 

 

- să scrie scăderi în concentrul 0-

100; 

de mica 

intindere 

 

 

 

Exerciţii de 

citire, 

numărare, 

ordonare a 

numerelor 

până la100; 

 

Exerciţii de 

asociere 

cifră-număr; 

 

 

Exerciţii de 

identificare a 

vecinilor unui 

număr  dat. 

 

 

 

Exerciţii de 

adunare şi 

scădere 

 

 

 

 

 

Conversatia 

Demonstratia; 

Exercitiul; 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Demonstraţia; 

Exerciţiul; 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Exerciţiul; 

- să scrie după dictare 

litere,cuvinte, propoziţii. 

 

 

 

- să numere obiecte dintr-o 

mulţime obiecte; 

- să realizeze corespondenţa între 

numărul de elemente al unei 

mulţimi şi cifra corespunzătoare 

- să alcătuiască mulţimi cu număr 

dat de elemente; 

- să numere crescător, până la 

100; 

- să numere descrescător, pe baza 

suportului concret intuitiv; 

- să copie şirul numerelor 

crescător şi descrescător, în 

concentrul 0-100; 

 

 

- să rezolve  cu suport adunări de 

doi termeni în concentrul 0-100; 

 

- să scrie scăderi în concentrul 0-

100; 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative 

Valorificări 

pozitive 

Probă de evaluare 

scrisă 

 

Observarea 

sistematică ( probe 

orale, fişe de lucru) 
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DOMENIUL Psihomotricităţii 

- să utilizeze în efectuarea 

acţiunilor, predominant o anumită 

mână (stanga-dreapta); 

-să arate părţile principale ale 

corpului omenesc                                         

       * la propria persoană ; 

       * la partener 

- să identifice elemente de detaliu 

ale schemei corporale; 

- să redea grafic, în manieră 

proprie, principalele părţi ale 

corpului omenesc; 

- să asambleze corect corpul uman 

din trei părţi componente 

(puzzle); 

- să îmbrace/dezbrace păpuşa; 

- să diferenţieze copii în medii 

familiare, în funcţie de sex; 

- să identifice culorile unor 

obiecte cunoscute din mediu 

apropiat sau din imagini; 

- să recunoască în contexte 

diferite patru culori uzuale (roşu, 

galben, albastru, verde); 

- să grupeze obiecte cunoscute 

după culoare; 

Exerciţii 

privind 

dezvoltarea 

schemei 

corporală; 

 

Exerciţii 

privind 

dezvoltaarea 

lateralităţii; 

    

Exerciţii de 

îmbrăcat/  

dezbrăcat 

păpuşa; 

 

 

Exerciţii de 

grupare a 

obiectelor, 

jucăriilor, 

după un 

criteriu dat; 

 

 

Conversatia; 

Demonstratia; 

Munca dirijata si 

independenta; 

 

 

 

Planşa “corpul 

uman”; 

Jetoane; 

Puzzle; 

Incastru; 

Casetofon; 

Casete audio 

Anul şcolar 

2020- 2021 

 

 

- să utilizeze în efectuarea 

acţiunilor, predominant o anumită 

mână (stanga-dreapta); 

-să arate părţile principale ale 

corpului omenesc                                         

 - să diferenţieze copii în medii 

familiare, în funcţie de sex; 

- să identifice culorile unor 

obiecte cunoscute din mediu 

apropiat sau din imagini; 

- să recunoască în contexte 

diferite patru culori uzuale (roşu, 

galben, albastru, verde); 

- să grupeze obiecte cunoscute 

după culoare; 

 

Aprecieri 

stimulative 

Valorificări 

pozitive 

Observarea 

sistematică 
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DOMENIUL Social-afectiv 

- să îşi exprime emoţiile; 

- să desfasoare o activitate in 

compania celorlalţi; 

- să  abordeze “adecvat” 

persoanele necunoscute; 

- să suporte contactul cu mai mulţi 

oameni; 

- să suporte să se afle intr-un loc 

necunoscut; 

- să ceara ajutorul la nevoie; 

- să evite pericolele evidente; 

- să respecte regulile impuse de 

adult (comenzi simple); 

- să reacţioneze la diferiţi stimuli 

(muzica, mirosuri, gusturi); 

- să  împartă anumite obiecte/ 

mâncare/ jucării cu alţi copii; 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat şi 

sprijinit fizic 

şi verbal. 

- exerciţii; 

- jocuri de rol; 

- ilustraţii; 

- diverse obiecte 

Anul şcolar 

2020- 2021 

-să abordeze “adecvat” persoanele 

necunoscute; 

-să suporte contactul cu mai mulţi 

oamenii; 

-să suporte să se afle într-un loc 

necunoscut; 

- să ceara ajutorul la nevoie; 

- să evite pericolele evidente; 

- să respecte regulile impuse de 

adult (comenzi simple); 

Aprecieri 

stimulative 

Valorificări 

pozitive 

Observarea 

sistematică 

DOMENIUL Comunicare şi limbaj 

- să formuleze propoziţii simple 

(pe bază de imagini); 

- să răspundă la întrebarea “ce 

face?” pt. activităţi familiare; 

- să răspundă la întrebarea 

“cine?”  

Exerciţii de 

dezvoltare a 

auzului 

fonematic; 

 

Exerciţii de 

verbalizare, 

după model; 

 

 

Explicaţia; 

Conversaţia; 

Munca 

independentă; 

Exerciţiul; 

 

 

 

 

 

Anul şcolar 

2020- 2021 

-să formuleze propoziţii simple 

(pe bază de imagini); 

 

 

-să recunoască şi să numească 

persoane din mediul familiar 

(familie, şcoală); 

-să diferenţieze, în contexte 

diferite persoane, după anumite 

criterii  

Aprecieri 

stimulative 

Valorificări 

pozitive 

Observarea 

sistematică 
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- să răspundă la întrebarea 

“cum?”  

- să răspundă la întrebarea 

“unde?” ; 

- să identifice şi să numească 

acţiuni; 

- să se prezinte în manieră 

proprie; 

- să recunoască şi să numească 

persoane din mediul familiar 

(familie, şcoală); 

-să diferenţieze, în contexte 

diferite persoane, după anumite 

criterii  

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

tipul 

“întrebare – 

răspuns” 

 

 

 

 

Planşe; 

Jetoane; 

Jucării; 

DOMENIUL -Autonomie 

personală 

Igiena camerei/ a spaţiului 

personal 

- să isi pregăteasca spatiul de 

lucru, banca; 

- să identifice hainele, jucăriile, 

rechizitele proprii; 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat si 

sprijinit fizic 

şi verbal. 

 

 

-demonstraţie; 

- explicatia; 

- obiecte de 

igienă personală 

 

 

 

 

 

Anul şcolar 

2020- 2021 

- să isi pregateasca spatiul de 

lucru, banca; 

- să identifice hainele, jucariile, 

rechizitele proprii; 

- să aranjeze hainele, cărţile, 

jucăriile în bancă şi în ghiozdan  

în stil propriu 

 

 

Aprecieri 

stimulative 

Valorificări 

pozitive 

Observarea 

sistematică 
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             Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

- să aranjeze hainele, cărtile, 

jucăriile în bancă şi în ghiozdan  

în stil propriu 

Realizarea activităţlor gospodă- 

reşti 

- să îndeplinească sarcini simple, 

legate de aranjarea mesei; 

- să participe la aranjarea/ 

strângerea mesei, alături de adult; 

- să-şi pună farfuria şi tacâmurile 

în chiuvetă 

- să participe la mici treburi 

casnice (sters praful). 

 

 

 

 Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat si 

sprijinit fizic 

şi verbal 

 

 

 

demonstraţia; 

- explicaţia; 

- obiecte de 

igienă personală 

 

 

 

-să îndeplinească sarcini simple, 

legate de aranjarea mesei; 

- să participe la aranjarea/ 

strângerea mesei, alături de adult; 
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• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup 
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Plan de intervenţie personalizat pentru copii cu dificultăţi de învăţare 

 

                                                                                                      Plopeanu Geanina, prof. pentru ȋnvăţământ primar 

                                                                                                    Școala Gimnazială Movila Miresii , jud Brăila  

 
 

Nume şi prenume:  

Locul şi data naşterii:  

Instituţia integratoare:  

Clasa: I B 

Problemele cu care se confruntă elevul:  - dislexie 

          - disgrafie 

          - discalculie  

Tipul de program propus: PIP 

Perioada de implementare a programului:  

Domeniile vizate: Comunicare în limba română  

                               Matematică și explorarea mediului 

 

Limba română 

- dificultăți de concentrare a atenției o perioadă mai lungă de timp; 

- nu recunoaşte literele, nu formează silabe; 

- scris dezordonat, fără respectarea spaţiului dat;  

- nu reuşeşte să scrie după dictare. 

 

Matematică 

- citește și scrie numerele naturale în concentrul 0- 10; 

- dificultăţi în citirea și scrierea numerelor formate din zeci și unități; 

- nu utilizează corect semnele: < > =, în compararea numerelor 0-20; 
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- întâmpină dificultăți în raportarea numărului la cantitate și invers; 

- realizează adunări şi scăderi în concentrul 0- 10, fără trecere peste ordin, cu material concret, cu sprijin; 

 

 

Obiective generale propuse: 

     

          Limba română: 

 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris; 

- dezvoltarea abilităţilor de citit-scris ( de copiere, transcriere şi scriere după dictare ). 

   

 Matematică : 

- dezvoltarea capacităților de explorare, investigare și rezolvare de exerciții și probleme cu o singură operaţie; 

- consolidarea deprinderilor de calcul aritmetic (adunări şi scăderi fără trecere peste ordin în concentrul 0- 30); 

- dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiu. 
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DOMENIUL DE INTERVENŢIE:  Comunicare în limba română 

 

 

OBIECTIVE 

 

 

 

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE 

 

PERIOADA DE  

INTERVENȚIE 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE 

A PROGRESELOR 

REALIZATE 

OBSERVAȚII 

MONITORIZAREA    

ATINGERII 

OBIECTIVELOR 

 

- să distingă cuvintele dintr-

o propoziţie dată, silabele 

dintr-un cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă; 

 

- să scrie corect litere, 

grupuri de litere, silabe, 

cuvinte, enunţuri; 

 

 

 

 

 

 

- să citească în ritm propriu 

un text nou de mică 

întindere; 

 

Evaluare continuă 

 

 

 -exerciţii de analiză prin metoda analitico-foneti-

co- sintetică; 

- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; 

 

 

- exerciţii de copiere, transcriere şi scriere  a lite-

relor, grupurilor de litere,  silabelor si cuvintelor; 

- exerciţii de autocorectare a literelor, silabelor, 

cuvintelor scrise prin comparare cu un model; 

- exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină; 

- exerciţii de scriere corectă a grupurilor de litere: 

ce, ci, ge, gi  

 

 

-exerciţii de citire pentru lărgirea câmpului vizual 

de la literă la silabă şi cuvânt;          

 

 

Fişa de evaluare continuă 

 

 

 

 

 

 

-să analizeze fonematic  o 

propoziţie dezvoltată, cu 

sprijin; 

 

 

- să copieze, transcrie şi 

scrie lizibil litere, silabe, 

cuvinte formate din 1-3 

silabe fără omisiuni de 

litere, cu respectarea 

scrierii cu majusculă; 

- să scrie corect grupurile 

de litere: ce, ci ge, gi; 

 

-să citească în ritm propriu 

un text scurt; 
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-să identifice elemente de 

bază ale organizării textului 

în pagină;                      

   

                                

- exerciţii de observare dirijată, citire ; 

 

Exerciţii recapitulative; 

 

Fişa de evaluare finală 

 

 

                                    

 

                               

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Matematică şi explorarea mediului 

 

 

 

OBIECTIVE 

 

 

 

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE 

 

PERIOADA DE 

INTERVENȚIE 

CRITERII MINIMALE 

DE APRECIERE A 

PROGRESELOR 

REALIZATE 

OBSERVAȚII 

MONITORIZAREA 

ATINGERII 

OBIECTIVELOR 

 

-să perceapă desfășurarea 

evenimentelor temporale ȋn 

raport cu propriile sale 

activități; 

 

- să  compare şi să ordoneze 

numerele naturale de la 0 la 

10; 

 

 

 

-să efectueze operații de 

adunare și scădere ȋn 

concentrul 0-10;  

 

 

 

-exerciții de precizare a momentelor temporale în 

funcție de activități (întâi mănânc, apoi mă joc, 

dimineața mă trezesc…seara mă culc etc.). 

 

 

-exerciții de raportare a numărului la cantitate şi 

invers; 

-exerciţii de comparare, ordonare (crescător şi 

descrescător) a numerelor;  

-exerciții de stabilire a vecinilor numerelor. 

 

-exerciții de calcul cu operații de adunare și scădere 

în concentrul 0-10, fără trecere peste ordin, cu 

suport concret;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să enumere desfășurarea 

unor evenimente temporale 

în raport cu propriile sale 

activități  

 

- să compare două numere  

apoi  să scrie semnele 

<,>,==; 

- să stabilească vecinii 

numerelor;  

 

-să efectueze operații de 

adunare și scădere în 

concentrul 0-10, fără 

trecere peste ordin, cu 

suport concret. 
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- să înteleagă sistemul 

zecimal de formare a 

numerelor (din zeci și 

unități); 

 

 

 

 - să numere corect în ordine 

crescătoare și descrescătoare  

(0-20)  

 

- să citească,să scrie, să 

compună şi să descompună 

numerele naturale de la 0 la 

20;  

 

 

Evaluare formativă 

 

- să rezolve probleme care 

presupun o singură operație 

din cele învățate. 

 

 

 

 

 

Recapitulare finală 

 

Evaluare sumativă 

 

- exerciții de grupare a unor obiecte (bile, bețișoare), 

jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de 

câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. 

- exerciții de compunere / descompunere a 

numerelor în zecile și unitățile din care sunt 

formate; 

 

- exerciții de numărare - crescător ; 

- exerciții de raportare a numărului la cantitate și 

invers; 

 

- exerciții de citire, scriere ( 0-20 ); 

- exerciţii de compunere şi descompunere a 

numerelor naturale de la 0 la 20;  

 

 

 

Fișa de evaluare 

                             

 - exerciții de analiză a părților componente ale 

unei probleme; 

- exerciții de adăugare sau extragere de elemente 

dintr-o mulțime de obiecte și exprimarea operației 

verbal și în scris; 

- rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene și 

verificarea rezultatului prin numărare; 

 

- Exerciții recapitulative; 

 

- fișa de evaluare finală 

 

- să descompună  după 

model, numerele formate 

din zeci și unități 

 

 

 

 

- să numere în concentrul 

0-20, crescător și 

descrescător; 

 

-să transpună corect 

limbajul matematic (mai 

mult, mai puțin cu.. ) în  

rezolvarea unor probleme 

cu o singură judecată și o 

singură operație de adunare 

sau scădere. 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE 

TULBURARI DIN SPECTRUL AUTIST 

 

Viezure Isabelle Elena 

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Băbeni 

 

 

Program de intervenție  

Numele şi prenumele beneficiarului: C.A.  

Clasa: a II-a  

Diagnostic: T.S.A. 

Identificarea problemei de către cadrul didactic: 

 

C.A. este o fată în vârsta de 8 ani, diagnostigată cu Autism înalt functional. De la vârsta de 3 

ani părinții au fost cei care s-au ocupat de educația fetiței. În colaborare cu un psiholog au realizat 

programul de terapie al fetiței. Timp de 4 ani fetița a urmat ore de terapie cu psihologul, a fost integrate 

la o gradinița de stat, a participat la ore de logopedie și stimulare cognitive  în cadrul cabinetului 

logopedic din grădiniță. Părinții au fost preocupați de progresul fetiței, preluând rolul terapeutului și 

făcând exerciții de terapie. Din punct de vedere al achizițiilor cognitive, motorii, autoservire fetița este 

acum la un nivel adecvat vârstei. Mai sunt problem însă în domeniul limbajului, social și 

comportamental. La vârsta de 7,3 ani părinții au optat pentru serviciile terapeutice din cadrul Centrului 

de servicii terapeutice ale copilului cu autism – Mara. 

Principalele probleme pentru care părinții au dorit ca fetița să continue cu un program de terapie 

cognitive – comportamentală sunt: 

- Uneori exprimarea este incoerentă și are dificultăți în a purta o conversație; 

- Are greșeli în modalitatea de construire a propozițiilor din punct de vedere gramatical; 

- Folosește greșit persoana I și a doua singular; 

- Intonație greșită a propozițiilor afirmative și interogative; 

- Are dificultăți în a-și exprima gândurile și emoțiile și în a înțelege propriile emoții și pe ale 

celor din jur; 

- Probleme comportamentale – crize de furie; 

- Probleme de adaptare în grupul de copii de la școală; 

- Are nevoie de supraveghere permanent atunci când este în afara casei (nu se poate descurca 

singură), nu conștientizează pericolul reprezentat de mașini, nu realizează că nu este adecvat 

să vorbescă cu străinii). 

La prima întâlnire am discutat întâi cu părinții. Am realizat împreună un scurt istoric asupra 

evoluției lui C. începând de la vârsta de 3 ani. Pentru ca terapia să aibă succes le-am explicat părinților 

că și ei vor fi implicați în procesul terapeutic. Am discutat cu părinții despre modelul Antecedent – 

Comportament – Consecință și modul în care antecedentele și consecințele influențează și modelează 

comportamentul. Pentru a avea sentimentul de siguranță toți copii au nevoie de o rutină. Stabilirea unei 

rutine zilnice este primul pas în a-l ajuta pe copil să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui. De acum C. 

va avea un program zilnic stabil, iar părinții vor avea ca sarcină să monitorizeze comportamentul și să 

noteze comportamentele.  

 

Obiectivele programului de intervenție: 

- diminuarea problemelor comportamentale 

- creșterea gradului de adaptabilitate școlară 

Durata programului și frecvența activităților propuse: 

Durata programului : 1 an școlar 
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Activități de modelare comportamentală și restructurare cognitivă - 3 activitati pe săptămână (50 

de min. în afara acestuia, în funcție de specificul activității)  

In ceea ce privește ședințele propriu zise de terapie, am folosit tehnici de terapie pentru a-I 

îmbunătății: 

- Capacitatea de a înțelege propriile emoții și ale celorlalți; 

- Capacitatea de a înțelege că ceilalți oameni au gânduri și plăceri diferite de cele personale; 

- Înțelegerea regulilor sociale; 

- Capacitatea de exprimare și dezvoltarea limbajului; 

- Tehnici de eliberare a tensiunii emoționale. 

 

Activități specifice: 

Teoria minții 

 

Este vorba despre abilitatea de a înțelege că o altă persoană are sentimente, plăceri, motivații 

etc. diferite de propria persoană. Pașii acestui program: 

1. Înțelegerea de perspective vizuale: 

- Pune un obiect într-un loc în care pot sa îl văd; 

- Pune un obiect într-un loc în care putem amândoi să-l vedem; 

- Pune un obiect într-un loc în care amândoi să nu-l putem vedea; 

- Pune un obiect într-un loc în care tu poți să-l vezi, iar eu nu pot să îl văd; 

- Pune un obiect într-un loc în care eu pot să îl vad și tu poți sa îl vezi; 

- Pune un obiect într-un loc în care noi să-l putem vedea, iar păpușa să nu poată să-l vadă; 

- Pune un obiect într-un loc în care noi să nu îl putem vedea, și păpușa sa îl vadă; 

- Pune un obiect într-un loc în care tu și păpușa nu puteți să-l vedeți, iar eu pot să-l văd; 

- Pune un obiect într-un loc în care toți trei îl putem vedea. 

2. Trei obiecte pe masa se ascund reciproc unul în spatele celuilalt. Ce văd eu?/ce vede C.?/ ce vede 

X? 

3. Poziție spate în spate: ce văd eu?/ ce vede C.? 

4. O foaie cu două imagini pe fiecare pagină: Ce văd eu?/ Ce vede C.? 

5. Pe masa este pusă o imagine, iar una dintre personae vede imaginea invers 

6. Terapeutul are ochii închiși, iar copilul trebuie să ne conducă la obiectul dorit. 

Moduri în care se poate face programul: 

- Punem o foaie sau un board care să acopere unul dintre obiecte; 

- Să pună un obiect sub masă; 

- Să nu acceptăm ca copilul să țină ochii închiși 

 

4.Scenarii 

 

Scene cu personaje (ca în revistele pentru copii) cu “bule” deasupra cărora scriem conversații. 

În funcție de problema de înțelegere observată alcătuim o scenetă apoi îi punem întrebări referitoare 

la ce s-a întâmplat. Observăm cum interpretează situația și o corectăm acolo unde greșește. Întrebări 

care se opot pune pentru a înțelege situația prezentată: 

- Ce crezi că a vrut să spună? 

- Cum crezi că s-a simțit? 

- A procedat corect? 

 

5. Reguli sociale  

 

         Scopul acestui exercițiu este înțelegerea modului în care trebuie să ne purtăm în societate, ce este 

acceptat și ce nu. Modul de prezentare al situației poate fi ca mai sus, dar mai poate fi și o scenetă 
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jucată de păpuși, sau doar o simplă povestire. Ideal este să se ajungă la stadiul în care i se povestește 

o situație si C. trebuie să înțeleagă. După ce i se prezintă situația trebuie să se urmărească răspunsul la 

următoarele două întrebări; se pun aceleași două întrebări pentru fiecare regulă socială: 

Ce a greșit persoana X?, Cum ar fi trebuit să se poarte? Sau ce i-ai spune tu să facă? 

Mai târziu, după ce C. învață cum trebuie să ne purtăm într-o multitudine de situații o vom întreba și 

“De ce nu este bine ce a făcut?”.  

Prin acest tip de exercițiu o putem face să înțeleagă ce comportamente nu trebuie să manifeste în 

prezența celorlalți și o putem face să conștientizeze că sunt neadecvate.  

           În ceea ce privește incoerența în limbaj s-au aplicat mai multe programe de lucru, majoritatea 

trebuind făcute și de către părinți și în timpul liber. 

 

Activități de Consiliere: 

Comportamente: 

Regula – întotdeauna consecința (fie că este pozitivă sau negativă) trebuie să fie contingent cu 

comportamentul. Toată lumea trebuie să fie consecventă în consecință: 

- Când nu face bine o activitate sau o face foarte încet îl oprim și îl punem să o ia de la început; 

- La lecții, când face altceva în timp ce răspunde îl oprim din ceea ce face; 

- corectăm consecvent pentru ecolalie, repetarea anumitor cuvinte, voce greșită, sunete ciudate; 

- Nu o corectăm atunci când se joacă, citește sau este la calculator deoarece acesta este timpul ei 

liber și are nevoie de momente în care să se elibereze de tensiune; 

- Nu o ignorăm niciodată atunci când încearcă să comunice, când face o afirmație trebuie să 

relaționăm cu ea, să facem conversație; 

- Trebuie să o recompensăm mai mult verbal atunci când face ceva nou sau creativ; 

- Trebuie să creăm situații diverse, situații pe care le poate întâmpina cu copiii de la școală. 

Aceste reguli au fost introduse și comunicate părinților pentru a le respecta, deoarece 

comportamentele formate trebuie generalizate în mediu. Părinții au înțeles necesitatea regulilor de 

bază. 

Trebuie structurat timpul și spațiul (a fost introdus orarul cu pictograme, din spatiu au fost 

eliminați factorii perturbatori – televizor, anumite jucării sau obiecte care facilitau producerea de 

autostimulări și distragerea atenției) 

Îi oferim alternative: Nu poți să îi iei niciodată ceva unui om fără să îi dai ceva la schimb – este 

un principiu care trebuie aplicat când copilul cu autism își exprimă o dorință “imposibilă”. Exemplu: 

“Vreau să fiu șofer!” / “Tu nu poți să fi șofer. Dar vei merge cu trenul, autobuzul sau mașina tatei. Un 

șofer se plimbă cu o singură mașină, dar tu te vei plimba cu mai multe mașini”. Copilul cu autism 

trebuie informat ce nu va putea face, dar trebuie să i se descrie pe larg tot ceea ce poate el să facă în 

situația sa ( “nu poți să…dar poți foarte bine să…”, îi spui un punct slab, dar oferindu-i unul mai tare). 

Cultivarea spiritului de “învingător”. Să îi insuflăm prin recompense dorința de a reuși. Într-o 

terapie comportamentală, copilul cu autism nu poate greși; este condamnat la reușită. Se execute 

sarcina chiar cu ajutorul adultului, dar recompense o primește copilul. Confirmarea, aprecierea și 

recompensa, cu toate consolidează o imagine pozitivă copilului. 

Comportamente pentru care este lăudată și recompensată C. : 

- Afirmații cu contact vizual; 

- Răspunsuri la întrebările din calendar; 

- Răspunsuri extrem de frumoase; 

- Contact vizual excelent; 

- Limbaj spontan; 

- Comportament frumos afară (a vorbit frumos cu vânzătoarea); 

- Dacă există zgomot și totuși ea reușește să se concentreze la ce are de făcut; 

- Dacă stă liniștită; 

- Pentru orice fel de lecție care s-a petrecut foarte frumos; 
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Orice rezolvare de probleme, orice inițiere de a rezolva probleme 

 

 

Modalități de evaluare a reușitei/ajustarea programului în funcție de rezultate: 

 -diminuarea frecvenței și intensității comportamentelor nedorite (crizele de furie s-au diminuat, eleva 

fiind capabilă să iși exprime nemulțumirea prin intermediul jocului de rol atribuind roluri jucăriilor) 

- creșterea adaptabilității sociale (respectă anumite reguli sociale și a reușit să iși facă prieteni la școală) 

 

Propun continuarea programului terapeutic pentru  a-i facilita fetiței integrarea în mediu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
- Ghergut, A. (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale. Sinteze 

diferenţiate ăi incluzive în educaţie, Bucureşti, Editura Polirom. 

- Lovaas, O.I. (2012). Educarea persoanelor cu intarzieri de dezvoltare, tehnici de baza ale 

interventiei comportamentale, Editura Frontiera, Bucuresti. 

- Programa școlară (cls. a IV – a – a X- a), curriculum Deficiențe mintale severe, profunde și/sau 

moderate, București, 2012
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Plan de intervenţie personalizat 

pentru elevii cu dificultăți de învățare 

 

 Stanciu Alina Georgeta 

Școala Gimnazială nr.1 Izvoarele 

 

 

 

 Numele elevului: CD 

 Problemele cu care se confruntă elevul: 

-tulburare emoțională 

-disgrafie 

-discalculie 

Nivel constatat: 

• Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 2-3 litere, 

transcrie şi copiază dar nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică 

în scrierea independentă. Formulează propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate.  

•  Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-30.Sistemul poziţional de 

formare a numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu şi 

descrescător. Nu recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă 

operaţii 0-10 doar cu material concret- de mânuit. Face calcule şi în concentrul 10-30 folosind 

calculul în scris ( cu material concret). Nu prea înţelege cum e cu problemele. Încurcă semnele 

plus şi minus. Cunoaşte bancnotele şi monedele parţial, nu ştie să aprecieze preţurile sau ce 

rest va primi, nu ştie unităţi de măsură, nu apreciază duratele, nu citeşte ceasul. Recunoaşte 

cercul, fără celelalte figuri geometrice.  

• Este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau 

derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-

amiază, dar nu orele.  

Obiective pe termen lung  

1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor 

citite, cunoscute 

2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport 

concret  

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de 

relaţii cauză-efect) 

Domenii de intervenţie recomandate pentru elevul:CD 
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Domeniul cognitiv  

Obiective pe 

termen scurt  

               Metode şi mijloace 

didactice  

Perioada de 

timp  

 Criterii de 

evaluare  

Metode şi 

instrumente de 

evaluare  

Să identifice 

literele 

alfabetului 

( b, p, d, t, ş, ţ, 

z, v, h, j, x, y, 

g, f, ă, â, î) 

 

 

 

 

Să citească 

cuvinte din 2-

3 silabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să formuleze 

propoziţii 

simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exerciţii şi jocuri de 

dezvoltare a auzului 

fonematic, de 

conştientizare a legăturii 

între fonem şi semnul 

grafic corespunzător  

• Să „ citească” imagini şi 

să depisteze sunetele 

iniţiale 

• Să identifice litere într-o 

ordine aleatorie  

 

• Să citească silabele după 

o analiză fonematică a 

acestora – realizarea 

sensului 

• Să stabilească numărul 

de silabe dintr-un cuvânt  

• Să citească silabe din 3 

litere 

• Să citească un cuvânt din 

2 silabe  

• Să recunoască 

sunetele(literele)  

            dintr-un cuvânt şi să-l 

citească 

 

• Să denumească obiectele 

din imagini ( elevul nu 

cunoaşte foarte multe 

obiecte ce apar în 

imagini) 

• Să formuleze propoziţii 

folosind cuvintele găsite, 

urmărind imaginea în 

care a depistat cuvântul  

• Să citească propoziţii 

simple  

6 luni, cu 

prelungire 

după caz  

Identifică şi 

recunoaşte 

literele  

Depistează 

sunetele iniţiale  

Diferenţiază 

literele mari de 

cele mici  

 

 

 

Recunoaşte 

sunetele într-o 

silabă 

Citeşte silabe 

din 2-3 litere  

Identifică 

literele/ sunetele 

dintr-un cuvânt  

 

 

 

Formulează 

propoziţii din 2-

3 cuvinte 

observând 

imaginile 

Citeşte 

propoziţii din 2-

3 cuvinte 

Recunoaşte în 

text propoziţiile  

( numărul lor )  

Formulează, 

oral,  propoziţii 

cu sens  

Răspunde în 

propoziţii 

Evaluarea  

orală va 

alterna cu cea 

scrisă, elevul 

transcrie şi 

copiază destul 

de corect. 

 

 

Pentru fixare 

se vor relua de 

mai multe ori 

anumite litere. 

Se vor folosi 

texte din 

abecedar, 

texte 

cunoscute 

deja, cu care 

eleva operează 

cu siguranţă. 

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să identifice 

grupuri de 

litere ( ce, ci, 

ge, gi, che, 

chi, ghe, ghi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să scrie corect 

după dictare 

literele 

alfabetului şi 

grupurile de 

litere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Să recunoască o 

propoziţie într-un text dat  

• Exerciţii de înţelegere a 

sensului propoziţiei ( prin 

întrebări ajutătoare) 

• Să răspundă corect în 

propoziţii 

• Să exprime în cuvinte 

proprii păreri despre 

lucruri, fapte cunoscute  

 

• Exerciţii de depistare a 

grupurilor în cuvinte 

scrise  

• Exerciţii orale de 

dezvoltare a auzului 

fonematic şi de 

recunoaştere a legăturii 

între grupul scris şi 

sunetul respectiv 

• Exerciţii de citire a 

grupurilor 

• Exerciţii de citire a 

silabelor ce conţin 

grupuri 

• Exerciţii de citire a 

cuvintelor ce conţin 

aceste grupuri 

• Formulare de propoziţii 

ce conţin grupuri 

• Exerciţii de găsire a 

cuvintelor ce conţin 

grupuri de litere  

 

• Exerciţii de scriere ( 

transcriere, copiere ) a 

literelor şi grupurilor  

• Exerciţii de scriere a 

acestora după dictare 

• Exerciţii de scriere a unor 

silabe cu literele amintite 

şi a grupurilor de litere 

Exprimă corect 

o părere 

 

 

 

 

 

Identifică în 

cuvinte date 

grupurile  

Face legătura 

între sunet şi 

grup 

Citeşte 

grupurile 

Citeşte silabe în 

care apar 

grupuri  

Citeşte cuvinte 

în care apar 

grupuri 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrie 

grupuri şi litere 

Scrie după 

dictare  

Completează 

cuvinte cu 

litere, silabe şi 

propoziţia cu un 

cuvânt 

Transcrie 

selectiv după 

indicii date 

Scrie propoziţii 

simple cu spijin 

 

 

 

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri şi cu 

reactualizarea 

legăturii între 

grup şi sunet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

scrise cu 

spijin, 

individuale 

Exerciţii de 

scriere după 

dictare, 

copieri şi 

transcrieri 

Probe scrise  

 

Aprecieri 

stimulative  
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Să scrie 

numere în 

concentrul 

 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să efectueze 

operaţii 0-100 

fără trecere 

peste ordin şi 

cu trecere 

peste ordin  

 

 

 

 

 

 

 

• Exerciţii de completare a 

unor silabe cu litere, 

grupuri  

• Exerciţii de scriere a unor 

cuvinte din 2-3 silabe, 

utilizând în mod 

preponderent metoda 

analitico-fonetică 

• Exerciţii de transcriere a 

cuvintelor  

• Exerciţii de scriere a 

denumirii unor obiecte 

familiare 

• Exerciţii de scriere a 

cuvintelor pe silabe 

• Formularea unor 

propoziţii cu cuvinte date 

şi scrierea acestora cu 

sprijin  

• Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor respectând 

majuscula şi punctul 

• Exerciţii de scriere a 

propoziţiilor formulate 

oral 

• Exerciţii de citire a 

cuvintelor/ propoziţiilor 

scrise de elevă pentru 

formarea deprinderilor 

de autocorectare 

• Să scrie corect numele de 

persoane şi propriul 

nume 

• Să scrie corect, ordonat şi 

cât mai îngrijit 

• Să aşeze corect în pagina 

caietului ( tip I )  

 

 

 

• Să recunoască sistemul 

poziţional de scriere a 

Cunoaşte şi 

aplică regulile 

de scriere a 

propoziţiei 

Scrie nume de 

persoane  

Scrie propriul 

nume  

( nume de 

familie, 

prenume, clasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeşte 

numerele 

Numără 

crescător  

Compară şi 

numeşte vecinii 

Scrie numerele 

dictate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

orale,alternate 

cu cele scrise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

Aprecieri 

stimulative  

 

Probleme 

desenate  
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Să rezolve 

probleme cu o 

singură 

operaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

unităţi de 

măsură 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

figurile 

geometrice 

 

 

 

 

 

 

Să 

denumească 

părţile 

componente 

numerelor formate din 

ZU 

• Să numere în ordine 

crescătoare  

• Să recunoască locul unui 

număr într-un şir( 

vecinii) 

• Să compare numere 

vecine  

• Să scrie numere dictate  

• Să descompună numere 

în zeci şi unităţi 

 

 

 

• Exerciţii de recunoaştere 

a semnelor +şi- 

• Să efectueze calcule 

orale  

• Să efectueze calcule în 

scris 

• Exerciţii de citire a 

operaţiilor cu numere  

• Să verbalizeze calculele 

• Să utilizeze corect 

materialul didactic ( 

concret şi intuitiv)  

• Exerciţii de învăţare a 

tehnicii de calcul, 

folosind materialul 

didactic concret 

• Exerciţii de calcul în 

scris, scrierea rezultatelor 

parţiale  

 

• Rezolvare de probleme 

cu desen şi cu expunerea 

datelor de către învăţător  

• Recunoaşterea 

expresiilor ce induc 

operaţia  

 

 

 

 

Citeşte corect 

exerciţiile, fără 

a confunda + cu 

– 

Rezolvă operaţii 

cu sprijin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă cu 

sprijin o 

problemă 

practică  

 

Recunoaşte 

operaţia  

Rezolvă 

individual 

probleme 

desenate 

Exprimă 

enunţul şi 

exerciţiul prin 

care se rezolvă 

problema  

Scrie rezolvarea   

 

Denumeşte 

unităţile  

Scrie 

simbolurile  

Probe orale şi 

scrise , 

alternativ  

 

 

 

Evaluări orale  

Probe scrise 

formative  

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi 

 practice  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

şi fişe de 

evaluare 

formativă  

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale  
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ale corpului 

omenesc, al 

unui animal, 

ale unei plante   

 

 

 

 

 

Să 

diferenţieze 

corpuri  

 

 

 

 

Să enunţe 

zilele 

săptămânii, 

lunile anului 

şi 

anotimpurile 

 

 

 

 

Să deruleze 

experimente 

simple 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

efecte ale 

activității 

omului asupra 

mediului 

• Rezolvare individuală a 

unor probleme desenate  

• Exerciţii de analiză a 

datelor problemei  

• Exerciţii de verbalizare a 

enunţiului unei probleme  

• Exerciţii de citire a 

enunţiului unei probleme  

• Exerciţii de scriere a unei 

probleme, a unui plan de 

rezolvare   

 

• Enumeră unităţile şi le 

recunoaşte utilitatea  

• Scrie unităţile  

• Exerciţii de învăţare a 

zilelor săptămânii 

• Exerciţii de învăţare a 

denumirii lunilor anului,     

anotimpurilor, a datei  

 

 

• Exerciţii de recunoaştere 

a pătratului, 

dreptunghiului, cercului , 

triunghiului , a 

elementelor spaţio-

temporale  

 

 

 

 

 

• Exerciţii de denumire a 

părţilor propriului corp, 

pe mulaje, ale unei plante 

sau animal  

• Exerciţii de rec a acestora 

în desene sau imagini  

• Exerciţii de desenare a 

acestora  

Enumeră zilele 

săptămânii, 

lunile anului 

( nu în ordine), 

anotimpuri, date  

 

Denumeşte şi 

desenează figuri 

geometrice  

Foloseşte 

noţiuni spaţio-

temporale 

( stânga, 

dreapta, faţă, 

etc) 

 

 

 

 

Denumeşte şi 

recunoaşte. Le 

desenează după 

model şi din 

imaginaţie  

 

 

 

 

 

Recunoaşte şi 

denumeşte 

corpuri 

 

 

 

 

 

 

 

Enumeră 

anotimpurile, 

zilele 

săptămânii,  cu 

Evaluări orale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări orale 

Activitate 

practică  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

practică  
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• Exerciţii de exprimare a 

rolului fiecărei părţi 

componente 

• Să stabilească relaţii între 

plante şi animale  

 

• Exerciţii de observare a 

corpurilor  

• Exerciţii de recunoaştere 

a corpurilor solide, 

lichide şi gazoase 

 

 

• Exerciţii de enumerare a 

anotimpurilor  

• Ex de identificare a 

anotimpurilor după 

caracteristici  

• Exerciţii de enumerare a 

zilelor săptămânii, a 

lunilor anului 

 

 

 

• Să observe 

transformările din mediu  

• Să măsoare creşterea 

unei plante, să estimeze 

creşterea unui animal  

• Să facă experimente 

simple, în grup  

 

• Să stabilească 

îmbrăcămintea adecvată 

unui anotimp 

• Să identifice condiţii de 

menţinere a unui corp 

sănătos  

• Stabilirea unor reguli de 

conduită corectă asupra 

mediului  

sprijin din 

partea 

învăţătorului  

 

Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional  
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Obiectivele  Metode şi mijloace didactice  Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare  

Metode şi 

instrumente 

de evaluare  

Să colaboreze 

cu colegii în 

rezolvarea 

unor sarcini 

de grup  

 

 

 

 

Să participe 

la jocuri de 

echipă ( la ora 

de joc si 

mișcare ) 

• Încadrarea elevei într-un 

grup de lucru  ( periodic) 

şi încredinţarea unor 

sarcini pe măsură  

• Exprimarea unei opinii, 

păreri asupra unor lucruri  

cunoscute elevului 

• Povestirea unor fapte, 

întâmplări personale  

 

• Să respecte voluntar 

regulile jocului 

 

• Să-şi aducă contribuţia la 

câştigarea unei întreceri,  

îndeplinirea unor sarcini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenează  

 

Colaborează, 

discută 

 

Povesteşte  

 

 

 

Se integrează în 

grupul de joacă 

Activitate 

practică  

Evaluări 

orale  

 

 

 

 

 

 

Activităţi 

practice                

(joc și   

mișcare) 
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STUDIU DE CAZ 

 

I.Identificarea cazului 

1. Date biografice si sociale semnificative: 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI): I L E 

CLASA: a VIII-a  

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 2004, Galați 

VÂRSTA: 14 ani 

DOMICILIUL: jud. Galați 

  DATE SEMNIFICATIVE DESPRE COMPONENȚA FAMILIEI: Are 2 frați la cls VI și cls 

a IV. 

              CLIMATUL FAMILIAL: Înțelegere punctată de mici conflicte. 

              ATITUDINEA FAMILIEI FAȚĂ DE COPIL: Susținere. 

              CONDIȚII SOCIOECONIMICE ȘI CULTURALE ÎN FAMILIE : Posibilități materiale 

limitate 

     2. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE. 

            BOLILE DIN TIMPUL COPILĂRIEI: A suferit o operație pe cord deschis. 

              STAREA ACTUALĂ DE SĂNĂTATE: Poartă aparat auditiv ( complicație) 

    3. DATE PSIHOLOGICE SEMNIFICATIVE. 

            TEMPERAMENT. Melancolic 

              PROCESE ȘI FENOMENE PSIHICE: Dezvoltate normal 

              COMPORTAMENT. Normal 

              IMAGINE DE SINE: Bună 

              INTERESELE ȘI ASPIRAȚIILE SUBIECTULUI: Dorește să lucreze cu copiii. 

  4.  DATE PEDAGOGICE SEMNIFICATIVE 

            RUTA ȘCOLARĂ: Nu a frecventat grădinița 

              REZULTATE ȘCOLARE: Satisfăcătoare 

              DISCIPLINE PREFERATE: Lb română 

              ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE: Se implică în activități extrașcolare dar nu în echipă. 

 II . PARTICULARITĂȚILE CAZULUI. 

 

  III. IDENTIFICAREA ȘI SUBLINIEREA NEVOILOR CAZULUI ȘI STABILIREA 

PLANULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT / INDIVIDUALIZAT ( PIP). 

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL/ ELEVUL/TÂNĂRUL (rezultatele 

evaluării complexe din Certificatul de Orientare Scolara) 

Informații medicale/ diagnostice: Retard psihic usor QI=68. Dislalie simplă. Hipoacuzie 

protezată. 

Certificat de orientare școlară și profesională nr. 1905/ 26.06.2019 eliberat de Comisia de Orientare 

Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Galați, valabil până la 31.08.2020. 

Dificultăţi la nivelul procesului instructiv-educativ: 

-Dificultăţi de scriere după dictare  

-Copiere incorectă  
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-Nu utilizează în scriere regulile gramaticale învăţate  

-La compunere alcătuirea de propoziţii este deficitară, incorectă din punct de vedere gramatical  

-Efectuează greu calcule mintale  

-Transpune cu dificultate problemele în limbaj matematic, extrage cu dificultate esenţialul  

-Dificultăţi în începerea independentă a rezolvării unor probleme  

Dificultăţi la nivelul interacţiunilor cu clasa: 

- Este bine integrată grupului, respectă regulile de conduită, este politicoasă şi atentă 

Comportamentele de îmbunătăţit sunt: 

- Stimularea capacității de lucru independent, fără asistența unui adult 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Obiective Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode și instrumente de 

evaluare 

Domeniul cognitiv 

 

-utilizarea corectă a 

cunoștințelor în diferite 

contexte de realizare. 

-încurajarea lucrului 

intelectual independent. 

 -automatizarea 

calculelor matematice, 

a raționamentelor 

specifice științelor 

exacte. 

-flexibilizarea 

proceselor de stocare și 

reactualizare a 

informațiilor. 

monitorizare 

pedagogică a 

progresului 

- realizarea unor 

observații, studii 

de caz, elaborarea 

de proiecte şi 

portofolii, 

individual şi în 

grupuri de lucru;  

- utilizarea unor 

strategii didactice 

care să permită 

alternarea 

formelor de 

activitate 

(individuală, pe 

perechi şi în 

grupuri mici);  

- utilizarea 

calculatorului, a 

tehnologiei 

informației şi 

comunicației, a 

resurselor Internet 

An școlar 

2019-2020 

-îmbunătățirea 

corectitudinii ritmului 

și fluenței citirii și 

scrierii. 

-îmbunătățirea 

procesării vizuale a 

informațiilor vizuale 

-formarea 

deprinderilor de 

verificare (self-

checking) a notițelor, 

produselor activității, 

etc. 

-observația sistematică 

- evaluare orala 

- aprecieri pozitive 

- recompense 
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în activitatea 

didactică, în 

calitatea lor de 

mijloace moderne 

de instruire. 

Domeniul Psihomotor 

( de ex.- Formarea şi 

dezvoltareacomponentelor psih

o-motricităţii (schema 

corporală, lateralitatea) şi 

a formelor de comprehensiune 

în vederea construirii 

comportamentelor adaptative. 

-activități de orientare 

pe rute familiare 

-însușirea modalităților 

de a obține informații 

-activități de 

consolidare a 

deprinderilor de 

îmbrăcare și igienă 

Exersarea 

comportamentel

or în mediul real 

Priblematizarea 

Întărirea  

An școlar 

2019-2020 

 Numirea pozițiilor, 

realizarea exercițiilor 

de stimulare a 

autonomiei personale 

aprecieri pozitive 

- recompense 

Social-afectiv 

 Exersarea conduitei 

independente pentru integrarea 

sociala 

 

Cooperarea cu ceilalți în 

rezolvarea unor probleme 

teoretice şi practice, în 

cadrul diferitelor grupuri 

realizarea 

monitorizării 

clasei, 

desfăşurarea 

unor activităţi 

de promovare a 

toleranţei, non-

etichetării şi 

nondiscriminării 

-exerciţii de 

autocunoaştere 

An școlar 

2019-2020 

Creșterea capacității 

de exprimare a 

gândurilor și emoțiilor 

în relațiile 

interpersonale cu 

covârstnicii și cadrele 

didactice. 

 

 

Joc 

Desen 

Conversație 

Comunicare și limbaj -Formarea abilităţilor 

lexico-grafice 

Exerciții de 

compunere a 

unor texte scurte 

An școlar 

2019-2020 

-evaluarea pozitivă a 

preciziei, vitezei și 

Evaluarea prin probe 

scrise și orale 
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-Exersarea abilităţii de 

receptare a mesajului 

verbal şi nonverbal  

 

pe o temă dată 

sau la alegere 

(oral și în scris) 

Exerciții de 

ordonare logică 

a secvențelor 

unor 

evenimente. 

Activități de 

ordonare a 

cuvintelor 

pentru a obține 

propoziții 

corecte. 

nivelului de înțelegere 

a limbajului scris-citit.  

- respectarea regulilor 

gramaticale, 

concordanță între 

ideile scrise și cele 

exprimate oral  

Autonomie personală 

 Formarea şi educarea unor 

abilităţi de întreţinere şi 

igienă personală şi a spaţiului 

de locuit   

Formarea şi exersarea 

conduitei independente pentru 

integrarea în plan social 

 

-exersarea deprinderilor 

de autonomie personală 

și socială 

-imitația 

comportamental

ă 

-verbalizarea 

-imitația 

-conversația 

-repetiția 

An școlar 

2019-2020 

-grija pe care o are 

pentru propriile lucruri 

-creșterea frecvenței 

comportamentelor 

adecvate (salută, 

întreabă, cere folosind 

formule de politețe). 

Recompensa 

Observarea sistematică a 

comportamentului 

 

EVALUAREA PERIODICĂ 

▪ Obiective realizate 

-citirea propozițiilor scurte 

-transcrierea din carte a unor texte scurte 
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▪ Dificutăți întâmpinate 

-mari dificultăți de memorare și reactualizare a informațiilor absracte 

-capacitate mnezică slab dezvoltată 

▪ Metode instructiv-educative și de evaluare cu impact: 

 Pozitiv – lauda; încurajările; sarcinile școlare adaptate capacităților sale, care îi crează oportunitatea de a obține succese, shadowing 

la clasă. 

 Negativ – pedeapsa, mustrarea verbală.  

▪ Revizuirea programului de intervenție educațional – terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice) 

Semestrial / Anual în funcție de complianța elevului la măsurile educaționale propuse.  

 

Recomandări particulare 

Implicarea elevului în activități de grup (școlare și extrașcolare) cu scopul de a încuraja participarea, relaționarea și dezvoltarea abilităților 

sociale de comunicare, relaționare și acceptare.  

Rolul și modul de implicare a părinților în program 

▪ Comunică periodic cu învățătoarea și colectivul profesoral al clasei 

▪ Participă la toate sarcinile/ activitățile compensatorii care au fost recomandate, dacă este cazul 

▪ Utilizarea tehnicilor de motivare afectivă și cognitivă corespunzătoare vârstei și nivelului de dezvoltare socio-psiho-emoțională a 

elevului.  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

Prof. înv. Preșc. Piculeasa Mihaela Simona 

Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova 

 

Numele şi prenumele beneficiarului:  

Data şi locul naşterii:  

Domiciliul: Craiova 

Echipa de lucru 

Părinţi, logoped, kinetoterapeut, educator, psihopedagog 

Problemele cu care se confruntă copilul 

Autism infantil atipic 

Întârziere în dezvoltarea mental și limbaj 

Priorităţi pentru anul şcolar 2020-2021 

Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice 

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi a unei atitudini 

civilizate în relaţiile cu ceilalţi 

Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine 

Stimularea motricităţii copilului pentru dezvoltarea capacităţilor motrice deficitare 

Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară, sanitară şi vestimentară 

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul social 

Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificaţii 

corespunzătoare 

Dezvoltarea abilităţii de imitare a unor activităţi/ modele acţionale oferite de terapeut (alternarea 

rolului şi imitare) 
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Programul de intervenţie personalizat 

Domeniul/obiectiv  Obiective Exemple de activităţi de 

învăţare 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi instrumente 

de evaluare 

Responsabili 

 

Cognitiv 

Stimularea şi 

dezvoltarea 

capacităţilor 

psihoindividuale 

în vederea 

formării unor 

comportamente 

independente 

Stimularea 

dezvoltării 

intelectuale prin 

exersarea şi 

dezvoltarea 

proceselor psihice 

 

Exerciţii de stimulare a 

gândirii, memoriei, 

imaginaţiei, atenţiei, 

limbajului, voinţei 

 

Să alcătuiască obiecte din 

corpuri mai mici (lego) 

Să formeze grupuri de 

obiecte pe planşă magnetică 

Să reproducă desene, 

elemente grafice, geometrice 

Să mimeze acţiuni, 

comportamente 

Aprecieri stimulative 

Observaţia 

Materiale 

manipulative 

 

Educator 

Părinţi 

 

Social-afectiv 

Formarea şi 

dezvoltarea unor 

comportamente 

adaptative în 

relaţia cu mediul 

înconjurător 

(natural şi social) 

Formarea şi 

dezvoltarea 

abilităţilor de 

comunicare 

verbală şi 

nonverbală şi a unei 

atitudini civilizate 

în relaţiile 

cu ceilalţi 

Exerciţii practice de 

comunicare 

nonverbală (gesturi cu 

semnificaţie socială) şi 

verbală în vederea 

relaţionării pozitive 

Jocuri de rol cu aplicarea 

regulilor însuşite 

 

Să recunoască gesturi şi 

mimică facială 

 

Jocuri de rol 

Activitate practică 

Aprecieri stimultive 

 

Educator 

Psihopeda-

gog 

Părinţi 
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Exersarea conduit- 

tei independente 

pentru integrarea 

socială 

 

Psiho-motor 

Formarea şi 

dezvoltarea 

componentelor 

psihomotricităţii 

(schema 

corporală, 

lateralitatea) şi a 

formelor de 

prehensiune în 

vederea construirii 

comportamentelor 

adaptative 

Dezvoltarea 

motricităţii 

generale în context 

social integrator 

 

Organizarea 

schemei corporale 

şi formarea 

imaginii de sine 

Stimularea 

motricităţii 

copilului pentru 

dezvoltarea 

capacităţilor 

motrice deficitare. 

Educarea/ 

reeducarea 

prehensiunii în 

vederea construirii 

comportamentelor 

adaptative 

 

Exerciţii de indicare şi 

indicare a părţilor 

corpului său şi ale unui 

partener. Exerciţii de 

cunoaştere a schemei 

corporale proprii /a 

partenerului. Exerciţii-joc 

de recunoaştere a 

schemei corporale proprii 

şi a partenerului: în 

oglindă / pe un coleg. 

Exerciţii ludice de 

introducere a cuburilor 

cu orificiu pe un ax/ a 

mărgelelor pe sfoară/ a 

pieselor de şah pe table 

specială etc. Exerciţii de 

Să indice părţile corpului său 

şi a unui partener 

Să manipuleze obiecte de 

dimensiuni diferite 

 

Activitate practică 

Aprecieri stimultive 

Materiale 

manipulative 

Observaţia 

 

Kinetoter-

peut 
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prindere a obiectelor de 

dimensiuni diferite, cu 

folosirea tuturor tipurilor 

de prehensiune 

(terminală, subterminală, 

subtermino-laterală, 

palmară, prin opoziţie 

digito-palmară, latero-

laterală). 

Autonomie 

personală 

Formarea şi 

educarea unor 

abilităţi de 

întreţinere şi 

igienă personală şi 

a spaţiului de 

locuit 

Formarea şi 

exersarea 

conduitei 

Formarea şi 

dezvoltarea unor 

deprinderi de igienă 

alimentară, sanitară 

şi vestimentară 

Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor de 

orientare, deplasare 

şi relaţionare în 

mediul social 

 

Exerciţii practice de 

învăţare a poziţiei corecte 

la masă, de folosire 

corectă a veselei şi 

tacâmurilor din bucătărie. 

Exerciţii practice de 

întreţinere a igienei 

personale (faţă, dinţi, păr, 

mâini, corp). Exerciţii 

practice de utilizare  

corectă a vestimentaţiei 

şi a încălţămintei. 

Exerciţii practice de  

Să aibă o postură corectă în 

timpul servirii mesei 

Să identifice şi să utilizeze 

corect vesela şi tacâmurile din 

bucătărie 

Să recunoască zonele de 

interes din vecinătatea casei şi 

şcolii. 

 

Activitate practică 

Aprecieri stimultive 

Observaţia 

 

Părinţi 

Educator 
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independente 

pentru integrarea 

în plan social 

 

recunoaştere a cartierului 

şi a zonelor învecinate 

şcolii şi casei 

Comunicare şi 

limbaj 

Exersarea 

abilităţii de 

receptare a 

mesajului 

verbal şi 

nonverbal 

Formarea 

abilităţilor 

în plan lexico-

grafic 

Receptarea 

semnalelor/ 

stimulilor din 

mediul apropiat, cu 

acordarea de 

semnificaţii 

corespunzătoare 

Dezvoltarea 

abilităţii de imitare 

a unor activităţi/ 

modele acţionale 

oferite de terapeut 

(alternarea rolului 

şi imitare) 

Exerciţii de ascultare şi 

identificare a unor 

semnale sonore 

(zgomote, sunete, 

onomatopee) 

Exerciţii de imitare a 

unor sunete, gesturi, 

expresii mimicofaciale, 

acţiuni, cuvinte din 

repertoriul terapeutului 

Să localizeze şi să 

denumească zgomotele 

specifice mediului 

ambiant sau provocate; 

Să identifice şi să reproducă 

sunetelor emise 

de animale (onomatopee); 

Să recunoască vociile 

persoanelor familiare 

Să imite sunete, gesturi, 

expresii mimicofaciale, 

acţiuni ale terapeutului. 

Activitate practică 

Aprecieri stimultive 

Observaţia 

Materiale 

manipulative 

 

Părinţi 

Logoped 

Educator 

 

Evaluarea periodică • Obiective realizate 

                                 • Dificultăţi întâmpinate 

                                • Metode cu impact ridicat: positive sau negative 

Revizuirea programului de interventie educational-terapeutică 
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……………....................................................................................................................................……………............................................Recoman

dări particulare 

…………….......................................................................................................................................……………......................................... 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program 

…………….......................................................................................................................................……………......................................... 
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EXEMPU DE BUNĂ PRACTICĂ 

          Plan  de intervenție personalizat 

                                    Prof. înv. preșc. Șișu Lenuța 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7, Brăila 

 

Numele și prenumele preșcolarului: B.C. 

Data  nașterii: 2015 

Domiciliul: Brăila 

Grădinița: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 

Grupa integratoare: Grupa Fluturașilor 

Nivelul grupei: I (mijlocie) 

Data aplicării: octombrie 2019 

Psihodiagnostic :     -    întârziere moderată în dezvoltarea limbajului expresiv  

- elemente atipice (în obs. TSA) 

- exprimare orală greoaie și defectuoasă 

- tulburări de comportament 

- dificultăți în perceperea componentelor spațiale și temporale. 

Starea de sănătate : relativ bună, frecventă îmbolnăvire a căilor respiratorii 

Echipa de intervenție: ȘIȘU LENUȚA, educatoare 

                                       XXX, psiholog                                      

                                       XXX, logoped 

Domeniul de intrvenție: educaţional 

Comportament cognitiv: 

- copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurator corespunzatoare vârstei şi nu  are 

capacitatea de a observa sistematic; 

- volumul limbajului este sărac, aproape absent, se exprima greoi, are tulburări de pronunţie; 

- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive; 

- atenţia este slab dezvoltată. 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizică corespunzatoare vârstei; 

- cunoaște schema corporală; 

- întâmpină dificultăţi în orientarea spaţială; 

- nu are deprinderi de igienă personală şi colectivă formate.
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Relații sociale: 

- este prietenoasă cu educatoarea și cu personalul grădiniţei 

- este un copil foarte apropiat de părinţi 

- are uneori crize de nesiguranță 

- este sociabilă cu colegii de grupă. 

Obiective pe termen lung: 

- ameliorarea pronunţiei şi dezvoltarea exprimării orale; 

- dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia; 

- recuperarea lacunelor datorate elementelor atipice de care suferă; 

- exersarea capacitatii de orientare spaţială şi temporală; 

- educarea comportamentului civilizat. 

Domenii de intervenție recomandate:Limbaj și comunicare/Cogntiv/Psihomotor 

 

Structura programului de interventie personalizat 

Limba si comunicare 

Obiective Metode şi mijloace de 

realizare 

Perioada 

de         

timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Să recunoasca toţi copii din 

grupă; 

Să  cunoasca numele 

tuturor copiilor, a doamnei 

educatoare 

Jocul “Deschide urechea 

bine”; 

Exerciţii de pronunţie şi 

dezvoltare a auzului fonematic 

3-14 oct 

 

periodic 

Identifică şi 

numeşte toţi 

copiii 

Orale’ 

Încrajarea şi 

stimularea 

Să recunoască vecinatăţile 

sălii de clasă 

Să numească grupele 

vecine (mare, mică). 

Vizită în grădiniţa şi la 

celelalte grupe vecine. 

dialogul 

2-3 zile 

oct 

Identifica şi 

numeste locurile 

cerute 

Deplasare prin 

grădiniţă 

Să recunoască 

anotimpul,caracteristicile 

specifice. 

Să denumeasca culorile 

caracteristice 

Exerciţii de exprimare corecta 

a obiectelor şi lucrurilor din 

imaginea dată şi identificare a 

culorilor şi obiectelor 

24 oct-18 

nov 

( 4 sapt) 

Exprimă corect 

denumirea 

obiectelor şi 

lucrurilor cerute, 

singură sau cu 

ajutor 

Aprecieri 

verbale  

Să recunoasca părţi 

componente ale corpului 

omenesc; 

Să denumească părţile 

componente ale corpului 

omenesc,simţurile  

Exerciţiile de identificare a 

părţilor corpului omenesc şi de 

exprimare corectă.  

26 sept-21 

nov 

(4 sapt) 

Exprimă singură 

sau cu ajutor 

Arată singură sau 

cu ajutor. 

Aprecieri 

stimulatoare. 

Să numească membrii 

familiei sale. 

Joc de rol “De-a mama şi de-a 

tata”, “De-a fraţii”, “De-a 

bunicii” etc 

26sept- 

7 nov 

 

Identifică 

membrii familiei, 

Aprecieri 

verbale, 
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Să cunoască putţne 

informaţii despre fiecare 

membru 

Exerciţii de dezvotare a 

vocabularului 

periodic ii numeste singură 

din fotografii 

acordarea de 

stimulente 

Să recunoască ocupatîile 

oamenilor 

Să denumească meseriile 

oamenilor 

Jocul “Să-mi povestesti despre 

meserii”, “Să faci şi tu ca el”. 

Exerciţii de exprimare corectă 

Mai 

 

Numeşte şi imită 

singură sau cu 

ajutor meseriile 

Aprecieri 

verbale şi 

stimulente 

Să recunoască animale 

păsări, să le denumească. 

Jocul “ Ograda cu păsări”, 

“Ferma de animale”, 

“Animalele pădurii”. 

Exerciţii de exprimare corectă. 

Ianuarie, 

februarie 

 

 

periodic 

Recunoaşte şi 

denumeşte 

singură sau cu 

ajutor 

Incurajări, 

stimulente; 

Potriveşte 

siluieta unui 

animal la locul 

potrivit 

 

 

Domeniul cognitiv 

 

Să numere corect crescator 

1-3. 

  

Jocul “Coşul cu jucării” 

Exerciţii de numărare 

Nov, 

dec 

Numară cu 

ajutor jucăriile 

din coş 

Aprecieri 

verbale 

acordarea de 

stimulente 

Să observe plantele din 

imagini . 

Să  recunoasca plantele 

cerute 

“Jocul “Grădina cu flori”, 

“Grădina cu zarzavaturi”. 

Exerciţii de identificare şi 

recunoaştere  

Nov 

aprilie 

Observă, 

recunoaşte şi 

numesşe cu 

ajutor câteva 

din plante 

Incurajari 

verbale, 

primeşte bulina 

în piept 

Să aranjeze figurile 

geometrice. 

Să recunoască forma 

geometrica cerută sau 

culoarea. 

Jocul “ Foc si apa” 

Găseşte triunghiul colorat 

Exerciţii de corecţie a 

pronunţiei. 

Dec 

Ian 

 

Periodic 

Găseşte şi 

numeşte figura 

ceruta singură 

sau cu ajutor 

Aprecieri 

verbale 

Să invete o poezie de Mos 

Craciun. 

“Il aşteptăm pe Mos 

Craciun” 

Exerciţii de memorare 

1-16 dec Repetă după 

educatoare, 

dupa părinte, 

spune singură 

sau cu ajutor 

Participarea 

activă la serbare 

Să asculte, să cânte colinde 

romaneşti tradiţionale 

Activitate practică : 

“Ascultăm şi cântam 

colinde” 

Dec Invată să cânte 

împreună cu 

ceilalţi copii 

Incurajări 

verbale 

Să observe şi să cunoască 

mijloacele de transport 

“Cu ce calătorim” 

Dialogul 

Explicaţia 

 

Mai Observă, atinge 

şi denumeşte 

jucăriile singură 

sau cu ajutor 

Incurajări 

verbale 

Să participe la o activitate în 

clasă, în mod direct 

“Şi eu vreau să fiu lăudat”-

joc 

  Aprecieri 

verbale 
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Domeniul psihomotric 

 

-să recunoască 

componentele spaţiale şi 

să  se orienteze adecvat. 

Exerciţii şi locuri de mişcare 

ce vizează: 

a)direcţia:înainte/înapoi 

sus/jos; stânga/dreapta 

b)distanţa: aproape/departe 

c) poziţiile faţă de obiecte: 

lânga,pe sub. 

Jocuri de căutare a unor 

obiecte aşezate în diferite 

poziţii spaţiale; 

Rezolvarea unor fişe cu 

sarcini de orientare spaţială. 

4 sapt Corectitudinea şi 

rapiditatea 

reacţiilor la 

comenzi; 

-identificarea si 

precizarea 

corecta a 

poziţiilor 

spaţiale ale 

obiectelor 

folosite în joc; 

-recunoasterea si 

denumirea unor 

pozitii spatiale 

ale obiectelor 

din imagini.  

Observarea 

comportamentului; 

Chestionarea orală 

pentru conştientizarea 

poziţiilor spaţiale; 

 

Aprecieri stimulative; 

Intreceri 

 

Analiza produselor 

activităţii (modul de 

rezolvare a fşselor) 

Să perceapa 

componentele temporale 

care vizează ritmul 

mişcărilor 

-exerciţii efectuate pe loc şi 

în deplasare, cu respectarea 

duratei, tempoului, 

intensităţii. 

-exerciţii şi jocuri de 

mişcare cu utilizarea 

onomatopeelor şi a 

versurilor ritmate:”Cioc-

boc,treci la loc”, “Unu-doi, 

unu-doi/Faceţi toţi la fel ca 

noi!” 

4 sapt Răspunde corect 

motric la 

următoarele 

comenzi: “Mergi 

cât dureaza 

melodia”, 

“Aleargă mai 

repede”, 

“Păşeste mai 

rar”, “Mergi 

uşor pe vârfuri”, 

“Bate pasul” 

-execută mişcări 

la ritmul indicat.  

Analiza modului cum 

respectă durata, 

tempoul, intensitatea 

în timpul executării 

mişcărilor; 

-aprecieri verbale; 

-încurajări; 

-stimulente. 

                            

Evaluarea periodică: ……………………………………………………………………………….. 

Obiective realizate: …………………………………………………………………....................... 

Dificultati întâmpinate: ……………………………………………………………………………. 

Metode cu impact ridicat: pozitiv/ negativ :……………………………………………………….. 

Recomandări particulare: ………………………………………………………………………..… 

Rolul si modul de implicare a părinţilor în program: …………………………………………..…. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 

Pană Alexandra-Ionela 

                                                                                                      G.P.P.”Cei Șapte Pitici” 

INFORMAŢII CONFIDENŢIALE/DATE DE IDENTIFICARE: 

NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI : C. R. S. 

DATA NAŞTERII: 2017 

DOMICILIUL: oraș Buzău 

UNITATEA DE ÎNV:GPP”CEI ȘAPTE PITICI” 

GRUPA: MICĂ 

 

DATE FAMILIALE: 

• Familie organizată, biparentală; 

• Familie cu trei copii, fara alte probleme semnalate; 

• Condiţii de locuit foarte bune. 

 

ECHIPA DE CAZ: Educatoarea grupei 

                                 Profesor de consiliere şi orientare 

                                  

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL:  

• Întarziere usoară în dezvoltarea psihomotorie si de limbaj expresiv; 

• Întarziere ușoară în dezvoltarea psihică asociată cu tulburare moderată a limbajului expresiv. 

 

A) Din punct de vedere medical-SINDROM DOWN, RETARD IN DEZVOLTAREA NEURO-

PSIHO-MOTORIE,GASTROENTERITA ACUTA. 

B)   Din punct de vedere psihopedagogic:                                                           

• Copil aflat în stadiul senzorial de explorare a mediului înconjurător; 

• Înţelege greu mesajul verbal; 

• Are dificultăţi de concentrare a atenţiei şi tulburări comportamentale; 

• Emite sunete neinteligibile, reacţionează când este strigat; 

• Reacţionează pozitiv la vederea unui membru din familie, a educatoarei sau a unui coleg din 

grupă (sora sa); 

• Împrăstie creioanele colorate, jucarii,tot de pe rafturi ,masa. 
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C)   Din punct de vedere al competenţelor preşcolare:  

-Dificultăţi de învăţare,  

-Prezintă interes pentru jocuri şi activităţi împreună cu colegii din grupă dar nu înţelege sarcina şi 

regulile de joc; 

-Nu relaţionează conştient cu copiii din grupă şi nu are deprinderi de autoservire; 

-Îi plac foarte mult activităţile distractive, activităţile artistice, jocurile de mişcare şi jocurile 

distractive. 

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR  2020 – 2021 

 

Abilităţi de participare la activităţi: 

• Realizează contactul vizual în timpul conversaţiei; 

• Realizează contactul vizual în timpul instrucţiilor în grup. 

 

Abilităţi de imitaţie: 

• Imită secvenţe  foarte simple; 

• Imită joaca copiilor de aceeaşi vârstă, prin gesturi. 

 

Abilităţi de limbaj receptiv: 

• Îndeplineşte instrucţii formate dintr-o comandă; 

Abilităţi de limbaj expresiv: 

• Să îşi strige părinţii de la distanţă; 

• Să denumescă părţi ale corpului conform funcţiei acestuia;  

• Să folosească propoziţii simple; 

• Transmite un mesaj; 

 Abilităţi preşcolare: 

• Potriveşte itemii de aceeaşi culoare; 

• Dă cantitatea dorită; 

• Desenează imagini simple; 

 

    Abilităţi de autoservire: 

• Se spală pe mâini; 

• Merge singur la toaletă; 

 

METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE: 

• Activităţi individuale; 

• Jocuri de rol; 

• Activităţi de logopedie; 

• Tehnica corectării comportamentelor nedorite; 

• Suport prin consiliere psihopedagogică. 

 

CRITERII MINIMALE DE APRECIERE A PROGRESELOR: 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3640 
 

• Îmbunătăţirea comunicării cu familia; 

• Interrelaţionare pozitivă cu copiii din grupă; 

• Identificarea modalităţilor de dezvoltare a imaginii de sine; 

• Participarea la toate activităţile ce i-au fost recomandate. 

 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

• Observaţia directă şi indirectă; 

• Grila de evaluare a conduitei sociale. 

 

RECOMANDĂRI PARTICULARE: 

• Consiliere psihologică, logopedie,kinetoterapie; 

• Socializarea prin jocuri de rol pentru identificarea eului, antrenarea în jocuri sportive, de 

mişcare, jocuri muzicale, jocuri de construcţie, activităţi plastice. 

 

ROLUL ŞI MODUL DE IMPLICARE AL PĂRINŢILOR ÎN PROGRAM: 

    Ambii părinţi sunt foarte interesaţi de progresele şi evoluţia copilului, colaborează foarte bine 

cu grădiniţa şi cu  personalul din grădiniţă. 

   Se continuă zilnic seria de activităţi acasă. 

 

DATE DESPRE FAMILIE SI COPIL 

 

    Tatăl este unicul intreținător, mama fiind asistentul personal al baiatului.Aceasta a  nascut la 

varsta de 20 ani ,prin cezariana. Studiile parintilor – ambii au terminat invatamantul liceal. Climatul 

familial este propice unei dezvoltari armonioase.C.R.S. a fost diagnosticat cu sindromul Down la 

varsta de 1 luni.A fost internat la varsta de 3 luni. Ganguritul a aparut la 1 an si a facut primii pasii 

la 3ani si 1 lună. Are pofta de mancare. Familia a fost consiliată și se ocupă și acasă de recuperarea 

copilului. Nu comunică verbal deloc, doar sunete,dar este ușor distras de orice zgomot sau 

activitate din mediu înconjurător. Îi plac jucăriile-păpuși și mașinuțe. Este integrat în învățămantul 

de masă la gradiniță grupa mică începand cu anul școlar 2020-2021. Merge la centrul de recuperare 

neuromotorie și baldofizioterapie. În cadrul acestui program,s-a ținut cont de ceea ce el a 

achiziționat pană în momentul începerii programului de intervenție și ceea ce trebuie format. 

      Ariile de dezvoltare ce se urmăresc a fi acoperite sunt: limbajul și comunicarea, dezvoltarea 

motricității, coordonarea oculo-motorie, aria cognitivă și senzorială și organizarea cunoașterii prin 

jocuri. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

 prof. Ciurean Ramona Larisa 

Școala Gimnazială „Gh. Lazăr” Zalău 

 

NUME şi PRENUME: M. A. 

CLASA : a IV-a 

AN ȘCOLAR: 2020-2021 

ŞCOALA : Gimn. “Gh. Lazăr” Zalău 

Profesor: Ramona Ciurean 

 

   1. INFORMAȚII DESPRE URMĂTOARELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE ELEVEI : 

 Cognitiv 

- limbaj şi comunicare: vocabular bogat, posibilităţi de exprimare variate, dar cu timiditate din care 

cauză, în răspunsurile orale apar greșeli. 

   

Emoţional / comportamental 

- eleva are o atitudine binevoitoare, atât cu colegii, cât și cu cadrele didactice din jur ; s-a acomodat 

bine unor reguli şcolare de grup, dar dezvoltă relaţii interpersonale deficitare(datorită problemelor 

medicale, tinde să se retragă, iar ceilalți o evită). Comunică foarte puțin cu colegii şi cu prietenii, 

preferând să se joace singură.  

 

 Fizic/senzorial 

- eleva prezintă o deficiență la ambii ochi, evidentă şi o instabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale 

corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă,manifestă hiperexcitabilitate, este anxioasă, cu 

fobii specifice. Schema corporală este structurată corect, în ciuda dizabilității . 

 

  2. INFORMAȚII GENERALE 

Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, acceptă existența 

problemelor comportamentale într-o anumită măsură, dar părinții au tendința să arunce vina asupra 

celorlalți, care o  judecă sau exclud și astfel, spun ei, apar problemele comportamentale. Sunt 

receptivi la sugestiile date de factorii educativi din şcoală. (învățătoare, cadre didactice care predau la 

clasă sau consilierul școlar). 

 

DIAGNOSTIC: ambliopie medie mixtă, astigmatism, tulburare anxioasă și de adaptare - face faţă 

cerinţelor educaţionale, dar cu greutate;  

              Eleva nu  a mai beneficiat de consiliere psihopedagogică  anterior. 

 

3. INFORMAȚII EDUCAȚIONALE : 

Evaluare iniţială :  observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup,  fişa 

psihopedagogică 

 

PUNCTE TARI: 

- Cunoaşte multe cuvinte în limba engleză din universul apropiat.    
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- Realizează sarcinile date. 

 

DIFICULTĂȚI CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVA : 

- nu poate colabora/conversa în sarcini de grup, din cauza anxietății și timididății. 

- instabilitate emoțională la factori de stres(înaintea unui  răspuns oral sau presiune din partea 

colegilor) 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE : cognitiv – LIMBA ENGLEZĂ 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG : 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea cu litere mari de tipar a unor 

cuvinte scurte) 

- operarea cu cuvinte simple în limba engleză 

- eleva va coopera cu colegii în realizarea unor sarcini, portofolii, proiecte. 

 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT : 

- să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare 

-   să citească cuvinte  scurte; 

-   dezvoltarea spiritului de autonomie și independență. 

 

METODE, PROCEDEE, STRATEGII: 

-  exerciţiul, conversaţia, explicaţia,  prezentarea sarcinilor  într-un ritm  mai lent,  cu pronunţie clară, 

articulată. 

 

EVALUARE : 

 

- fişe de lucru individuale; 

- probe orale; 

-proiecte colaborative. 

 

RESURSE umane : părinții ,medicul, consilierul școlii, profesorii de la clasă. 

 

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ 

CLASA: a IV-a 

SEMESTRUL AL II-LEA 2020-2021 

 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

CRITERII 

MINIMALE DE 

EVALUARE 

 

METODE ȘI 

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

UNIT: I LIKE… 

 

Tema: Copilul 

despre sine 

 

- să se prezinte în 

limba engleză 

 

 

-se prezintă corect 

cu numele, vârsta și 

sexul 

 

Observația 

sistematică 
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Funcții 

comunicative: a se 

prezenta, a exprima 

activități la prezent, 

a exprima abilitatea, 

a răspunde la o 

întrebare simplă 

Gramatica: 

substantivul 

(numărul singular și 

plural), adjectivul 

posesiv, articolul a, 

an, the 

Prezentul verbelor: 

TO BE-TO HAVE-

CAN 

Vocabular: activități 

sportive, programul 

zilnic 

 

-să citească în ritm 

propriu un text de 

dificultate medie în 

limba engleză 

 

-să formuleze 

propoziții simple în 

limba engleză 

folosind suportul 

verbal și lexical 

oferite 

 

-să completeze 

corect propoziții 

lacunare de 

dificultate medie   

 

-citește un text 

simplu în limba 

engleză 

 

-formulează 

propoziții simple și 

corecte în limba 

engleză 

 

 

 

-completează 

propoziții lacunare 

cu cuvinte lipsă 

 

 

Aprecierea pozitivă 

a fiecărui răspuns 

 

 

Fișe de lucru 

individuale 

 

 

 

Produse ale 

activității directe 

 

 

PERIOADA:  

FEB.-MAR. 

UNIT: WE 

TRAVEL BY… 

 

Tema: Copilul și 

lumea 

înconjurătoare 

Funcții 

comunicative: a 

exprima activități la 

present, a localiza în 

spațiu, a răspunde la 

o întrebare simplă 

Gramatica: 

substantivul 

(numarul singular), 

prezentul verbelor 

TO BE, TO HAVE, 

prepozițiile: on, in, 

under, near 

Vocabular: mijloace 

de transport, locații, 

locuri din lume   

 

-să încercuiască 

corect răspunsuri la 

întrebări despre un 

text simplu audiat 

 

-să repete corect 

după model cuvinte 

noi în limba engleză 

 

-să formuleze 

propoziții simple în 

limba engleză 

folosind suportul 

vizual și verbal 

 

-să redacteze 

propoziții simple în 

limba engleză 

 

-să citeasca corect 

texte de dimensiuni 

și dificulate medie 

 

-încercuiește 

răspunsurile corecte 

 

 

 

-repetă cuvintele 

corect 

 

 

-formulează 

propoziții 

 

 

 

 

-redactează 

propoziții simple 

corecte 

 

-citește corect 

textele 

 

Observația și 

aprecierea pozitivă 

 

 

Imagini cu 

mijloacele de 

transport 

 

Fișe de lucru 

individuale 

 

 

 

 

 

 

Verificarea orală 

 

 

PERIOADA: 

MAR- APR. 
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UNIT: WHAT 

SEASON IS IT? 

 

Tema: Vremea 

Funcții 

comunicative: a 

exprima activități la 

present, a răspunde 

la o întrebare simplă  

Gramatica: 

substantivul 

(numarul singular), 

verbele TO BE, 

CAN 

Vocabular: 

anotimpuri , ceasul, 

data, vremea 

 

-să încercuiască 

răspunsurile corecte 

la întrebări despre 

un text simplu 

 

-să citească corect 

texte despre 

anotimpuri de 

dificultate și 

dimensiuni medii 

 

-să identifice 

propoziții adevărate 

despre un text citit 

de dimensiuni și 

dificultate medii 

 

-să completeze 

corect propoziții 

lacunare   

  

 

-încercuiește corect 

toate răspunsurile 

 

 

 

-citește corect, cu 

puțin sprijin 

 

 

 

 

-identifică 

propozițiile 

adevărate 

 

 

 

-completează corect 

propozițiile lacunare 

 

 

  

Observația 

sistematică 

 

 

Aprecierea pozitivă 

a răspunsurilor 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

individuale 

 

PERIOADA: 

MAI 

 

 

 

UNIT: WHERE 

ARE YOU GOING 

TO ? 

 

Tema: Planuri de 

vacanță 

Funcții 

comunicative: a 

exprima activități la 

viitor, planuri, a 

răspunde la întrebări 

simple 

Gramatică: will 

Future/ to be going 

to… 

Vocabular: vacanța 

de vară, la munte/la 

mare 

 

 

-să încercuiască 

corect răspunsuri la 

întrebări despre un 

text simplu audiat 

 

-să repete corect 

după model cuvinte 

noi în limba engleză 

 

-să formuleze 

propoziții simple în 

limba engleză 

folosind suportul 

vizual și verbal 

 

-să redacteze 

propoziții simple, 

 

 

-încercuiește 

răspunsurile corecte 

 

 

 

-repetă cuvintele 

corect 

 

 

-formulează 

propoziții 

 

 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 

 

 

Aprecierea pozitivă 

a răspunsurilor 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

individuale 
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folosind structurile 

gramaticale cerute 

-redactează 

propoziții simple 

corecte 

 

-citește corect 

textele 

PERIOADA: 

MAI- IUNIE 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3646 
 

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT  

AL UNUI ELEV CU CES 

 

Prof. Înv. Primar Caraconcea Cristina Elena 

Școala Gimnazială „Mircea Cel Bătrân” Giurgiu 

 

 

Date personale:  M. R., clasa a IV-a A 

Diagnostic: tulburare de spectru autist ( ADHD ) – Copilul prezintă hiperactivitate, neputând rămâne 

mai mult de 5-7 minute în sarcină, se ridică frecvent din bancă, prezintă deficit atențional și de 

concentrare. 

Domeniul de intervenție: Limbă și comunicare – citire - scriere 

Echipa de lucru: cadrul didactic de la clasă, învățător sau profesor de sprijin, profesorul consilier ( 

psihologul), mama copilului 

Responsabil de program: cadrul didactic, profesorul consilier 

Alte programe implicate: activități de educație plastică, educație fizică. 

Scopul: controlarea hiperactivității, creșterea perioadei de atenție și mărirea timpului de concentrare. 

    Obiective: 

✓ pe termen scurt :    să citească/scrie corect cuvinte bi și trisilabice 

                                     să se încadreze corect în spațiul de scris 

                                     să scrie păstrând uniformitatea mărimii literelor 

✓ pe termen mediu:   să citească/ scrie după dictare propoziții simple 

                                     să așeze textul corect în pagină 

Starea actuală a elevului: citește cuvinte monosilabice, citește cu greutate o propoziție simplă, având 

sprijin din partea institutorului, iese după 3-4 minute din sarcină și se concentrează greu; scrie corect 

primele cuvinte dintr-o dictare dacă sunt monosilabice, apoi ca urmare a pierderii atenției, în mod 

mecanic realizează semne grafice fără sens ori repetă stereotip un semn grafic care aduce cu litera m 

sau n, până la sfârșitul lucrării. 

      Este un copil timorat și sensibil, cu stimă de sine scăzută și cu slab autocontrol. 

Declanșarea activității: aprilie  

Durata programului: 3 luni ( sfârșitul anului școlar ) 

Conținutul activităților: stimulare motrică, stimulare senzorială, creșterea stimei de sine. 

Disciplina/ aria de intervenție : Limba și literatura română – citire scriere 

Intervalul de timp: pe parcursul orelor desfășurate în spațiul școlar. 

Resurse și mijloace de utilizare : resurse materiale - manualul, fișe de lucru, cartonașe cu silabe, 

cartonașe pentru atenție; resurse umane – colegii din colectivul clasei; încurajarea permanentă, 

utilizarea de întăritori ( recompense materiale sau /și sociale ) 

Puncte tari : cunoaște aproape toate literele, cu mici excepții citește relativ ușor silabe alcătuite din 

două litere, se concentrează preț de 2-3 minute, scrie după dictare silabele de început, uneori reușește 

să revină în cadrul aceleași lucrări și să scrie corect un cuvânt format din maxim 5 litere, face eforturi 

să se concentreze, este conștient că trebuie să ducă la bun sfârșit sarcinile. 

Puncte slabe : își schimbă des poziția în bancă, iese din sarcină după 3-4 minute, depășește spațiile 

când scrie, se împotmolește când se impune să citească cuvinte mai lungi de două silabe. 
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Activități propuse în cadrul ariei de intervenție : exerciții psiho-motrice în general, educația mâinii 

dominante, coordonare – mișcare/respirație/vorbire, pregătire generală grafo-motrică, desen, întărirea 

lateralității și coordonare oculo-motrică – pentru activitatea de scriere; educarea și întărirea  percepției 

auditive, creșterea conduitelor perceptiv-motrice și a abilităților perceptiv-motrice, vizuale și auditive 

– pentru activitatea de citire; dezvoltarea motivației pentru actul lexico-grafic. 

Acțiuni și activități concrete :  

a. dezvoltarea forței musculare și posibilitatea de dirijare a acesteia prin exerciții de 

motricitate generale, dezvoltarea mișcărilor de finețe ale mâinii / exerciții pentru independența 

degetelor, exerciții de închidere-deschidere a pumnului, exerciții de prehensiune, gimnastica pentru o 

mână și pentru ambele mâini, exerciții de mers asociat cu număratul, exerciții de coordonare a 

respirației, exerciții de mers însoțit de pronunția vocalelor, silabe cu rotirea brațelor – responsabil:  

profesorul de educație fizică. 

b. stimularea grafico-motrică prin exerciții manuale ( decupaj, modelaj, colaj, colorare, 

pictură, desen – divertisment grafic prin desen figurativ cu pensula, dactilo-pictura, scriere cu creta, 

creioane colorate), întărirea lateralității prin trasarea de cercuri cu mâna dominantă și apoi cu cea 

opusă, apoi simultan, cu modificarea dimensiunilor cercurilor și a direcției de trasare, trasarea unui 

semicerc cu o mână și continuarea cu mâna opusă – responsabil: mama în lucrul acasă și  învățătorul 

sau profesorul de sprijin / institutorul la clasă în orele de educație plastică. 

c. Întărirea coordonării oculo-motrice prin înșirare de mărgele, trasarea de contururi pe 

linii punctate, exerciții de mișcare continuă pe verticală/ orizontală/ oblică – cu opriri la comandă și 

reluare pe aceeași direcție, desenarea de linii paralele – responsabil: mama în lucrul acasă și învățătorul 

sau profesorul de sprijin / institutorul la clasă în orele de abilități practice. 

d. Perfecționarea însușirii grafo-fonetice a literei prin exerciții de scriere-citire cu fixarea 

semnificației literelor. Reproducerea se combină cu înțelegerea semnificației prin 

compunerea/descompunerea silabelor directe și inverse, scrise pe tablă, pe caiet prin copiere și dictare, 

citirea celor scrise anterior, recunoaștere de silabe într-un ansamblu de structuri asemănătoare, lexia și 

grafia diftongilor și triftongilor – responsabil: învățătorul sau profesorul de sprijin / institutorul la clasă 

în orele de citire / scriere, mama în lucrul acasă. 

e. Dezvoltarea motivației pentru actul lexico-grafic prin elaborarea de strategii ale 

succesului, prin întăriri pozitive repetate la sfârșitul fiecărei secvențe corect executate. Evitarea 

negațiilor când secvențele sunt incorect executate și introducerea de încurajări ( în loc de NU, NU-MI 

PLACE, NU E CORECT, NU-I BINE -  înlocuim cu MAI ÎNCEARCĂ, POȚI SĂ FACI, ȘTIU CĂ POȚI 

) – responsabil : profesorul consilier ( psihologul), învățătorul sau profesorul de sprijin / institutorul la 

clasă, mama în lucrul acasă. 

Strategii de realizare: Simultan cu dezvoltarea, stimularea și creșterea motivației, se introduce un plan 

de suport al copilului în cadrul colectivului de la clasă. Planul va cuprinde activități comune, proiecte 

executate în echipă, în care elevul diagnosticat cu deficit atențional este cel puțin pentru stadiile de 

început, personajul central. Sfârșitul fiecărei secvențe ale acestui plan, va fi discutat de către 

participanți, vor fi încurajați să ofere soluții, să emită concluzii și să stabilească noi reguli, puncte de 

abordare menite să îmbunătățească performanțele fiecăruia dintre ei, în condițiile date –responsabil : 

profesorul consilier ( psihologul), institutorul de la clasă. 

Observații : 
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     Planul de intervenție personalizată pentru elevul M. R. se află în derulare. I s-au întocmit 

fișe de lucru și materiale specifice, în conformitate cu cele amintite mai sus și se desfășoară în mod 

structurat. În decurs de aproximativ 3 săptămâni, s-au înregistrat mici progrese, ceea ce ne determină 

să ne intensificăm eforturile în ameliorarea problemelor pe care le are.  
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Program de intervenție personalizat 

 

Prof-logoped Don Corina Adriana 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad 

           

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

 

INFORMAȚII GENERALE 

Aria de intervenţie:  Educaţional şi Terapia tulburărilor de limbaj 

Nume şi prenume: M.G 

Data naşterii -X.X.2012 

Unitatea: GRĂDINIŢA  

Grupa: Mare 

ECHIPA DE INTERVENŢIE  

                         PROFESOR LOGOPED – DON CORINA ADRIANA 

                     PROF INV. PRESCOLAR - ...................................... 

                     FAMILIA – PĂRINŢII si BUNICII MATERNI   

 

Diagnostic medical- Tulburare de spectru autist, retard mental sever (QI=33) tulburări 

comportamentale /conform cu certificat medical   

                                   nr..... eliberat de SCJUA  

Diagnostic logopedic:  retard de limbaj/TSI 

Perioada de intervenție:   oct -   iunie  

Informatii educationale 

 Limbaj si comunicare  

- aparitia limbajului a fost intârziata, are caracter reproductiv -imitativ 

-  volumul limbajului este foarte sarac, se exprima greoi, are tulburari de pronuntie, este contorsionat 

-  Limbaj receptiv – foarte slab dezvoltat, uneori indiferentă faţă de vorbirea umană, răspuns întărziat, 

dificultăti de înţelegere mesaje cu mai mult    

                                de o solicitare 

 - Limbaj expresiv- foarte slab dezvoltat, cunoaşte puţine cuvinte din fiecare categorie, se exprimă 

uneori prin câteva cuvinte, DA/NU,  mai rar prin      

                               propoziţii scurte, ecolalie imediata sau amânată, lipsa pronumelui EU, vicii 

gramaticale, frecvența negatiei, vorbire întreruptă,   

                               sincopată cu ruperi de ritm, utilizare doar a prezentului  
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Comportament cognitiv: 

- copilul are minime reprezentări despre mediul inconjurator corespunzatoare varstei si nu are 

capacitatea de a observa sistematic; 

- atenția este foarte slab dezvoltată 

- lipsa  uneori de logică a propozitiei scurte  

 - renunţă cu uşurinţa când realizează o sarcină, distrasa cu usurințî, trece de la o activitate la alta foarte 

rapid 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizica corespunzatoare vârstei; 

-  nu cunoaste schema corporala; perceptia cromatica deficitara/ numește doar culorile roșu, verde si 

alb 

- intampină dificultați in orientarea spatiala şi temporală 

-  nu are deprinderi de igiena personala și colectiva bine formate 

- tendința spre hiperactivitate 

Relatii sociale şi de auto-servire 

- jocul copilului e repetitiv, stereotip și evită contactul cu copiii 

- izolată faţă de copii, uneori prefera 1 -2 copii cu care se joacă foarte putin 

- nu are contact vizual şi nu îl caută 

- lipsa independentei la spălatul pe maini, mâncat, toaleta 

Obiectiv cadru:  - Formarea şi exersarea abilităţilor de  comunicare şi de auto-servire 

Obiective de referință: - Exersarea mobilității aparatului fono-articulator  

       - Exersarea respirației corecte 

                                       - Dezvoltarea limbajului expresiv si receptiv 

       - Dezvoltarea comunicării în context social-integrator 

                           - creşterea rezistenţei la frustrare 

 

Domenii de interventie recomandate: 

                    Limbaj si comunicare 

                    Cognitiv 

                    Psihomotor 

                    Social şi de auto-servire 
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Structura programului de interventie personalizat 

DOMENIUL –LIMBAJ SI COMUNICARE 

 

Obiective Metode si mijloace de realizare Perioada 

de         

timp 

Criterii de 

evaluare 

responsabi

l 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

Antrenarea aparatului fono 

articulator si motricitatii 

fine 

-exerciţii pentru antrenarea musculaturii 

buzelor, feţei, limbii, mandibulei, vălului 

palatin;  

-demonstraţia în faţa oglinzii logopedice; 

-repetarea exerciţiilor în vederea îmbunătăţirii 

autocontrolului 

- modelaj cu plastilina 

1 data 

/saptam 

 

1 data 

/saptam 

1 data/ 

saptam 

-realizează corect 

miscările de 

gimnastică ale 

aparatului fono-

articulator 

-modelează cu 

plastilina forme 

variate 

Logoped 

 

 

Prof inv. 

prescolar 

 

repetitii 

familia 

Analiza modului 

cum respecta 

durata, intensitatea 

in timpul executarii 

miscarilor; 

-aprecieri verbale; 

-incurajari; 

-stimulente 

Dezvoltarea limbajului 

receptiv 

- cunoastere schema 

corporala 

- cunoastere obiecte din 

mediu 

-ex.identificare părţi ale corpului prin imitare, 

apoi arată pe imagini si pe propriul corp 

- ex. Identificare obiecte din mediu – arată la 

cerere diferite obiecte sau imagini ale 

obiectelor din mediu şcolar sau casnic 

- ex.identificare obiecte ştiute dar şi neştiute  

1 data 

/saptam 

 

1 data 

/saptam 

 

- se exprima 

singură sau cu 

ajutor 

- Arată singura 

sau cu ajutor 

 

 

Logoped 

 

 

familia 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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- cunoastere colegii 

de grupa  

-cunoastere membrii 

familiei/rol si nume 

- recunoaștere vecinătațile 

sălii de clasa 

 

- arata si numeaste  grupele 

vecine (mica, mijlocie) 

- ex. Identificare copii după numele lor –arată 

copilul X 

- Joc de rol “De-a mama si de-a tata”, “De-a 

fratii”, “De-a bunicii”- poze 

 

-Vizita in gradinita si la celelalte grupe vecine 

-dialogul 

1 data/ 

saptam 

 

1 data/luna 

 

 

Octom/ 

dec/ febr 

- Arata singura 

sau cu ajutor 

- numeste toti 

copii dupa 

numele lor 

-numeste membrii 

familiei 

Arata si numeste  

Salile vecine  

Prof inv. 

Prescolar 

 

 

logoped 

 

prof inv 

prescolar 

 

 

Aprecieri verbale 

Dezvoltarea limbajului 

expresiv 

- auz fonematic  

- perceptie temporală 

 

-perceptie cromatica 

 

- cunoasterea diferitelor 

animale salbatice si 

domestice 

 

-cunoasterea diferitelor 

categorii de legume/fructe/ 

-ex. onomatopee si cuvinte   

       monosilabice - imitare 

- ex. Identificare si numire a anotimpului 

dupa imagini si 2 caracteristici 

-ex. Identificare si exprimare verbala a  

       culorilor  maro, albastru, roz 

 

-exprimă numele animalelor după repetitii 

-Ex. denumire legume si fructe dupa imagini 

 

-ex. Exprimare verbal cu DA sau NU pentru 

itemii preferati si pentru cei respinsi 

1 data 

/saptam 

 

1data/ 

saptam 

 

1data/ 

2saptam 

Nov/ ian 

Martie 

 

Dec/ febr/ 

martie 

-spune singura 

dupa imagini 

 

numeste singura 

dupa imagini 

 

 

numeste singura 

dupa imagini 

Logoped 

 

 

Logoped 

Prof inv 

prescolar/ 

familia 

 

 

 

 

Logoped 

Aprecieri verbale 
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mijloace de 

transport/obiecte uzuale si 

neuzuale 

-ex. de raspuns la intrebarea CE ESTE? La 

itemii cunoscuti si necunoscuţi, cu ajutorul 

obiectelor si imaginilor 

Aprilie 

3ori/ 

/saptam 

Prof inv 

prescolar/ 

 

 familia 

 

DOMENIUL –COGNITIV 

Obiective Metode si mijloace de realizare Perioad

a de         

timp 

Criterii de 

evaluare 

responsabi

l 

Metode si 

instrumente de 

evaluare 

Să numere corect crescator 

1-5 prin imitatie si fără 

ajutor 

 

Jocul “Coșul cu jucarii”/ COȘUL cu fructe 

Exerciții de numărare la inceput prin 

imitație si apoi după repetitii, singură 

Nov/ 

dec/ian 

Numara cu ajutor 

jucariile din cos 

Logoped 

Prof inv 

prescolar 

Aprecieri verbale 

acordarea de 

stimulente 

Să observe fructele/ 

legumele din imagini  

Să observe mai mic/mai 

mare/ la fel/Să recunoasă 

cele cerute de profesor 

“Jocul “Gradina cu legume”, “cosul  cu 

fructe”. 

Exercitii de identificare si recunoastere  

ian/ febr 

martie 

Observa, recunoaste 

si numeste cu ajutor 

cateva dintre fructe 

si legume 

Logoped 

Prof inv 

prescolar 

Familia/repetitii 

Incurajari 

verbale, primeste 

bulina in piept 
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Să asculte, să cante colinde 

romanesti traditionale 

Activitate practica : “Ascultam si cantam 

colinde” 

Dec Invata sa cante 

impreuna cu ceilalti 

copii 

Logoped 

Prof inv 

prescolar 

Familia/ 

repetitii 

Incurajari verbale 

Să observe si să numească/ 

cunoasca mijloacele de 

transport 

 Jocul “Cu ce calatorim” 

Dialogul/ repetitia / Explicatia 

 

Febr/mar

tie/Mai 

Observa, atinge si 

denumeste 

jucariile/imaginile 

singura sau cu 

ajutor 

Logoped 

Prof inv 

prescolar 

familia 

Incurajari verbale 

recompense 

Să participe la o activitate in 

grupă, in mod direct, cu 

ajutor 

“Si eu vreau sa fiu laudat”-joc Dec/ian/ 

feb/mart/

aprile/ma

i 

Participa la 

activitate, are 

contact vizual din 

cand in cand 

Logoped 

Prof inv 

prescolar 

 

Aprecieri verbale 

aplauze 

DOMENIUL PSIHOMOTOR 

-sărecunoasca componentele 

spatiale si să se orienteze 

adecvat 

Exercitii si jocuri de miscare ce vizeaza: 

a)directia:inainte/inapoi, sus/jos;   

     stanga/dreapta 

b)distanta: aproape/departe 

c) pozitiile fata de obiecte: langa,pe sub. 

Nov/fe

br/aprili

e/mai 

Corectitudinea si 

rapiditatea reactiilor la 

comenzi; 

-identificarea si 

precizarea corecta a 

Logoped 

Prof inv 

prescolar 

Familia/ 

 Observarea 

comportamentului; 

Chestionarea orala 

pentru constientizarea 

pozitiilor spatiale; 
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Jocuri de cautare a unor obiecte/jucarii 

asezate in diferite pozitii spatiale; 

denumirea lor 

Rezolvarea unor fise cu sarcini de 

orientare spatiala cu ajutor 

pozitiilor spatiale ale 

obiectelor folosite in joc; 

-recunoasterea si 

denumirea unor pozitii 

spatiale ale obiectelor din 

imagini.  

repetitii Aprecieri stimulative; 

Intreceri 

Analiza produselor 

activitatii (modul de 

rezolvare a fiselor) 

Să perceapă componentele 

temporale care vizeaza ritmul 

mișcărilor 

-exercitii efectuate pe loc si in deplasare 

cu respectarea duratei, tempoului, 

intensitatii. 

-exercitii si jocuri de miscare cu 

utilizarea onomatopeelor si a versurilor 

ritmate:”Cioc-boc,treci la loc”, “Unu-

doi, unu-doi/Faceti toti la fel ca noi!” 

Nov/ian

/ 

martie/ 

mai 

Raspunde corect motric la 

urmatoarele comenzi: 

“Mergi cat dureaza 

melodia”, “Alearga mai 

repede”, “Paseste mai 

rar”, “Mergi usor pe 

varfuri”, “Bate pasul” 

-executa miscari la ritmul 

indicat, prin imitatie si 

apoi singura 

Logoped 

 

Prof inv 

prescolar 

 

Analiza modului cum 

respecta durata, 

tempoul, intensitatea 

in timpul executarii 

miscarilor; 

-aprecieri verbale; 

-incurajari; 

-stimulente 

Să modeleze din plastilina 

diferite forme, cu ajutor si 

apoi singura, la cerere sau 

dupa model-imagini 

-ex motricitate cu plastilina 

 

 

Dec/ian

/febr/m

artie/ap

Raspunde motric si 

realizeaza model cu 

ajutor si incurajari 

Logoped 

Prof inv 

prescolar 

Familia/ 

aprecieri verbale; 

-incurajari; 

-stimulente 
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Să deseneze dupa contur si 

apoi singura  

 -ex desen cu creioane colorate rilie/ma

i 

Coloreaza cu cateva 

creioane 

repetitii 

DOMENIUL DE AUTO-SERVIRE SI SOCIAL 

Să invete sa se spele pe maini, 

cu ajutor si apoi singura 

-joc/ MANUTE curate noi avem –cu 

ajutor si repetitii 

Tot 

anul 

Se spala cu ajutor si prin 

imitatie, cateodata 

singura 

Logoped 

Prof inv 

prescolar

Familia 

/repetitii 

aprecieri verbale; 

-incurajari; 

 

Să invete să mănănce singura   Joc- hai la masă că-i gustoasa Tot 

anul 

Se hraneste cu ajutor si 

apoi singura 

Prof inv 

prescolar

Familia/ 

repetitii 

aprecieri verbale; 

-incurajari; 

să înveţe să folosească 

singura toaleta/să se ceară si 

să utiliz toaleta 

Joc  -Ne descurcam si la baie 

         Noi ne distram 

Tot 

anul 

Se cere ridicand mâna si 

apoi spune *baie* 

Îngrijitor 

Prof inv 

prescolar 

familia 

aprecieri verbale; 

-incurajari; 

să raspunda daca e strigata pe 

nume cu DA  

- Cine e prezent, , Vrei… etc Tot 

anul 

Spune DA  prin imitatie si 

apoi singura 

Prof inv 

prescolar

Familia/ 

repetitii 

aprecieri verbale; 

-incurajari; 
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Metode cu impact pozitiv - aprecieri verbale;incurajari; stimulente si recompensele 

Recomandari particulare- se recomandă în mod deosebit aplicarea terapiei comportamentale prin programele de tip: receptiv (participare la 

lectii, imitare, sarcini în realizarea activitătilor) expresiv (stimularea limbajului) imitaţie, *îndeplineste sarcinile din 2 comenzi*, imagini (receptiv 

si expresiv) si obiecte (receptiv si expresiv) 

Rolul si modul de implicare a parintilor in program- Părinţii şi bunicii materni realizează acasă repetiţii dupa modelul realizat la grădiniță, cu 

permanentă legătură cu profesorul logoped și prof înv.preșcolar 

                                  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3658 
 

FIȘĂ DE EVALUARE  A PROGRESULUI                                    

Aria de intervenţie: Educational si Terapia tulburărilor de limbaj 

Nume şi prenume: M.G.        Unitatea: GRĂDINIŢA, Grupa: Mare 

DOMENIUL LIMBAJ SI COMUNICARE 

 Situaţia la începutul terapiei Situaţia la sfărşitul terapiei 

 

Mobilitate aparat fono-

articulator 

-Mobilitate mai slab dezvoltată, cu multe repetiţii după 

model  

Mobilitate mai bună, cu puţine repetiţii 

Limbaj receptiv - Nu arata părţi ale propriului corp  

 

- Nu arată pe papusă/ imagini parti ale corpului 

- Nu arata decât o fetită din grupa 

- Nu arată, după poze decât pe mama si tata 

- Nu arată decât masa, scaun, păpusa rosie 

 

- Arată parţi ale capului si mana, picior fără 

ajutor 

- Arată la cerere părti ale păpuşilor 

- Arată 3 colegi după numele lor 

- Arată în poze părinţii, bunicii materni 

- Arată geam, jucarii, elefant, masină, minge, 

castel, baloane, papuci  

Limbaj expresiv - Nu spune onomatopeele dupa imagini 

-  Nu se exprima verbal la culorile roz, albastru, 

maro 

 

- Spune doar caine /pisica  

- Spune onomatopee dupa imitatie si 5 singura 

dupa imagini cu animale 

- Spune culoarea roz la rochia papusii dar si la 

alte obiecte cu roz 

- spune vaca, cal, gaina, soricei, vulpe, ursul, 

cocoş la imaginile cu animale 
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- Nu se exprima la imaginile cu fructe/legume/ 

mijloace de transport/ doar masina/ decat prin 

imitatie 

- Nu se exprima prin DA sau NU la itemi preferat 

sau respinsi 

- verbalizeaza singura, după imagini, 6 fructe si 4 

legume, moto, cicleta, tren, avion,barca 

- se exprima cateodata prin DA, deseori prin NU 

la diversi itemi 

DOMENIUL COGNITIV 

 Situaţia la începutul terapiei Situaţia la sfărşitul terapiei 

 

Numărare crescător 1-5 

Marime/mic/mare/la fel 

Mijl de transport 

Atentia in cadrul grupei 

- numără doar cu ajutor 1-5 

- nu stie mare/mic/la fel 

- stie masina 

- nu e atenta in majoritatea timpului 

- numără singură 1-5 daca începe 

profesorul 

- spune mare/ mic 

- spune masina, tren, moto, avion, barca 

- este mai atenta si nu mai deranjeaza asa 

mult copiii 

DOMENIUL PSIHOMOTOR 

 Situaţia la începutul terapiei Situaţia la sfărşitul terapiei 

 

Perceptia spatiala 

Perceptia temporala a miscarilor 

Motricitate fina 

- nu stie decat sus, jos prin imitatie 

- prin imitatie se misca la sarcini date 

      

      - modelaj platilina cu ajutor 

    -spune si dreapta/stanga/ la mijloc, linga,     

      pe, sub uneori cu ajutor 

    - se misca uneori singura la sarcini date 

    - modeleaza singura cu model 
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      - deseneaza greu dupa contur     - deseneaza mai usor dupa contur si diverse    

       desene libere 

DOMENIUL DE AUTO-SERVIRE SI SOCIAL 

 Situaţia la începutul terapiei Situaţia la sfărşitul terapiei 

 

Igiena maini 

Hrana  

Toaleta 

Raspuns la intrebarea Cine 

- se spala cu ajutor 

- nu se hraneste singura 

- are nevoie de ajutor constant 

- nu raspunde cu DA  

- se spala singura 

- se hraneste singura si uneori cu ajutor 

- incepe sa se descurce singura 

- uneori spune DA  si numele 

 

           FAMILIA-  la început a fost reticentă si îngrijorată, dar pe parcurs a fost implicată şi tot mai încrezătoare în progresul copilului atunci când  

                               intervenţiile au continuat și continuă şi acasă. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

                                                  Înv.Covrig Rodica  

                                                                                                 Școala Gimnazială Nr.1 Băneasa , Jud.Galați 

Numele şi prenumele: B  G  

Locul şi data naşterii: ........................ 

Domiciliul: …………    jud. ……………                  

Vârsta:   ………… 

Unitatea de învățământ:  

Clasa: PREGĂTITOARE 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: sănătate precară 

Tipul de deficienţă/handicap de tipul: DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE, ADHD CU 

DOMINANȚA INATENȚIEI, I.Q.=78, TULBURARE SENZORIALĂ VIZUALĂ-MIOPIE, 

MICROSCHELARITATE, PARAROTACISM, TULBURARE LEXO-GRAFICĂ ȘI DE 

CALCUL. 

Informaţii despre mediul social: 

       1. Numele și prenumele părinților : 

-  

t

a

t

a

:     

 

…

…

…

…

…

…

…

. 

 - mama: …………………. 

2. Structura şi componenţa familiei:  

 

Domeniul de intervenţie: Limba romana și Matematică 
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Numele cadrului didactic:  

Data elaborării P.I.P.: ……… 

Data revizuirii P.I.P.: ………. 

Derularea programului de intervenție 

Scopul: 

 înlăturarea şi diminuarea dificultăţilor determinate de deficienţele pe care le are elevul, 

urmărind realizarea unei pregătiri şcolare şi unei socializări la nivelul maxim al 

potenţialului său. 

 asigurarea unei baze instrumentale (citi-scris, socotit) care influenţează fundamental 

evoluţia ulterioară a elevului. 

Planificarea intervenției: 

− La nivelului elevului 

− La nivelul clasei: acordare de sprijin de către colegul de bancă 

− La nivelul familiei: recomandări pentru supravegherea pregătirii lecţiilor, relaţionarea cu 

şcoala prin participare la consultaţii cu părinţii, şedinţe şi efectuarea de vizite la domiciliul 

elevului. 

Instrumente de evaluare: 

 Probe şi teste psihologice: Raven, Omuleţul, Desenul familiei, Completarea lacunelor, 

Repetarea de numere, Contrarii fără obiecte şi  imagini, Denumire de culori, Cunoaşterea 

sensului cuvintelor, Proba de orientare în spaţiu , despărţitea în silabe, cuvinte,  alcătuire de 

propoziţii , povestire a unor întâmplări din viaţă sau a unor povestiri scurte. 

 Analiza produselor activităţii: desene, fișe de lucru 

 Analiza documentelor şcolare 

 Discuţie cu profesorul psiholog şi părinţii. 

Metode şi instrumente de aplicare: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, metodele gândirii critice, 

aplicaţiile practice, exerciţiile, fişele de lucru adaptate, activităţile individualizate, beţisoarele, 

creioanele, nucile, ghindele, bilele, jocul de rol, figurinele ca și premii 

Bibliografie: 

 Programele școlare la disciplinele Comunicare în limba română și Matematică și 

explorarea mediului, Clasa pregătitoare  , Bucuresști, 2013, Anexe nr. 2 la ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013; 

 OMEN nr. 5379/25.11.2004 privind Metodologia de Organizare și Funcţionare a Serviciilor 

Educaţionale prin cadre didactice de sprijin/ itinerante pentru copii cu cerinţe educative 

speciale, școlarizaţi în învǎţǎmântul de masǎ; 

 Ionescu, Miron, Educația și dinamica ei, Editura Tribuna Învǎţǎmântului, București,1998; 

Popa, Carmen Maria, O școală orientată spre elev-elevul, partener activ în procesul propriei învățări, 

București: Edirura Aramis Print,2009 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3663 
 

Dificultăţi în învăţare: 

ARII 

CURRICULARE 

DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

LIMBĂ ŞI 

COMUNICARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LIMBAJ SCRIS: 

 - scrie greoi , nu respectă spaţiile punctate, depăşindu-le adesea , nu are 

răbdare să coloreze în contur depăşindu-l 

    - adesea părăseşte locul din bancă pentru a lucra în fişele colegilor 

oferindu – se drept ajutor 

 

LIMBAJ ORAL: 

 

Memoria – Copilul are o capacitate medie de stocare a informaţiilor. 

Memoria de lungă durată este slab dezvoltată. Necesită un timp mai 

îndelungat pentru a răspunde corect la o întrebare chiar daca are informaţia 

necesară din cauza  lipsei capacităţii de concentrare.  

             Nu poate sesiza însă ordinea sunetelor în cuvânt si nici un 

poate lega aceste sunete. 

 Conţinutul redării informaţiei este unul particular şi de tip 

narativ.  

Are o memorie vizuală bună. Nu poate sesiza însă ordinea sunetelor în 

cuvânt si nici un poate lega aceste sunete. 

 

MATEMATICĂ ŞI 

ŞTIINŢE 

 

CALCUL: 

 

LIMBAJ ORAL: 

 Recunoaşte  cifrele până la 31 şi ştie să numere în acelaşi timp. 

 Încearcă să scrie cífrele  dar reuşeşte doar în spţii foarte mari special  

conturate 

 pe care de multe ori le depăşeşte şi pe acestea. 

 

CAPACITĂŢI LOGICO – MATEMATICE ŞI RAŢIONALE: 

slabe, la nivel concret - intuitiv; 

 

RELAŢII 

SOCIALE 

 

- este politicos în general dar are momente în care uită aceste adresări 

cuviincioase  chiar şi cu personalul şcolii 

- este un copil institutionalizat, foarte apropiat de asistentul maternal, 

mama dar şi de cadrul didactic 

-are uneori crize de nesiguranta 

       - este sociabil, colaboreaza cu colegii din  clasă. 
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Planificarea programului de intervenţie la nivelul elevului 

Obiective pe 

termen lung 

Obiective pe 

termen scurt 

Activităţi de 

învăţare 

Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

1.Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dezvoltarea 

capacității de 

exprimare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să se înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să distingă 

cuvintele într-o 

propoziție 

- să distingă 

sunetele şi 

silabele dintr-un 

cuvânt dat 

 

 

 

-să construiască 

enunţuri logice 

simple  

-să identifice 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în 

textul tipărit 

 

 

 

 

 

 

 -să asocieze 

formă grafică a 

cuvântului cu 

sensul acestuia 

- să citească în 

ritm propriu 

cuvinte 

monosilabice și 

bisilabice 

- ex. de ascultare şi 

confirmare a 

mesajului ascultat 

- ex. de delimitare 

acuvintelor într-o 

propoziție dată 

 

 

 

 

 

-ex. de identificare 

a sunetelor din 

structura silabei 

-ex. de identificare 

a silabelor dintr-un 

cuvânt dat 

 

 

 

 

 

 -ex. de asociere a 

sunetuluicu litera 

-ex. de identificare 

a literelor mari și 

mici de tipar sau de 

mână 

 - ex.de asociere a  

textului cu 

imaginea 

- ex de exprimare a 

înțelesului unor  

cuvinte dintr-un 

text  citit 

- ex de citire a 

cuvintelor pe silabe  

-Ascultă un 

mesaj și 

connfirmă 

înțelegerea lui  

 

-Delimitează cu 

ajutor cuvintele 

dintr-o propoziție 

dată 

 

 

 

 

 

Identifică greoi 

sunetele în 

structura silabei 

Identifică silabele 

dintr-un cuvânt 

dat precizând 

numărul lor 

 

 

 

 

 

 

Construieşte oral 

enunţuri logice 

simple cu cuvinte 

date 

Asociază sunetul 

cu litera în citirea 

și scrierea 

cuvintelor 

ajutându-se de 

material concret 

Evaluarea oralăși 

scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri  

stimulative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciții cu mai 

multe reveniri 
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4.Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare 

scrisă 

 

- să scrie cu 

ajutor litere, 

silabe ,cuvinte 

scurte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să scrie cu 

ajutor folosind 

semnele de 

punctuație 

punctul și 

semnul 

întrebării 

- ex de scriere 

corectă a literelor 

,silabelor și 

cuvintelor scurte  

 

-ex. de alcătuire a 

propoziţiilor simple 

pe baza de imagini 

sau cu cuvinte date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ex. de scriere 

folosind semnele de 

punctuaţie învăţate 

 

 

 

Asociază textul 

cu imaginea şi 

formă grafic ă a 

cuvântului cu 

sensul acestuia 

 

 

 

 

Citeşte în ritm 

 

propriu cuvinte 

monosil abice şi 

bisilabice şi pro 

poziții scurte 

 

Scrie după 

dictare cu 

sprijinul 

învăţătoarei 

litere, silabe, 

cuvinte scurte 

şi propoziții 

scurte 

Scrie cu greşeli 

semnele de 

punctuaţie într-

un text dat. 

 

Participa activ la 

 

desfăşurarea 

activităţilor de 

joc doar dacă este 

solicitată 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative 

 

 

 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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MATEMATICĂ  

Obiective pe 

termen lung 

Obiective pe 

termen scurt 

Activităţi de învăţare 

 

 

Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

 

1.Cunoașerea și 

utilizarea 

conceptelor  

specific 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să înţeleagă 

sistemul 

zecimal de 

formare a 

numerelor 

- să scrie, să 

citească, 

numere 

naturale de la 0 

la 31; 

-să compare şi 

săordoneze 

numere mai 

mici decât 31  

utilizând 

simbolurile <, 

>, =   ; 

-să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere 

naturale de la 0 

la 31 

-să stabilească 

poziţii relative 

ale obiectelor 

în spaţiu 

 

 

 

-să clasifice 

figuri 

geometrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciţii de 

identificare şi 

discriminare a 

formelor geometrice 

pla- ne şi spaţiale 

utilizând obiecte, 

modele şi desene; 

 

-exerciţii de ordonare 

cronologică a unor 

imagini; 

 

 

Asculta un mesaj 

si confirmă  

intelegerea lui 

Recunoaște 

numerele 

formate  

Citește și scrie 

numerele de la 0  

la 31 

Compară 

numerele de la 0 

la 31 cu ajutor 

 

 

 

 

 

Rezolvă 

probleme cu 

suport intuitiv-

concret după 

model. 

 

 

 

 

 

 

 

Citește ceasul cu 

ajutor 

Identifică unități 

monetare prin 

jocuri cu bani 

 

evaluare orală 

și scrisă 

 

 

 

aprecieri  

stimulente 

 

 

 

 

 

 

 

evaluări  

curente 

formative 

 

 

 

 

 

 

 

 

probe scrise  

fișe 

-ex. de recunoaștere a numerelor 

de la l 0 la 31 

-ex.de citire și scriere a 

numerelor de la 0 la 31 

-ex. de comparare si ordonare a 

numerelor naturale de la 0 la31 

 

ex.de adunare  scădere fără 

trecere peste ordin 
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2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

 

-să rezolve 

probleme care 

presupun o 

singură 

operaţie dintre 

cele învăţate 

 

 

 

-să formuleze, 

oral şi scris 

exerciţii şi 

probleme cu 

numere, care 

se rezolva 

printr-o 

singură 

operaţie 

 

 

-să manifeste 

 

o atitudine 

pozitivă 

pentru aflarea 

rezultatelor 

unor exerciţii şi 

probleme 

 

 

–să manifeste 

disponibilitate 

în utilizarea 

numerelor şi a 

 

- - exerciţii de 

rezolvare a unor 

probleme 

ilustrate care 

presupun o 

singură operaţie 

sub stricta 

indrumare a 

învățătoarei 

--exercitii orale de 

exprimare în 

cuvinte proprii, 

etape ale 

rezolvării unor 

probleme 

 

 

 

-exerciții de 

aflare a 

rezultatelor 

unor exerciţii şi 

probleme  

 

 

Rezolvă 

probleme cu o 

singură operație 

sub îndrumareaa 

învățătoarei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă 

exerciții și 

probleme cu 

suport 

intuitiv-

concret sub 

stricta 

observație a 

învățătoarei. 

 

 

fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

stimulente 

sau obiecte 

după criterii 

variate 

-să utilizeze 

unităţi de 

măsură pentru  

timp şi unităţi 

monetare 
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calculelor în 

viaţă cotidiană. 
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PLAN EDUCATIONAL DE INTERVENTIE INDIVIDUALIZATA 

 

Prof. Domunco Mihaela Ștefania 

Șc. Gimnazială Nr. 1 Suceava 

 

 

NUME SI PRENUME : H. A. 

DOMICILIUL :Suceava 

RUTA ȘCOLARĂ :cl a IV a  , beneficiază de terapii recuperatorii logopedice , kinetoterapie , 

consiliere psihopedagogică  și activități de sprijin în cadrul activităților intrusctiv-educative  din 

școală.  

DIAGNOSTIC PSIHOLOGIC: deficiență mintală ușoară , tulburare psihoafectivă , instabilitate 

emoțională , dificultăți de adaptare . 

DIAGNOSTIC LOGOPEDIC : tulburare de vorbire de tip dislalic , pronunție defectuoasă a unor 

sunete , omisiuni , substituirea unor sunete , pronunșare deformată a unor cuvinte . 

 

CARACTERIZARE PSIHOLOGICĂ : 

-nivel intelectual  global mediu ; 

-folosește memoria mecanică în favoarea memoriei logice; 

-gândirea  -operațiile gândirii slabe cu dificultăți de prelucrare a informațiilor perceptive , auditive si 

vizuale ; intuitiv –concretă;  

-imaginația –reproductivă bună , creatoare medie ; 

-limbaj –dislalie , vocabular sărac ; 

-capacitate de efort slabă;  

-ritmul activității –mediu;  

-disciplina –slabă;  

-cooperarea –medie;  

 

COMPORTAMENTUL COGNITIV : 

-sociabilitate , altruism , timiditate ; 

-calm rezervat , echilibrat ; 

-atitudine pozitivă față de  școală , cadre didactice și față de colegi. 

 

APRECIERI LEGATE DE PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

          Dificultățile de atenție îngreunează dezvoltarea unor strategii optime de învățare , este nevoie 

de concentrarea activităților psihice asupra proceselor de analiză și sinteză a elementelor acustice , 

deficiente în sfera motivației ți interesului pentru activitatea lexico-grafică . Absența elevului de la 

școală îngreunează procesul instructiv educativ . 

 

RECOMANDĂRI: 

        Tratament psihopedagogic , terapii(  cognitive, logopedice , kinetoterapie ), acțiuni 

psihoterapeutice individuale  și de grup , care urmăresc menținerea unei ambianțe favorabile , 

ridicarea nivelului stimei de sine , restructurarea personalității  cu accent pe latura formativă , 
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corectarea tulburarilor de limbaj și de scriere , dezvoltarea abilitășilor practice , responsabilizarea cu 

anumite sarcini. 

 

STAREA ACTUALĂ A ELEVULUI :  

EXAMINAREA POTENȚIALULUI MOTRIC : examinarea motrică a celor două mâini bună , 

coordonare dinamică slabă , echilibru –coordonare statică bună  , rapiditate slabă , lateralitate în 

mișcări – de dominantă dreapta , spontanietate și inițiativă în mișcări –prezente , jocurile  motorii le 

efectuează cu simplitate cu colegii /prietenii. 

 

ACTIVITĂȚI DE TIP PERCEPTIV- ACȚIONAL OBIECTUAL  SAU VERBAL  

           Detectarea de obiecte , identificarea și recunoașterea lor , sunt satisfăcătoare , în ceea ce 

privește perceperea relațiilor dintre însușiri , se constată că operațiile de analiză  și sinteză perceptivă 

se desfașoară lent. 

         Are loc perceperea imaginii globale a obiectului , în detrimentul sesizării elementelor 

componente . În perceperea relațiilor inter-obiectuale , spațio-temporale ,prezintă dificultăți datorită 

interacțiunii greoaie a percepției cu reprezentările , gândirea și limbajul. Spiritul de observație este 

scăzut la răspunsul unor cerințe , dar satisfăcător în mediul liber , atunci când nu i se impune reguli. 

 

ACTIVITĂȚI DE TIP REPREZENTATIV-SIMBOLIC   

        Se constată sărăcia bagajului de reprezentări , care sunt incomplete , inexacte , greșite , datorită 

expresiilor indiviuale sărace și lacunare . 

 

LIMBAJUL : volumul vocabularului este sărac , înțelegerea limbajului este afectată , nu 

conștientizează structurile gramaticale , nu le integrează în limbaj , acordurile gramaticale sunt 

incorecte . Formele de limbaj verbal –oral  , nivelul este nesatisfăcător , dar cel scris prin transcriere 

după model este satisfăcator ; tulburări dislexico-grafice . 

 

GÂNDIREA: întelegerea concretă intuitivă este bună . Dificultăți de generalizare și abstractizare 

.Comparația și concretizarea sunt bune. 

        Gândirea concret situativă , bazată pe clișee verbale , pe imitarea mecanică a acțiunilor și 

limbajului celor din jur . 

 

MEMORIA  : memorie de scurtă durată , slab dezvoltată , recunoașterea este bună.  

 

IMAGINAȚIA : săracă , reproductivă , procedeele imaginative sunt slab dezvoltate . 

 

ATENȚIA : volumul redus al atenției ; desenul , pictura îi atrag atenția în mod deosebit . 

 

INTEGRAREA SOCIO-AFECTIVĂ : este integrat în colectivul de elevi , nu creează probleme . 

OBIECTIVELE PLANULUI DE INTERVENȚIE INDIVIDUALIZATĂ: 

 O1- să identifice , să reproducă și să –și însușească literele alfabetului ; 

 O2- să citească și să scrie corect cuvintele monosilabice ,bisilabice ,polisilabice; 

 O3- să despartă corect în silabe cuvintele; 
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 O4 - să citească corect și ritmat propoziții simple;  

 O5-  să copieze , să transcrie cuvinte , propoziții simple ; 

 O6 - să respecte încadrarea în pagină , ortografia propoziției; 

 O7 - să efectueze adunari si scaderi in concentrul 0-20 cu si fara suport intuitiv ; 

 O8 - să identifice litere , silabe , cuvinte în enunțuri și texte tipărite ; 

 O9- să construiască litere , silabe , cuvinte , propoziții simple folosind alfabetul decupat . 

 

 

ACTIVITĂȚI CONCRETE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR : 

1. Exerciții și jocuri de dezvoltare a auzului fonematic , de conștientizare a legăturii dintre fonemul și 

grafemul corespunzător : 

- exerciții de pronunțare corectă  a sunetelor ; 

- exerciții de diferențiere auditivă , onomatopee, pronunție ritmică , identificare a obiectelor după 

zgomot; 

- rostirea unor mici poezii cu respectarea unor ritmuri ; 

- analiza fonetică a cuvântului  , apoi sinteza lui ; 

2. Exerciții de identificare a ordinii silabelor în structura cuvintelor ; 

3. Exerciții de exprimare corectă orală și scrisă cu utilizarea unor materiale didactice suport  

( fișe cu imagini ) . 

4. Exerciții de citire și scriere corectă a cuvintelor , despărțire în silabe : 

- copiere pe verticală a unor cuvinte ; 

- copiere cu litere de tipar ; 

- dictări pe litere , silabe ; 

- sublinierea cu culori; 

5. Exerciții orale și scrise de identificare a ordinii cuvintelor în propoziție ; 

6. Exerciții de încadrare în pagină ; 

7. Exerciții de scris- citit a unor propoziții scurte realizate după imagini;  

8. Exerciții de calcul –adunări și scăderi , în concentrul 0-20 cu sprijin de obiecte și imagini ; 

9. Rezolvarea de probleme cu o singură operație cu sprijin concret. 

 

CRITERII DE EVALUARE : 

-identifică și recunoaște toate literele ; 

-citește cuvinte cu sens , mono si bisilabice ; 

-construiește oral propoziții simple , cu și fără suport imagistic ; 

-efectuează adunări și scăderi în concentrul 0-10 , cu și fără suport intuitiv ; 

-rezolvă probleme cu o singură operașie , adunare -  scădere ; 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un 

grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 
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• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

                                                                                                                                     Morgovan Corina 

G:P.P.Toldi Salonta 

                                                                                                                                           

INFORMAŢII DE BAZĂ 

Date de identificarea ale copilului (obținute în urma discuției cu învățătoarea) 

Numele şi prenumele copilului: M.L. 

Sex: masculin 

Data naşterii: x.x.2011 

Clasa: a III- a 

Prezentarea familiei și a mediului familial 

Tata: M.G.; vârsta: 39; ocupaţia: Electrician 

Mama: M.C.; vârsta 34; ocupaţia: Muncitor necalificat 

Starea civilă a părinților: căsătoriți 

Fraţi şi surori: are un frate, mai mare  

Nivelul socioeconomic al familiei: mediu 

Nivelul cultural al familiei: ambii părinți au studii medii 

 

(Date obținute din observațiile efectuate) 

Relaţiile dintre părinţi: bune  

Relaţiile dintre părinţi şi copii: pe baza observațiilor efectuate, am constatat că părinții au o relație 

destul de bună cu cei doi copii și sunt foarte grijulii cu aceștia 

Atitudinea părinţilor faţă de educaţia copilului: . Chiar dacă mama își dorește o educație bună pentru 

copilul ei, datorită serviciului nu se poate ocupa de acest lucru. Mama lucrează în 3 schimburi și este obosită de 

cele mai multe, fapt pentru care nu are răbdare să stea lângă copil și să îl ajute la lecții. Tatăl se arată dezinteresat 

de ce se întâmplă la școală sau cât de bine se descurcă copilul. 

 

DATE CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE ŞI  EVOLUŢIA FIZICĂ  

(Obținute în urma discuției cu părinții) 

Date cu privire la sănătate și evoluția fiziă: M. L  prezintă o dezvoltare fizică normală. 

Sarcina: a decurs normal 

Alimentația: sănătoasă 

Starea de sănătate a copilului: clinic sănătos 

Starea sănătății părinților și a fraților: clinc sănătoși 
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ANALIZA INFORMAȚIILOR OBȚINUTE 

 

Date  culese  din observaţii:     

       Subiectul  M.L are probleme în ceea ce privește concentrarea atenției asupra materiei predate, se 

mișcă încontinuu, răspunde neîntrebat, iese și intră în clasă fără a cere permisiunea, se ridică de la locul 

său, nu reușește să ia notițe, să scrie după dictare, are frecvente greșeli de ortografie. 

 Foarte des se întâmplă să întrerupă activitatea prin diverse gesturi necontrolate, afectând atenția 

întregii clase. 

 Face trecerea foarte ușor de la o activitate la alta, neavând răbdare să ducă la bun sfârșit sarcina 

primită. Prezintă abilități în cadrul activităților de educație fizică. 

 Pe parcursul procesului instructiv-educativ își găsește alte ocupații (scrie hainele cu pixul, 

vorbeste ne-ntrebat, mâzgâlește banca, etc.). 

 

Date  culese  din convorbiri  cu  învățătoarea și psihologul: 

          M. L are un ritm de lucru inconstant, predominant lent, cere ajutor atunci când nu poate rezolva 

o problemă de învăţare. Interesul  pentru activitatea şcolară este scăzut. Singura activitate care îi face 

placere sunt orele de educație fizică.  

În ceea ce privește limbajul şi comunicarea, subiectul are un vocabular sărac, posibilităţi de 

exprimare reduse, vorbire rară, ezitantă, încetinită; nu recunoaşte toate literele; în scris apar înlocuiri 

de grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică; face confuzii vizuale ale literelor simetrice ,,b-d”, 

inversiuni de litere, confuzii  între consoanele surde şi sonore ,,p-b”. 

 

 DOMENIUL DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT: 

 Activitatea şcolară: limbă şi comunicare 

 Echipa de intervenţie: învăţătoarea, profesorul psiholog, familia 

 

 FACTORI ŞI CAUZE: 

Printre cauzele care stau la baza dislexiei şi disgrafiei amintim: 

 Insuficienţele funcţionale în elaborarea limbajului, ale îndemânării manual, ale schemei 

corporale şi ale ritmului; 

 Lipsa omogenităţii în lateralizare; 

 Tulburările spaţio-temporale; 

 Influenţa eredităţii; 
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 Afecţiunile corticale; 

 Trăirea unor stări conflictuale, stresante, care favorizează oboseala excesivă; 

 

 PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI: 

− Percepţia: denumeşte majoritatea culorilor; diferenţiază formele de bază; are formate noţiuni 

temporale de bază; se orientează destul de bine în spaţiu. 

− Atenţia: fluctuantă; slabă capacitate de concentrare (10 -15 minute) 

− Memoria: domină cea involuntară si de scurtă durată, redusă ca volum 

− Gândirea: concretă, rigidă, slabă capacitate de analiză şi sinteză; înţelege noţiuni simple, 

familiare; dificultăţi privind: abstractizarea şi generalizarea, formarea noţiunilor, a 

raţionamentelor 

− Capacitatea de învăţare: manifestă lentoare şi indiferenţă; progres puţin semnificativ 

− Capacităţi de înţelegere şi conştientizare: deficit uşor, înţelege noţiuni simple, uzuale 

− Afectivitatea şi voinţa: uşoară imaturitate afectivă 

− Atitudinea personală: ritm de lucru inconstant, predominant lent, cere ajutor atunci când nu 

poate rezolva o problemă de învăţare; slab interes pentru activitatea şcolară, doar pentru acele 

activităţi pentru care are o bază de cunoştinţe şi priceperi 

− Socializarea: s-a integrat destul de bine în colectiv, este sociabil, comunicativ;  

− Deprinderi şcolare: cunoaşte regulile de conduită din şcoală, însă de cele mai multe ori, acesta 

nu le respectă; 

− Evoluţia şcolară: progres puțin semnificativ; 

 

 DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE 

EVALUAREA INIŢIALĂ: 

 Instrumente folosite: fişa psihopedagogică, observatia spontană şi dirijată, convorbirea 

individuală şi de grup. 

 

DIAGNOSTIC: 

     În urma discuţiei cu psihologul şcolii am constatat următoarele: 

 Medical: clinic sănătos 

 Psihologic: deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională 

 Psihopedagogic: dificultăţi de învăţare – dislexo- disgrafie 
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DOMENIUL DE INTERVENŢIE: 

 Cognitiv, limba română, citit- scris 

Obiectiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea 

capacităţilor instrumentale citit- scris 

Scopul programului de intervenţie:  

 La sfârşitul programului, elevul va fi capabil să identifice, să discrimineze, să opereze cu 

consoanele b-d în activitatea de citit- scris fără a face confuzii între ele 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT: 

- Formarea comportamentului de recunoaştere pe cale vizuală şi auditivă a locului b-d, în cuvinte; 

- Formarea capacităţii de fixare a sunetelor prin citire şi scriere în spaţiul grafic; 

- Formarea comportamentului de operare cu consoanele ,,b” şi ,,d” în activităţile de citit- scris, 

realizând o corelare deplină şi permanentă între ele. 

NIVELUL DE PLECARE: 

 Elevul cunoaşte majoritatea sunetelor, dar nu poate face analiza şi sinteza fonematică, confundă 

vizual literele simetrice, face inversiuni de litere; 

 Activitatea la clasă este cea obişnuită, lucrând cu elevul atât exerciţiile din timpul lecţiei de 

predare cât şi câte o cerinţă special concepută pentru activitatea cu care se confruntă. 

 

Limba română 

 Exerciţii de încercuire cu culori diferite a celor două litere; 

 Exerciţii de colorare cu culori diferite a celor două litere; 

 Exerciţii de completare a unor cuvinte cu literele respective; 

 Formarea la alfabetar a unor cuvinte care conţin cele două litere; 

 Citirea unor cuvinte şi propoziţii care conţin litera ,,b” şi litera ,,d”; 

 

EVALUAREA FINALĂ- CRITERIALĂ: 

Criterii de evaluare minimale: 

 Să identifice literele ,,b” şi ,,d” prin recunoaşterea lor şi prin verbalizare; 

 Să discrimineze forma grafemelor ,,b” şi ,,d” în orice context; 

 Să citească silabe, cuvinte monosilabice, bisilabice; 

 Să scrie după dictare cuvinte care conţin aceste litere; 
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Criterii de evaluare maximale: 

 Să citească propoziţii scurte formate din cuvinte care conţin literele ,,b” şi ,,d” în diferite poziţii; 

 Să scrie după dictare propoziţii care conţin cuvinte în care se află grafemele ,,b” şi ,,d”; 

 Să citească un text scurt la prima vedere; 

Instrumente de evaluare: 

 fişe de lucru individuale; 

 teste criteriale cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte; 

 

 CONCLUZII: 

 În urma evaluării rezultatelor obţinute după derularea programului de interventie, s-a ajuns la 

concluzia că, datorită exerciţiilor şi activităţilor simple, accesibile, desfăşurate în ritm propriu, elevul 

a depăşit,  în mare parte, dificultăţile sale, dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare, 

înlăturând anumite bariere în calea dezvoltării sale. 

 A fost nevoie în primul rând de formarea şi dezvoltarea structurii                    perceptive- 

motrice, pentru ca apoi elevul sa poată opera cu sunetele şi literele ,,b” şi ,,d”. 

                       

 RECOMANDĂRI: 

 Se constată că abilitatea elevului pe palierul motric conduce la diminuarea dificultăţilor de 

învăţare, iar reluarea unor sarcini de învăţare şi a unor comportamente- ţintă sunt de un real folos 

în dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă; 

 Se recomandă stimularea de sine, întărirea motivaţiei şi a increderii în propriile forţe, precum şi 

reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Școala: C.S.E.I Orizont, Oradea 

Profesor diriginte: Dan Elena Romina 

Numele  elevului: X. Y.  

Data  naşterii: zz.ll.2011 

Clasa: a II-a 

Informații relevante, importante pentru procesul de învățare:  

• Informații socio- familiale: familie formata din 3 membrii (mama, tata si copilul); relatiile 

familiale sunt armonioase; situatia economico-materiala este una buna; parintii sunt foarte 

implicati si preocupati de demersul terapeutic si educational al copilului 

• Informații pshihologică: atentie instabila, concentrare de scurta durata, interes inegal si 

fluctuant in participarea si implicarea in activitati, instabilitate emotionala 

• Informații medicale: IQ=35, autism infantil 

 

Dificultăţi întâmpinate: în domeniul exprimării verbale, în domeniul comportamental și psihomotric, 

stereotipii. 

Metode/mijloace cu impact: - pozitiv: pictograme, activități ludice 

                                              - negativ: meloterapie 

Echipa de lucru: 

✓ Prof. Diriginte:  

✓ Prof. Ed:  

✓ Prof. Religie:  

✓ Prof. Ed. Fizică:  

✓ Prof. Psihoped.:  

✓ Prof. Psihodiagnoză.:  

✓ Prof. Kinet.:  
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Priorităţi pentru perioada de implementare a programului de intervenție: an școlar 2020-2021/ sem I 

Aria curriculară/Disciplina de 

intervenție 

Obiective comune pentru echipa clasei Evaluarea progresului 

Da  Parțial  Nu  

Limbă și comunicare 

• Citire- scriere- comunicare 

• FAC 

➢ Să recunoască și să denumească corect suportul intuitiv din manual/caiet/fișe 

de lucru. 

➢ Să înţeleagă sensul cuvintelor în funcţie de un context dat. 

➢ Să înţeleagă noţiunile de literă și sunet. 

➢ Să înțeleagă noțiunile de literă mică de mână și literă mare de mână. 

➢ Să scrie corect literele de mână. 

➢ Să despartă corect în silabe cuvinte bisilabice și trisilabice. 

➢ Exersarea capacităţilor fono-articulatorii. 

➢ Identificarea şi verbalizarea denumirilor fiinţelor şi obiectelo.r 

➢  

   

Matematică și științe ale naturii 

• Elemente de matematică aplicată 

• Educație senzorială motorie și 

psihomotorie 

• Cunoașterea și igiena corpului 

uman 

• Cunoștințe despre mediu 

➢ Să constituie mulţimi de obiecte după criterii date. 

➢ Să stabileasca corespondența între elementele a doua mulțimi. 

➢ Să numere crescător și descrescător în concentrul 0-10. 
➢ Să compare numerele în limitele 0-10 (mai mic, mai mare, egal). 
➢ Să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0-10. 

 

   

Om și societate 

• Religie 

• Educație moral civică 

➢ Recunoașterea unor elemente de bază ale credinței religioase; 

➢ Aplicarea unor reguli de comportament moral-creștin în contexte de viață. 

   

Arte  

• Educație plastică 

• Educație muzicală 

 

➢ Sa identifice formele, mărimile, texturile, culorile 

➢ Sa se orienteze şi sa se organizeze spaţial (direcţie, poziţie, distanţă) 

➢ Sa identifice şi sa foloseasca materialele şi instrumentele utilizate în 

activităţile artistice  

➢ Sa intoneze  unele cântece simple /scurte cu accent pe respectarea unei 

respiraţii corecte şi pronunţarea corectă a sunetelor 

➢ Sa invete cantecele pentru copii 
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Educație fizică și sport ➢ Dezvoltarea deprinderilor motrice: alergare, cățărare, rostogolire, 

echilibru. 

 

   

Tehnologii 

• Abilitare manuală 

• Activități de pre-profesionalizare 

 

➢ Să observe caracteristicile ale unor materiale din natură şi ale celor 

sintetice (forme, culori, dimensiuni) 

➢  Să recunoscă şi să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale din 

natură şi sintetice 

➢  Să recunoscă instrumente specifice prelucrării materialelor din natură şi a 

materialelor sintetice; 

➢ Să descopere etapele realizării unor produse simple din diferite materiale 

 

   

Formarea autonomiei personale 

• Schema corporală și lateralitatea; 

• Orientarea, organizarea și 

structurarea spatială; 

• Igiena alimentară; 

• Igiena îmbrăcămintei și 

încălațămintei ; 

• Mediul familial și social; 

 

 

➢ Identificarea și numirea schemei corporale proprii și a partenerului; 

➢ Fixarea lateralității; 

➢ Localizarea obiectelor în raport cu un punct de reper; 

 

➢ Recunoasterea  dotărilor din bucătărie/sala de mese/sufragerie; 

➢ Utilizarea corectă a obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte; 

➢ Identificarea datelor personale( nume , prenume, vârstă). 

➢ Orientarea corectă, deplasarea și relaționarea în spațiul social. 

 

 

   

Terapie ocupațională 

• Elemente de explorare 

polisenzorială a lumii 

înconjurătoare; 

• Structura perceptiv-motrică de 

bază; 

• Gesturile manuale fundamentale și 

coordonarea motrică; 

 

➢ Descoperirea unor proprietăți/ însușiri ale obiectelor din mediul familiar; 

 

 

➢ Sortarea, gruparea unor obiecte , imagini după criterii date; 

 

 

➢ Realizarea operațiilor simple asociate ( rupere,tăiere, lipire); 

➢ Separarea diferitelor materiale după criterii date. 

 

   

Stimulare cognitivă 

• Comportament cognitiv la nivel 

perceptiv motric; 

 

➢ Înțelegrerea cuvintelor și mesajului oral, a comenzilolr scurte. 

➢ Relatarea ideii principale dintr-o povestire ( cu si fara suport concret). 
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• Comportament cognitiv la nivelul 

capacitățiilor psiho-individuale/ 

proceselor psihice; 

• Deprinderi de autonomie 

personală și de conduită 

independentă. 

➢ Enumerarea insusirilor unui obiect/ imagini/persoane. Descrierea. 

➢ Identificarea similitudinilor între obiecte/ imagini. 

➢ Clasificarea imaginilor, obiectelor dupa criteriu dat. 

➢ Realizarea de relatii numerice intre obiecte, ființe. 

➢ Realizarea sarcinilor de lucru corespunzătoare, fara suport . 

➢ Recunasterea obiectelor scolare. 

 

Ludoterapie  

• Explorarea senzorială 

• Psihomotricitatea  

• Jocuri pentru dezvoltarea 

proceselor psihice de bază 

• Jocuri pentru valorificarea 

structurilor psiho-individuale în 

conduite independente. 

 

 

➢ Descoperirea asemănărilor și diferențelor în imagini simple; 

➢ Clasificarea obiectelor/imaginilor după criterii cerute; 

➢ Identificarea corespondențelor; 

➢ Formarea unor abilități manuale realizand trasee marcate; 

➢ Realizarea reprezentărilor vizuale,auditive,tactile și kinestezice; 

➢ Reconstituirea unor imagini, obiecte, colaje, incastre; 

 

 

   

Socializare 

• Persoana ; 

• Raporturile noastre cu lucrurile și 

ființele; 

 

➢ Identificarea persoanei și a grupului de apartenență; 

➢ Cultivarea unui comportament pozitiv, civilizat în relația cu ceilalți 

   

TTL ➢ Formarea şi dezvoltarea capacităţii de orientare şi mobilitate 

➢ Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea 

de semnificaţii corespunzătoare 

➢ Formarea abilităţii de vorbire reflectată şi independentă 

➢ Corectarea dificultăților de pronunție 

   

Psihodiagnoză ➢ Dezvoltare socio-emoţională 

➢ Autocunoaştere 

➢ Dezvoltarea capacității atenționale 

➢ Exerciții de dezvoltare a memoriei 

➢ Dezvoltarea capacitătii de autocontrol emotional si 

comportamental 

➢ Formarea si dezvoltarea unui comportament asertive 
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Kinetoterapie ➢ Dezvoltarea echilibrului și a coordonării mișcărilor 

➢ Dezvoltarea deprinderii de rostogolire 
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PLAN DE INTERVENŢIE  PERSONALIZAT REMEDIAL DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEV 

CU DEFICIENȚĂ SENZORIALĂ/AUZ 

 
                                                                                          Prof. înv. primar, Rotariu Voichița 

                    Școala Gimnazială  „ Mihai Eminescu”-Rădăuți 

 

Numele şi prenumele beneficiarului:T.A 

Data și locul nașterii: X.X.2006, Rădăuți 

Domiciliul: județ Suceava 

Clasa:  a III-a  

Tipul de deficienţă: : senzorială/auz 

Gradul de deficienţă: sever 

Document doveditor: Certificat de orientare școlară și profesională nr.346 din data 10.06.2016  

Echipa care a întocmit PIP: 

o profesor înv. primar: Rotariu Voichița 

o profesor consilier şcolar: Popa Narcisa  

Rezultatele evaluãrii complexe: 

Diagnostic: deficiență senzorială 

Domeniul cognitiv: 

    Extrage  informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil. Deduce sensul unor 

cuvinte prin raportare la mesajele scrise  în contexte de comunicare familiare. Manifestă curiozitate 

faţă de diverse tipuri de mesaje  scrise, în contexte familiare. Descrie obiecte/  fiinţe din universul 

apropiat pe baza unui plan simplu.  Povestește  întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din 

partea profesorului. Manifestă disponibilitate pentru transmiterea în scris a unor idei.  Formulează 

păreri despre  povestiri/personajele acestora.  Redactează  texte funcţionale simple care conţin limbaj 

vizual şi verbal. Identifică soluții pentru rezolvarea sarcinilor de lucru în scris.  Are o cultură generală 

bogată. Scrie caligrafic, fără greșeli de ortografie.  

Domeniul comunicare şi limbaj: 

Eleva are un vocabular  bogat, se exprimă corect, fără greşeli gramaticale. Citeşte cu ușurință, 

expresiv Construiește enunțuri, își exprimă propria părere în legătură cu diferite fapte, evenimente. 

Comunică cu cei din jurul său. Întâmpină dificultăți în receptarea mesajelor orale., dar urmărește cu 

atenție mesajul care este repetat rar, clar , de mai multe ori , mesaj redat și non verbal, prin mimica și 

expresivitatea manifestărilor cadrului didactic, astfel încât ea  reușește să se adapteze, să rezolve 

cerințele și sarcinile de lucru. 

Domeniul psihomotor: 

Nu sunt probleme în domeniul psihomotor.  

Domeniul socio-afectiv şi autonomie personală: 

  Eleva a manifestat dorință și capacitate de adaptare  la mediul şcolar. Deși la început manifesta 

stângăcie, treptat și-a înlăturat teama și socializează cu colegii. 

Competenţe generale vizate pentru anul şcolar 2016-2017: 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Obiective operaționale:  
1.1 Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau  literar accesibil ; 

 1.2   Să deducă  sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare 

familiare ; 
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1.3.  Să sesizeze  regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate ; 

 1.4.  Să manifeste curiozitate faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare ; 

1.5. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului 

audiat;  

2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului;  

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia ; 

4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal ; 

4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite ; 

 

Obiective 

operaţionale 

Metode şi procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Evaluare Progresul 

scontat 

1.1  

Să extragă  

informaţii de detaliu 

dintr-un text 

informativ sau literar 

accesibil  

 

 

 

 

1.2 Să deducă  

sensului unui cuvânt 

prin raportare la 

mesajul audiat în 

contexte de 

comunicare 

familiare ; 

 

 

 

1.3.  Să sesizeze  

regularităţi ale limbii 

prin raportare la 

mesaje audiate  

 

 

 

1.4.  Să manifeste 

curiozitate faţă de 

diverse tipuri de 

mesaje în contexte 

familiare 

experimente  pe 

teme date; 

1.5. Manifestarea 

unei atitudini 

deschise faţă de 

comunicare în 

condiţiile 

 Exerciţii variate de 

lectură și observații libere 

și dirijate  pe baza 

prezentării unor texte pe 

manual,, fișe, PPT; 

Exerciţii de completare a 

unor 

tabele/scheme/organizatori 

grafici cu informații din 

textele prezentate; 

 

Exerciții de lectură; 

Exerciții de identificare a 

cuvintelor necunoscute; 

Exerciții de  

explicare a sensului 

cuvântului prin mijloace 

verbale şi nonverbale 

pornind de la contextul 

mesajului ; 

 

 

 Exerciții de observare a 

unor mărci specifice 

(număr/ gen) 

 

 

- realizarea unor desene/ 

benzi desenate/ scheme 

pentru a ilustra ceea ce a 

înţeles din texte 

informative sau  literare 

simple  

- vizionarea de emisiuni 

pentru copii,filme, 

povestiri 

 

 

 

Planşe, manual, 

fișe de lectură,  

videoproiector 

-materiale PPT 

fișe de lucru 

 

 

 

 

 

 manual, fișe de 

lucru , 

videoproiector 

materiale PPT 

 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

Fișe de 

evaluare 

 

 

 

 

Videoproiector, 

CD-uri 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

 

Observare 

sistematică. 

 

Evaluarea va 

fi 

preponderent 

scrisă, iar 

evaluarea 

orală se va 

efectua  prin 

formularea 

unor cerințe 

simple care 

vor fi 

prezentate 

rar, rostind 

fiecare 

cuvânt sau 

expresie de 

mai multe 

ori,folosind 

mimica 

adecvată, 

pentru a fi 

receptată de 

elevă. 

 

Observare 

sistematică. 

Probe scrise 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

Dezvoltarea 

capacității 

de a recepta 

mesaje 

transmise 

oral 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

abilităților 

de a purta 

un discurs 

scurt pe o 

temă dată, 

folosind 

sensurile 

cuvintelor 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacității 

de a trece 

de la 

concret la 

abstract prin 

identificarea 

nr și genului 

unor 

cuvinte 

date. 

Dezvoltarea 

abilităților 

de a reda 

prin desen 
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neînţelegerii 

mesajului audiat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Povestirea unei 

întâmplări cunoscute 

pe baza unui suport 

adecvat din partea 

profesorului;  

 

 

3.3. Formularea unei 

păreri despre o 

povestire/personajele 

acesteia ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Redactarea unor 

texte funcţionale 

simple care conţin 

limbaj vizual şi 

verbal  

 

 

Exerciții de solicitare a 

repetării unui mesaj ; 

Exerciții de solicitare a 

unei explicaţii ; 

Exerciţii pentru depăşirea 

fricii de eşec: exerciţii de 

reascultare a mesajului; 

folosirea unor coduri 

nonverbale pentru a 

semnala 

neînțelegerea/înțelegerea 

mesajului 

 
 
 
-Exerciții de relatare după 

întrebări scrise pe jetoane, 

planșe(Cine? Ce? Unde? 

Când? Cum? De ce? Cu 

cine? Cu ce?)  

 

 

- Exerciţii de exprimare 

personală pe baza 

elementelor din text  

- Exerciții de exprimare a 

acordului/ dezacordului 

faţă de acţiunile, 

atitudinile unor personaje 

din  textele citite, din 

filmele de desene animate  

sau din alte filme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
realizarea unui afiş pentru 

promovarea unei serbări/ a 

unui concurs/ a unui 

proiect/ a unei tombole  

- elaborarea unui fluturaş 

pentru comunicarea 

rezultatelor unui proiect  

Videoproiector 

CD-uri 

Jetoane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

Videoproiector 

CD-uri 

Jetoane 

 

 

 

Imagini , fișe 

de lucru, 

videoproiector, 

CD-uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe model, 

imagini 

Fișe, creioane 

colorate, 

carioci,foarfecă, 

Evaluarea 

și 

stimularea 

continuă 

prin 

aprecieri 

verbale şi 

sublinierea 

progresului 

realizat în 

rezolvarea 

fiecărei 

sarcini, 

precum și 

prin 

aprecierea şi 

încurajarea 

colaborării 

cu membrii 

grupului;   

   

Observare 

sistematică 

 

 

 

Evaluarea va 

fi 

preponderent 

scrisă, iar 

evaluarea 

orală se va 

efectua  prin 

formularea 

unor cerințe 

simple care 

vor fi 

prezentate 

rar, rostind 

fiecare 

cuvânt sau 

expresie de 

mai multe 

ori,folosind 

mimica 

adecvată 

pentru a fi 

receptată de 

elevă. 

 

/schemă 

mesajul 

unui text 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

abilităților 

de 

comunicare 

în condițiile 

neînțelegerii 

mesajului 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacității 

de 

comunicare 

pe baza 

unor 

suporturi 

vizuale date 

 

Dezvoltarea 

capacității 

de a 

formula o 

părere 

proprie 

despre 

povestiri 

sau 

personaje 
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4.4. Povestirea pe 

scurt a unei 

întâmplări 

imaginate/ trăite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Exerciții de alegere a unor 

subiecte atractive şi 

construirea unei „burse a 

poveştilor”  

- Exerciții  de scriere 

creativă  

- proiect individual/ grup: 

„Cartea mea” (realizarea 

unei cărţi şi expunerea 

acesteia/prezentarea 

acesteia)  

 

-  Exerciții de scriere de 

paragrafe   în care se 

folosesc conectori de 

tipul: mai întâi, apoi, în 

cele din urmă  

 

 

 

 

lipici 

 

 

 

 

  

Videoproiector 

Fișe de lucru 

creioane 

colorate, 

carioci,foarfecă, 

lipici,agrafe 

 

 

 

 

 

Evaluare 

scrisă 

evaluarea 

activității 

practice 

 

 

 

 

 

Evaluare 

scrisă 

Evaluarea 

activității 

practice 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

finală va 

viza 

atingerea 

criteriilor de 

progres 

atinse 

Dezvoltarea 

capacității  

de a redacta 

un text 

funcțional 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacității 

de a 

prezenta în 

scris 

întâmplări 

imaginate 

sau trăite 

 

Dezvoltarea 

abilităților 

de a 

transmite 

prin imagini 

întâmplări 

imaginate 

sau trăite 

 

 

 Recomandări:  

-    se recomandă colaborare cu profesorii clasei și părinţii;  

• se constată că reluarea, repetarea  unor sarcini de învăţare rar și  clar folosind mimica și 

expresivitatea sunt de un real folos în dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă;  

• se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum 

şi reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.  

AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

PROGRAM  DE  

PREGĂTIRE 

REMEDIALĂ 

                      Ziua şi data OBSERVAŢII 

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

Loc de defășurare: 

sala de clasă 

 7 - 8      
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Program de intervenţie personalizat 

 

 Profesor Vașniuc Alina 

             C.S.E.i “Constantin   Pufan “ Timișoara  

 
 

 

Structura programului 

I. INFORMAŢII DE BAZĂ 

II. FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ 

III. PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZATĂ 

1. Motivul alcătuirii programului: 

2. Disciplinele de învăţământ pe care se va lucra/arii de intervenţie 

a. competenţe 

b. dificultăţi 

c. obiective 

3. Orarul de lucru şi membrii echipei de intervenţie: 

 

IV. MONITORIZAREA 

NR. 

CRT 

OBIECTIVELE 

INTERVENŢIEI 

METODE ACTIVITĂŢI MIJLOACE EVALUARE OBSERVAŢII 

 

PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

I. INFORMAŢII DE BAZĂ 

Nume: D.R.I 

            Data naşterii: X.X.09 

      Diagnostic medical: Tulburări pervazive de dezvoltare 

            

          Dificultăți: -întarziere în achiziția limbajului verbal 

                            -dificultăți de adaptare și relaționare  

                            -stereotipii motorii 

                            -dificultăți de integrare senzorială 

                            -hipersensibilitate auditivă 

                                             

Şcoala: C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN,Timisoara  

            Clasa:a IV a 

Motive de referinţă: 

- dreptul fiecărui copil, în contextul reformei, la procesul instructiv-educativ prin respectarea 

structurilor şi particularităţilor bio-psiho-pedagogice; se ţine seama de   principiile de maximă 

generalitate cuprinse în Rezoluţia O.N.U. nr. 48/96 din 1993: 

               - principiul drepturilor egale (accesul la educaţie şi la alte servicii comunitare); 

               - principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei; 
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              - principiul asigurării serviciilor de sprijin (resurse umane, instituţionale, 

materiale, financiare, servicii guvernamentale); 

              - principiul intervenţiei timpurii; 

              - principiul cooperării şi parteneriatului (colaborare permanentă între cei 

implicaţi). 

 

II. FIŞA  PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

1. PERCEPŢIA  

Percepţia vizuală – discriminează perceptiv obiecte după criteriile-formă,mărime,culoare 

Percepţia auditivă 

-hipersensibilitate auditivă, reacții de stres la unele sunete 

-auz fonematic slab dezvoltat 

Percepția tactilă- Elevul exploreaza obiectele noi in mod adaptat varstei, in general prin 

atingere si privire. 

2. REPREZENTAREA 

-asociază obiect-imagine 

-mazgălește cu creionul ,nu poate reda grafic imagini  

-nu se angajează în joc imaginativ folosind obiecte pentru a reprezenta alte obiecte sau 

activități 

 

3. ATENŢIA 

-deficit atențional ,nu are stabilitate în activitate 

-atenția auditivă concentrată  pt a percepe stimulii auditivi 

 Poate fi necesara reproducerea unui sunet pentru a atrage atentia copilului. Elevul poate fi 

distras de sunete exterioare. 

 

4. GÂNDIREA 

-nivel preoperational 

-cunoaște funcția obiectelor 

-dificultăți de analiză și sinteză 

-rigiditatea proceselor gândirii,dificultăți accentuate de generalizare 

5. MEMORIE – recunoaște persoane familiare 

                            -anticipează rutine 

                           -recunoaște obiecte,jucării 

                                                                     

6. LIMBAJUL-întarziere în achiziția limbajului 

           -înțelege comenzi verbale 

             -înțelege cuvinte care se referă la obiecte familiare 

-are un vocabular 20 cuvinte care sunt folosite spontan și corespunzător 

-imită cuvinte 

-asociază imagine- cuvănt -20 cuvinte inteligibile 
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7. IMAGINAŢIA 

-reproduce cu dificultate acțiuni  

                                                                          

8. MOTIVAŢIA 

-explorează activ mediul 

9. AFECTIVITATEA 

-instabilitate emoțională 

10. VOINŢA 

 Capacitate redusă de autoreglare a comportamentului 

11. TEMPERAMENTUL 

-acționează permanent asupra mediului.agitație psihomotorie 

-dificultăți de relaționare  

 

12. CARACTERUL 

-dificultăți de adaptare la persone noi, medii noi 

13. APTITUDINI - nu prezintă aptitudini speciale într-un domeniu anume 

14. CREATIVITATEA – rigiditate cognitivă 

PROFIL PSIHOLOGIC 

- întarziere în achiziția limbajului verbal 

            -dificultăți de adaptare și relaționare  

            -stereotipii motorii 

 -dificultăți de integrare senzorială-hipersensibilitate auditivă 

 

RECOMANDĂRI 

Program de intervenţie personalizat –stimulare polisenzorială, stimulare cognitivă generală, 

stimularea comunicarii 

 

REVIZUIREA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 La sfârșitul semestrului I după evaluarea intermediară vor fi redefinite obiectivele planului de 

intervenție personalizat, în cazul în care le-a asimilat se poate trece la noi obiective și conținuturi 

III. PROGRAMUL DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Motivul alcătuirii programului: 

 

Disciplinele de învăţământ pe care se va lucra/arii de intervenţie 

1.comportamental 

2.citire-scriere-comunicare  

3.Matematica  

Terapii specifice: 

1. stimularea comunicării verbale 

2. stimulare polisenzorială 
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Orarul de lucru şi membrii echipei de intervenţie: 

 

   8-11:   - prof. Vașniuc Alina 

   11-15: - prof. P. I 

                - prof. psihopedagog: J.G 

 

•Comportamental  

Competenţe: 

-autonomie personală prezentă 

-înțelege mesajul verbal transmis 

-execută comenzi simple 

 

Dificultăţi: 

• deficit atenţional 

• se instalează repede oboseala/frustrarea/plictiseala  

• nu se concentreaza la activități,este distras de orice stimul 

• nu sta in banca mai mult de 20 de minute  

• carențe comportamentale și lipsa unor repere morale 

• are nevoie permanenta de supraveghere in activitățile desfasurate 

• are nevoie permanentă de  susţinere si atenţie din partea profesorului  

• prezenta unor comportamente de evadare din sarcini 

• prezenta unor comportamente de frustrare/extaz ( da din cap ,bate din palme,sare) 

 

Obiective propuse: 

 insusirea si respectarea regulilor clasei 

 insusirea si respectarea programului ,diferenta dintre ora/pauza 

 respectarea unor rutine zilnice 

 implicarea in activități pe o perioada mai lunga de timp  

 formarea deprinderii de a sta la masa in timpul orei ,indiferent daca lucreaza sau se joaca. 

 Eliminarea unor comportamente de evadare din sarcina 

 eliminarea unor gesturi repetitive de frustrare/bucurie  

 

 

•Citire-scriere-comunicare  

Competenţe 

-discriminează perceptiv forme, culori , mărimi 

-intelege mesaje verbale  

-executa comenzi simple 

-imită acțiuni cu obiecte 
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-anticipează rutine 

 -recunoaște persoane , obiecte ,activități 

-asociază obiect –imagine 

-asociază imagine- cuvânt 

 

Dificultăţi  

      -volumul sărac al vocabularului  

      -întarziere în achiziția limbajului verbal 

       -dificultăți de adaptare și relaționare  

       

Obiective: 

− Formarea competențelor de comunicare 

− imbogatirea vocabularului  

− formarea competentelor de scriere/desen 

 Matematica 

Competenţe 

   

 discriminează perceptiv culori( unele )  

 discriminează perceptiv marimi, forme 

 recunoaste numerele naturale in concentrul 0-10 

Dificultati: 

- nu grupeaza dupa anumite criterii 

- nu recunoaste/identifica forme geometrice  

- nu reda grafic forme geometrice  

- nu scrie numerele naturale 

- nu asociaza cantitate -numar  

Obiective : 

-formarea competetelor de scris/desen 

-formarea competentelor de grupare dupa anumite criterii  

-formarea abilitatii e asociere cantitate-numar  

 

TERAPII SPECIFICE  

    Competenţe 

-discriminează perceptiv forme, culori , mărimi 

-intelege mesaje verbale  

-executa comenzi simple 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3693 
 

-imită acțiuni cu obiecte 

-anticipează rutine 

 -recunoaște persoane , obiecte ,activități 

-asociază obiect –imagine 

-asociază imagine- cuvânt 

 

Dificultăţi  

      1.întârzieri în achiziţiile şcolare 

      2.întarziere în achiziția limbajului verbal 

       3.dificultăți de adaptare și relaționare  

       4.dificultăți de integrare senzorială 

 

Prioritatile în interventia terapeutică  

1. stimularea comunicării  

2. stimulare polisenzorială 

 

Obiective: 

1. Formarea competențelor de comunicare 

2. Formarea şi dezvoltarea abilităţii de percepere și integrare a stimulilor 

 3. Conştientizarea părţilor corpului 

 4.  Formarea unor comportamente de rutină în relaţionarea cu persoanele 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZATĂ         

Prof. Amariței Octavia    

Colegiul Tehnic Ion Holban, Iași   

  

Numele şi prenumele beneficiarului :                                 (clasa a IV-a A) 

Data şi locul naşterii:  

Domiciliul: Localitatea Iași 

Scoala-institutia: Colegiul Tehnic ION HOLBAN, Iași 

Întoctit de: PROF. AMARIȚEI OCTAVIA  

 

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVA  (rezultatele evaluării complexe): 

 

      Domeniul cognitiv:  Gindire de tip intuitiv concret, capacitate slabă de concentrare a atentiei, 

memorie mecanică; 

                                         Dificultati in recunosterea  și scrierea literelor; 

                                         Dificultăți în recunosterea  și scrierea grupurilor de litere ge,ghi,ce,chi; 

                                         Capacitate slaba de concentrare a atentiei ,memorie mecanica si de scurta 

durata 

                                         Dificultati de calcul matematic 

 

Comunicare si limbaj:   Dificultati in pronuntia si intelegerea cuvintelor,    limbaj caracterizat prin 

insuficienta dezvoltare ,    vocabular sarac       

                                         format din cuvinte uzuale;    dislalie polimorfă 

 

    Domeniul motor       Coordonare si motricitate fina scazuta, 

                                       Coordonare oculomotorie scăzută; 

    Domeniul social –afectiv: Dificultati de relationare si adaptare sociala; 

                                            Dificultăți de adaptare la mediul școlar; 

                                            Absenteism repetat; 

                                            Instabilitate emotionala si afectiva;  

 

           Priorități pentru următorul semestru: 

      - Stimularea interesului pentru mediul școlar,familial,social; 
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      - Deprinderea autocontrolului emoțional și comportamental; 

      - Participarea la situații de comunicare și relaționare socială;   

       - Să scrie corect, lizibil, respectănd spatiul dintre cuvinte  

      - Să citească în ritm propriu silabe,cuvinte; 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE: 

Obiective Continuturi Metode si 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

interventi

e 

Criterii 

minimale 

de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrument

e de 

evaluare 

• Dezvoltarea 

capacității 

de receptare 

a mesajului 

scris 

- Trasarea 

elementelor grafice 

și a contururilor 

literelor, folosind 

resurse variate 

- exerciții de 

dialog 

profesor-elev 

 

- exersarea 

poziției 

corecte la 

scris 

 

- utilizarea 

corectă a 

instrumentelo

r de 

trasare/scris 

- exerciții de 

scriere a 

elementelor 

grafice 

- exerciții de 

scriere a 

literelor de 

mână 

- exerciții de 

localizare a 

sunetelor 

- caiet, fișe de 

lucru, planșe cu 

imagini din 

povești, 

lectura/povestire

a expresivă 

- jocul, 

exercițiul 

 

 

- instrumente de 

scris 

 

 

 

- Caiet, fișe de 

lucru, explicația, 

exercițiul, 

munca 

independentă 

S1 

 

 

S2 

 

 

S3 

 

 

 

S4 

- Dorința de 

comunicare 

din partea 

elevei 

- să respecte 

poziția 

corectă de 

scris 

- să scrie 

corect 

elemente 

grafice 

- să-și 

exprime 

dorința de a 

lucra 

independent 

- să-și 

formeze 

deprinderea 

de scriere 

corectă a 

literelor 

- fișe de 

evaluare 

 

- observația 

spontană 

 

- probe 

scrise 

 

- desparte în 

silabe 

- identifică 

poziția unui 

sunet dat 

• Dezvoltarea 

capacității 

de 

exprimare 

orală 

- Identificarea 

sunetului 

inițial/final dintr-un 

cuvânt, a silabelor și 

cuvintelor din 

propoziții rostite 

clar și rar – 

- exerciții de 

localizare a 

sunetelor  

- ascultarea 

unor 

fragmente 

scurte dintr-

un text 

Lectură – 

Text suport: 

Câinele și 

cățelul, de 

- planșe cu 

imagini din 

povești, 

lectura/povestire

a expresivă 

- jocul, 

exercițiul 

- fișe de lucru, 

explicația, 

exercițiul, 

munca 

independentă 

S5 

 

 

S6 

- Dorința de 

comunicare 

din partea 

elevei 

- să 

povestească

, respectând 

succesiunea 

logică 

Evaluări 

curente 

formative 
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indicarea sunetelor 

și silabelor 

Grigore 

Alexandresc

u 

 

• Exprimarea 

interesului 

pentru 

receptarea 

de mesaje 

orale, în 

contexte de 

comunicare 

cunoscute 

- exerciții de 

scriere a 

literei p 

- exerciții de 

diferențiere a 

literelor p și b 

 

- exerciții de 

selectare a 

unor s ilabe 

 

 - exerciții 

calugrafice 

de scriere a 

unor cuvinte 

formate din 3 

litere  

- exerciții de 

recunoaștere 

a grupurilor 

de sunete 

- recitarea 

unor poezii 

(Scrisoarea a 

III-a, de 

Mihai 

Eminescu) 

- recapitulare 

pentru 

lucrarea 

scrisă 

 

 

 

- ascultarea 

unor povești 

 

- exerciții de 

recapitulare a 

sunetelor și 

literelor 

învățate 

 

 

- exerciții de 

recapitulare 

- fișe de lucru, 

explicația, 

exercițiul, 

munca 

independentă 

 

- Taleta 

- Jocul de rol 

 

- demonstrația, 

exercițiul 

 

 

- fișe de lucru 

- jocul de rol 

- imagini cu 

deverse obiecte 

- caiet, fișe de 

lucru 

- demonstrația, 

explicația 

- audiție 

muzicală 

- ghicitori, 

planșe 

 

 

 

- demonstrația, 

explicația 

 

- caiet, fișe de 

lucru, planșe cu 

imagini din 

povești, 

lectura/povestire

a expresivă 

- jocul, 

exercițiul 

- lectura 

- fișe de lucru 

- volume de 

poezii 

- ghicitori, 

planșe 

S7 

 

 

 

S8 

 

 

S9 

 

 

S10 

 

S11 

 

 

S12 

 

 

 

 

S13 

 

S14 

 

S15 

S16 

 

S17 

- să 

diferențieze 

sunetele p și 

b 

 

 

- să citească 

silabe,  în 

ritm propriu 

- să scrie 

cuvinte din 

3 litere 

 

- să 

distingă, 

după auz, 

unetele și 

grupurile de 

sunete 

- să recite 

versuri 

- să se 

implice în 

rezolvarea 

subiectelor 

lucrării 

scrise 

 

- să 

identifice 

personajele 

- să scrie 

cuvinte 

scurte 

 

-să 

povestească 

ceea ce a 

ascultt 

 

 

 

Fișe de 

evaluare 

 

 

 

Probe orale 

 

 

Probe orale 

 

 

Fișe de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probe orale 

 

Povestește 

 

 

Recită 

 

Desparte în 

silabe 
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• Manipulare

a obiectelor 

și 

ordonarea 

după 

anumite 

criterii: 

- să scrie, să citescă 

numerele naturale 

de la 0 la 20 

- să compare două 

numere cu diferență 

de o unitate 

- să completeze un 

șir de numere 

- exerciții de 

numărare cu 

obiecte de la 

0 la 20 

 

 

 

 

 

 

- exerciții de 

citire și de 

scriere a 

numerelor 

naturale de la 

0 la 20 

 

 

Fișe de lucru 

Mulțimi de 

obiecte 

 

Tablă magnetică 

 

 

S3-S17 

- asociază 

mulțimi 

(alcătuite 

din obiecte 

identice, 

ușor de 

numărat), 

cu 

număratul 

lor 

(cardinalul 

mulțimii) 

- numără 

corect 

crescător și 

descrescător

, din 1 în 1 

și în 

concentrul 

0-100 

 

 

Probe scrise 

 

 

Fișe de 

lucru 

individuale 

 

Probe orale 

• Deprinderi 

de calcul 

matematic în 

concentrul 

0-20: 

- să efectueze 

operații de adunare, 

scădere, înmulțire, 

împărțire în 

concentrul 0- 

- compararea 

și ordonarea 

numerelor de 

la 0 la 20 

 

 

- exerciții de 

calcul 

matematic în 

concentrul 0-

100 

Exercițiul 

Jocul matematic 

Demonstrația 

Explicația 

Exemplificarea 

 

 

S3-S17 

- efectuează 

operații de 

calcul 

matematic 

Probe orale 

 

 

Fișe de 

evaluare 

 

 

 

Evaluarea periodică: 

• Obiective realizate: 

• Dificultăți întâmpinate 

− Dificultăți psihomotrice 

− Dificultăți în menținerea și concentrarea atenției 

− Dificultăți în realizarea scrierii 

• Metode cu impact ridicat: pozitive: Jocul, povestirea, descrierea, demonstrația 

                                              negative: probele de muncă individuale, lucrările scrise, 

lucrări de calcul mental 
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Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică: în funcţie de rezultatele 

evaluărilor periodice 

Recomandări particulare:  

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:Parintii colaboreaza cu profesorul și sprijină 

procesul educativ 

Priorități pentru perioada: Semestrul II 

        

Obiective Continuturi Metode si 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

interventi

e 

Criterii 

minimale 

de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrument

e de 

evaluare 

• Dezvoltarea 

capacității 

de receptare 

a mesajului 

scris 

- Trasarea 

elementelor grafice 

și a contururilor 

literelor, folosind 

resurse variate 

- exerciții de 

dialog 

profesor-elev 

 

- exersarea 

poziției 

corecte la 

scris 

 

- utilizarea 

corectă a 

instrumentelo

r de 

trasare/scris 

- exerciții de 

scriere a 

elementelor 

grafice 

- exerciții de 

scriere a 

literelor de 

mână 

- exerciții de 

localizare a 

sunetelor 

- caiet, fișe de 

lucru, planșe cu 

imagini din 

povești, 

lectura/povestire

a expresivă 

- jocul, 

exercițiul 

 

 

- instrumente de 

scris 

 

 

 

- Caiet, fișe de 

lucru, explicația, 

exercițiul, 

munca 

independentă 

S18 

 

 

S19 

 

 

S20 

 

 

 

S21 

- Dorința de 

comunicare 

din partea 

elevei 

- să respecte 

poziția 

corectă de 

scris 

- să scrie 

corect 

elemente 

grafice 

- să-și 

exprime 

dorința de a 

lucra 

independent 

- să-și 

formeze 

deprinderea 

de scriere 

corectă a 

literelor 

- fișe de 

evaluare 

 

- observația 

spontană 

 

- probe 

scrise 

 

- desparte în 

silabe 

- identifică 

poziția unui 

sunet dat 

• Dezvoltarea 

capacității 

de 

exprimare 

orală 

- Identificarea 

sunetului 

inițial/final dintr-un 

cuvânt, a silabelor și 

- exerciții de 

localizare a 

sunetelor  

- ascultarea 

unor 

fragmente 

scurte dintr-

un text 

- planșe cu 

imagini din 

povești, 

lectura/povestire

a expresivă 

- jocul, 

exercițiul 

- fișe de lucru, 

explicația, 

S22 

 

 

S23 

- Dorința de 

comunicare 

din partea 

elevei 

- să 

povestească

, respectând 

succesiunea 

logică 

Evaluări 

curente 

formative 
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cuvintelor din 

propoziții rostite 

clar și rar – 

indicarea sunetelor 

și silabelor 

Lectură – 

Text suport: 

Câinele și 

cățelul, de 

Grigore 

Alexandresc

u 

 

exercițiul, 

munca 

independentă 

• Exprimarea 

interesului 

pentru 

receptarea 

de mesaje 

orale, în 

contexte de 

comunicare 

cunoscute 

- exerciții de 

scriere a 

literei p 

- exerciții de 

diferențiere a 

literelor p și b 

 

- exerciții de 

selectare a 

unor s ilabe 

 

 - exerciții 

calugrafice 

de scriere a 

unor cuvinte 

formate din 3 

litere  

- exerciții de 

recunoaștere 

a grupurilor 

de sunete 

- recitarea 

unor poezii 

(Scrisoarea a 

III-a, de 

Mihai 

Eminescu) 

- recapitulare 

pentru 

lucrarea 

scrisă 

 

 

 

- ascultarea 

unor povești 

 

- exerciții de 

recapitulare a 

sunetelor și 

literelor 

învățate 

- fișe de lucru, 

explicația, 

exercițiul, 

munca 

independentă 

 

- Taleta 

- Jocul de rol 

 

- demonstrația, 

exercițiul 

 

 

- fișe de lucru 

- jocul de rol 

- imagini cu 

deverse obiecte 

- caiet, fișe de 

lucru 

- demonstrația, 

explicația 

- audiție 

muzicală 

- ghicitori, 

planșe 

 

 

 

- demonstrația, 

explicația 

 

- caiet, fișe de 

lucru, planșe cu 

imagini din 

povești, 

lectura/povestire

a expresivă 

- jocul, 

exercițiul 

- lectura 

- fișe de lucru 

S24 

 

 

 

S25 

 

 

S26 

 

 

S27 

 

S28 

 

 

S29 

 

 

 

 

S30 

 

S31 

 

S32 

S33 

 

S34 

- să 

diferențieze 

sunetele p și 

b 

 

 

- să citească 

silabe,  în 

ritm propriu 

- să scrie 

cuvinte din 

3 litere 

 

- să 

distingă, 

după auz, 

unetele și 

grupurile de 

sunete 

- să recite 

versuri 

- să se 

implice în 

rezolvarea 

subiectelor 

lucrării 

scrise 

 

- să 

identifice 

personajele 

- să scrie 

cuvinte 

scurte 

 

-să 

povestească 

ceea ce a 

ascultt 

 

 

 

Fișe de 

evaluare 

 

 

 

Probe orale 

 

 

Probe orale 

 

 

Fișe de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probe orale 

 

Povestește 

 

 

Recită 

 

Desparte în 

silabe 
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- exerciții de 

recapitulare 

- volume de 

poezii 

- ghicitori, 

planșe 

• Manipulare

a obiectelor 

și 

ordonarea 

după 

anumite 

criterii: 

- să scrie, să citescă 

numerele naturale 

de la 0 la 20 

- să compare două 

numere cu diferență 

de o unitate 

- să completeze un 

șir de numere 

- exerciții de 

numărare cu 

obiecte de la 

0 la 20 

 

 

 

 

 

 

- exerciții de 

citire și de 

scriere a 

numerelor 

naturale de la 

0 la 20 

 

 

Fișe de lucru 

Mulțimi de 

obiecte 

 

Tablă magnetică 

 

 

S18-S34 

- asociază 

mulțimi 

(alcătuite 

din obiecte 

identice, 

ușor de 

numărat), 

cu 

număratul 

lor 

(cardinalul 

mulțimii) 

- numără 

corect 

crescător și 

descrescător

, din 1 în 1 

și în 

concentrul 

0-100 

 

 

Probe scrise 

 

 

Fișe de 

lucru 

individuale 

 

Probe orale 

• Deprinderi 

de calcul 

matematic în 

concentrul 

0-20: 

- să efectueze 

operații de adunare, 

scădere, înmulțire, 

împărțire în 

concentrul 0- 

- compararea 

și ordonarea 

numerelor de 

la 0 la 20 

 

 

- exerciții de 

calcul 

matematic în 

concentrul 0-

100 

Exercițiul 

Jocul matematic 

Demonstrația 

Explicația 

Exemplificarea 

 

 

S18-S34 

- efectuează 

operații de 

calcul 

matematic 

Probe orale 

 

 

Fișe de 

evaluare 
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PLAN PERSONALIZAT DE INTERVENȚIE LOGOPEDICĂ 

 
Simeanu Petra 

Profesor învățământ preșcolar 

Grădinița cu P.N.Nr.2 Oțelu-Roșu 

 

 
Prescolar: B.M. -  Grupa Nivel I  (3 – 5 ani)    

Perioada de interventie:1.10.2019 - 20.12.2019    

Diagnostic: Rotacism 

 

ETAPA 

TERAPEUTICA 
OBIECTIVE METODE TEHNICI DE TERAPIE RECUPERATORIE 

Etapa pregatitoare 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa terapiei 

generale 

 

Cunoasterea subiectului. 

Stabilirea diagnosticului. 

Familiarizarea cu logopedul si 

cu mediul. Constientizarea 

deficientei si formarea 

increderii in posibilitatea de 

corectare. 

 

Educarea respiratiei verbale si 

nonverbale. 

 

Testare  

psihopedagogica 

Joc didactic 

Conversatia 

 

 

 

 

Demonstratia 

Exercitiul 

 

1.Diagnosticare 

2.Anamneza 

3.Jocuri cu caracter adaptativ la mediul de corectare (într-o ambianta 

placuta, jocuri pentru testarea cu planse a vorbirii, jucarii, alfabetul ilustrat, 

etc.); jocuri la alegere pentru a observa cum actioneaza copilul fara indicatii 

(din proprie initiativa); antrenarea în jocuri de perspicacitate 

 

4.Exercitii pentru obtinerea unei respiratii lungi, fara efort, pentru educarea 

echilibrului intre expiratie si inspiratie, exercitii pentru expiratie (ex. de 

suflat); exercitii pentru inspiratie (ex. mirosim florile);  exercitii pentru 

învatarea inspiratiei diferentiale (alternarea inspiratiei pe cele doua nari); 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3702 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea mobilitatii 

fonoarticulatoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrenarea auzului fonematic. 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstratia 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

Jocul didactic 

Imitatia 

 

exercitii de respiratie cu suport concret (folosind instrumente muzicale); 

exercitii de respiratie în fata oglinzii, prelungind treptat expiratia; exercitii 

libere în stare de repaos; exercitii libere de respiratie în mers. 

 

5.Exercitii pentru antrenarea mobilitatii faciale: umflarea alternativa a 

obrajilor, imitarea râsului si a surâsului, fete triste, mirate, incruntate; 

antrenarea motricitatii labiale: vibrarea buzelor, intinderea si/sau rotunjirea 

lor; antrenarea miscarilor mandibulare: ridicarea si coborârea ritmica a 

mandibulei; miscari spre dreapta si spre stânga a mandibulei; miscari înainte 

si înapoi ale mandibulei; imitarea rumegatului animalelor; antrenarea 

miscarilor velopalatine: imitarea tusei, a cascatului; miscari de deglutitie; 

antrenarea motricitatii linguale: scoaterea in forma de sagetica si/sau 

retragerea limbii din/in gura, miscarea limbii spre dreapta si stanga, limba 

in forma de lopata, cu gura intredeschisa, limba lopata intre dinti, limba 

lopata sprijinita de buza inferioara, limba lopata in zambet; se va 

alterna limba lopata cu limba sageata (intotdeauna ciclul demonstratie-

imitatie dupa model, are loc in fata oglinzii). 

 

6.Formarea capacitatii de diferentiere fonematica: imitarea sunetelor din 

natura în soapta, în ritm stacato si prelungit, dupa indicatii;  

7.Formarea perceptiei fonetice corecte - analiza auditiva a sunetului (la 

început; mijloc; sfârsit) 
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Etapa terapiei 

specifice 

 

 

  

 

Obtinerea si exersarea 

sunetului deficitar „r” 

 

 

 

 

 

Consolidarea sunetului  

deficitar „r” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demonstratie 

Exercitiu 

Imitatie la 

oglinda 

 

 

 

Analiza 

fonematica 

Comparatie 

sonora  

Joc didactic 

Exercitiu 

Sonor si grafic 

 

 

 

 

8.Analiza fonetica (de la propozitii, cuvânt, silaba): repetarea unor silabe sau 

sunete în scopul diferentierii consoanelor; separarea în propozitie a 

cuvântului cu sunet deficitar; analiza fonetica a cuvântului, apoi sinteza lui. 

 

9.Obtinerea izolata a sunetului prin onomatopee (ex. trrrr, brrrr, prrrr, 

brrrrum, brrrrum,  mor, mor, marrrr, marrrr), prin derivare din “t” sau “d” 

sau “h” sau “z” sau mecanic. Emiterea sunetului prin demonstratie si imitatie 

in fata oglinzii. 

10.Emiterea independenta: primele exercitii trebuie facute în soapta, cu un 

minim de efort articulator, apoi vocea va deveni din ce în ce mai puternica. 

 

11.Introducerea sunetului deficitar „r” in silabe directe: ra, re, ri, ro, ru; 

inverse: ar, er, ir, or, ur; structuri reversibile: ra/ar, re/er, ri/ir; logatomi: rar, 

rer, rir, ror, rur; intervocale: ara, ere, iri, oro, uru; structuri silabice 

consonantice (tra,tre, tri, tro, tru; pra, pre, pri, pro, pru; cra, cre, cri, cro, cru 

etc.). 

12.Introducerea sunetului afectat in cuvinte cu fonemul în pozitie initiala, 

mediana sau finala, cuvintele fiind monosilabice, bisilabice sau polisilabice; 

cuvinte în care fonemul se afla precedat sau urmat de o consoana; cuvinte în 

care fonemul se repeta de doua ori (durere, parere, tractor, privitor, sculptor, 

tricouri); cuvinte în care consoana afectata este intervocalica; cuvinte în care 

fonemul este precedat de o consoana si urmat de o vocala; structuri verbale 
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Diferentierea „r-l” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatizare 

 

 

 

Diferentiere 

motrico – 

kinestezica 

Joc didactic 

Exercitiu 

sonor 

Comparatii 

 

 

Compunere 

dupa imagini 

Conversatia 

Compuneri cu 

început dat 

reversibile: ras-sar; structuri verbale progresive (r – ra – ras – rasa, r – re – 

rest - resturi). 

 

13.Diferentierea la nivelul silabelor,  prin exercitii si comparatii, apoi 

diferentierea la nivelul cuvintelor - se folosesc cuvinte paronime (mal-mar, 

sul-sur, cale-care, lege-rege, zale-zare, milos-miros, lupte-rupte, Lica-Rica, 

clema-crema),  dar si cuvinte ce contin ambele foneme (fular, role, fulger, 

portocaliu, ramurele, pasarele, soparla, albastru, straluceste, tricolor), 

urmand exersarea sunetelor in propozitii (Rares a colorat lalele.; Lili rupe 

ramurelele.; Soarele rasare pe cerul albastru.; Pasarile calatoare pleaca in 

stoluri spre tarile calde.). 

 

14.Exersarea sunetului deficitar corectat în scurte povestiri, texte, 

memorizari si ghicitori; povestiri si repovestiri dupa imagini, planse; rostirea 

unor ghicitori, texte scurte în care cuvintele ce prezinta dificultati se repeta. 
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Plan de intervenție personalizat/PIP 

 
Profesor în învățământul preșcolar Boar Delia Ramona 

Grădinița cu program prelungit Căsuța poveștilor, Cluj-Napoca 

 

Numele și prenumele beneficiarului: V. C. 

Data și locul nașterii: mai 2010  

Domiciliul: Cluj-Napoca 

Instituția: Grădinița cu program prelungit ’’Căsuța poveștilor’’ 

Echipa de lucru: logoped, educatoarele grupei, consilierul școlar 

Diagnostic: Sindrom Down-Q90.Retart psihic moderat. Tulburări de echilibru și coordonare. 

Întârziere în achiziția limbajului expresiv și receptive. Dislalie polimorfă, întârziere în achiziții 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

C. s-a născut cu Trisomnia 21. Provine dintr-o familie în care ambii părinți sunt preocupați de 

educația lui. Cătălin a fost transferat în grădinița noastră în grupa mare. 

Informatii educaționale 

Comportament cognitiv: 

- copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzătoare vârstei și nu are 

capacitatea de a observa sistematic; 

- volumul limbajului este foarte sărac, se exprimă foarte greoi, are tulburări de pronunție; 

- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive; 

- atenția este slab dezvoltată. 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizică normală specifică diagnosticului; 

- nu cunoaște schema corporală; 

-întâmpină dificultăți la deplasare, mers greoi; 

-întâmpină dificultăți și la nivelul motricității fine; 

- întâmpină dificultăți în orientarea spațială; 

- are deprinderi de igienă personală și colectivă slab dezvoltate. 

Relații sociale: 

- este un copil atașat de mama, mai puțin de tata 

- are uneori crize de nesiguranță 

- este puțin sociabilă, nu colaborează cu colegii de clasă. 

Obiective pe termen lung: 

- ameliorarea pronunției și dezvoltarea exprimării orale; 
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- dezvoltarea operațiilor gândirii și a calității acesteia; 

- recuperarea lacunelor datorate deficienței de care suferă; 

- exersarea capacității de orientare spațială și temporală; 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

DOMEN

IUL 
OBIECTIVE CONȚINUTURI 

METODE 

ȘI 

MIJLOACE 

DE 

REALIZAR

E 

PERIOADA 

DE 

INTERVENȚI

E 

CRITERII MINIMALE DE 

APRECIERE A 

PROGRESULUI 

METODE ȘI 

INSTRUMENTE DE 

EVALUARE 

Cognitiv  O1- să constituie 

mulțimi după una sau 

două însușiri 

 

 

 

 

 

O2- să aprecieze 

global cantitatea și să 

aprecieze cantitatea 

prin punere în perechi  

 

 

 

 

Activități de formare de mulțimi 

după formă, mărime, culoare.  

’’Spune de ce sunt așezate în 

aceeași grupă?’’ 

’’Spune cum sunt și așează-mă la 

locul meu’’ 

’’Săculețul’’  

Activități de identificare a 

diferențelor între două grupe  

’’Unde crezi că sunt mai multe, 

mai puține?’’ 

’’Să fie tot atâtea’’ 

’’Fomează perechi’’ 

 

 

 

Jocuri 

didactice 

 

Exerciții cu 

material 

individual 

 

 

 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

  

Observația 

 

01.10.2017- 

01.11.2017 

 

 

 

 

 

 

01.11.2017- 

01.12.2017 

 

 

 

 

 

 

- formează mulțimi după 

formă, două mărimi (mare-

mic), trei culori  

 

 

 

 

- formează grupe de obiecte cu 

un element, respectiv două-trei 

elemente  

-sesizează diferența cantitativă 

dintre cele două grupe ( mai 

multe- mai puține) în 70% din 

cazuri 

 

-formează mulțimi de obiecte 

Evaluarea orală  

  

 

Aprecieri stimulative 

 

 

 

 

Evaluarea orală 

 

Fișe de lucru 

 

Caietul de observații 

 

Recompense 
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EVALUAREA PERIODICĂ 

DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE: Se înregistrează un progres semnificativ în formarea de mulțimi, de recunoaștere a trei culori. Apreciază global 

cantitatea, numără dar verbalizează foarte greu cele realizate. Recunoaște colegii și numele lor, precum și al educatoarelor, recunoaște câteva 

fructe, mijloacele de transport. 

METODE CU IMPACT RIDICAT: 

POZITIVE: jocurile didactice , exercițiile cu material individual, activitățile liber alese 

NEGATIVE: convorbirea, fișe de lucru 

 

 

O3 - să numere de la 

1-10 recunoscând 

grupele cu 1-10 

obiecte și cifrele 

corespunzătoare 

 

O4-  să raporteze  

numărul la cantitate și 

invers 

 

Activități de familiarizare cu 

numerele 1-5 – ’’Formează grupe 

cu 1,2,3...5obiecte’’ 

 

’’Te rog să imi dai 3 mașini, 4 

creioane, 5 cuburi’’ 

 

’’Cine știe să numere mai bine?’’ 

’’Așează tot atâtea jucării cât îți 

arată cifra’’ 

Activități liber alese 

 

Explicația 

 

 

 

Exercițiul 

 

Observația 

 

Conversația  

Exerciții cu 

material 

individual 

 

 

01.12.2017- 

01.03.2018 

 

 

01.03.2018- 

01.05.2018 

cu 5,6, 7, 4, 5 elemente în 50% 

din situații  

- recunoaște numerele in 

limitele 1-7 

-numără singur în ordine 

crescătoare în limitele 1-7 

-raportează numărul la cantitate 

și invers în limitele 1-7 în 

proporție de peste 50% din 

situații 

după formă, gust în proporție 

de peste 50% din situații  

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Fișe de lucru 

Fișa de apreciere 

a progresului  

Recompense 

stimulative 

Aprecieri verbale 
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Revizuirea programului de intervenție (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice): programul de intervenție va fi revizuit la jumătatea 

perioadei stabilite, trei luni. 

RECOMANDĂRI PARTICULARE:  

Băiatul manifestă o mai mare plăcere în desfășurarea jocurilor didactice, individuale, cu întreaga grupă de copii. La activitățile liber alese 

manipularea obiectelor îi face plăcere, să sorteze obiectele pe culori, pe mărimi, dar îi este greu să verbalizeze, ceea ce îngreunează intervenția 

propriu-zisă. Se recomandă în desfășurarea activităților verbalizarea acțiunilor întreprinse și terapie logopedică. 

ROLUL ȘI MODUL DE IMPLICARE AL PĂRINȚILOR ÎN PROGRAM:  

Părinții sunt implicați în activitățile desfășurate în grădiniță  

• sprijină educatoarele în activitățile didactice- cu materiale didactice, cărți, etc,  

• și participă la activități când sunt solicitați- Ce meserie are mama mea, Un părinte- o poveste, Matematica e distractivă/ să o învățăm 

împreună.Vin la întâlnirile săptămânale cu educatoarea. Aici sunt notate într-un caiet obiectivele pe care C. a reușit în fiecare zi să le 

atingă, și bineînțeles și cele pe care nu a reușit în ziua respectivă să le atingă; vizionează împreună portofoliul preșcolarului.   

Sunt interesați de planul de intervenție conceput de educatoare și de continuarea acestuia și acasă- sunt interesați de ce fel de jocuri să 

desfășoare acasă, adresează întrebări lămuritoare, consultă portofoliul copilului săptămânal, chiar solicită fișele de lucru pe care C. nu reușește să 

le finalizeze la grădiniță, sau alte fișe similare. Părinții merg împreună cu C. la terapie logopedică.  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

                                                                            Prof.Înv.Primar Micle Iulia-Diana 

                                                      Școala Gimnazială,, Mihai Eminescu’’-Zalău 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI): T.L.V. 

DATA NAȘTERII: X.X.2013 

CLASA: CP,,B’’ 

ANUL ȘCOLAR: 2020-2021  

DIAGNOSTICUL: TULBURĂRI EMOṬIONALE,DISLALIE,SINDROM 

HIPERKINETIC,HIPOTROFIE PONDERALĂ,DEFICIENṬĂ INTELECTUALĂ,DIFICULTĂṬI 

ŞCOLARE, 

 ECHIPA DE INTERVENŢIE: PROF.INV.PRIMAR MICLE IULIA-DIANA 

SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

*creșterea  stimei de sine , 

*relaționare mai bună cu cei din jurul lui, 

*cunoașterea  propriilor emoții, 

 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU 

1. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

2. Dezvoltarea unor competenţe ale intelectului (memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii cauză-

efect) 

3. De a efectua o gamă variată de exerciţii prin intermediul unor activităţi simple, accesibile şi în 

ritm propriu atât la clasă cât şi individual, în cadrul cabinetului profesorului de sprijin 

4. Abilitarea subiectului pe planurile motric, senzorial, perceptiv, de gândire, de limbaj şi 

comportamental, astfel încât să devină apt pentru activitatea educativ terapeutică din școală și prin 

activitățile sociale în general. 

5.Stabilirea unei relaționări cu cei din jur,bazate pe încredere 

❖ DURATA PROGRAMULUI: 2 ani 

❖ DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE:CLR+MEM+DP+MM 

❖ DATA ELABORARII PIP:14.04.2021 

❖ DATA REVIZUIRII  PIP:  14.04.2022 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR:fișe de lucru ,imagini,jetoane,lecții cu suport audio-

video,discuții motivaționale,texte cu conținut moral,stabilirea de comun acord a unui set de 

reguli, 
DISCIPLINE : 

1. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

2. MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

3. DEZVOLTARE PERSONALĂ 

4. MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

În urma evaluărilor iniţiale am formulat obiectivele programului de intervenţie, care vor fi 

încadrate în activităţi în funcţie de ariile curriculare aferente clasei din care face parte elevul. 
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COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

    

       OBIECTIVE CADRU: 

      1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

     2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

     3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

     4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ TEHNICI DE INTERVENȚIE, 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1. Să îşi dezvolte auzul fonematic 

2. Să se exprime în propoziţii scurte pe bază de 

imagini  ajutat de întrebări precum: "cine?" 

"cum?", "unde?"  

3.  Să pronunţe clar şi corect sunete, silabe şi 

cuvinte 

4. Să povestească inteligibil  o succesiune de 

acţiuni ancorate în realitate 

5. Să despartă în silabe cuvinte date, cu bătăi din 

palme sau cu mâna sub bărbie. 

6.Să formuleze cuvinte pe baza literei sau silabei 

iniţiale. 

7. Să identifice grafeme mari și mici de tipar  în 

diferite contexte ( ziar, reviste, planşe ) 

8. Asocierea unor litere și sunete. 

9. Citirea globală a numeluiscris cu litere de tipar 

10. Să reprezinte grafic diferite imagini  

11. Să scrie, să transcrie, să copieze litere, silabe și 

cuvinte monosilabice cu litere de tipar mari, 

îngroşând cu marker peste contur, utilizând 

tastatura 

12. Orientarea în spațiul scrierii, prin joc. 

13. Să audieze texte literare cu atenţie. 

12. Să urmărească liniile unei poveşti, concomitent 

cu imaginile din carte. 

13. Să facă legătura între cuvinte și imagini 

14. Să grupeze personaje din lecturi 

(pozitive/negative) 

15. Să redea cât mai fidel dialoguri dintre 

personajele textelor propuse. 

16. Să ştie cum să manipuleze o carte:cum să o 

deschidă, de unde începe, cum se întorc paginile, 

să nu îndoaie paginile, să nu o murdărească. 

17. să identifice informațiile esențiale dintr-un 

Exerciţii de dezvoltare a auzului fonematic, 

de respiraţie. 

Exerciţii de diferenţiere auditivă (zgomote, 

onomatopee) 

Exerciţii de imitare a sunetelor din natură. 

Exerciţii de pronunţare corectă a sunetelor. 

Exerciţii de sortare a unor imagini-perechi 

Exerciţii de tip întrebare-răspuns 

Exerciţii de alcătuire de propoziţii simple cu 

cuvinte date/ după imagini 

Exerciţii de imitare a unor sunete, gesturi. 

Exerciţii de identificare şi denumire a unor 

obiecte, acţiuni cunoscute. 

Exerciţii-joc tematice: La cumpărături, În 

autobuz, În pauză, La masă.etc. 

Exerciţii de verbalizare după model 

Exerciţii de recunoaştere a literelor învăţate 

Exerciţii de asociere literă-sunet 

Exerciţii de scriere a literelor mari de tipar, a 

cuvintelor monosilabice 

Exerciții de asociere imagine-cuvânt prin 

metoda citirii globale 

Exerciţii de selectare şi ordonare a unor 

imagini din lecturile prezentate. 

Exerciţii de repovestire, dramatizare, 

desen,pentru a demonstra înţelegerea 

mesajului audiat. 

Exerciţii-joc de tipul "Recunoaşte 

personajul" 

Exerciţii de răsfoire a unor cărţi, reviste  

Formularea de răspunsuri la întrebări despre 

conținutul unui mesaj audiat 

Repovestirea textului cu suport de întrebări 

Exerciții de ordonare a imaginilor în ordinea 
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mesaj auzit/vizionat 

18. să relateze conținutul textelor audiate/vizionate 

să identifice personajele din poveștile 

audiate/vizionate 

desfășurării acțiunii 

Exerciții de “citire” a imaginilor  

Jocuri de rol 

Dramatizări 

Exerciții de reprezentare prin desen a unei 

secvențe din text 

Exerciții de recunoaștere a personajelor 

pozitive/ negative 

  

 

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

 

OBIECTIVE CADRU: 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare  

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător  

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat  

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică  

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date  

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 

 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ TEHNICI DE INTERVENȚIE, 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

• Să sorteze obiecte/jucării după criteriul 

formă, culoare, mărime 

• Să formeze grupe de jucării după un criteriu 

dat. 

• Să compare mulţimi de obiecte; 

• Să numere obiecte dintr-o mulţime; 

• Să realizeze corespondenţa între numărul de 

elemente a unei mulţimi şi cifra; 

• Să alcătuiască mulţimi cu număr dat de 

elemente (cel mult 10 elemente); 

• Citirea, scrierea numerelor de la 0-31 

• Să numere crescător, pe baza suportului 

concret-intuitiv, în concentrul 0-20; 

• Să copieze şirul numerelor crescător şi 

descrescător, în concentrul 0-10, utilizând 

tastatura laptop-ului sau la calculator 

• Să recunoască pe baza suportului concret, 

semnificaţia noţiunilor: mai mult; mai putin; 

la fel;mai mare, mai mic, egal. 

• Să asocieze figurile geometrice cu obiecte 

cunoscute. 

Exerciţii de sortare şi clasificare a 

obiectelor din mediul apropiat după unul 

sau mai multe criterii ( culoare, formă, 

marime ). 

Exerciţii de grupare a obiectelor pe 

categorii. 

Exerciţii-joc de asociere a figurilor 

geometrice cu obiecte cunoscute. 

Exerciţii de selectare a obiectelor de 

acelaşi fel dintr-o grupă eterogenă; formare 

de perechi. 

Exerciţii de numărare a obiectelor din 

mulţimi. 

Exerciţii de utilizare spontană a numărului. 

Exerciţii de comparare a două mulţimi 

diferite cantitativ. 

Exerciţii de modificare cantitativă a 

mulţimilor de obiecte prin adăugare, luare. 

Exerciţii de punere în corespondenţă 

mulţime-număr de elemente-simbol 

(număr,cifră). 

Jocuri de numeraţie pe bază de poezii, 
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• Să realizeze operații de adunare în concentrul 

0-10,  folosind calculatorul  

• Jocuri de poziționare a obiectelor în spațiu 

• Descrierea unor figuri și corpuri gemetrice  

din mediul apropiat 

• Reproducerea, prin desen, a formelor 

geometrice plane 

• Descoperirea intrusului în cadrul unui model 

repetitiv 

• Exerciții variate de asociere și corespondențe 

• Realizarea unor desene având ca tematică 

locuița, camera proprie 

• Jucuri de mișcare în care se folosesc 

operatorii logici „și” ”nu ” 

• Identificare unor acțiunu asupra propriului 

corp. 

• Gruparea obiectelor/corpurilor după un 

anumit criteriu. -să-şi dezvolte interesul faţă 

de mediul înconjurător şi faţă de propria 

persoană; 

• - să se folosească de propriile simţuri pentru 

a observa şi a investiga mediul înconjurător; 

• - să-şi lărgească câmpul experienţei directe; 

• - să înţeleagă noţiunile de cauză şi efect; 

• - să aplice cunoştinţele învăţate în viaţa 

cotidiană (se poate hrăni mai sănătos etc.); 

• - să cunoască regulile unei vieţi sănătoase; 

• - să opereze cu instrumente de măsură 

(termometru, metru, ceas) şi cu unităţi de 

măsură 

• semnificative; 

• - să experimenteze simplu schimbările de 

stare ale materiei; 

• - să conştientizeze alternanţa zi/ noapte şi cea  

a anotimpurilor. 

cântece însoţite de mişcare. 

Exerciţii de scriere a cifrelor cu sprijin de 

puncte sau peste modelul dat, la tastatura 

laptop-ului sau la calculator 

Exerciții de adunare cu suport intuitiv 

concret. 

Crearea unor situații concrete în care să se 

aplice adunarea și scăderea cu 1-5 unități 

Organizarea unor jocuri: „ Ce s-ar întâmpla 

dacă?” 

Transcrierea unui model repetitiv în funcție 

de o anumită caracteristică 

  Exerciții de descoperire a proprietăților 

fizice ale obiectelor 

Exerciții de discriminare vizuală, auditivă, 

olfactivă, gustativă, 

Exerciții de descoperire a propriului corps 

au a corpului pertenerului de joc 

Exerciții pentru postură 

Exerciții de sortare și grupare obiectuală și 

imagistică 

Exerciții pentru recunoașterea schemei 

corporale 

Exerciții de executare a unor comenzi 

Exerciții de ordonare temporală 

Exerciții de închidere-deschidere, înșirare, 

apucare, frămânatare 

Desene figurative, dansuri libere sau 

dirijate, exerciții ludice 

Exericiții de orientare spațio-temporală 

Exerciții de îngrijire personal și a spațiului 

de locuit și de lucru 

Exerciții de stabilire a asenănărilor și 

deosebirilor între oameni 

 

DEZVOLTARE PERSONALĂ  

 

OBIECTIVE CADRU: 

1.Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi 

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar 
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OBIECTIVE DE REFERINȚĂ TEHNICI DE INTERVENȚIE, 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Să cunoască regulile clasei. 

Să cunoască normele şi regulile şcolii. 

Să respecte profesorii şi pe ceilalţi elevi. 

Să se prezinte, să se descrie. 

Să accepte şi să ofere sprijin. 

Să manifeste grijă şi toleranţă faţă de alţii. 

Să îşi adapteze comportamentul la diverse situaţii. 

să îşi manifeste dezacordul faţă de atitudinile 

negative de distrugere, de dezordine, de neglijenţă. 

Să identifice principalele părți ale corpului  

Să identifice factorii care determină starea de 

sănătate și boală 

Să aplice regulile de igienă pentru menţinerea 

sănătăţii acasă, la şcoală, în comunitate 

 

 Prezentarea şi explicarea regulilor şcolii. 

Prezentarea şi explicare regulilor clasei. 

Jocuri de rol cu aplicarea regulilor. 

Lecturi didactice. 

Exerciţii de identificare a relaţiilor pozitive 

între persoane. 

Jocuri de rol pe diverse teme: familia, clasa, 

etc. 

Exerciţii-joc de descriere a propriei persoane. 

Discuţii tematice. 

convorbiri,  povestiri,  repovestiri,  

concursuri 

Jocuri de rol,  serbări,  şezători literare 

exerciţii-joc de descoperire a părţilor 

componente ale corpului uman, utilizând 

mulaje, planşe, imagini sau prin studiul 

propriului corp;  
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

  
BORUZ  CRISTINA-IONELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MAGHERU”, CARACAL 

 
 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI):   

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII:  

CLASA:  a VII a 

DOMICILIUL:  

INSTITUȚIA:  

PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA (se specifică intervalul de timp): Formarea abilităților de 

comunicare, 

Dezvoltarea exprimării orale, 

Dezvoltarea capacităților de scriere, 

Participarea la activități de grup 

 

 

                           STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT: 

 

Competențe Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

Domeniul cognitiv 

(Stimularea şi 

dezvoltarea 

capacităţilor psiho-

individuale în 

vederea formării 

unor 

comportamente 

independente) 

 

 

 

 

 

-Dumnezeu Tatăl prezent în 

creație și în istorie 

-Sărbătorile în viața omului 

-Viața omului cu Dumnezeu 

-A trăi împreună cu ceilalți. 

Modele din Vechiul 

Testament 

Exercițiul de 

relaxare 

Convorbirea 

Povestirea 

Problematizarea 

 

Pe 

parcursul 

întregului 

an școlar 

Elevul are un 

nivel mediu , 

rezolvă 

sarcini, 

răspunde 

corect la 

întrebări cu 

lecția în față,  

alcătuieşte 

texte scurte 

pe baza unor 

imagini sau 

pe o tema 

dată 

Evaluarea 

orală pe 

parcursul 

semestrului 

Evaluarea 

scrisă se 

realizează 

fără ajutor, 

prin 

intermediul 

testelor 

specific 

aplicate 

Domeniul 

psihomotor 

 Formarea şi 

dezvoltarea 

componentelor   

-Realizarea unor activități 

menite să contribuie la 

dezvoltarea abilităților 

specifice obiectului 

(realizarea semnului Sfintei 

cruci) 

Exerciţii privind 

dezvoltarea 

schemei 

corporale, 

Exerciții de 

exersare a 

Pe 

parcursul 

întregului 

an școlar 

Foloseşte 

comportamen

te adecvate în 

situaţii 

specifice 

Activitate 

practică 

Observația 
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psihomotricităţii 

(schema corporală, 

lateralitatea) şi 

a formelor 

de prehensiune în 

vederea construirii 

comportamentelor  

adaptative 

Dezvoltarea 

motricităţii 

generale în context 

social-integrator) 

 

abilității de 

realizare a 

semnului Sfintei 

Cruci 

Social-afectiv 

( de ex. Formarea 

şi dezvoltarea 

unor comportament

e adaptative în 

relaţia cu 

mediul înconjurăto

r (natural  şi 

social) 

 Exersarea 

conduitei 

independente 

pentru integrarea 

sociala 

 

Beneficiază de sprijin din 

partea colegilor, familiei 

Exerciții de exprimare a 

sentimentelor de dragoste , 

respect faţă de colegi, părinţi. 

 

Modelare 

comportamentală 

Studiul de caz 

Fişe cu imagini a 

unor 

comportamente 

inspirate din 

pildele biblice 

Pe 

parcursul 

întregului 

an școlar 

Manifestă 

interes faţă 

de activităţile 

şcolare 

Exprimarea 

unor 

sentimente 

prin gesturi 

sugestive 

 

Activitate 

practică 

Observația 

Comunicare şi 

limbaj 

 ( De ex. Exersarea 

abilităţii de 

receptare a 

mesajului verbal şi 

nonverbal  

 Formarea 

abilităţilor în plan 

lexico-grafic) 

 

La lucrările scrise am 

constatat că trebuie spațiu 

între idei pentru a se putea 

exprima 

Realizarea de portofolii pe 

teme date în cadrul 

conținuturilor studiate 

Exerciții pentru 

managementul 

emoțiilor 

negative; 

Convorbirea; 

Problematizarea; 

Lauda, 

Încurajarea 

Pe 

parcursul 

întregului 

an școlar 

Apar 

dificultăți în 

exprimarea 

unor idei 

Fise de lucru 

Desene 

Portofolii 

 

Autonomie 

personală( de ex. 

 Formarea şi 

educarea unor 

Are autonomie personal la 

joacă 

Trebuie însoțit în cadrul 

deplasărilor 

Exersarea 

comportamentelor 

în mediul real 

Pe 

parcursul 

întregului 

an școlar 

Recunoaștere

a zonelor de 

interes din 

Activitate 

practică 

Aprecieri 

stimulative 
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abilităţi de 

întreţinere şi 

igienă personală şi 

a spaţiului de 

locuit  Formarea şi 

exersarea conduitei 

independente 

pentru integrarea 

în plan social 

 

  Formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor de orientare, 

deplasare şi relaţionare în 

mediul social 

(biserică, excursii, 

muzeu) 

Problematizarea 

Întărirea 

comportamentelor 

adecvate 

vecinătatea 

școlii 

 

 

EVALUAREA PERIODICĂ: 

 

Obiective realizate 

                        - Dezvoltarea empatiei și  a relațiilor de prietenie; 

  - Conștientizarea efectelor  negative ale comportamentelor indezirabile; 

  - Să manifeste interes și dorința de a participa activ la activitățile propuse la clasă. 

  - Îmbogățirea vocabularului; 

 

▪ Dificultăți întâmpinate 

Nu se poate exprima oral, vorbește neîntrebat, are manifestări afectuoase față de colegi în timpul orei 

deranjând colegii  

 

▪ Metode cu impact ridicat: 

 Pozitiv 

 copilul răspunde foarte bine la jocuri didactice care implică mișcare, acțiune 

rezolvă sarcinile de pe fise de evaluare 

 

 Negativ 

copilul nu răspunde foarte bine la activitățile de povestire,  

nu are răbdare să asculte o poveste de la început și până la sfârșit 

 

▪ Revizuirea programului de intervenție educațional – terapeutică (în funcție de rezultatele 

evaluărilor periodice) 

la 3 luni –prin schimbarea metodelor  de intervenție 

Folosim predominant jocurile didactice care implică pasaje de mișcare și relaxare, muzică de relaxare, 

exerciții de respirație, jocuri-exerciții de dezvoltarea încrederii în sine. 

▪ Recomandări particulare 

Folosirea fișelor de lucru și acasă 

▪ Rolul și modul de implicare a părinților în program 

Părinții se implică active, sunt permanent dispuși să-l ajute la teme, îl susțin emoțional. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3718 
 

PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (P.I.P.) 

 MUZICĂ INTRUMENTALĂ  - PIAN 

Prof. Tudorie Cristina Cătălina 

Școala Gimnazială De Artă ”Victor Karpis”, Giurgiu 

 

Numele și prenumele elevului: T.L 

Data și locul nașterii: 2004 

Domiciliul: com. Daia 

Școala: Școala Gimnazială de Artă ”Victor Karpis” Giurgiu 

Echipa de lucru: profesor Pian: Tudorie Cristina Cătălina 

Probleme cu care se confruntă elevul, rezultatele evaluării complexe care reies din Certificatul 

Medical, Fișa psihopedagogică și din Certificatul de Orientare Școlară: 

- Dificultăți de învățare, dificultăți de concentrare și de menținere a atenției, întârziere mentală 

ușoară, deprinderi de lucru independent scăzute, autonomie personală redusă, adaptare 

inferioară la cerințele programei școlare pentru clasa a VIII a, dificultăți de redare a mesajelor 

citite și scrise, comprehensiunea sarcinilor deficitară.  

Priorități pentru perioada: septembrie 2019 -  iunie 2020. 
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Obiective de referință 

Competențe specifice 

Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Materiale 

didactice 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

Formarea deprinderilor 

instrumentale elementare care 

stau la baza diverselor moduri de 

atac în pian: legato, staccatto. 

Realizarea rezistenței degetelor, a 

supleții,independenței și 

mobilității lor 

Realizarea preciziei melodice, 

ritmice și diversitatea dinamică 

solicitată de textul muzical 

Memorare 

Noțiuni despre compozitori  

Gama Sol Major,  

 

Exerciții melodice și ritmice pentru 

egalitatea emisiei degetelor pentru 

diferite moduri de atac:legato, 

staccatto 

Exerciții melodice și ritmice pentru 

formarea rezistenței și a 

independenței degetelor 

Exerciții pentru  atacul sincron al 

intervalelor  

Notele învățate -Recapitularea și 

aplicarea lor la noile partituri 

muzicale pe care elevul le studiază 

Valorilor de note -Recapitularea și 

aplicarea lor la piesele muzicale pe 

care elevul le studiază 

Noțiunilor de dinamică: piano, 

forte, mezzoforte, mezzopiano, - 

Recapitularea și aplicarea lor în 

piesele studiate. 

Memorarea pieselor muzicale 

studiate 

Exersarea Gamei Sol Major:  

Conversația,  

 

Dialogul,  

 

Expunerea orală,  

 

Observația,  

 

Demonstrația, 

 

Învățarea prin 

descoperire,  

 

Partituri - 

materiale 

didactice pentru 

formarea și 

exersarea 

deprinderilor de 

interpretare la 

pian 

 

Planșe,  

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 

2019 - 2020 

Gama Do 

Major 

Czerny op. 

139, nr. 7 

Duvernoy – 

Studiul 

”Călărețul” 

Cornelius 

Gurlitt – 

Cântece pentru 

copii –

„Cântecul 

Vânătorului„ 

 

Carl Philipp 

Emanuel Bach 

– ”Solfegietto” 

 

 

Evaluarea prin 

probe practice 

 

Audiția pe 

clasă 

 

Portofoliul 

elevului 
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Exersarea studiului Czerny op. 139, 

nr.7: separat, apoi împreună la 

ambele mâni. 

Exersarea studiului ”Călărețul”: 

separat, cu fiecare mână, dreapta, 

apoi stânga: 

-  Atacul simultan a câte două 

note la drapta 

- Studiul salturilor de octave 

la mâna stângă 

- Recapitularea noțiunilor de 

pauze 

- Exersarea atacului degetului 

4 și 5. 

- Memorare. 

 

Studierea piesei ”Cântecul 

vânătorului”: 

- Recapitularea atacului pe 

clape negre 

- Recapitularea măsurii de 6 

optimi. 

- Memorarea piesei. 

Exersarea piesei Solfegietto: 

- Descifrarea separată 

- Executarea piesei împreună 

la ambele mâini 

 

Înregistrări 

Audio și Video, 

 

Metronomul,  

 

Pian,  

 

Claviatură, 

 

Pedale, 

 

Vizionare de 

concerte live și 

înregistrate, 

 

Bibliografii ale 

compozitorilor. 
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- Respectarea egalității 

valorilor de note  

- Folosirea Metronomului 

- Memorarea piesei. 

Prezentarea elevului la verificarea 

semestrială și la examenul final de 

an. 

 

 

 

EVALUARE PERIODICĂ (semestrială) și ANUALĂ (la sfârșitul anului școlar) 

 

• Obiective atinse: 

- Formarea deprinderilor instrumentale elementare care stau la baza diverselor moduri de atac în pian: legato, staccatto. 

- Realizarea rezistenței degetelor, a supleții, independenței și mobilității lor, în limita posibilității de viteză, articulare a falangelor și a 

rezistenței la efort e elevului. 

- Realizarea preciziei melodice și ritmice, în limita înțelegerii noțiunilor de frazare, expresivitate sau melodică. 

 

• Dificultăți întâmpinate: 

- Rezistența la efort  

- Înțelegerea noțiunilor specifice muzicale  

- Memorarea pieselor 

- Flexibilitatea falangelor, a degetelor, a articulațiilor, a brațelor. 

 

• Metode aplicate care au avut un impact ridicat: 

- Explicația 
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- Demonstrația 

- Conversația 

 

• Recomandări particulare:  

Este indicat ca procesul de învățare la pian început în clasa a III a să se continue și pe parcursul anilor de liceu, pentru dezvoltarea echilibrată 

a elevului, știut fiind faptul că muzica are un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor cu CES, Muzica, în special muzica clasică, amplifică, 

modelează și rafinează procesele psihice cognitive, afective și voliționale, dezvoltă la ascultător suplețea gândirii, stimularea imaginației, 

creativitatea intelectuală și artistică, precum și rafinarea afectivității, transmițând o bogată încărcătură afectivă. 

S-a demonstrat faptul că muzica poate avea efecte pozitive asupra competențelor de comunicare ale copiilor cu tulburări de întârziere în 

dezvoltare, aceștia dobândind o memorie care le mărește abilitățile cognitive, sau asupra competențelor de comunicare ale copiilor cu tulburare de 

spectru autist, a elevilor cu tulburări emoționale sau a celor cu psihopatologii (Perret, 2004).  Pacienții cu tulburări comportamentale și de 

dezvoltare sau cu psihopatologii multiple beneficiază de pe urma terapiei prin muzică. Muzicoterapia pentru copii și adolescenți devine mai 

eficientă în special atunci când sunt combinate diferite tehnici ale acesteia (Iamandescu, 2011). 

Terapia muzicală interactivă influențează și îmbunătățește profilul comportamental și aptitudinile muzicale ale tinerilor afectați de autism 

sever, contribuind la dezvoltarea comunicării, a limbajului, la reactivitatea emoțională și concentrarea atenției (Boso et al., 2007). Într-un studiu 

din SUA (McKeever, 2017) realizat pe un grup de 19 copii cu ADHD din clasa 6 a, cu vârste cuprinse între 11-12 ani dintr-un district școlar public, 

a fost examinat efectul muzicii clasice asupra copiilor la ora de matematica. Elevii au fost observați de mai multe ori pe parcursul acestui studiu 

pentru a determina dacă utilizarea muzicii în clasă a avut un efect asupra performanțelor matematice. Rezultatele au arătat că muzica, în general, 

a avut un efect pozitiv. Elevii au cunoscut îmbunătățiri la notele de la matematică în zilele în care ascultau muzică la ora de matematică. 

De asemenea, și comportamentul acestor copii a cunoscut modificari în sens pozitiv. Elevii au raportat că s-au simțit diferit și au avut mai 

mult succes la matematică în sala de clasă când se cânta muzică clasică. Studii recente sugerează că includerea componentelor motrico-ritmice în 

terapia muzicală intervențională a adus îmbunătățiri semnificative în atenția selectivă, procesul de vorbire și cel al achizițiilor la copiii cu autism 

(Janzen și Thaut, 2018).  

 

 

• Rolul și modul de implicare a părinților în program: 

Într-un studiu realizat în Germania (Krupp-Schleußner și Lehmann-Wermser, 2018), privind impactul și efectele pe termen lung ale 

participării muzicale ale copiilor din clasele primare, care au participat la programul numit JeKi (un instrument pentru fiecare copil), s-a constatat 
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că, în clasele mai mari (a VI-a și a VII-a), elevii manifestă un mare interes față de muzică. Menționăm că acești copii au primit educație muzicală 

nu numai în școală dar și la domiciliu, aceștia fiind ajutați de părinți sau profesori. Într-un studiu doctoral (Mombourquette, 2007) se susține că 

există o relație  între unele dintre tipurile de implicare ale părinților și performanța elevilor,  a realizării lor academice și a atitudinii față de școală. 

Un studiu din 1991 pe un eșantion de 22 elevi împreună cu părinții lor, a arătat că majoritatea studenților nu arătau semne particulare ale promisiunii 

muzicale timpurii, dar implicarea majorității părinților a jucat un rol activ în supravegherea și încurajarea progresului copilului (Sloboda și Howe, 

1991). 

Studiul (Upitis et al., 2016), realizat pe 2583 persoane de la Conservatorul Regal din Canada, a avut drept scop explorarea caracteristicilor 

părinților ai căror copii practicau muzică la Conservator, obiectivele acestor părinți privitoare la copii și programul lor muzical, progresul muzical 

al studenților participanți, relația profesor-student și comportamentele părinților în timpul sesiunilor de exersare la instrument. Rezultatele au arătat 

că părinții au fost profund recompensați de tot ce au realizat față de copiii lor privind educația muzicală oferită. Investițiile muzicale ale părinților 

au adus numai beneficii nu numai studenților dar și părinților și profesorilor. Pe un lot de 257 de elevi s-a arătat într-un studiu că susținerea 

părinților are efecte favorabile în dezvoltarea copiilor, iar rezultatele lor sunt mult mai bune în domeniul muzical (Davidson et al., 1996). 

Un studiu realizat în Anglia pe un grup de 72 de copii talentați care învățau într-o școală gimnazială de muzică a arătat că dezvoltarea 

perceptivă estetică cu care se născuseră este mult influențată de mediul familial, iar pentru cei care nu au avut posibilitatea susținerii familiei, 

școala preluase această acțiune (Freeman, 2000). 

Într-un studiu (Comeau et al., 2015) au fost comparați 50 de copii chinezi și 100 de copii caucazieni din America de Nord cu vârsta cuprinsă 

între 6 și 17 ani care învățau pian, pentru a înțelege etica muncii, motivația și influențele parentale. S-a constatat că, elevii chinezi, au lucrat aproape 

de două ori mai mult la pian pentru a atinge performanțele dorite, față de caucazienii din America de Nord. Părinții elevilor chinezi au participat 

la lecțiile de pian ale copiilor lor. Prezența lor i-a motivat mai mult pe copiii lor să lucreze la pian. Acest studiu ne ajută să înțelegem mai bine 

etica muncii, motivația și sprijinul parental a studenților chinezi de pian, care poate contribui la explicarea succesului muzicienilor asiatici.  
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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT 

Prof . Mirșidan Dan 

Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou 

 

 

INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului: N.T 

Data naşterii: 12.X.2008, judetul Sălaj 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou 

Clasa:  a VII-a 

Domiciliul:  

Date familiale: tata- T. 

                           Mama- D.                       

Informaţii despre mediul social: Elevul locuiește cu mama, părinții fiind separați. Doar mama îi acordă 

atenţie privind activitatea şcolară, preocupându-se de nevoile speciale ale copilului. Situatia materiala 

a familiei este modestă. 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

 

Numele cadrului didactic: Prof . Mirșidan Dan 

Consilier școlar: D. A. 

Diriginte: prof. C. M. 

 

Data elaborării P.I.P.: 7.10.2019 

Durata de desfăşurare a programului: pe tot parcursul anului şcolar 

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTA ELEVA: 

Dezvoltare intelectuala: 

Prezinta dificultati in explorarea informatiilor 

Prezinta dificultati in mobilizarea cunostintelor 

Rationament logic scazut 

Prezinta o inteligenta sub medie si un deficit in dezvoltarea cognitiva 

         Limbajul: 

Vocabularul are un volum relativ bun, raportat la varsta 

         Memoria: 

Este predaominant mecanica, volum si fidelitatea a acesteia reduse; 

Memoria de lucru este scazuta 

Prezinta dificultati de organizare a materialului de invatat 

Prezinta o capacitatea redusa de organizare, fixare si reproducere a materialului de memorat 

         Atentia: 

Flexibilitatea, volumul si concentrarea atentiei sunt reduse 

 

Imaginatia: 

prezinta saracie si caracter lacunar al bagajului de reprezentari, astfel ca aceasta este redusa, saraca. 

 

           Autonomie personală şi socială: 

Este un copil interiorizat, nu menţine contactul vizual cu ceilalţi şi nu iniţiază o conversaţie; trăieşte 

într-o lume a ei, fapt care duce la un adevărat efort din partea celorlalţi de a obţine un răspuns de la 

aceasta. Are mare nevoie de stabilitate şi echilibru în viaţa de zi cu zi. În situaţii de stres (schimbări 

intervenite în rutina zilnică, schimbarea locului în bancă, violenţa verbal şi fizică) intervine o agitaţie 

hiperkinetică. Este acceptată de colectivul clasei. 
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Vine la şcoală curat îmbrăcată.  Igiena corporală  se face consecvent.  Mama colaborează cu şcoala, se 

interesează de situaţia copilei, îi acordă sprijin.  Are  grijă  să vină la şcoală  zilnic, îi asigură mâncare 

şi îmbrăcăminte, rechizite, ghiozdan.  

 

DIAGNOSTIC:  deficienta mintala medie 

 

NEVOI  IMEDIATE ALE PROGRAMULUI: 

 

Sa-si dezvolte posibilitatile de comunicare; 

Dezvoltarea proceselor cognitive spre zona proxima; 

Sa capete incredere in forte proprii; 

Sa se integreze in cadrul colectivului de elevi. 

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:  

 

O1- Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase  

O2- Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică 

individuală  

O3- Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane  

 

O4- să manifeste voinţă în îndeplinirea programului stabilit pentru perfecţionarea capacităţilor motrice 

proprii 

 

O5- să integreze procedeele tehnice învăţate în acţiuni tactice simple 

 

O6-să manifeste voinţă în îndeplinirea programului stabilit pentru perfecţionarea capacităţilor motrice 

proprii 

 

CONTINUTURI: 

 

I. CAPACITATEA DE ORGANIZARE: 

formaţii de adunare, rupere de rânduri şi regrupări în diferite formaţii; 

deplasări în diferite formaţii urmate de opriri, porniri, ocoliri, şerpuiri. 

II. DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ: 

prelucrarea analitică a aparatului locomotor; 

mobilitate şi stabilitate articulară; 

atitudinea corporală corectă, globală şi segmentară; 

respiraţie în diferite tipuri de efort; 

*solicitări cardio-vasculare la eforturi diferite. 

 

III. CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ 

Viteza 

Viteza de reacţie: 

la stimuli vizuali; 

la stimuli tactili. 

Viteza de execuţie: 

în acte motrice singulare; 

în acte şi acţiuni motrice cu obiecte portative; 

*în relaţie cu parteneri şi adversari. 

Viteza de deplasare: 
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cu schimbări de direcţie; 

*cu manevrarea unor obiecte. 

Îndemânarea 

coordonarea segmentelor faţă de corp; 

coordonarea acţiunilor corpului în spaţiu şi timp; 

*coordonarea acţiunilor faţă de obiect, aparat, parteneri, adversari. 

Forţa 

forţa explozivă; 

 

Rezistenţa 

rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe 

 

IV. DEPRINDERI APLICATIV-UTILITARE ŞI SPORTIVE 

DEPRINDERI APLICATIV-UTILITARE 

căţărare pe banca înclinată; 

căţărare la scara fixă; 

escaladare prin încălecare şi prin rulare; 

transport de greutăţi, individual, pe perechi şi în grup; 

tracţiuni şi împingeri individuale, pe perechi şi în grup; 

parcursuri utilitar-aplicative. 

DEPRINDERI SPORTIVE 

Atletism 

Alergări 

Alergare de viteză: 

pasul alergător de accelerare; 

pasul alergător lansat de viteză; 

startul de jos. 

Alergare de rezistenţă: 

pasul alergător lansat de semifond; 

startul din picioare; 

Sărituri 

Elemente din şcoala săriturii: 

sărituri cu trecere peste obstacole joase. 

Săritura în lungime cu elan, cu 1½ paşi în aer: 

sărituri cu bătaie în zonă precizată. 

Săritura în înălţime. 

Gimnastica 

Gimnastică acrobatică 

 

podul de sus (fete); 

stând pe cap (băieţi); 

stând pe mâini; 

sfoara (fete). 

Elemente dinamice: 

rostogolire înapoi cu picioarele apropiate şi întinse; 

roata laterală; 

*răsturnare lentă înainte şi înapoi (fete); 

*răsturnare prin stând pe mâini (băieţi). 
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9. METODE SI INSTRUMENTE DE REALIZARE A PROGRAMULUI: 

- exerciţiul, demonstratia, jocurile dinamice, conversaţia euristica, explicaţia verbala,  prezentarea 

sarcinilor într-un ritm  mai lent,  cu pronunţie clară, articulată. 

10. METODE CU IMPACT  RIDICAT : 

-POZITIVE : stimularea afectivă,valorizarea, acordarea de sarcini (transportul materialelor didactice, 

pozitionarea acestora pe teren); 

-NEGATIVE : mustrarea,dezaprobarea 

11. MIJLOACE DE INVATAMANT: 

jocuri de didactice, mijloace tehnice audiovizuale 

12.  MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT : 

Fluierul, mingile, jaloanele, salteaua de gimnastica 

13. EVALUARE FINALĂ CRITERIALĂ :  

proba de control 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 
 

Dobrinean Ligia 

Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI): G.A.S 

DATA NAȘTERII: x.x.2010 

MAMA: G. C. 

TATA: G. M. 

REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI: G. M. 

DOMICILIUL: Sat Turbuța 

CLASA: a IV-a B 

ANUL ȘCOLAR: 2020-2021  

DIAGNOSTICUL: AO asigmatism mixt cu ambiopie medie, inteligență medie slabă  IQ-90, deficit 

atențional, dificultăți școlare 

Certificat de orientare școlară și profesională nr. 541/23.10.2020 emis de Centrul Județean de 

Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, Comisia de Orientare Școlară și Profesională 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat:  16.11.2020 

RESPONSABILUL DE CAZ SERVICII EDUCAȚIONALE:  prof. înv.primar  Dobrinean Ligia   

Drepturi/Beneficii de asistență socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare):  ART. 51 aliniat (2) - Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale 

speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ 

decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de 

hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal 

cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în 

internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor 

generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

 

ECHIPA DE INTERVENŢIE:  Prof. înv. primar : Dobrinean Ligia  , Prof. Ciurbe Mariana, Prof. 

logoped Prodan Iulia, Prof.Mirșidan Dan 

SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

• recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce priveste citirea constientă; 

 

• dezvoltarea abilităţilor de citire a propoziţiilor; 

 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup 

❖ OBIECTIVE: 

 PE TERMEN SCURT: 

 Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare 

 PE TERMEN MEDIU: 

 Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare 

  Manifestarea curiozităţii pentru fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din 

mediul apropiat 
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❖ DURATA PROGRAMULUI: Anul școlar 2020-2021 

❖ DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: Limba română, Matematică, Limba 

modernă, Științe ale naturii, Istorie, Geografie, Educație fizică și sport  

❖ DATA ELABORARII PIP: 19.10.2020 

❖ DATA REVIZUIRII  PIP:  15.02.2021 

 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR:  

❖ Dezvoltarea competenţelor de receptare şi înţelegere a mesajului oral şi scris; 

❖ Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă; 

❖ Dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi rezolvare de exerciţii şi probleme; 

❖ Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător; 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv operaţional 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare şi aprecierea 

evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

1. 

LIMBA ROMÂNĂ 

-să sesizeze sensul 

global al unui mesaj, 

identificând aspectele 

principale şi de detaliu 

la care se referă un 

mesaj oral 

-să deducă sensul unui 

cuvânt necunoscut 

prin raportare la 

mesajul audiat 

-să redea prin cuvinte 

proprii conţinutul unui 

fragment dintr-un text 

citit  

-să desprindă ideile 

principale dintr-un text  

citit 

- să recunoască 

secvenţele narative şi 

dialogate dintr-un text 

- să respecte regulile 

de despărţire în silabe, 

- descrierea (de personaje 

imaginare, de film/ carte)  

 

- relatarea unei 

întâmplări imaginate 

 

 - oferirea de informaţii 

referitoare la universul 

şcolii sau extraşcolar 

 

 - formularea de solicitări 

formale şi informale 

 

 - prezentarea (unor 

rezultate/ proiecte) - 

iniţierea şi menţinerea 

unui schimb verbal  

An școlar 

2020-2021 

-capacitatea de a reda 

răspunsuri la întrebări, 

relatări 

 

 

-capacitatea de a reda 

propriile trăiri  
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ortografia şi 

punctuaţia într-un text 

propriu 

2. 

Să sesizeze 

semnificația globală a 

mesajului ascultat 

 

să citeascacorect, 

fluent si expresiv 

cuvinte, propozitii, 

texte scurte cunoscute  

- dezvoltareaabilitatilor 

de receptare a mesajelor 

orale 

-dezvoltareaabilitatilor de 

receptare a mesajelor 

scrise; 

-dezvoltarea abilitatilor 

de exprimare orala  

An școlar 

2020-2021 

-Numărul de cuvinte din 

vocabular cu aproximație, 

- Sunetele 

corectate/ameliorate 

3. 

 

LIMBI MODERNE 

-sa isi imbogateasca 

vocabularul prin 

insusirea/repetarea si 

reproducerea 

notiunilor de baza; 

-să comunice în limba 

engleză folosind 

propoziţii simple din 

3-5 cuvinte; 

-să aşeze corect 

cuvintele în 

propoziţie; 

-să scrie după dictare 

propoziţii scurte de 3 

– 5 cuvinte; 

-să participe activ la 

lucrul în perechi şi în 

grup. 

-- răspunsuri la întrebări 

simple despre anumite 

elemente din mesaje 

audiate 

 - răspunsuri la întrebări 

cu alegere multiplă 

referitoare la informații 

explicite dintr-un mesaj 

audiat simplu 

 - mimarea acțiunilor 

dintr-un mesaj simplu 

 

An școlar 

2020-2021 

- capacitatea de a comunica 

în propoziții scurte 

 

- capacitatea de a scrie după 

dictare propoziții formate 

din minimul de cuvinte 

cerut 

4. 

 

MATEMATICĂ 

 

-să recunoască numere 

naturale în concentrul 

 0- 1 000 000 şi fracţii 

cu numitori mai mici 

sau egali cu 10, 

respectiv egali cu 100 

 

-jocuri de rol care solicită 

compunerea/ 

descompunerea 

numerelor din concentrul 

0 – 1 000 000  

-efectuarea de 

adunări/scăderi, fără 

trecere și cu trecere peste 

ordin, în concentrul 

 0 –1 000 000, utilizând 

algoritmi de calcul, 

An școlar 

2020-2021 

-capacitatea de concentrare 

a atenţiei 

-deprinderi de calcul 
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. –să efectueze de 

adunări şi scăderi de 

numere naturale în 

concentrul  

0 - 1 000 000 sau cu 

numere fracţionare 

-să efectueze înmulţiri 

cu  numere în 

concentrul 0 - 1 000 

000 când factorii au cel 

mult trei cifre şi de 

împărţiri la numere de 

o cifră sau două cifre 

descompuneri numerice 

şi proprietăţile 

operaţiilor 

 - efectuarea probei 

operaţiei de adunare 

- efectuarea de înmulţiri 

a unui număr mai mic 

decât 1 000 000 cu un 

număr format cu o cifră  

5. 

ȘTIINȚE ALE 

NATURII 

-să deseneze schema 

unor lanțuri trofice 

simple, schema unui 

circuit electric pentru 

evidențierea relațiilor 

dintre componentele 

unui sistem  

 -să recunoască unele 

caracteristici ale 

corpurilor, 

fenomenelor, 

proceselor  pornind de 

la prezentarea unor 

scurte texte științifice 

adaptate vârstei 

elevilor, a unor povești 

sau povestiri (de 

exemplu: descrierea 

ciclurilor de viață la 

unele organisme) 

-realizarea unor lanțuri 

trofice cu ajutorul 

Internetului 

 

-identificarea unei 

probleme, prin 

formularea unor întrebări 

(de exemplu: „Ce se 

ascunde în sămânța unei 

plante?”) 

 

-realizarea unor desene, 

planșe, colaje, afișe care 

să ilustreze aspecte ale 

investigației realizate (de 

exemplu: desenarea, 

fotografierea diferitelor 

etape ale încolțirii 

semințelor) 

An școlar 

2020-2021 

-realizare desene/planșe 

-exprimente cu temă dată 

6. 

ISTORIE 

-să alcătuiască o axă a 

timpului pe care să se 

reprezinte evenimente 

din viața personală, 

-precizarea 

evenimentelor dintr-un 

text citit/audiat folosind 

expresii precum: la 

început/mai întâi/prima 

dată, apoi/după aceea, la 

An școlar 

2020-2021 

-reprezentarea unei axe a 

timpului 

 

-alcătuirea arborelui 

genealogic 
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viața familiei sau 

istoria localității natale 

 - să alcătuiască 

arborele genealogic al 

familiei, folosind o 

schemă dată 

-să realizeze portofolii 

pe teme istorice, 

folosind Internetul și 

enciclopedii în format 

electronic etc. ca surse 

de informare. 

urmă, în final/în acelaşi 

timp etc.; 

-aranjarea unei succesiuni 

de enunţuri după ordinea 

logică de desfăşurare a 

evenimentelor şi în 

funcţie de factorul timp;  

 

7. 

 

GEOGRAFIE 

-să descrie elemente și 

fenomene din mediul 

înconjurător 

(circuitului apei în 

natură, modificările 

vegetației) 

- să grupeze 

obiecte(corpuri) 

identificate prin 

observare în diferite 

categorii, pe baza unor 

criterii specifice 

-precizarea principalelor 

elemente observabile 

care formează realitatea 

geografică înconjurătoare 

  

- utilizarea unor algoritmi 

de prezentare structurată 

a realității, la diferite 

scări (orizont local, 

regiune, țară, Terra ca 

întreg) 

An școlar 

2020-2021 

-descrierea elementelor din 

mediul înconjurător 

8. 

EDUCAȚIE FIZICĂ 

ȘI SPORT 

- să adopte/mențină 

posturi corporale în 

toate împrejurările (în 

bancă, la masa de lucru 

de acasă, în activități 

curente);  

-să efectueze 

programe de exerciții 

corective, 

individualizate, în 

lecție și în timpul liber; 

- jocuri dinamice 

conținând acțiuni motrice 

generate de termeni 

specifici utilizați ca 

stimuli 

-efectuarea exercițiilor de 

dezvoltare fizică 

armonioasă, pe fond 

muzical, sub formă de 

ansamblu 

An școlar 

2020-2021 

-exerciții de motricitate 

-menținerea unei posturi cât 

mai corecte 
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PROGRAM   DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT (PIP) 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:  

DATA  NAŞTERII: 

CLASA: a VI-a 

ANUL SCOLAR: 

 DOMICILIUL :  

DIAGNOSTIC: Hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă 

 

ECHIPA DE INTERVENȚIE 

 

Profesor Info-TIC : Carmen Florentina Ciupe 

 

 

❖ SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 
• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte 

• Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile din lecție 

• Formarea deprinderilor de utilizare corectă a componentelor calculatorului  

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a utiliza aplicatiile cuprinse in programa 

 

❖ OBIECTIVE: 
 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a limbajului informatic; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

 

PE TERMEN SCURT: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la actvități; 

• Dezvoltarea capacităţii de ințelegere 

• Partciparea la activităţi de grup; 

 

 

DURATA PROGRAMULUI:  

DOMENIUL: Infomatica-TIC 

DATA ELABORĂRII PIP:  

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3734 
 

• proba de evaluare; 

• observaţia spontană şi dirijată 

 

DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE: 

• Stimularea  elevului în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trăsături pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuală; 

Structura programului de intervenţie personalizat 

*Se lucrează după un curriculum adaptat. Conţinuturile vor fi adaptate în funcţie de  tipul şi  gradul 

de deficienţă al elevului. Textele si imaginile sunt alese în funcţie de particularităţile individuale şi 

de vârstă ale elevilor. 

 

Obiectiv 

operational 

 

 

Conţinuturi 

 

Strategii de 

terapie si 

recuperare 

 

Intervalul de 

timp 

 

Evaluarea si 

aprecierea 

evolutiei 

 

Metode şi 

instrumente  

de evaluare 

- Să recepteze 

corect mesajul 

verbal sau 

scris; 

- Să-şi formeze 

deprinderi 

minime de 

utilizare a 

dispozitivelor 

periferice; 

- Exersarea şi 

îmbogăţirea 

vocabularului 

prin utilizarea 

corectă a unor 

cuvinte / 

expresii; 

- Să-şi 

dezvolte 

abilităţile de 

exprimare 

orală corectă şi 

coerentă; 

- Să redea prin 

cuvinte proprii, 

conţinutul unor 

texte citite şi 

să le înţeleagă 

mesajele ; 

- Să-şi 

dezvolte 

• Ce este 

sistemul de 

calcul, sistem 

informatica? 

 • dispozitive 

periferice 

 

•organizarea 

datelor in 

calculator 

•Aplicatii 

windows 

•Aplicatia 

Paint, 

Notepad, 

calculator 

•Editare taxt 

•Internet- 

notiuni de baza 

 

Algoritmi, 

notiuni de baza 

 

Activitate 

frontala 

Conversatia 

Explicatia 

Activitate pe 

grupe 

Munca 

independenta 

Planse,fise, 

manual, 

Tabla,caiete 

Itemi 

diferentiati 

Text suport 

Citirea 

explicativa 

Conversatia, 

munca 

independenta 

Activitate 

frontala 

Activitate pe 

grupe 

Planse , 

scheme 

Manual, caiete 

,volum de 

poezii, 

dictionare, 

laptop; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. 

al II-lea 

 

 

- Ascultă şi 

reproduce 

corect o 

comunicare ; 

- Înţelege 

sensul 

cuvintelor în 

funcţie de 

context ; 

- Formează 

oral propoziţii  

simple; 

-Povesteşte 

dupa o imagine 

sau text cu/ fara 

sprijinul 

profesorului;  

- Citeste cu 

atentie fisa de 

lucru proiectata 

incercand sa 

rezolve cerinta 

in aplicatie; 

- Utilizează 

formule corecte 

de exprimare 

orală ; 

- Povesteşte  cu 

sprijin sau 

răspunzând la 

întrebări fapte/ 

Evaluare  

formativa 

 

Observare 

sistematica 

 

Probe scrise 

 

Probe orale 

 

Teme  

individuale 

 

Teme colective 

Itemi 

diferentiati: 

             

 

 prop. 
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abilităţile de 

scriere corectă, 

lizibilă şi 

îngrijită ; 

- Să exerseze 

actul de 

utilizare a 

practice; 

 

 
explicatia 

verbala, 

conversatia 

euristica, 

exercitiul 

lingvistic; 

Joc de rol 

Citire pe roluri 

întâmplări 

proprii sau din 

mediul 

înconjurător ca 

exemplu de 

algoritmi; 

- Participă la 

jocuri de rol  pe 

teme cunoscute 

din viaţa reală ; 

- Participă 

verbal şi / sau 

nonverbal la 

simularea unor 

diverse situaţii 

de comunicare ; 
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PLAN  DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

                                                                   
                                                                                         Prof. Marcu Codruța-Alina 

G.P.P. ”Piticot”Cîmpeni, jud. Alba 

           

 

I.  INFORMAŢII DE BAZĂ 

 

Numele si prenumele preşcolarului: F .C. 

Data  naşterii: 22.x.2014 

Domiciliul: Cîmpeni 

Gradiniţa:G.P.P. ”Piticot” Cîmpeni, jud. Alba 

Grupa: mare 

Tata: F.A.   –fără ocupație  

Mama: N.A., 42 ani – muncitoare 

Alte date despre familie: mai are 4 frați. 

Alte persoane implicate: părinţii, bunica 

Data elaborării planului: 19.04. 2021 

Durata de desfăşurare: 19.04.2021-până la finalul anului 

 

II. STAREA ACTUALĂ A PREŞCOLARULUI 

 

În prezent, F.C. are încadrare în grad de handicap ușor de către D.G.A.S.P.C. Alba Iulia. A evoluat 

față de anul trecut dar perioada grădiniței online copilul nu a participat pe classroom datorită deficitului 

de atenție și de concentrare pe care le are. 

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

- copilul are reprezentări bine formate despre mediul înconjurător 

- recunoaște numerele de la 1 la 10, dar nu întotdeauna asociază corect numărul cu cantitatea 

- recunoaște toate culorile și adoră să deseneze lăcașuri de cult și sfinți 

-sortează obiecte în funcție de criterii date 

 

Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii 

-întâmpină dificultăți în ascultarea activă a unui mesaj 

-întâmpină dificultăți în discriminarea /diferențierea fonetică a cuvintelor, silabelor, sunetelor, 

asocierea sunet-literă 

Dezvoltarea socio-emoțională 

- Are dificultăți în însușirea și respectarea regulilor 

- Uneori interacționează neadecvat cu adulții și cu colegii de grupă 

- Recunoaște emoțiile de bază 

 

Capacități și atitudini de învățare 

- Are dificultăți de concentrare la activități, mereu întrerupând cursul activității  

- Nu realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

 

Dezvoltarea fizică, a sănătății și a igienei personale  

- Demonstrează independență în igiena personală 

- Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare al copiilor 

- Manifestă independență în îmbrăcare și dezbrăcare  
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Instrumente folosite în evaluare: observaţiile spontane şi dirijate zilnice, fişa psihopedagogică, 

convorbirea individuală, exercițiul 

 

Psihodiagnostic :  

- deficit de atenţie 

- inadaptare parțială la cerinţele programei şcolare pentru grupa mare 

-capacitate scăzută de memorare  

Capacităţi – competenţe – abilităţi – lacune – nevoi: 

- Competenţe scăzute în desfăşurarea activităţilor ludice ( nu respectă reguli, vorbeşte neîntrebat, nu 

răspunde când este solicitat); 

- Are nevoie de feed-back pozitiv după fiecare sarcină realizată și anume, la fiecare recompensă verbală 

dorește să primească iconițe sau cruciulițe; 

-Are momente când refuză să îndeplineacă orice sarcină educativă primită 

-Nu mai poartă pampers, fiind capabil să utilizeze toaleta în mod corespunzător 

- Vorbește corect dar deseori spune niște lucruri ieșite din contextual de moment 

-Recunoaște și scrie aproape toate literele din alfabet 

 

Intervenţii, antecedente: a beneficiat de program de intervenţie personalizată și pe parcursul anului 

școlar 2019-2020. 

 

III. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE 

❖ Domeniul de intervenţie: educational 

   -  Limbaj si comunicare 

   - Cogntiv 

    - Psihomotor 

❖ Obiectiv fundamental: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea 

capacităţilor de calcul, scriere, analiză și sinteză 

❖ Scopul programului de intervenţie: la sfârşitul programului preşcolarul trebuie să fie capabil să 

numere conștient în concentrul 1-10, să despartă cuvintele în silabe și să identifice numărul lor. 

❖ Obiective pe termen scurt:  

- să numere crescător de la 1 la 10 conștient prin manipularea bețișoarelor 

- să numere descrescător de la 1 la 10 conștient prin manipularea bețișoarelor 

-să despartă cuvinte în silabe și să stabilească numărul acestora 

❖ Obiective pe termen lung: 

- dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia; 

- recuperarea lacunelor în cunoștințe; 

- exersarea capacitaţii de orientare spaţială şi temporală; 

- Identificarea numărului de silabe a unui cuvânt și a numărului de sunete 

 

 

   STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Domeniul limbă și comunicare 

Obiective Metode şi mijloace de 

realizare 

Perioada 

de         

timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Să se exprime în 

propoziţii scurte, 

coerente. 

Exerciţii de exprimare; jocuri 

scurte de imitaţie. 

 

 

 

Formularea de 

propoziţii scurte. 

Întărire pozitivă 
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Să denumească 

anotimpul, să 

numească cel puţin 

două  caracteristici. 

Să denumeasca 

culorile 

caracteristice. 

Exercitii de exprimare 

corectă a denumirii plantelor 

din imaginea dată şi de 

identificare a culorilor  

regăsite la plantele 

prezentate; 

Jocuri senzoriale; ,,Ce 

culoare are floarea?”, ,,Arată 

culoarea…” 

 

 

 

 

 

 

19.04-

23.04. 2021 

 

Exprimă corect 

denumirea 

anotimpului şi 

caracteristicile cu 

ajutor sau singur.  

Denumeşte 

culorile galben, 

alb (nonculoare), 

verde.  

Aprecieri verbale  

 

Să despartă cuvinte 

în silabe și să 

reprezinte prin 

cerculețe numărul lor 

 

Desenează atâtea cercuri câte 

silabe are cuvântul! 

 

Desparte corect 

în silabe cu ajutor 

Aprecieri 

verbale/oferire de 

iconițe 

Să scrie litere date ”Scrie pe spațiul punctat 

litera , apoi modeleaz-o din 

plastilină. Cu  ce seamănă 

litera?” 

Scrie litera 

indicată 

Aprecieri verbale 

Să dea exemple de 

cuvinte care încep cu 

un anumit sunet 

”Jocul cuvintelor” Exemplifică 

cuvinte  

Aprecieri verbale 

Domeniul cognitiv 

 

Să utilizeze corect 

jucării manipulative 

matematice  

“Numără o biluță pe 

socotitoare, ș.a.m.d.”  

05.05-

31.05. 2021 

Numără conștient 

cu ajutărul 

socotitoarei 

Încurajări verbale, 

stimulente 

     

Să numere cu suport 

concret crescător în 

concentrul 1-10 

”Hai să numărăm bețișoare!” Numără bețișoare Aprecieri verbale 

Să numere cu suport 

concret descrescător 

în concentrul 1-10 

Joc didactic:”Cu bețișoare ne 

jucăm/matematică învățăm!” 

 Participă la jocul 

didactic 

Apreciere pozitivă 

Să realieze serieri Joc: ”Continuă modelul dat!”  Urmărește seria 

logică și 

completează 

Apreciere pozitivă 

Să enumere zilele 

săptămânii 

Memorează poezia ”Zilele 

săptămânii” 

 Memorează cu 

multe repetiții 

poezia 

Apreciei pozitive 

Să participe la 

activități de educație 

muzicală pentru 

fixarea cunoștințelor 

”Cântă cu mine cântecul 

numerelor!” 

 Audiază de multe 

ori cântecul și îl 

intonează 

Aprecieri pozitive 
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Domeniul psihomotric 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.18.06 

2021 

  

Să – şi coordoneze 

gesturile şi mişcările 

pentru a reda grafic 

sarcina cerută.  

- Exerciţii efectuate pe loc şi 

în deplasare cu respectarea 

duratei, tempoului, 

intensităţii. 

- exerciţii şi jocuri de 

mişcare; exerciţii pentru 

musculatura fină şi grosieră. 

Execută  corect 

motric la 

comenzile: 

,,Încercuieşte 

floarea de sus!”, 

,,Subliniază 

rădăcina!” etc .  

Aprecieri verbale; 

încurajări; 

stimulente. 

    

Să recunoască 

componentele 

spaţiale  

Exercitii de mişcare: sus-jos, 

pe, sub, lângă, pe etc. 

Jocuri: ,,Unde sunt?”, Arată 

sus-jos...” 

 

Corectitudinea şi 

rapiditatea 

reacţiilor la 

comenzi; 

-Identificarea şi 

precizarea 

corectă a 

poziţiilor spaţiale 

ale obiectelor 

folosite în joc; 

 

Observarea 

comportamentului; 

Chestionarea orală 

pentru 

conştientizarea 

poziţiilor spaţiale; 

 

Aprecieri 

stimulative; 

întreceri 

 

 

     

  

CONCLUZII 

Preşcolarul a reușit în mare măsură să depăşească o parte parte dificultăţile de învăţare: recunoaște 

cifrele în concentrul 1-10, numără, manipulează jucării matematice, scrie și recunoaște majoritatea 

literelor din alphabet, participă la jocuri de grup dar rareori înțelege și respectă regula jocului, mai 

manifestă uneori comportamente de refuz și de opoziție,încă desenează cruci și biserici pe fișele de 

lucru dar ulterior rezolvării sarcinilor de muncă, a dobândit independență în igiena personală/îmbrăcat 

și dezbrăcat.                  

 

RECOMANDARI 

➢ Reluarea unor secvenţe din planul propus anterior; 

➢ Stimulare permanentă, activităţi complementare; 

➢ Implicarea familiei în activitatea educativă recuperatorie  
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Bibliografie: http://www.ecopii.ro/Articole despre copii/Agresivitatea la copii copii_agresivi.html; 

http://www.gradinite.com/site/Articole/Modalitati de a stapani furia copilului tau-educatie.html; 

http://www.superbebe.ro/Micul bataus - Transforma agresivitatea in echilibru.html; 

http://www.itsybitsy.ro/Articole/Lumea-parintilor/Psihologie/Copil-3-7-ani/De ce este agresiv 

copilul meu - articol-.html. 

 

 

http://www.ecopii.ro/Articole
http://www.gradinite.com/site/Articole/Modalitati
http://www.superbebe.ro/Micul
http://www.itsybitsy.ro/Articole/Lumea-parintilor/Psihologie/Copil-3-7-ani/De


LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3741 
 

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 

                                                                          Cazacu Georgiana Mădălina 

                                                                                             Grădinița cu P.N. Speriețeni 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: Dinu Cosmin 

Data şi locul naşterii: X.X.2015 

Domiciliul:  Sat Speriețeni 

Grădinița cu P.N. Speriețeni 

Grupa:  mare ,,Buburuzele” 

Echipa de lucru (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii  familiei):  

Prof. înv. preșcolar: Cazacu Georgiana Mădălina 

             Prof. consilier: Căpraru Adina 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

Tulburare de spectrul autist, deficiență mentală, handicap grav. 

Limbajul de vorbit:  

Afectarea ușoară a limbajului expresiv și receptiv. 

Dezvoltarea socio-afectivă:  

Afectare calitativă și cantitativă a interacțiunii sociale, posibilă numai într-un mediu controlat. 

Dezvoltarea psiho-motrică:  

Afectarea abilităților motorii fine, stereotipii motorii, comportament hiperkinetic. 

Priorități pentru perioada (se specifică intervalul de timp și anul școlar) : 2020-2021 

 

Structura programului de intervenţie personalizat: 

Obiective Conţinuturi 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioad

a de 

interve

nţie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Să-și adapteze 

comportament

ul propriu la 

cerințele 

grupului în 

care trăiește 

(grădinița) 

„Să 

recunoaștem 

colegii!” 

Jocul 

 

Demonstrația 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

Semestr

ul I 

Să respecte normele 

de comportare în 

cadrul grupei: 

- să stea pe scaun la 

măsuțe în cadrul 

activității; 

- să se joace fără să-i 

deranjeze pe ceilalți 

- să ridice mâna când 

îți aude numele 

beneficiind de ajutorul 

însoțitorului 

Observarea 

directă 

Să trăiesc în 

relații cu cei 

din jur stări 

„Buchetele de 

flori toamna” 

 

Ghidarea 

comportament

ului 

Semestr

ul I 

Participă în cadrul 

jocurilor de grup cu 

ajutorul însoțitorului 

Observație 

directă 
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afective 

pozitive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să participe la 

activitățile de 

joc 

„Bate vântul 

frunzele” 

 

„Ninge, 

ninge” 

 

„Ne jucăm cu 

baloane 

colorate” 

 

 

„Grădinița 

mea iubită” 

 

„Dansul 

fulgilor de 

nea” 

 

Jocuri de 

mișcare 

 

 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

Jocuri de 

construcții 

Dans euritmic 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

Aprecierea 

comportame

ntului 

 

 

 

 

Observație 

directă 

Aprecierea 

comportame

ntului 

Evaluarea periodică: 

 

Obiective realizate :  

- manipulează obiecte dacă produc zgomote; 

- răsfoiește cărți cu coperte groase pentru perioade scurte de timp; 

- s-a înregistrat un progres în ceea ce privește socializarea (să manifeste prietenie, toleranță, armonie 

concomitent cu învățarea autocontrolului); 

- interacționează cu adulții cunoscuți;  

Dificultăţi  întâmpinate : copilul prezintă întârzieri în dezvoltarea limbajului, greutate în pronunțarea 

sunetelor, vocabular sărac, posibilități de exprimare redusă, emotivitate instabilă. 

Slabe progrese datorate condiției medicale. 

Metode cu impact ridicat : - pozitiv : jocuri didactice, jocuri de mișcare, jocuri de construcție 

Preșcolarul manifestă interes față de activitățile de educație muzicală, cât 

și pentru jocurile distractive desfășurate în grădiniță; 

- negativ : din cauza capacității slabe de înțelegere, conversația și explicația 

nu au avut un impact ridicat. 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele 

evaluărilor periodice ) : 

- stimulare permanentă, activități complementare, implicarea familiei în 

planul elaborat ulterior; 

- manifestă interes față de jocurile distractive desfășurate în grădiniță. 

Recomandări particulare :  

- consilierea copilului în situații mai delicate; 

- implicarea părinților în lucrul cu copilul, în asimilarea de cunoștințe 

esențiale; 

- educarea unui comportament civilizat. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3743 
 

 Rolul şi modul de implicare a părţilor în program : 

- antrenează copilul în activităţi specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi îndividuale; 

- implicarea părinților în dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

(PIP SEMESTRUL I) 

                                                   

                                                                    Pop Mihaela   

                                                                    Gradinița cu P.P:Nr.12    Bistrita 

 

Informații generale 

Numele şi prenumele beneficiarului …….. 

Data şi locul naşterii: …………………… 

Domiciliul…Bistrita………….. 

Gradinița cu program prelungit Nr. 12      Bistrita 

Grupa mică(Nivel I) 

Certificat de orientare școlară și profesională nr.............din ..................................... 

 Echipa de lucru/profesor:  POP MIHAELA 

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe):: 

tulburări din spectrul autist 

Perioada de valabilitate a PIP-ului:  semestrul I 

Priorităţi pentru perioada – semestrul II : dezvoltarea competențelor specifice 1.3.3, 1.3.4., 

2.2.2, 3.3.1,  4.2.3,  ...din programa adaptată 

Structura programului de intervenţie personalizat                                       

                                                      

Competenţe 

specifice 

 

Categorii de activități/ 

Conţinuturi 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 
DEZVOLTAREA FIZICĂ, 

A SĂNĂTĂŢII ŞI 

IGIENEI PERSONALE 

1.3.3. Însușirea 

abilităţilor de 

autoprotecţie faţă de 

obiecte şi situaţii 

periculoase  

 

1.3.4. Utilizarea 

unor reguli de 

securitate fizică 

personală 

 

 

 

 
DEZVOLTAREA SOCIO-

EMOȚIONALĂ 

2.2.2. Însușirea și 

respectarea 

regulilor; 

înțelegerea efectelor 

DLC, DOS- povești, 

povestiri, cu suport 

ilustrativ; 

ALA- jocuri de rol 

vizite tematice 

 

 

 

DLC, DOS- povești, 

povestiri, cu suport 

ilustrativ; 

ALA- jocuri de rol 

ADP- activități 

specifice ale Întâlnirii 

de dimineață 

 

 

 

 

ADP- activități 

specifice ale Întâlnirii 

de dimineață 

explicaţia 

conversaţia 

demonstrația 

exerciţiul 

jocul 

fișe de lucru 

adaptate 

 

conversaţia 

explicația 

exercițiul 

jocul 

 fişe de lucru 

adaptate 

  

 

 

 

 

conversaţia 

explicația 

demonstrația 

exercițiul 

jocul 

 

- Identifică, în imagini, 

situațiile periculoase;  

- Comunică dacă a fost 

lovit; 

 

 

 

 

-Identifică regulile, cu 

ajutorul imaginilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recunoaște regulile 

grupei și le respectă , pe 

Chestionare 

orală 

Analiza 

produselor 

activității 

 

 

 

Chestionare 

orală 

Analiza 

produselor 

activității 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 
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acestora în planul 

relațiilor sociale în 

contexte familiare 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITĂȚI ȘI 

ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE 

3.3.1.Manifestarea 

creativității în 

activităț diverse 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA 

LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI A 

PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

4.2.3. Exersarea și 

extinderea 

progresivă a 

vocabularului 

 

 

 

ALA- jocuri de rol 

ALA- jocuri de 

mișcare, jocuri în aer 

liber 

  

 

 

 

 

DLC- povești, 

povestiri, joc didactic 

DOS- activități 

practice, activități 

practic- gospodărești 

DEC- desene, picturi, 

modelaj, jocuri cu text 

și cânt 

ALA- jocuri de rol 

 

 

 

 

 

 

DLC, DOS – povești, 

povestiri, jocuri 

didactice 

DȘ- observări, lecturi 

după imagini, 

convorbiri, jocuri 

didactice 

 

Activități pliate pe 

toate domeniile 

experiențiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

exerciţiul  

explicația 

demonstrația 

jocul 

 

 

 

 

parcursul diverselor 

activități; 

- Își adaptează 

comportamentul, în 

funcție de cerințele 

grupului 

-Se implică în jocuri de 

rol și aplica regulile 

însușite; 

 

 

 

- Se transpune în 

personajele preferate; 

- Utilizează limbajul 

verbal și pe cel non- 

verbal pentru a 

transmite mesaje; 

- Inventează jocuri de 

rol; 

 

 

 

 

 

-Se exprimă în 

propoziții simple, 

logice; 

-Expune verbal 

experiențele gustative, 

olfactive, tactile, 

utilizând cuvinte 

adecvate 

- Adresează întrebări 

pentru a descoperi 

lucruri necunoscute 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 

Analiza 

produselor 

activității 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 

Analiza 

produselor 

activității 

Aprecieri  

verbale 

 

Portofoliul 

personal 

Fișe pentru 

evaluarea 

sumativă 
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Fișa pentru 

aprecierea 

progresului 

individual al 

copilulu 

 

Rolul şi modul de implicare al părinţilor în program. 

Exemplu 1: Responsabilizarea părinţilor/tutorelui legal prin consiliere. Bunica, tutorele legal al 

elevului, va primi sarcini precise privind modul de comunicare, de implicare în program şi vor asigura 

un sprijin minim în evoluţia copilului.  Progresele vizibile înregistrate vor  încuraja familia în a oferi 

un suport afectiv ridicat copilului. 

Exemplu 2: Mama va tine legătura cu specialiștii care lucrează cu copilul și îi va informa despre 

schimbările de rutină, dacă acestea apar, pentru armonizarea demersului didactic, în sensul eliminării 

stresului determinat de aceste schimbări asupra copilului. 
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Plan de intervenție personalizat 

deficienţă de intelect şi limbaj 

 
Istrate Elena-Corina 

 Liceul Tehnologic„Alexandru Ioan Cuza” 

 –Grădinița Nr.1 Panciu, jud.Vrancea 

1. Date de identitate 

Numele şi prenumele: C. M. 

Vârsta: 6 ani  

Sex: masculin 

Domiciliul:  

Gradinita  

Nivelul grupei: II  

Data aplicării: octombrie  

Starea de sănătate : relativ bune, îmbolnavire frecvenă a căilor respiratorii 

Echipa de interventie:  prof. înv. preșcolar 

                                        prof. logoped 

Domeniul de intrvenție: educațional 

2. Definirea problemei 

Gradul de manifestare al subiectului în activitatea cotidiană: 

Maryo este un băiețel care a venit la grădiniță la vârsta de trei ani, însoțit de bunica 

maternă, care îl avea în grijă. În momentul în care a fost adus la grădiniță, nu putea să comunice 

cu colegii sau cu personalul unității, deoarece nu înțelegea decât câteva cuvinte în  limba 

română. Din acest motiv, M. era veşnic agitat în timpul activităţilor desfăşurate la grădiniță (se 

ridica în picioare, atunci când nu-i convenea ceva), la un moment dat, din cauza frustrării, a 

început să se tăvălească pe jos. Din cauza limbajului sărac și defectuos, comunică și cooperează 

foarte greu cu educatoarea și cu colegii. Adaptarea la mediul grădiniței și la grupul de copii s-

a făcut cu foarte mare greutate, din cauza dificultăților de comunicare. Bunicii îl cresc cum se 

pricep ei mai  bine, oferindu-i multă iubire. Am încercat să încurajez independența copilului, 

oferindu-i îndrumare atunci când este nevoie și să laud performanțele acestuia, chiar dacă sunt 

minore. L-am implicat în toate activitățile de grup. 

Am rămas și eu implicată, urmărindu-i progresul și l-am încurajat să practice și acasă ce a 

învățat la grădiniță; 

 

Psihodiagnostic :     -      retard psihic nediagnosticat; 

- elemente de autism; 

- tulburări de comportament; 

- dificultăți în perceperea componentelor spațiale și temporale 

3. Informații educaționale 

Comportament cognitiv: 

- copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzatoare vârstei și nu are 

capacitatea de a observa sistematic; 

- volumul limbajului este foarte  sărac, se exprimă greoi, are tulburări de pronunție; 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  
IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3748 
 

- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive; 

- atenția este slab dezvoltată. 

Comportament psihomotric: 

- dezvoltare fizică corespunzatoare vârstei; 

- nu cunoaște schema corporală; 

- întâmpină dificultăți în orientarea spațială; 

- nu are deprinderi de igienă personală și colectivă formate. 

Relații sociale: 

- este politicos cu personalul gradiniței; 

- este un copil remigrat, foarte apropiat de bunica maternă; 

-are crize de nesiguranță; 

- nu este sociabil, nu colaboreaza cu colegii din  grupă; 

                4. Date familiale: 

Numele şi prenumele părinţilor 

                        tata-D. 

                        mama-M. 

Ocupaţia părinţilor 

Tata – muncitor  

Mama – casnică 

Bugetul familiei: mic – pensia bunicului 400 lei 

Structura familiei : o familie care se ocupă de copil, mai ales bunica 

Componenţa familiei: bunicul, bunica, încă un nepot 

Relaţii familiale: bune, dar părinţii sunt divorțați 

                   5. Date despre starea sănătăţii 

Naştere : normală 

Dezvoltare fizică : bună  

               6. Date privind dezvoltarea personalităţii 

Percepţie : lacunară 

Atenţie : instabilă, se concentrează greu în activitate 

Memorie: predominant mecanică şi de scurtă durată; viteza de memorare variată, în funcţie de 

tipul textului învăţat (memorează uşor melodiile şi versurile cântecelor, dar nu le poate reda 

corect din cauza limbajului);  întipărirea slabă, durata păstrării scurtă. 

Gândirea : concret- intuitivă, nu face abstractizări. 

Limbaj şi comunicare :  

-Volum vocabular: sărac, concret- situativ. 

-Tip de comunicare: neinteligibilă, mimico-gesticulară, înţelege informaţia verbală în ritm lent, 

după multe repetări. 

Imaginaţie: săracă, îndreptată spre lumea desenelor animate, pentru că urmăreşte aceste 

programe la televizor. 

Afectivitate: emotivitate, imatur emoţional, dependenţă de adult, reacţii emotive cu caracter 

exploziv (transpirație, plâns, aruncarea jucăriilor, agitaţie). 

Psihomotricitate: coordonare motrică generală -  relativ bună.  

Rezistenţă la dificultăţi: oboseşte uşor, se plictiseşte repede. 
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Trăsături de caracter în devenire: neîncredere în sine, timiditate, nehotărâre, nesiguranţă, 

egoism. 

Aptitudini: aptitudini pentru activităţile practice, educaţie muzicală. 

 

                  7. Stil de învăţare: 

Greoi, datorită faptului că nu se poate concentra mult timp şi se plictiseşte repede. 

Preferă activităţile practice şi educaţia muzicală (imită cu uşurinţă mişcările sugerate de textul 

jocurilor muzicale sau cântă cântece învăţate, dar fără a fi prea bine înţeles). Este dezinteresat 

de celelalte activităţi din grădiniţă, are un stil de muncă încet, se plictiseşte uşor, nu rezistă la 

efort intelectual susţinut şi nici la efort fizic.  

                    8. Stil de muncă : sub supravegherea bunicii sau a educatoarei. 

Scopul:  

 Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul de 

copii şi în activitǎţile specifice grǎdiniţei. 

Obietive cadru: 

  -dezvoltarea abilitǎţilor cognitive specifice vârstei preşcolare; 

  -dezvoltarea abiliţǎtilor de comunicare cu cei din jur; 

                        - socializare, relaţionare cu copiii şi personalul grădiniţei; 

   -însuşirea unor deprinderi elementare de comportament şi deprinderi  igienice; 

   -creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare psiho- motrică ; 

 

Intervenţia educatoarei în cadrul grǎdiniţei: 

Tipuri de activitate: 

  - dezvoltarea abilităţilor de comunicare, activităţi pe centre de interes; 

  - activităţi practice,educaţia pentru societate; 

  - activităţi artistico-plastice,educaţia muzicală; 

  - activităţi de educaţie fizicǎ şi sport; 

Strategii  centrate pe copil: 

-valorificarea maximǎ a jocurilor didactice, dar și distractive; 

-procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate;  

-stimularea corespunzatoare a senzaţiilor și percepţiilor; 

-valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din gradiniţǎ cu care copilul vine în 

contact (care influenţeazǎ în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, senzorială și 

socială a copilului). 

-individualizarea  metodelor folosite pentru copiii cu dizabilități;  

-adaptarea materialului didactic folosit la fiecare activitate; 

-procurarea materialului de sprijin, atunci când este nevoie; 

-organizarea unor activități la care să participe toți copiii;  

-construirea unei imagini pozitive despre sine, pe fondul  unor activități de grup, orientate 

spre valorizarea posibilităților fiecăruia și pe un sistem de relații pozitive între educatoare 

și copil și între copii. 

 Resurse, mijloace: 

  - material didactic adecvat fiecǎrei activităţi; 
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  - jucării, truse de joc, truse de joc sportive;  

  - calculator,cd-uri; 

  - cǎrţi cu imagini, cǎrţi de colorat; 

   - planşe, jetoane; 

            Metode şi instrumente de aplicare: 

  - jocul didactic, jocul de mişcare,jocul de rol; 

  - percepţia şi manipularea de obiecte; 

  - conversaţia, explicaţia,exerciţiul   

   Obiective pe termen lung: 

          - ameliorarea pronunției și dezvoltarea exprimării orale; 

          - dezvoltarea operațiilor gândirii și a calității acesteia; 

          - recuperarea lacunelor datorate handicapului ușor de care suferă; 

          - exersarea capacității de orientare spațială și temporală; 

           - educarea comportamentului civilizat.                                                                                                                                     

Obiective operationale:  

Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare: 

 - sǎ perceapǎ şi  sǎ rosteascǎ cuvinte în propoziţii simple; 

 - sǎ rǎspundǎ adecvat(verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune, la ce i se cere, 

să participle la activităţi; 

Terapia cognitivǎ: 

 - sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ obiecte, jucăriile, lucrurile din jurul său, să fie capabil să 

le numere, să le grupeze după diferite criterii; 

 - sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ unele reguli simple de comportare civilizată; 

 - sǎ cunoascǎ bine spaţiul grǎdiniţei, personalul grădiniţei, cu care vine în contact zilnic; 

Dezvoltarea motricitǎţii: 

 - sǎ utilizeze obiecte, jucǎrii  uşor de manevrat, să nu le strice, să aibă grijă de ele; 

 - sǎ recunoascǎ anumite obiecte, jucǎrii; 

            - dezvoltarea motricității fine prin activitățile de modelaj, pictură, desen; 

 - sǎ ştie sǎ se autoserveascǎ şi  sǎ aşeze la locul lor obiectele utilizate; 

 - sǎ ofere şi altor copii jucǎriile pe care le foloseşte, să se joace cu ceilalţi copii, să nu 

arunce cu jucarii; 

Consilierea familiei: 

- discuţii despre comportamentul copilului; 

- exemplificǎri despre activitatea desfăşurată, despre progresele obţinute pas cu pas; 

-explicaţii despre metodele aplicate, de răbdarea de care este nevoie,de încurajarea permanentă 

la adresa copilului,de laude şi mângâieri şi  multă atenţie din partea familiei; 

Acest ,,Plan de intervenţie personalizat’’ va fi revizuit periodic, în funcţie de progresele 

obţinute în dezvoltarea copilului, în funcţie de comportamentele atinse, a integrării în colectivul 

de copii.  

La aceastǎ structurǎ generalǎ se adaugǎ conţinutul propriu-zis al activităţii, în paşi mici,  

întocmind  o planificare sǎptǎmanală. 
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METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

- evaluare oralǎ; 

- observaţie directǎ; 

- evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice, portofoliul copilului, etc;            

- se face prin exerciţii susţinute, prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele 

întreţinute, convorbiri cu copiii, povestiri, conversaţii, convorbiri cu bunicii, convorbiri cu 

medicul şi psihologul. 

Obiective realizate:  

-pregătirea copilului de a răspunde  pozitiv în grupul de copii, de a face faţă în mod natural la 

integrarea în grupă, promovarea unei atitudini deschise, de acceptare a copiilor cu nevoi 

speciale şi restul grupului. 

Dificultăţi întămpinate:  

-munca susţinută, posibilităţi de modulare a programului zilnic, adaptare curriculară 

individualizată; 

Metode cu impact ridicat: 

pozitiv  

- învingerea timidităţii, de a nu se izola de grup, încredere în sine, 

acceptarea celorlaţi copii. 

negativ 

- necesită timp şi implicare,uneori, în defavoarea celorlalţi, tehnici 

speciale de predare, de lucru prin schimbarea regulilor. 

Recomandări particulare:  

-îmbunăţirea comunicării şi cooperării cu bunicii copilului, în vederea unui program susţinut, 

pentru ameliorare şi progres. 

Rolul şi modul de implicare a bunicilor în program: 

-stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale bunicilor de  a fi alături de copil, de cerinţele 

speciale ale copilului, să aibă multă răbdare, încredere, să acorde atenţie pozitivă la eforturile 

copilului, să conştientizeze că este nevoie de timp şi efort din partea lor, de a sesiza, anticipa 

şi a repeta situaţii educative pentru înţelegerea  manifestărilor copilului. 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                 CONCLUZII: 

Prin integrarea lui M. în sistemul grădiniței de masă, am urmărit recuperarea și valorificarea 

la maxim a copilului, pentru formarea unor comportamente adecvate, încât să se poată descurca 

singur în situațiile cotidiene, în mod acceptabil, cu minim ajutor. Preşcolarul a reuşit să 

depăşească în mare parte dificultăţile de învăţare pentru temele propuse, dobândind o 

experienţă cognitivă superioară celei anterioare ( a reuşit să recunoască şi să asocieze culorile 

galben, alb, verde; recunoaşte doar două plante de toamnă- crizantema și tufănica; şi-a 

dezvoltat motricitatea fină – încercuieşte, subliniază, cu ajutorul educatoarei, colorează corect 

o imagine în contur; nu reuşeşte să verbalizeze singur cele observate; nu a memorat şi nici nu 

a învăţat logic rolul părţilor componente ale animalelor; acceptă ajutor din partea colegilor sau 

a educatoarei.  Nu reușește, încă, să numere până la 10. Nu recunoaște decât cifrele 1,2,3, dar 

asociază corect aceste cifre la numărul de obiecte. Povestește, cu ajutorul educatoarei sau al 

bunicii, fragmente scurte din textele literare audiate la grădiniță.       



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  
IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3752 
 

Acordând o atenție deosebită acestui copil, împreună cu bunica maternă și copiii din grupă, 

suntem convinși că, având răbdare, credință și speranță, îl vom ajuta să se integreze mai bine 

în colectiv și, până la sfârșitul anului școlar, să se rezolve într-o mare parte problemele, pentru 

a putea fi apt să meargă la școală. De asemenea, acest copil  a avut nevoie de un curriculum 

planificat diferențiat, de programe de terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de 

programe specifice de predare-învățare și evaluare, adaptate abilităților lui M.   
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 
                          prof. īnv. primar Feriu Simona- Lavinia 

                                                                          Liceul Teoretic ,, I.C.Drăgușanu” - Victoria 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI): xxx 

DATA NAȘTERII :xxx 

CLASA: a II-a 

ANUL ȘCOLAR: 2020 / 2021 

❖ DIAGNOSTICUL:  

 medical: clinic sănătos. 

            psihologic:  tulburări instrumentale mixte, tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție 

 psihopedagogic: dificultăți de orientare spațială, dificultăţi de învăţare-dislexo-disgrafie, 

discalculie; 

  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale, necesită adaptare curriculară . 

 

❖ ECHIPA DE INTERVENŢIE: Prof.itinerant: xxx 

                                                     Învățătoare: xxx 

                                                                  Logoped : xxx 

                                                                  Consilier scolar: xxx 

 

❖ SCOPUL (COMPORTAMENTUL ȚINTĂ/REZULTATUL AȘTEPTAT) 

Dezvoltarea potenţialului cognitiv al elevului: 

-consolidarea ,completarea ,sistematizarea cunoștințelor în vederea ridicării nivelului general al 

progresului scolar prin tehnologii instructiv-educative adecvate particularităților de vârstă și prin 

cultivarea unei motivații superioare față de învățătură. 

-diminuarea dificultăţilor determinate de deficienţele pe care le are elevul, urmărind realizarea unei 

pregătiri şcolare şi unei socializări la nivelul maxim al potenţialului său. 

-asigurarea unei baze instrumentale (scris –citit, socotit) care influenţează fundamental evoluţia 

ulterioară a elevului. 

 

❖ OBIECTIVE: 

PE TERMEN SCURT:  

 dezvoltarea abilităţilor de scris-citit; 
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 dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 

 dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoționale. 

PE TERMEN MEDIU:  

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

 dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic ; 

 dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale ; 

 dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii 

cauză-efect). 

❖ DURATA PROGRAMULUI: 1 an școlar 

❖ DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: 

LIMBA ROMÂNĂ 

MATEMATICĂ  

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

❖ DATA ELABORARII PIP: 01.10.2020 

❖ DATA REVIZUIRII PIP:  

       La sfârşitul semestrului I, după evaluarea intermediară vor fi redefinite obiectivele, 

proiectate noi conţinuturi și se va intocmi plan remedial daca este cazul. 

❖ CONȚINUTUL ACTIVITĂȚILOR:  

Exerciții privind consolidarea, completarea și sistematizarea cunoștiințelor în vederea ridicării 

nivelului general al progresului școlar. 

 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1. Elemente de construcţie a comunicării : 

Corespondenta sunet-litera, 

Vocalele si consoanele care alcatuiesc alfabetul limbii romane. 

Cuvintele si propozitia 

2. Formarea  capacităţii de comunicare 

Comunicarea scrisă : 

Procesul  scrierii :  

Sa recunoasaca si sa scrie literele mari si mici (de tipar si de mana), 

Scrierea corectă a cuvintelor si propozitiilor 

• Semnele de punctuaţie : punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, două puncte, virgula 

în enumerare ; 
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• Copieri, transcrieri, dictări; 

• Scrierea imaginativă : -compunerea unor propozitii  simple , pe baza unui suport vizual : un 

şir de ilustraţii, benzi  desenate ; 

 Comunicarea orală : 

Componentele comunicării dialogate ; 

• Elemente de comunicare nonverbală:gesturi, mimică; 

• Exercitii de recunoastere a personajelor 

• Utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare ; 

• Formularea unor răspunsuri la întrebări date, 

• Povestirea unor fapte şi întâmplări după un suport vizual ; 

• Exprimarea acordului sau dezacordului în legătură cu atitudinea unor personaje. 

 

MATEMATICĂ 

Intelegerea sistemului zecimal de formare a numerelor 

Scrierea si citirea numerelor natural in concentrul 0-100 

Adunarea si scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 cu/ fără trecere peste ordin, 

Compararea si ordonarea nr.  natural pana la 100 utilizand simbolurile matematice (<,>,=)     

Reprezentarea prin desen a unor figuri geometrice. 

DEZVOLTARE PERSONALA 

-stimularea atenției si memoriei 

-stimularea capacității mnezice 

-terapie emoţională 

Comportament cognitiv la nivelul capacităţilor psiho-individuale / proceselor psihice  

 a) Reprezentări temporale şi spaţiale  

 b) Stimularea preceselor gândirii, memoriei, imaginaţiei, atenţiei, limbajului, voinţei  

 Tipuri de comunicare (non-verbal şi verbal)  

 Procese de inhibiţie voluntară şi  autocontrol 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Nr. 

crt. 
Obiectiv operaţional 

Strategii de 

terapie şi 

recuperare 

Intervalul de 

timp 

Evaluare şi aprecierea evoluţiei 

Indicatori Instrumente 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3756 
 

1 

-sa inteleaga 

semnificatia globala a 

mesajului oral 

Explicația; 

 

Conversația; 

 

Munca 

independentă; 

 

Exercițul 

 

- citirea în gând  

- citirea cu voce 

tare 

- povestirea 

Problematizarea 

 

Planșe; 

 

 

 

 

Joc didactic 

 

 

 

- explicarea 

cuvintelor 

necunoscute; 

- punerea acestor 

cuvinte în contextul 

unor propoziții; 

- povestirea 

paragrafului care i 

s-a citit în cuvinte 

proprii 

- raspunsul la 

intrebari  legate de 

acest paragraf. 

- repetarea 

sarcinilor de 

comprehensiune 

octombrie-

iunie  

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie-iunie  

    2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octombrie-

iunie  

2020-2021 

 

-înţelege 

semnificaţia 

globală a unui 

text scurt, după 

ascultarea 

repetată a 

acestuia, sau după 

lămuriri 

suplimentare; 

 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, 

corectate la 

solicitarea prof. 

 

- citeşte în ritm 

propriu silabe, 

cuvinte şi 

propoziţii 

alcătuite din 2-3 

cuvinte, uneori cu 

inversiuni sau 

repetări, corectate 

la intervenţia 

prof. 

 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate 

din silabe 

cunoscute; 

 

- citeşte fluent şi 

corect cuvinte 

cunoscute, cu 

ezitări sau pauze 

mai lungi. 

 

 

Observarea 

sistematică  

 

 

(probe orale, 

fişe de lucru) 

 

 

Aprecieri 

stimulative 

 

 

Probă de 

evaluare 

orală 

 

 

Observarea 

sistematică  

 

(probe orale, 

fişe de lucru 

dictari) 

 

Aprecieri 

stimulative 

 

Probă de 

evaluare 

orală 

 

Probă de 

evaluare 

scrisă 

cu spijin, 

individuale 

Probă de 

evaluare 

practică- 

exerciţii de 

scriere după 

dictare, 

copieri, şi 

transcrieri 

 

2 

-sa realizeze 

corespondenta sunet-

litera 

3 

-sa distinga sunetele si 

silabele dintr-un 

cuvant dat 

4 

-sa construiasca 

cuvinte apoi enunturi  

simple 

5 

-sa identifice litere, 

silabe, cuvinte si 

enunturi in textul 

tiparit 

6 
-sa citeasca in ritm 

propriu  

7 

 

- sa scrie, cu ajutor, 

folosind semnele de 

punctuatie: punctul, 

semnul intrebarii, 

exclamarii 

8 

-sa scrie cuvinte scurte  

pe baza unui suport 

vizual . 

9 

-sa povesteasca oral o 

intamplare sau o 

poveste cunoscuta sau 

auzita . 

10. 
-sa identifice 

personajele textului. 

11 

-sa isi exprime acordul 

sau dezacordul în 

legătură cu atitudinea 

unor personaje  
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dupa citirea 

intregului text 

 

 

 

MATEMATICĂ 

Nr. 

crt. 
Obiectiv operaţional 

Strategii de terapie şi 

recuperare 

Intervalul 

de timp 

Evaluare şi aprecierea 

evoluţiei 

Indicatori 

 
Instrumente 

A P R  

1. 

-sa inteleaga sistemul 

zecimal de formare a 

numerelor. Explicația; 

 

Demonstrația; 

 

Exercițiul; 

 

Joc didactic 

 

Planșe cu numerele; 

 

 

Jetoane; 

 

 

 

Exercitii de exprimare 

in cuvinte proprii a 

operatiilor simple:” mai 

mult”,”mai 

putin”,”adaugam 

“,”luam”,”marim”,”mic

soram” 

 

 

 

Exercitiul, 

 

Demonstratia 

 

Joc didactic 

octombrie-

iunie  

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octombrie-

iunie  

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică  

 

(probe orale, 

fişe de lucru) 

 

Aprecieri 

stimulative 

 

 

Probă de 

evaluare orală 

 

Probă de 

evaluare 

scrisă 

 

 

Probă de 

evaluare 

practică 

2. 

-sa citeasca si sa scrie 

numerele in concentrul 

0-100. 

3. 

-Sa numere crescator si 

descrescator in 

concentrul 0-100 

4. 

-să efectueze operaţii de 

adunare, scădere cu si 

fara trecere peste ordin 

în concentrul 0-100 

5. 

-Sa compare numere 

naturale pana la 100 

utilizand corect 

simbolurile matematice 

6. 

-sa verbalizeze in mod 

constant modalitati de 

calcul folosite in 

operatii si probleme 

simple care implica 

adunarea si scaderea. 

7. 

-sa formuleze oral si in 

scris exercitii si 

probleme cu numere de 

la 0-100 cu sprijin dat. 

8. 
-sa reprezinte prin desen 

figuri geometrice 
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DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 

Obiectiv 

operaţional 

Strategii de terapie şi recuperare 

Evaluare şi aprecierea evoluţiei 

Indicatori Instrumente 

1. Efectuarea unor 

exercitii de relaxare, 

pentru concentrarea 

atentiei si 

dezvoltarea 

memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercitiul de relaxare 

-sa se implice cu 

interes in activitatile 

scolare 

 

- pictură, 

desen, 

plastilina , 

carti 

- puzzle 

 

2.Stapanirea si 

motivarea personala 

prin gestionarea 

adecvata a trairilor 

afective negative; 

 

- strategii activ participative, de 

grup/ individuale  

jocuri de autocunoastere 

jocuri pentru managementul 

emotiilor negative; 

- convorbirea; problematizarea; 

- lauda, incurajerea, valorizarea, 

stimularea afectivă; 

- dezaprobarea, mustrarea 

 

sa respecte regulile de 

comportament 

-familia sa se implice 

in educarea copilului 

 

 

 

-fise de lucru 

-desene 

-joc de rol 

 

3.Să respecte 

regulile de lucru în 

grup 

- jocuri cu reguli fixe  

- respectarea regulilor este 

obligatorie; 

- activităţi de distribuire de sarcini  

- stabilirea regulilor în clasă. 

-sa dezvolte relatii de 

prietenie cu colegii                                     

 

-joc de rol 
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PLAN DE INTERVENȚIE 

 
                                                              Popa Mirela-Ileana 

                                           Grădinița cu P.P. ,,Neghiniță,, Structura 2, Cluj-Napoca, Cluj 

 

       Utilizarea structurii unui plan de intervenţie şi utilizarea unei tehnici specifice intervenţiei la 

nivel emoţional.  

       Folosim metafora „vulcanului” pentru a vorbi despre inhibiţie şi despre izbucnirile emoţionale. 

La fel ca în cazul unui Vulcan, niveluri neexprimate şi neglijate ale emoţiei pot începe să fiarbă uşor 

în profunzime, apoi clocotesc tot mai intens, până când erupe şi se revarsă fără a mai putea fi stavilit 

ori controlat. Un proiect stiintific simplu cu un Vulcan, familiar copiilor, demonstrează uşor acest 

concept. Cadrul didactic (educatoarea) şi copiii  au construit împreună un Vulcan din plastilină și l-au 

așezat pe o planșetă, apoi dedesupt au pus o tava mai mare. Se aseamănă bicarbonatul cu sentimentele 

şi gândurile copilului. Oţetul sau stresorul asociat inhibiţiei se adaugă apoi peste praful de bicarbonat 

de sodiu care stă ascuns în interiorul vulcanului. În mod natural, folosind legile ştiinţei, se 

demonstrează că aceste sentimente se vor revărsa dacă nu sunt monitorizate, exprimate şi reglate în 

mod adecvat. 

1. Date despre copil:  

- Nume şi prenume:C. D.  

- Vârsta: 4 ani şi 9 luni  

 

2. Operaţionalizarea problemei ( cine?, cum?, când?, de ce face?)  

          D. este copil de vârstă preşcolară, la grupa mare, care manifestă accese de furie de fiecare dată 

când un coleg îi întrerupe jocul, care de obicei este singur (nu are prieteni) sau cineva îi ia jucăria. 

Starea de furie este resimţită la nivel corporal, în special la nivelul feţei și pumnii strânși. Această stare 

escaladează, ajungându-se la ţipete şi cuvinte nepotrivite. Posibile ipoteze ca factori declanşatori: a) 

toleranţă scăzută la frustrare; b) incapacitatea de a diferenţia un act intenţionat de unul neintenţionat; 

c) necunoaşterea unor metode de managementul conflictului; d) comportamente observate în diferite 

medii; e) comportamente întârite necorespunzător, f) divorțul părinților, g) copil singur la părinți etc.  

 

3. Diagnostic: (Individual., Relaţional., Motivaţional., De aplicabilitate.)  

 

- Individual: nu este cazul  

- Relaţional:  

➢ D. și cadrul didactic (educatoarea) - relaţie eficientă;  

➢ D.  și  colegii de  grupă  -  relaţie ineficientă,  evitarea  conflictului  şi  păstrarea distanţei;  

➢ D. și membrii familiei  (părinții,  bunicii)  afirmă că au sesizat  astfel de episoade  și acasă. 

 

- Motivaţional:  

➢ Cadrul didactic este motivat să realizeze o intervenţie pentru a ajuta copilul, dar şi pe colegii 

acestuia să înţeleagă ce este furia;  
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➢ La nivel declarativ, părinții îşi exprimă dorinţa de implicare pentru realizarea schimbării, dar 

cel mai implicat este bunicul, care se ocupă cel mai mult de el în această perioadă dificilă;  

➢ Copilul: nu conştientizează nevoia de schimbare la sine.  

 

- De aplicabilitate: tehnica corespunde particularităţilor psihoindividuale şi de vârstă ale copilului D., 

prezentându-se prin identificarea unei situaţii problematice concrete cu care cadrele didactice se 

confruntă în activitatea instructiv-educativă, în funcţie de etapa de şcolarizare şi de nevoile de formare 

ale fiecărui preșcolar. 

4. Obiective ( termen lung, mediu, scurt)  

           Obiective pe termen lung:  

➢ Înţelegerea formelor de manifestare ale furiei și implicațiile negative ale sale; 

➢ Acceptarea altor copii în joc; 

➢ Legarea de prietenii cu colegii de grupă. 

Obiective pe termen mediu:  

➢ Folosirea unor expresii verbale adecvate unui comportament decent;  

➢ Exersarea unor formule de adresare între copii;  

➢ Repetarea verbală a formulelor de genul: Te rog, Mulțumesc, Îmi dai voie și mie să...? , Vrei 

să ne jucăm împreună? Pot să împrumut jucăria ta? Vrei să facem schimb de puzzle-uri? etc. 

          Obiective pe termen scurt:  

➢ Să urmărească demonstraţia contactului oţetului cu bicarbonatul de sodiu;  

➢ Să asocieze predispoziţia cu praful de bicarbonat de sodiu;  

➢ Să asocieze comportamentul negativ şi intenţionat al unui coleg, cu oţetul;  

➢ Să diferenţieze un comportament intenţionat de unul neintenţionat.  

 

5. Metode utilizate: Vulcanul  

 

6. Modalităţi de evaluare a intervenţiei: 

  

 Observaţii:  D.  şi copiii pot reproduce verbal şi asocia starea de furie cu efectul exploziv al contactului 

bicarbonatului de sodiu cu oţetul. Copiii nu vor uita experimentul vizualizat și își vor aminti concluziile  

trase.  

                    Eu consider că s-au atins obiectivele propuse, iar D. și copiii vor relaționa mai bine. 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

        Prof. Bozea Violeta 

Liceul Teoretic”MirceaEliade” Lupeni 

  

I.  DATE PERSONALE 

    NUMELE ELEVULUI:  ................................... 

    CLASA: a VII-a  

    DATA NAŞTERII:  

   TIPUL DE HANDICAP: neuropsihică: intelect liminar; hiperchinetic cu deficit atenţional, 

elemente de autism 

II. ECHIPA DE LUCRU:   profesor de limba engleză: prof. Bozea Violeta 

                                             diriginte:  

                                                profesor itinerant: 

                                                consilier şcolar: 

      Şcoala: 

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul (rezultatele evaluării complexe) 

 - Întârzierea reacţiilor 

- Capacitate redusa de a memora si de a înţelege 

- Dificultate în pronunţie 

- Teama de necunoscut 

Priorităţi pentru perioada 2019-2020: 

- Adaptarea elevului la mediul şcolar 

-Adaptarea la disciplina: limba engleză 

-Învăţarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii engleze (salut, prezentare) 

-Introducerea în universul anglofon 

   

Evaluarea periodică :  semestrial / anual  

Obiective realizate :-  îmbunătățirea comprehensiunii textelor  

                                      îmbogățirea vocabularului  

                                      Dezvoltarea capacității de exprimare orală  

                                      

Dificultăți întâmpinate : mentinerea lentorii ideatorii si a ritmului de executare a sarcinilor  

                                        Motivația scăzută pentru învățare    

                                        Independența redusă, rigiditate mintală, anxietate, autonomie personală 

deficitară                                           

                                

Metode cu impact pozitiv:  recompensarea  socială, lucru pe grupe, întărirea pozitivă , modelarea 

comportamentală , explicația, demonstrația                 

Negativ: - 

Revizuirea PIP - semestrial și la sfârșitul anului școlar 

Recomandări particulare:  continuarea lucrului diferențiat  

Rolul și modul de implicare a părintilor în program  

- Țin legatura cu cadrele didactice  
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- Participă la ședințe de consiliere  

- Comunică periodic cu cadrul didactic de sprijin , d-na profersor 

- Susține copilul în realizarea sarcinilor, asigură o atmosferă de echilibru emoțional  

- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicându-l in activități corespunzătoare 

vârstei . 

 

METODE DE INSTRUIRE 

Din punct de vedere al finalităților urmărite, metodele sunt definite drept modalități practice de 

acțiune cu ajutorul căroră,sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, elevii achiziționează 

cunoștinșe, își formează priceperi și deprinderi, capacitate și atitudini, personalitatea autonomă si 

creative. 

Modalități de comunicare orală: 

    -metode expositive-povestirea, explicația, descrierea 

    -metode interogative-conversatia euristică 

   -metode care presupun discutii și dezbateri-problematizarea,metodele modern centrate pe elev 

(active) 

Metode bazate pe contactul cu realitatea-demonstrația, modelarea, experimental 

 

Structura programului de intervenţie personalizat 

DOMENIUL COGNITIV: LIMBA ENGLEZĂ 

 

Obiective 

pe termen 

lung 

 

Obiective pe 

termen scurt 

 

Metode şi  

mijloace 

didactice 

 

Perioada 

de timp 

 

Criterii 

minimale de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

 

Rezultate 

1. 

Receptarea 

de mesaje 

orale 

simple 

2. 

Exprimarea 

orală în 

situaţii de 

comunicare 

uzuală 

3. 

Receptarea 

de mesaje 

scrise 

simple 

4. 

Redactarea 

de mesaje 

1.1 Sesizarea 

ordinii 

evenimentelor 

dintr-un mesaj 

articulat clar şi 

rar 

1.2 

Desprinderea 

sensului global 

al unui mesaj 

simplu / al unei 

conversaţii 

uzuale, 

articulat clar, 

cu viteză 

normală 

1.3 Selectarea 

unor informaţii 

particulare 

Explicaţia 

Conversaţia 

Demonstraţia 

Povestirea 

Exerciţiul  

Metoda 

fonetică 

analitico-

sintetică 

Jocul de rol 

Fișe de lucru 

An 

şcolar  

2019 -

2020 

Acte de 

vorbire: 

1. a solicita 

şi a oferi 

informaţii 

despre 

evenimente, 

experienţe şi 

activităţi 

trecute  

2. a solicita 

confirmarea 

unei 

informaţii  

3. a cere şi a 

da detalii şi 

explicaţii 4. 

a-şi exprima 

- 

conversația 

- povestirea 

- 

observarea 

sistematică 

- fișe de 

evaluare 
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simple în 

situaţii de 

comunicare 

uzuală  

dintr-un mesaj 

oral articulat 

clar si rar 

1.4 Executarea 

unor 

instrucţiuni 

rostite clar şi 

rar de profesor 

• Enunțuri 

orale 

• Tabele, 

grafice 

• Dialoguri 

situaționale 

• Instrucțiuni, 

comenzi 

• Înregistrări 

audio 

2.1 Producerea 

unor enunţuri 

afirmative, 

negative, 

interogative, 

exclamative 

2.2 Formularea 

unor întrebări 

simple în 

situaţii de 

comunicare 

uzuală 

2.3 Relatarea 

în propoziţii 

simple, a unor 

aspecte despre 

oameni, fapte, 

evenimente 

2.4 Descrierea, 

în propoziţii 

simple, a unor 

locuri, imagini, 

evenimente  

• Proiect 

acordul şi 

dezacordul  

5. a face, a 

accepta sau a 

refuza o 

ofertă 6. a 

cere şi a da 

sugestii  

7. a exprima 

stări fizice si 

sufletesti  

8. a exprima 

o hotărâre 

sau o 

promisiune  

9. a-şi 

exprima 

compasiunea  

10. a da 

instrucţiuni 
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• Mini-

dialoguri, 

mini-prezentări 

• Descrieri 

orale cu suport 

vizual 

• Povestiri 

simple 

3.1 Anticiparea 

temei / a 

subiectului 

unui text pe 

bază de titlu, 

imagini, 

cuvinte cheie 

etc. 

3.2 Extragerea 

ideilor 

principale 

dintr-un scurt 

text de 

informare 

3.3 Extragerea 

informaţiilor 

specifice dintr-

untext în 

vederea 

rezolvării unei 

sarcini de lucru 

simple 

3.4 Deducerea 

din context a 

sensului unor 

elemente 

lexicale 

necunoscute• 

Texte cu 

ilustrații 

• Texte scurte 

informative 

• Scrisori, 

vederi 
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• Manuale de 

utilizare a unui 

aparat 

• Felicitări 

• Dicționar 

 

4.1 Redactarea 

unor texte 

scurte 

folosind 

cuvinte de 

legatură simple 

(şi, dar, pentru 

că, deci) 

4.2 Redactarea 

unor mesaje 

scurte, 

familiare, pe 

teme din 

universul 

imediat 

4.3 Descrierea 

unor sărbători 

4.4 

Completarea 

unor formulare 

cu date şi 

informaţii 

personale 

4.5 Formularea 

unor 

răspunsuri 

scrise la 

întrebări 

referitoare la 

texte sau la 

experienţe 

personale• 

Paragrafe 

• Proiecte 

• Ilustrații 

• Scrisori 

• Vederi 
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Evaluarea 

periodică:………………………………………………………………………………………………

…………………………...………… 

 Obiective 

realizate:………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 Dificultăţi 

întâmpinate:……………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Recomandări 

particulare:…………………………………………................................................................................

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

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

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

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în 

program:………………………………………………….......................................................................

...... 
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Profesor pentru învățământ primar Grama Mihaiela 

Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca 

 

 

Subiectul intervenţiei: M. A. 

• Un elev din clasa a II-a C, care manifestă frecvent (de cel puţin 4-5 ori într-o oră) 

comportamentul de a răspunde la întrebările învăţătorului neîntrebat, fără a ridica 

mâna. Acest comportament deranjează pe ceilalţi elevi, care se simt frustraţi din cauză 

că li „se fură” răspunsul. 

Comportamentul ţintă: Refuzul de a ridica mâna înainte de a vorbi 

Structurarea intervenţiei: 

 La începutul anului şcolar am stabilit de comun acord cu elevii o serie de reguli, care 

să-i ajute pe elevi să-şi controleze comportamentul impulsiv. Lista arată astfel: 

 

   COMPORTAMENTUL  

        AŞTEPTAT 

 

        REGULA 

       CONSECINŢA    

    NERESPECTĂRII    

          REGULII 

Să nu strige în clasă În clasă vorbim pe un ton normal. 10 minute time-out 

Să nu se bată între ei. Rezolvăm conflictele în mod 

corespunzător. 

10 minute time-out 

Să nu vorbească neîntrebaţi 

în ore. 

În timpul orei vorbim doar dacă 

suntem întrebaţi. 

1 exerciţiu în plus de rezolvat ca temă 

Să nu întârzie la şcoală. La şcoală ajungem cu cel puţin 5 

minute înainte de începerea orei. 

Rămâne în clasă 5 minute din pauză. 

Să nu rupă afişele expuse pe 

pereţii clasei sau a 

coridoarelor. 

Respectăm munca altora, 

concretizată în afişe sau alte 

materiale asemenea. 

Realizează un afiş sau un material de 

expus în locul celui distrus. 

Să nu facem mizerie în clasă. Păstrăm curăţenia în clasă şi în 

şcoală. 

5 minute de curăţenie în clasă la 

sfârşitul zilei. 

 Aceste reguli şi consecinţele nerespectării lor au fost stabilite de elevi. 

 

 

1. IDENTIFICAREA COMPORTAMENTELOR ŢINTĂ 

   MOMENTE   COMPORTAMENT     CONSECINŢE 

Învăţătorul formulează 

întrebări. 

Nu ridică mâna, ci oferă 

răspunsul fără a fi numit la 

răspuns. 

Învăţătorul îl atenţionează. 
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2. MONITORIZAREA COMPORTAMENTULUI 

Metode utilizate pentru monitorizarea comportamentului au fost: observarea curentă a 

comportamentului, chestionarea părinţilor, precum şi reflectarea asupra situaţiilor anterioare similare. 

Pentru organizarea datelor şi o mai bună vizualizare a lor am întocmit un tabel sub forma unei grile de 

observaţie:      

ZIUA   MOMENTUL COMPORTAMENTUL FRECVENŢA      CONSECINŢE 

Luni Învăţătorul 

formulează 

întrebări 

Răspunde neîntrebat, 

neridicând mâna înainte de 

a răspunde; 

De 4-5 ori în 

timpul unei ore; 

- este avertizat verbal 

de învăţător să nu 

mai răspundă 

neîntrebat; 

Marţi Învăţătorul 

formulează 

întrebări; 

Răspunde neîntrebat, 

neridicând mâna înainte de 

a răspunde; 

De 4-5 ori în 

timpul unei ore; 

-este avertizat verbal 

de învăţător să nu 

mai răspundă 

neîntrebat; 

- îi este arătată regula 

stabilită de clasă, 

care interzice 

vorbitul neîntrebat în 

timpul orei; 

Miercuri Învăţătorul 

formulează 

întrebări; 

Oferă răspuns atuci când 

ştie, dar fără a ridica mâna 

înainte sau fără a fi numit 

la răspuns; 

Aproape de 

fiecare dată 

când ştie 

răspunsul la 

întrebare, 

înaintea 

celorlalţi colegi; 

- îi este arătată regula 

stabilită de clasă, 

care interzice 

vorbitul neîntrebat în 

timpul orei; 

Joi Învăţătorul 

formulează 

întrebări; 

Răspunde neîntrebat, 

neridicând mâna înainte de 

a răspunde; 

De 4-5 ori în 

timpul unei ore; 

- este avertizat verbal 

de învăţător să nu 

mai răspundă 

neîntrebat; 

Vineri Învăţătorul 

formulează 

întrebări; 

Oferă răspuns atuci când 

ştie, dar fără a ridica mâna 

înainte sau fără a fi numit 

la răspuns; 

Aproape de 

fiecare dată 

când ştie 

răspunsul la 

întrebare, 

înaintea 

celorlalţi colegi; 

- îi este arătată regula 

stabilită de clasă, 

care interzice 

vorbitul neîntrebat în 

timpul orei; 

 

INFORMAŢII OBŢINUTE DIN ALTE SURSE: 

➢ De la PĂRINŢI: este copil unic, obişnuit să primească totul, să fie mereu în centrul          

                               atenţiei şi să primească aprecierea celor din jur; 
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3. ANALIZA ŞI EVALUAREA FUNCŢIONALĂ A COMPORTAMENTULUI 

 

• Forma de manifestare a comportamentului : oferirea răspunsului la întrebarea 

învăţătorului, fără a fi solicitat şi neridicând mâna pentru a se anunţa la răspuns; 

• Frecvenţa: de 4-5 ori pe parcursul unei ore, mai ales la disciplinele unde deţine mai multe 

informaţii. La celelalte discipline frecvenţa comportamentului este mai redusă. 

• Latenţa: dacă ştie răspunsul la întrebarea învăţătorului, răspunde imediat, fără a da 

posibilitatea învăţătorului să lanseze întrebarea pentru un elev anume. 

• Contextul de apariţie a comportamentului: - Învăţătorul formulează întrebări, iar elevul 

oferă răspuns atuci când ştie, dar fără a ridica mâna înainte sau fără a fi numit la răspuns; 

4. CREAREA ŞI APLICAREA PROGRAMULUI DE MODIFICARE COMPORTAMENTALĂ 

 

Obiective ale modificării comportamentale: 

➢ Formarea deprinderii de a-şi anunţa răspunsul la o întrebare formulată de învăţător prin ridicarea 

mâinii; 

➢ Formarea deprinderii de a răspunde doar atunci când este întrebat ; 

➢ Conştientizarea de către elev a faptului că prin întrebarea formulată de învăţător se vor evalua şi 

cunoştinţele celorlalţi elevi. 

Metodele pe care le-am folosit: 

 

 METODA  

               UTILIZATĂ 

         

ARGUMENTUL    

           

UTILIZĂRII  

 

           OBSERVAŢII 

METODA 

ÎNTĂRIRILOR 

▪ se creşte 

frecvenţa de 

apariţie a 

comportamentului 

adecvat; 

▪ pentru fiecare comportament adecvat am  

administrat acel tip de întărire potrivită elevului (ex: 

o zi liberă de la serviciul în clasă sau alegerea jocului 

la ora de sport). Pentru fiecare dată când a ridicat 

mâna pentru a răspunde, a primit o bulină roşie. La 

10 buline adunate pe parcursul unei zile elevul 

beneficia de o recompensă: alegerea oricărui loc în 

clasă pentru o zi. 

▪ pentru fiecare comportament neadecvat am  

administrat câte o pedeapsă (dintre cele menţionate 

în contract şi stabilite de comun acord cu elevul); 

 EXTINCŢIA 

COMPORTAMENTULUI 

DEZADAPTATIV 

▪ prin 

înlăturarea 

întăririlor 

subsecvente unui 

comportament 

neadecvat, 

reducem frecvenţa 

▪ când 

elevul răspundea neîntrebat, nu îi atrageam atenţia, 

îl ignoram şi repetam întrebarea. În cazul în care 

răspundea când era întrebat, întăream acest 

comportament. 
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acelui 

comportament; 

„TIME-OUT” (TEHNICA 

IZOLĂRII) 

▪ prin 

izolarea temporară 

de activitatea aflată 

în desfăşurare, 

elevul este 

pedepsit pentru 

menţinerea 

comportamentului 

neadecvat; 

▪ time-out-ul era redus temporal, iar elevul 

cunoştea durata acestuia; 

▪ nu apăreau alte întăriri pozitive în timpul 

time-out-ului. 

 

 

REZULTATELE INTERVENŢIEI COMPORTAMENTALE 

▪ S-a redus frecvenţa de apariţie a comportamentului neadecvat Ca urmare a întăririlor 

pozitive administrate comportamentelor adecvate, creşte frecvenţa acestor 

comportamente, comportamentul neadecvat ţintă, manifestându-se tot mai rar. 

▪ Se anunţă la răspuns prin ridicarea mâinii 

▪ Conştientizează că întrebarea nu este numai pentru el 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

Propunător : Ion Mariana Florica 

Informaţii De Bază: 

Numele Elevului: G.I.-N. 

Data Naşterii: X.X.2012 

Clasa:  a III-a  

Domiciliul:  

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: : hipoacuzie severă - deficit de auz sever  implant cohlear 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte în familia ei care este formata din opt membri: mama, 

tata, subiectul nostru si 2 surioare una mai mica, una mai mare și trei frați unul mai mic și doi mai 

mari.Familia are venituri doar din munca tatălui și diferite ajutoare sociale ,prezintă condiţii bune de 

locuit. Mama se ocupă de creșterea și educația copilului. 

 

1. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Profesor logoped:  

Consilier şcolar: 

Numele cadrului didactic: Ion Mariana Florica 

Data elaborării P.I.P.:  octombrie 2020  

Data revizuirii P.I.P.:  iunie 2021 

 

2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

 

3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

• Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic; 
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Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Participarea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în 

scris; 

 

4. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea deprinderilor de scriere şi citire corectă, precum şi scrierea lizibilă a 

cuvintelor; 

•  Formarea capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere a materialului citit, a cerinţelor 

itemilor din fişe, teste, munca independentă sau pe grupe; 

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

 

5. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

• Stimulează eleva in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuala; 

• Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: 

cunoasterea mediului, coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, 

abilitati de relationare sociala; 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exercitii de 

relaxare, pentru concentrarea 

atentiei si dezvoltarea 

memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercitiul de relaxare 

- planse 

- fise de lucru 

- carti 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atentiei vizuale, a analizei 

auditive si imbogatirea 

vocabularului; 

- exercitii de gimnastica respiratorie, 

linguala; 

- exercitii pentru formarea priceperilor 

si deprinderilor de pronuntie corecta a 

silabelor si cuvintelor; 

- exercitii de formulare a unor propozitii 

simple cu sunetul corectat in diferite 

pozitii; 

- povestiri dupa imagini, planse; 

- demonstratia; 

- planse 

- fise de lucru 

- jocuri 

- carti 
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- stapanirea si motivarea 

personala prin gestionarea 

adecvata a trairilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exercitii de autocunoastere; 

- exercitii pentru cresterea stimei de sine 

si a increderii in fortele proprii; 

- exercitii pentru managementul 

emotiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, incurajerea; 

-fise de lucru 

-desene 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea si formarea unor 

deprinderi eficiente de studiu; 

- efectuarea temelor la cabinet 

cand este posibil;  

- efectuarea temelor si invatarea pentru 

oferirea unui model de lucru; 

- explicatia; 

- exercitiul 

-carti, caiete; 

-fise de lucru si 

cartonase 

 

- organizarea locului de 

invatare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- incurajarea 

 

- sprijinirea copilului in 

parcurgerea materiei in ritm 

propriu si ajutor la cererea 

doamnei invatatoare; 

- tratarea diferentiata; 

- relatie empatica invatator-elev, 

consilier-elev; 

- activitati ajutatoare 

-planse 

-jocuri 

-casete 

-carti 

- construirea unui orar si 

respecterea lui astfel incat 

elevul sa isi faca temele, 

oferirea de recompense de 

catre familie; 

- convorbirea; 

- exercitiul 

-cartonase cu sarcini 

expuse in camera 

- masuri unitare de sustinere a 

copilului de catre familie; 

- motivarea familiei in 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fete 

vesele 

• Frecventa activitatilor programului terapeutic este de o sedinta pe saptamana (45-50 de minute) 

 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează eleva în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: limba română 

Eleva pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori 
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întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi 

coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală.  

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

26. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în textul 

tipărit şi în textul 

de mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

-exercitii de delimitare a 

cuvintelor in enunturi; 

-exercitii de stabilire a 

pozitiei unui cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor in 

cuvant; 

-exercitii de distingere a 

sunetului initial, final sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvant; 

-identificarea cuvintelor 

ce contin sunetul învăţat si 

despartirea lor in silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui 

cuvant auzit cu imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitii de despartire a 

cuvintelor in silabe; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte si comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor si propoziţiilor; 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor si a cuvintelor, 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

de învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; citeşte 

în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite 

diin 2-3 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

sau repetări, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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29. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de încadrare 

corecta în pagina a textului 

(data, alineat); 

- exerciţii de apreciere 

corecta a spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de cuvinte si 

propoziţii; 

 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când 

întâlneşte cuvinte 

care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri 

de litere etc.; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la regulile 

grafice, ortografice 

şi de punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, 

cu unele omosiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de 

la normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a semnelor 

de punctuaţie; 

 

Domeniul de intervenţie: matematică 

 

Eleva formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme în 

ceea ce priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. 

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. 

Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte 

foaia. 
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Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

 

- să scrie, să 

citească numerele 

naturale de la 0 la 

1 000 000 

 

- să compare două 

numere  

- să completeze 

un şir de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

de la 0 la 1 000 

000 cu sau fără 

trecere peste 

ordin cu ajutorul 

calcului in scris; 

- să efectueze 

exerciţii cu mai 

multe operaţii, 

respectând 

ordinea efectuării 

operaţiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 1 000 

000; 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la 1 000 

000; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 1 000 

000; 

- exerciţii de alegere a 

unei descompuneri 

potrivite pentru efectuarea 

unui calcul; 

- rezolvarea de probleme  

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare şi scădere 

cu numere de la 0 la 1 000 

000 ; 

-ex de înmulţire si 

împărţire a numerelor 

naturale în concentrul 0-

100 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. de verificare a 

rezultatului prin probă ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

- asociază mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

- identifică cifra 

zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea 

unui număr de cinci 

cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, 

ordonează 

numerele; 

 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

numerele in 

concentrul 0 - 1 000 

000 

-efectuează adunări 

şi scăderi în 

concentrul 0- 1 000 

000 cu sau fără 

trecere peste ordin, 

utilizănd 

simbolurile +, -, = 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează corect 

50-60% 

dinexerciţiile cu o 

singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

-rezolvă probleme 

cu date numerice şi 

enunţ sintetic, 

recurgând la 

modelarea figurală a 

datelor problemei; 

- execută, parţial 

corect, în ritm 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 

  

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3777 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să rezolve 

probleme 

matematice cu 

operaţiile 

cunoscute 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând 

numerele date 

-ex. de numărare cu pas 

dat „înainte” şi „înapoi” 

cu şi fără sprijin de 

obiecte sau desene ; 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora ; 

 

propriu, comanda 

dată, după lămuriri 

suplimentare;   

 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un 

grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie, calcul matematic şi rezolvarea problemelor diverse din 

programa clasei a III –a ; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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Program terapeutic logopedic complex pentru corectarea 

betacismului şi pitacismului 

Plan de intervenție personalizată 

 

Staicu Ionuţ-Cătălin 

Școala Gimnazială nr. 1, Domnița 

 

 

I. Informaţiile  de bază ale elevului 

Nume: I.P 

Vârsta: 7 ani 

Data naşterii: 2014 

Clasa: pregătitoare 

Data de elaborare a programului: 20.05.2021 

II. Starea actuală a elevului - evaluare 

Diagnostic: Dislalie complexă prin alterare. Deformarea consoanelor bilabiale „b” şi „p” 

Evaluarea copilului: vocabularul este în concordanţă cu vârsta sa, pronunţă corect sunetele, cu 

excepţia consoanelor bilabiale „b” şi „p”, dă dovadă de neîncredere în forţele proprii, se subapreciază. 

III. Planificarea intervenţiei 

1. Producerea articulatorie completă a fonemelor „b” şi „p” 

2. Consolidarea sunetelor „b” şi „p” prin introducerea sunetelor în silabe fără sens, structuri 

bisilabice şi divere cuvinte 

3. Diferenţierea fonemelor „b” şi „p” 

4. Automatizarea fonemelor „b” şi „p” 
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Programul de intervenţie 

 

Obiectivele 

intervenţiei 

Strategii Desfăşurarea 

intervenţiei 

Mijloace 

metodologice 

Resurse 

materiale 

Evaluare 

1. Perceperea 

vizuală, 

articulator- 

motrică şi 

acustică a 

fonemelor „b” 

şi „p” 

Exerciţii de 

respiraţie 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii 

analitico-

sintetice în 

plan motric-

executoriu 

 

Se va începe 

activitatea cu 

câteva exerciţii de 

respiraţie în care i 

se va sugera 

elevului să fie cât 

mai liniştit şi să 

inspire profound 

(un timp) după 

care să expire pe o 

perioadă dublă 

inspiraţiei (doi 

timpi). Pe 

parcursul 

efectuării acestui 

exerciţiu, mâinile 

elevului vor sta pe 

genunchi. 

 

Explic modul de 

poziţionare 

corectă a buzelor 

pentru fonemele 

„b” şi „p”. 

Buzele strâns 

lipite, suflul 

puternic deschide 

brusc buzele cu o 

mişcare de 

coborâre a 

mandibulei.  

Se vor face 

exerciţii în plan 

motric-executoriu. 

Se vor utiliza 

onomatopeele: 

batem toba (bum-

bum), tremurăm 

de frig (brrrr), 

Exerciţii de 

respiraţie 

Instructajul 

verbal 

Demonstraţia 

Observaţia 

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 Corectitudinea 

respiraţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunţia 

corectă a 

onomatopeelor 
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cum face oaia 

(beeee), cum face 

albina (bâz-bâz), 

cum se aude când 

plouă (pic-pic), 

cum face vrăbiuţa 

(cip-cirip), cum 

chemăm pisica 

(pis-pis). Copilul 

este pus să 

palpeze zona 

laringuală a 

propunătorului şi 

cu cealaltă mâna 

îşi va palpa 

propriul laringe 

încercând să 

obţină acelaşi 

efect vibratil. 

 

2. Educarea 

auzului fonetic 

- formarea 

oercepţiei 

fonetice 

corecte 

 

Exerciţii de 

pronunţare a 

unor serii de 

silabe opuse 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

diferenţiere 

a 

consoanelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copilul va 

pronunţa câteva 

serii de silabe 

opuse pentru a 

antrena 

analizatorul 

auditiv. 

ba-be-bi-bo-bu-

bă-bâ 

ma-me-mi-mo-

mu-mă-mâ 

pa-pe-pi-po-pu-

pă-pâ 

ta-te-ti-to-tu-tă-tâ 

pa-ba, pe-be, pi-

bi, po-bo, pu-bu, 

pă-bă, pâ-bâ 

Copilul va 

pronunţa 

următoarea serie 

de cuvinte (după 

ce voi exemplifica 

anterior) pentru a 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 Corectitudinea 

percepţiei şi 

reproducerii 

sunetului 

 

 

 

 

 

Corectitudinea 

percepţiei şi 

reproducerii 

sunetului 
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Exerciţii de 

pronunţare 

ritmică 

realiza 

diferenţierea 

consoanelor. 

pară - bară 

pile - bile 

paie - baie 

pupă - bubă 

pască - bască 

pompă - bombă 

prună - brună 

 

Pui de pernă 

Pui de pernă mic 

de puf 

Vino după ce 

fac baie 

Pe salteaua mea 

de paie 

Să te joci cu mine: 

buf! 

3. 

Consolidarea 

sunetelor „b” şi 

„p” 

Introducerea 

sunetelor în 

silabe 

 

 

Introducerea 

sunetelor în 

cuvinte 

Se vor introduce 

noile foneme în 

structuri fonetice 

diverse: silabe 

directe, silabe 

inverse, structuri 

bisilabice 

intervocalice, 

structuri bisilabice 

repetitive. 

Cuvinte 

monosilabice: bac, 

băţ, ban, bun, bec, 

păr, pai, pix, pot, 

par; cuvinte 

polisilabice cu „b” 

şi „p” în toate 

poziţiile posibile:, 

biotop, biceps, 

pubelă, probă, 

plumb, prohab, 

pulbere. 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşe cu 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoaşterea 

şi pronunţia 

corectă a 

obiectelor din 

imagini 
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I se prezintă 

copilului câteva 

imagini. El trebuie 

să denumească 

toate obiectele 

care apar: balon, 

barcă, autobuz, 

crab, pătură, lupă, 

cap.  

Automatizarea 

sunetelor „b” şi 

„p” 

Introducerea 

sunetelor în 

propoziţii, 

texte scurte 

Calul bălan este 

plecat. 

Bunica băiatului 

priveşte pomii. 

Butoiul bunicului 

este plin. 

Poştaşul primeşte 

un plic. 

 

Ieri am fost la 

bunici. Când am 

ajuns, bunicul 

bătea covoarele, 

iar bunica făcea 

plăcinte. Amândoi 

m-au luat în braţe 

şi m-au pupat pe 

obraz.  

Exerciţiul 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 Gradul de 

automatizare 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3783 
 

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

Ion Mariana Florica 

 

 

INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului: G.I.-N. 

Data naşterii: X.02.2012 

Clasa:  a III-a  

Domiciliul:  

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: : hipoacuzie severă - deficit de auz sever  implant cohlear 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte în familia ei care este formata din opt membri: mama, 

tata, subiectul nostru si 2 surioare una mai mica, una mai mare și trei frați unul mai mic și doi mai 

mari.Familia are venituri doar din munca tatălui și diferite ajutoare sociale ,prezintă condiţii bune de 

locuit. Mama se ocupă de creșterea și educația copilului. 

 

1. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

 

Profesor logoped:  

Consilier şcolar: 

Numele cadrului didactic: Ion Mariana Florica 

Data elaborării P.I.P.:  octombrie 2020  

Data revizuirii P.I.P.:  iunie 2021 

 

2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

 

3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 
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• Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic; 

 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Participarea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în 

scris; 

 

4. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea deprinderilor de scriere şi citire corectă, precum şi scrierea lizibilă a 

cuvintelor; 

•  Formarea capacităţilor de cunoaştere şi înţelegere a materialului citit, a cerinţelor 

itemilor din fişe, teste, munca independentă sau pe grupe; 

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

 

5. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

• Stimulează eleva in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea 

proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din 

domeniul afectiv si motivational, a deprinderilor de munca individuala; 

• Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: 

cunoasterea mediului, coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, 

abilitati de relationare sociala; 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exercitii de 

relaxare, pentru concentrarea 

atentiei si dezvoltarea 

memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercitiul de relaxare 

- planse 

- fise de lucru 

- carti 

- puzzle 

- educarea auzului fonematic, a 

atentiei vizuale, a analizei 

auditive si imbogatirea 

vocabularului; 

- exercitii de gimnastica respiratorie, 

linguala; 

- exercitii pentru formarea priceperilor 

si deprinderilor de pronuntie corecta a 

silabelor si cuvintelor; 

- exercitii de formulare a unor propozitii 

simple cu sunetul corectat in diferite 

pozitii; 

- planse 

- fise de lucru 

- jocuri 

- carti 
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- povestiri dupa imagini, planse; 

- demonstratia; 

- stapanirea si motivarea 

personala prin gestionarea 

adecvata a trairilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exercitii de autocunoastere; 

- exercitii pentru cresterea stimei de sine 

si a increderii in fortele proprii; 

- exercitii pentru managementul 

emotiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, incurajerea; 

-fise de lucru 

-desene 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea si formarea unor 

deprinderi eficiente de studiu; 

- efectuarea temelor la cabinet 

cand este posibil;  

- efectuarea temelor si invatarea pentru 

oferirea unui model de lucru; 

- explicatia; 

- exercitiul 

-carti, caiete; 

-fise de lucru si 

cartonase 

 

- organizarea locului de 

invatare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- incurajarea 

 

- sprijinirea copilului in 

parcurgerea materiei in ritm 

propriu si ajutor la cererea 

doamnei invatatoare; 

- tratarea diferentiata; 

- relatie empatica invatator-elev, 

consilier-elev; 

- activitati ajutatoare 

-planse 

-jocuri 

-casete 

-carti 

- construirea unui orar si 

respecterea lui astfel incat 

elevul sa isi faca temele, 

oferirea de recompense de 

catre familie; 

- convorbirea; 

- exercitiul 

-cartonase cu sarcini 

expuse in camera 

- masuri unitare de sustinere a 

copilului de catre familie; 

- motivarea familiei in 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fete 

vesele 

• Frecventa activitatilor programului terapeutic este de o sedinta pe saptamana (45-50 de minute) 

 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează eleva în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi 

adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi 

manualele şcolare, obiecte de uz general; 

 

Domeniul de intervenţie: limba română 
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Eleva pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori 

întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi 

coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală.  

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

30. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în textul 

tipărit şi în textul 

de mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

-exercitii de delimitare a 

cuvintelor in enunturi; 

-exercitii de stabilire a 

pozitiei unui cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor in 

cuvant; 

-exercitii de distingere a 

sunetului initial, final sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvant; 

-identificarea cuvintelor 

ce contin sunetul învăţat si 

despartirea lor in silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui 

cuvant auzit cu imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitii de despartire a 

cuvintelor in silabe; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte si comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor si propoziţiilor; 

 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

de învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; citeşte 

în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite 

diin 2-3 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

sau repetări, 

corectate la 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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33. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor si a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de încadrare 

corecta în pagina a textului 

(data, alineat); 

- exerciţii de apreciere 

corecta a spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de cuvinte si 

propoziţii; 

 

intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când 

întâlneşte cuvinte 

care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri 

de litere etc.; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la regulile 

grafice, ortografice 

şi de punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, 

cu unele omosiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de 

la normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a semnelor 

de punctuaţie; 

 

Domeniul de intervenţie: matematică 

 

Eleva formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme în 

ceea ce priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. 

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. 

Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte 

foaia. 
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Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

- să scrie, să 

citească numerele 

naturale de la 0 la 

1 000 000 

 

- să compare două 

numere  

- să completeze 

un şir de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

de la 0 la 1 000 

000 cu sau fără 

trecere peste 

ordin cu ajutorul 

calcului in scris; 

- să efectueze 

exerciţii cu mai 

multe operaţii, 

respectând 

ordinea efectuării 

operaţiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 1 000 

000; 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la 1 000 

000; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 1 000 

000; 

- exerciţii de alegere a 

unei descompuneri 

potrivite pentru efectuarea 

unui calcul; 

- rezolvarea de probleme  

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare şi scădere 

cu numere de la 0 la 1 000 

000 ; 

-ex de înmulţire si 

împărţire a numerelor 

naturale în concentrul 0-

100 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. de verificare a 

rezultatului prin probă ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

- asociază mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

- identifică cifra 

zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea 

unui număr de cinci 

cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, 

ordonează 

numerele; 

 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

numerele in 

concentrul 0 - 1 000 

000 

-efectuează adunări 

şi scăderi în 

concentrul 0- 1 000 

000 cu sau fără 

trecere peste ordin, 

utilizănd 

simbolurile +, -, = 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează corect 

50-60% 

dinexerciţiile cu o 

singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

-rezolvă probleme 

cu date numerice şi 

enunţ sintetic, 

recurgând la 

modelarea figurală a 

datelor problemei; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să rezolve 

probleme 

matematice cu 

operaţiile 

cunoscute 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând 

numerele date 

-ex. de numărare cu pas 

dat „înainte” şi „înapoi” 

cu şi fără sprijin de 

obiecte sau desene ; 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora ; 

 

- execută, parţial 

corect, în ritm 

propriu, comanda 

dată, după lămuriri 

suplimentare;   

 

 

Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un 

grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie, calcul matematic şi rezolvarea problemelor diverse din 

programa clasei a III –a ; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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CAPITOLUL V 

TESTE DE EVALUARE ADAPTATE
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TEST DE EVALUARE ÎNIȚIALĂ 

CLASA a II a 

Comunicare în limba română 

Prof. consilier școlar: Coacă Eli Dorina 

Grădinița cu P.P. NR.19, Drobeta-Turnu-Severin 

 

 

1. Dictare: 

        ,, Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un 

om care seamănă a fi bolnav, întreabă cu milă pe cei doi ţărani, zicând: 

           – Oameni buni! Se vede că omul cel din car e bolnav. 

           – Ba nu, cucoană! Acesta este doar un om leneș!” 

 

2. Desparte în silabe cuvintele 

Întâlnesc 

Cucoană 

Drum 

Oameni 

3. Completează cu grupul de litere potrivit apoi arată cât de frumos  poți transcrie cuvintele 

obținute! 

                 pa ___ nă  ;            ___ ___toare;              min ___ ; 

                  ___ reșe   ;               în____țată;              dul____ ;    

4. Găsește opusul fiecărui cuvânt din următoarele: 

îl trezea –                                           bolnav –  

 

supărarea –                                  leneș -  

5. Scrie cuvintele cu sens asemănător pentru: 

   drum -                  milos –                           dascăl –  
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DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

 

I1 

Scrie corect şi caligrafic, 

după dictare, respectând 

10-11 semne de 

punctuaţie 

Scrie corect şi caligrafic, 

după dictare, respectând 6-

7-8-9 semne de punctuaţie 

Scrie corect, după dictare,  

respectând  3-4-5 semne 

de punctuaţie 

 

I2 

Desparte corect în silabe 

toate cele 4 cuvinte date 

Desparte corect în silabe 

doar 3 cuvinte date. 

Desparte corect  în silabe 

2 cuvinte date. 

 

I3 

Găseşte corect pentru 

toate cele 6 cuvinte 

grupul de litere care 

lipseşte  

Găseşte corect pentru 4 

cuvinte grupul de litere care 

lipseşte 

Găseşte corect pentru 2 

cuvinte grupul de litere 

care lipseşte 

 

I4 

Scrie corect pentru toate 

cele 4 cuvinte date 

cuvinte cu înţeles opus 

Scrie corect pentru 3 

cuvinte date cuvinte cu 

înţeles opus  

Scrie corect pentru 2 

cuvinte date cuvinte cu 

înţeles opus 

 

I5 

Scrie corect pentru toate 

cele 3 cuvinte date 

cuvinte cu acelaşi înţeles 

Scrie corect pentru 2 

cuvinte date cuvinte cu 

acelaşi înţeles 

Scrie corect pentru 1 

cuvânt dat cuvântul cu 

acelaşi înţeles 

  

                                              FB                                          B                                               S 
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Program de exerciţii pentru evaluarea structurilor peceptiv-motrice de culoare 

                                                                        Profesor logoped Rencu Denisa 

C.Ș.E.I . Maria Montessori  Constanța 

 

 Educarea psihomotricității deține un rol important în terapia educațională a copiilor cu cerințe 

educative speciale, dacă ținem cont de faptul că dizabilitatea intelectuala este asociată , în general , cu 

dizabilitatea motrica. O evaluare corectă și o recuperare eficientă a planului psihomotric va avea ca 

rezultat optimizarea însușirii limbajului scris-citit.  

Pentru a elimina orice fel de trăiri afective negative produse de situaţia de examinare sau de 

evaluare, probele pentru evaluarea nivelului de organizare a structurilor perceptive-motrice de culoare 

au fost concepute sub formă  de fişe/joc cu conţinut grafic atractiv. 

Fișa 1    Găseşte-i perechea! 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Discriminarea stimulilor cromatici 

dintr-un context perceptual 

complex. 

Uneşte obiectele de aceeaşi culoare! 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fişa 2 
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 Uneşte fiecare obiect cu culoarea potrivită , apoi colorează:           

 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Identificarea şi denumirea culorilor 

primare şi secundare. 

Potriveşte imaginea la culoarea corectă! 
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Fişa 3 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Discriminarea stimulilor cromatici dintr-

un context perceptual complex. 

Incercuieşte fructele de culoare  galbenă. 

Incercuiește floarea rosie și obiectul albastru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=3&Nextpage=1&Subcategories_ID=419&S=oranges
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=145&S=cars
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=2&Nextpage=1&Subcategories_ID=215&S=eggplants
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=216&S=pickles
http://www.clker.com/clipart-3143.html
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Obiectivul activității de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Identificarea şi denumirea culorilor 

primare şi secundare. 

Pe fiecare rând există un intrus, găseşte-l şi 

încercuieşte-l! 

 

Fișa 4 
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,, COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!” 

                   Profesor consilier școlar: Duți Tatiana C.J.R.A.E. Brașov/ Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele 

                   Profesor învățământ primar: Duți Gheorghe Iulian Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele 

Motto: 

,, Știi tu ce înseamnă să fii copil? 

Înseamnă să crezi în dragoste, să crezi în frumusețe, să crezi în credință. 

Înseamnă să fii atât de mic încât spiridușii să ajungă să-ți șoptească la ureche.”  

Francis Thompson 

 

➢ Chiar dacă am nevoi speciale, am aceleași drepturi ca și tine! 

➢ Dacă mă integrezi voi avea și eu de câștigat dar și tu! 

➢ Mă accepți pe mine, ești mai bun! 

➢ Tratează-mă pe mine, așa cum ai dori să fii tu tratat! 

➢ Nu uita: Nu îmi pune etichetă, dacă nu mă cunoști! 

 

Pornind de la aceste emoții, gânduri, pe care copii cu C.E.S. le trăiesc zilnic, și pe care uneori nu le 

pot exprima verbal, ar fi frumos și normal ca nu mila și empatia să ne îndemne să îi ajutam, ci dorința de 

a face un lucru bun. 

Știm, că procesul de integrare a acestor elevi nu este ușor și simplu, necesită multă atenție și timp, 

multă răbdare și tact pedagogic, însă mai mult ca orice necesită o deschidere sufletească și abnegație 

profesională desăvârșită. 

Suntem datori viitorului acestei țări, acestei societăți, noi prin calitatea de cadre didactice putem 

SCHIMBA mentalitatea oamenilor, putem elimina stigmatele aduse acestor copii și ajuta totodată 

viitorul generațiilor care  urmează. 

 Realizarea unor activități cu caracter informațional, aplicativ, formativ și de socializare 

oferă sprijin atât copiilor, părinților dar și cadrelor didactice. 

 

 Vom încerca să oferim: 

 

1. Reguli pentru cei 7 ani de acasă 

 

Bună ziua !                    Sărut mâna !                      Salut ! 

La revedere !            Noapte bună ! 
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Poftiţi !                  Luaţi loc !                Bine ai / aţi venit ! 

La mulţi ani !                 Mulţumesc ! 

 

2. Mijloace de transport    
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                               trăsură 

 

         căruţă 

 

         tren 

 

               autobuz 

     troleibuz 

                                 maşină  
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    barcă 

 

       corabie 

     motocicletă 

     rachetă 

     balon 

    avion 

3. Ferma de animale 
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Ferma de animale 

 

Casă   grajd     copaci  vaci  cai  oi 

 

Porc        vacă     cal      oaie      capră  măgar 

 

Pisică     câine 
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4.Fișă de lucru 

Realizează-ţi autoportretul ajutându-te de colecţia de cuvinte: 

AUTOPORTRET 

        

                       - înaltă                                                           - mare , mică 

                       - îngustă                                                        - zâmbet sfios , îndrăzneţ 

       frunte    - îngândurată                                  gura   - severă 

                       - senină                                                          - tristă 

 

 

           - negri , albaştri, verzi, căprui                              - rotunzi 

           - mari , mici                                                             - alungiţi 

ochii  - blânzi , severi                                       obrajii   - îmbujoraţi, palizi 

          - cercetători                                                          - cu gropiţe vesele      

 

                      - mare , mic                                                    - mică 

         nas       - drept, cârn                                bărbie         - cu gropiţă 

                      - acvilin                                                           - alungită 

 

              - negru , şaten , blond                                      - veselă , tristă 

  păr      - lung , scurt                                    expresie    - serioasă , poznaşă 

              - ondulat , drept                                               - luminoasă , posomorâtă 
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Scrie : Eu sunt o fetiţă / un băiat cu ...................................................................................................... 

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

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

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

Realizează un desen. Desenează-te pe tine! 

 

 

5. Fișă de lucru 

Citeşte poezia şi desenează ce înţelegi din fiecare strofă: 

Într-o zi prin asfinţit 

Şoarecele a-ndrăznit 

Să se creadă în putere 

A prăda stupul cu miere. 

 

 

Roiul cum de l-a zărit 

C-a intrat, l-a copleşit.  

Socoteală să-i mai ceară? 

Nu! L-a îmbrăcat în ceară. 

 

 

Nu ajunge, vreau să zic 

Să fi mare cu cel mic. 

Că puterea se adună 

Din toţi micii împreună. 

 

 

6.Fișă de lucru 

 

Alcătuieşte câte două propoziţii după imaginile următoare, în care acţiunile să se întâmple la prezent: 
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Suntem fericiți că am putut contribui  și noi la construirea unui material valoros! 
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Test – Romanul modern / psihologic, elevi CES 

Clasa a X-a 

Prof. Dragoș Silviu Paduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

Timp de lucru: 50´ 

 

I.  

1. (3p) Alege varianta corectă: 

 

a. Romanul „Ultima noapte...” investighează, între altele, falsitatea societății. A/F 

b. Dimiu și Corabu sunt doi soldați care vorbesc despre o crimă din presă. A/F 

c. „Ascultă, mă Lumânărarule, mă nu găsești că ești cam nespălat pe picioare, ca să-mi tulburi mie apa?” 

e o replică a lui Nae. A/F 

d. Excursia de la Odobești a durat doar o zi, prilej de meditații pentru Ștefan. A/F 

e. România a intrat, pregătită, în Primul Război, în anul 1914, după lungi dezbateri la care a luat parte și 

unchiul lui Ștefan. A/F 

f. Gheorghidiu este un mare admirator al lui Nae, distinsul unchi, care îi lasă o moștenire considerabilă. 

A/F 

 

2.  

(2p) Completează spațiile punctate: 

 

Camil Petrescu, prozator din perioada interbelică, și-a publicat romanul Ultima noapte de dragoste, 

întâia noapte de război în 1930, la zece ani distanță de romanul studiat intitulat.......................... . 

Autorul a valorificat drama unui intelectual, al cărui unchi pe nume.................................. îi lasă o avere 

consistentă. Orfan de ...................., Ștefan este un gânditor profund, capabil de introspecții și de idealuri 

mărețe. Îl preocupă Critica rațiunii pure, a lui......................, carte care îi servește drept călăuză în viață. 

Pe front, descoperă umanitatea în calitate de combatant în Războiul cel Mare, cum a mai fost numit. La 

......................, o întâlnește și pe fata cu obraz verde, „mereu cu picioarele goale în noroi, în șorțul 

albastru de Gretchen.” 

 

3.  

(2p) Explică pe scurt – în 5-6 rânduri – în ce constă originalitatea romanului Ultima noapte de dragoste, 

întâia noapte de război.   

 

II.  

(2p) Rezumă, în 5-6 rânduri, următorul fragment: 

 

„La 10 mai, în același an, eram mutat în regimentul XX, care, de un an și mai bine, se găsea pe frontieră, 

deasupra Dâmbovicioarei în munți, tot pentru acoperire și fortificații. Aci, aceeași glumă: câteva sute de 

metri de tranșee-jucării erau menite să ilustreze principiile tactice ale armatei române de neînvins. 

Frontul de acoperire al batalionului nostru se întindea pe vreo zece-cincisprezece kilometri de frontieră, 

către vama Giuvala în dreapta, iar spre stânga până la domul alb, de piatră, al culmii Piatra Craiului. Noi 

«fortificasem» însă, cu trei sute de metri de tranșee, ca mai sus, dar fără gropi de lup, numai bătătura de 

iarbă verde dintre căsuța care ne slujea de popotă și căsuța unde locuia comandantul de batalion. Firește 
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că dacă vreun nefericit s-ar fi rătăcit pe aci «să vadă» întăriturile noastre, ar fi fost arestat și probabil 

executat ca un spion.  

 În realitate, vremea se trecea cu instrucție într-o poiană mai mărișoară, cu asalturi eroice, care nu 

erau departe de jocurile de copii din mahalaua Oborului, când ne împărțeam în români și turci, și 

năvăleam urlând unii într-alții. Știu bine că în acest timp se dădeau asigurări în Parlamentul țării că 

«suntem bine pregătiți», că în doi ani de neutralitate «armamentul a fost pus la punct», iar anumite 

persoane își luau răspunderea afirmării că suntem gata «până la ultimul nasture, până la ultimul cartuș», 

iar cu știința luptei până la cucerirea oricărei poziții, fie ea socotită ca inexpugnabilă1.” 

 

Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război 

 
1 inexpugnabilă – de neînvins.  
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Test de evaluare adaptat copiilor cu CES  

prof. Vlad Copil 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti 

Disciplina: Matematică – clasa a IX-a 

Unitatea de învăţare: Funcţii 

 

1. (3 x 1,5p)  

Fie funcţia :f → , 2( ) 3 10f x x x= − + + .  

Graficul funcţiei f este reprezentat în 

imaginea alăturată.  

Utilizând lectura grafică, rezolvaţi 

următoarele cerinţe, completând spaţiile 

libere:  

 

a) identificaţi punctele de intersecţie ale 
f

G  

cu axele de coordonate.  

 

Punctele de intersecţie ale fG  cu axa Ox 

sunt 

......................... şi .......................... 

Punctul de intersecţie al fG  cu axa Oy este 

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

 

b) identificaţi axa de simetrie a graficului funcţiei f.  

 

Axa de simetrie a graficului funcţiei f este dreapta de ecuaţie x=................... 

 

c) determinaţi un interval I astfel încât ( ) ( )0,f x x I   .  

 

De exemplu I=.............................. 
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Încercuiţi litera sau literele corespunzătoare răspunsului/răspunsurilor corecte. 

2. (1,5p) Identificaţi funcţiile impare pe baza reprezentărilor grafice de mai jos.  

a) b) 

 

 

c) d) 

 
 

La problema următoare se cer rezolvări complete. 

3. Fie funcţia :f → , 

 
2

, 2
( ) 2

2 2, 2

x
x

f x

x x

+


= 
 − 

al cărei grafic este 

reprezentat în imaginea alăturată. 

Determinaţi  

a) (1p) ( )0f ; 

b) (1p) ( )5 1f + ; 

b) (1p) imaginea prin f a intervalului [3,4]. 

 

 

 

Se acordă 1p din oficiu.  
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TEST, clasa a IX-a, Unitatea I - Joc și joacă CES 

Prof. Dragoș Silviu Paduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București  

 

Timp de lucru: 50min. 

 

Cine s-a jucat azi-noapte 

Că ne-a uns pomii cu lapte 

Și-a vopsit cu tibișir2 coardele de trandafir? 

 

Ba se poate ca o mână  

Le-a-nșirat c-un fir de lână 

Și-a tras craci de corcoduși 

Prin degete de mănuși. 

 

Vinele dintre petunii s-au făcut cât niște funii 

Sârma gardului de plasă  

E de zece ori mai groasă 

 

Și-mpresoară curtea mea  

Cu zăplaz3 de catifea. 

Sforile de telegraf 

Leagănă câte-un cearceaf. 

Pe o căpiță de mei 

Șed opt mii de porumbiei. 

Căci întregul 

Duhul 

Sfânt 

S-a pogorât pe pământ. 

Iepuri albi cu blana groasă 

S-au strâns pâlcuri lângă casă. 

Țarina, ca de hârtie,  

E-nvelită cu dimie.4 

Peste casă, o broboadă 

A căzut, ciucuri, grămadă. 

 

Cerbii-n turme și cirezi, 

Prinși de coarne-s în livezi, 

Și-ncepând coasta s-o urce, 

Se zmucesc să se descurce. 

 

Ce folos! 

 
2 TIBIȘÍR, tibișire, s. n. (înv. și reg.) Cretă.   
3 ZĂPLÁZ, zăplazuri, s. n. (Pop.) Gard, ulucă.  
4 DIMÍE s. f. Țesătură groasă de lână (albă), folosită la confecționarea hainelor țărănești; aba, pănură.  
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Din ramuri, iaca. 

Nu mai pot să se desfacă,  

Și-n plopi sună clopote 

Șubrede, de horbote.5 

 

Tudor Arghezi, Joc de chiciuri6 

 

 

 

 

 

 

1. (5 puncte) Încercuiește varianta corectă. Forma de plural a substantivului „coardă” este greșită în text. 

A / F 

2. (5 puncte) Indică sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: și-mpresoară, șubrede.  

3. (5 puncte) Indică antonimul potrivit pentru termenul șubrede, existent în text.  

4. (5 puncte) Explică rolul cuvintelor populare din text („șed”, „iaca”).  

5. (5 puncte) De ce crezi că poetul optează pentru versurile inegale? 

6. (5 puncte) Cum îți explici apariția unor elemente sacre în tabloul artistic arghezian? Argumentează-ți 

opinia! 

7. (10 puncte) Comentează o figură de stil, la alegere, existentă în text. 

8. (10 de puncte) Prezintă semnificația titlului („Joc de chiciuri”), în relație cu textul poeziei date. 

9. (40 puncte) În ce măsură textul se înscrie în tema „Joc și joacă”? Argumentează în aproximativ 5 

rânduri.   

 

Oficiu: 10 puncte 

 

 
5 HÓRBOTĂ, horbote, s. f. (Reg.) Dantelă.  
6 CHÍCIURĂ, chiciuri, s. f. Cristale de gheață care se depun iarna pe crengi, pe sârme etc.; promoroacă. 
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TEST DE EVALUARE-elevi cu CES 

Grupurile  de litere –clasa a IV a 

Prof. Puiu Cristina Liliana 

 Școala Gimnazială Nr 1 Todirești 

  

 
1. Scrie denumirea cuvintelor, sub imagini: 

 

                  

    
        …………….        ……………          …………….       ………      …………….. 
 

 

2. Scrie mai departe: 

 

➢ Cecilia are …………….  

 

➢ Gina cere   o ………….  

 

➢ George cere  …………..  

 

➢ - Cum e ……..?                    

 

 

 

3.  Ordonați cuvintele în propoziții și apoi, scrieți-le mai jos: 

http://buburuze.files.wordpress.com/2008/04/cercei.jpg
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………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

 

 

      4. Subliniati cu rosu cuvintele care contin grupul de litere gi,iar cu albastru cuvintele care contin 

grupul de litere chi:  

genunchi, gimnastică, ochelari, chinez, gherghef, ghimpe, gherghef, ghimpe, ghicitoare, 

cer,cinema, ge, gigant, chenar, chibrituri, gheată, gheaţă, circ. 

 

 

 

 

 

 

cercei.  Gina  are 

cere ceai. Gigel un 
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Test, clasa a XII-a, uman – elevi CES 

Prof. Dragos Silviu Păduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

Timp de lucru: 50min 

 

I.  

1. (3p) Alege varianta corectă: 

 

a. Arghezi, ca poet modernist, inovator, ignoră imaginarul tradițional. A/F 

b. Expresionismul caracterizează într-o mare măsură lirica barbiană, mai ales aceea din etapa „baladescă 

și orientală”. A/F 

c. „Hrisovul” arghezian desemna un volum care concentra marea poezie a lumii. A/F 

d. Gândirea logică, științifică este privilegiată în „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. A/F 

e. Blestemele sunt valorificate poetic în „Riga Crypto și lapona Enigel”. A/F 

f. Mânătarca și măsălarița, care apar în „Riga Crypto și lapona Enigel” sunt – ambele – plante toxice. 

A/F 

 

2.  

(2p) Completează spațiile punctate: 

 

Lucian Blaga, poet modernist, valorifică, în arta sa, și elemente din curentul.................., cunoscut în 

spațiul german mai ales. Scriitorul debutase în anul.................., cu volumul Poemele luminii, apreciat în 

epocă. Detașarea lui de cunoașterea pe care o numea................., deci logică, rațională, poate fi observată 

încă din poemul de deschidere, „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, în care comparația cu 

razele................ este sugestivă pentru concepția sa poetică, artistică, opusă demersurilor care, în esență, 

„sugrumă vraja nepătrunsului ascuns”. 

 

3.  

(1p) Explică pe scurt în ce constă modernismul poeziei lui Ion Barbu.   

 

II.  

(3p) Comentează, în 50-100 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și 

mijloacele artistice: 

 

O, lume, lume! 

Aș vrea să te cuprind întreagă 

În piept, 

Dogorâtor 

Să te topesc în sângele meu cald 

Cu tot ce ai: 

Cu munții tăi, 

Cu râsul tău, 

Cu picurii de rouă, 

Cu multele, 

Nenumăratele fecioare cari pășesc 

Cutremurate-n clipa asta 
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De-un dor 

Pe minunatul tău pământ, 

Cu cerul tău, 

Cu tot ce plânge-n tine-aș vrea 

Să le topesc în trupul meu –  

Și strop cu strop 

Din inimă 

Ca dintr-o cupă 

Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat: 

Și surâzând 

Să pier 

Gustându-te o dată din belșug 

Amețitoare 

Și largă mare de minuni: O, lume! 

 

Lucian Blaga, Lume! 
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Test – clasa a XI-a, uman, elevi CES 

Unitatea de învățare: Umanismul și Iluminismul 

Timp de lucru: 40 de minute 

Prof. Dragoș Silviu Paduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

 

I.  

1. (3p) Alege varianta corectă: 

a. Curentul umanist s-a manifestat în secolul al XVIII-lea. A/F 

b. Francezul Denis Diderot a coordonat celebra Enciclopedie. A/F 

c. Iluminismul nu a pătruns și în Transilvania. A/F 

d. Petrarca a fost un remarcabil poet, reprezentant al Iluminismului. A/F 

e. Academia platoniciană a lui Marsilio Ficino a avut ca model o instituție celebră, întemeiată de Platon 

în Antichitate. A/F 

f. Michel de Montaigne a scris o celebră carte, intitulată Eseuri. A/F 

 

2. (1p) 

Umaniștii și-au propus, după o etapă „întunecată”, să: 

a. rescrie istoria medievală; 

b. reabiliteze valorile clasice; 

c. construiască un nou cod etic, mai apropiat de stabilele dogme bisericești; 

d. renunțe la creativitate, preferând conformismul.  

 

3. (1p) 

Rafael, unul dintre marii pictori ai Renașterii, a realizat o impresionantă frescă7 – „Școala din Atena”. 

Descrie, în 4-5 rânduri, câteva elemente care ți-au atras atenția din această operă.  

 
7 frescă – pictură pe perete.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens#/media/File:%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da

_Urbino.jpg 

 

II. (4p) 

 

Citește următorul text poetic, semnat de unul dintre marii umaniști italieni, Michelangelo. 

 

Mărită doamnă, spune-mi cum se face 

     că-n stei* cioplită dăinuie-o făptură, 

     când cel ce-a făurit-o-n piatră dură 

     cu timpul în cenușă se preface? 

Sub ce-a trudit făuritorul zace,  

     căci mai presus e arta de natură; 

     eu știu, o simt prin propria mea sculptură 

     ce vremilor le ține piept tenace. 

De-aceea deopotrivă pot și ție 

     și mie în culori sau piatră mută 

     viață a ne da, o viață nesfârșită, 

ca după noi prin veacuri să se știe 

     cât de frumoasă-ai fost și cât de slută 

     făptura-mi ce-a iubit îndreptățită. 

 

Michelangelo, Sonetul 239, trad. rom. Eta Boeriu 

 

* stei – bucată de piatră 
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A. Vocea care vorbește în text aparține: 

a. unui om de știință; 

b. unui sculptor; 

c. unui filosof italian; 

d. unui astrolog.  

 

B. Subiectul operei eterne, care va învinge timpul, este: 

a. o carte de sculptură; 

b. o piatră; 

c. o catedrală impozantă; 

d. o figură feminină.  

 

C. Ideea timpului trecător apare în versul......................................... 

D. Cum comentezi versurile: „propria mea sculptură/ ce vremilor le ține piept tenace” 

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

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

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

 

Oficiu: 1p 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Activitate matematică 

Evaluare tip I  

Lepoiev Gabriela Marinela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 

 

 

 

Nume şi prenume: _______________________________________________________ 

Perioada de aplicare a testului: _____________________________________________ 

 
 

1. Separă formele geometrice din trusa matematică: cercuri şi pătrate.  

2. Arată cercul şi pătratul: 

.  

3. Numără cercurile de mai jos: 

 
4. Colorează cu roșu cercul și cu galben pătratul. 
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    5. Desenează cercul şi pătratul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate: 

Rezolvă corect 5 -6  itemi: Foarte bine 

Rezolvă corect 3-4 itemi: Bine 

Rezolvă corect 1-2 itemi: Satisfacator 

Nu rezolvă nici un item: Nesatisfăcător. 

 

 

 

Constatări 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 
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Program de consiliere educațională 

Bun venit în școală!  

 

Lect.univ.dr. Manuela Cazan 

Universitatea Titu Maiorescu, București 

 

Școala este o insituție a societății care ne crește, educă și formează copiii pe o perioadă lungă 

a vieții lor. În timp, școlile, ca instituții obligatorii, se dezvoltă constant, se transformă și se modifică 

rapid, lucru care este perceput și judecat diferit de elevi, profesori și părinți. În prezent, școlile sunt  

considerate atât „un spațiu educațional și pentru dezvoltare personală, transfer și conservare de 

cunoștințe” cât și o „instituție educațională, un mediu protejat, un spațiu de viață, un tărâm al 

experienței, o autoritate de socializare, un instrument de selectare și o instituție de reproducere a 

societății” (Blömeke S & Herzig B, 2009). 

Când devin elevi, copiii se confruntă cu sarcina de a-și găsi locul în noua lume a instituției 

școlare extinse, cu toate structurile și regulile sale. Ei trebuie să învețe și cum să construiască relații 

și să-și formeze un simț al apartanenței la spațiul său intern și la conviețuirea în comunitate împreună 

cu grupuri și indivizi diverși. Copiii trebuie să învețe „cum să se adapteze unul la altul, să accepte și 

să respecte regulile, să dea naștere și să pună în aplicare propriile idei într-un mod corespunzător, să 

fie capabili să gestioneze dezamăgirile și constrângerile” (BZgA, 2002). 

Programul de consiliere educațională propune organizarea unor activități în care elevii 

conștientizează nevoia de integrare în școală a tuturor elevilor.  

Clasa de elevi ca grup social este supusă presiunilor relaționale și  interacțiunilor aleatorii 

între elevi. Prezentul program se concentrează pe prevenirea bullyingului și crearea unui climat 

școlar optim. Opiniile elevilor cu privire la fenomenul bullying în școală, precum și implicarea 

profesorilor și părinților alături de aceștia, își pot dovedi eficiența în manifestarea comportamentelor 

prosociale. 

 

Fișa de lucru 1  

Titlul activității:  Bullyingul în clasa/ școala noastră 

 

Completează cu informațiile cerute: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Cine? 

Unde? 

Când? 

Cum? 

Ce? 

Bullying 
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Fișa de lucru 2  

Titlul activității:  Cercul emoțiilor 

 

Alege 3 emoții pe care le-ai trăit astăzi/ săptămâna aceasta: 

1............................................ 

2............................................ 

3......................................... 
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Fișa de lucru 3  

Titlul activității:  Stima de sine 

 

Completează cu informațiile care te reprezintă: 

Avatarul îl poți desena sau îl poți descrie în cuvinte. 

 

 

   Avatarul meu 

  Abilitățile mele 

 Aptitudinile 

mele Interesele mele 

Calitățile mele 
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Fișa de lucru 4 

Numărul și titlul activității:  Să descoperim empatia! 

Găsește cât mai multe răspunsuri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce înțelegi prin 

empatie? 
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Fișa de lucru 5 

Titlul activității:  Rețeta antibullying 

 

 

REȚETA ANTIBULLYING 

 

 
Ingrediente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod de preparare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

Blömeke S & Herzig B ( 2009). Schule als gestaltete und zu gestaltende Institution – ein 

systematischer Überblick über aktuelle und historische Schultheorien. In Blömeke et al (Hrsg.) 

Handbuch Schule. Theorie – Organisation – Entwicklung. Bad Heilbronn/Stuttgart: Klinkhardt/UTB. 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2002). Achtsamkeit und Anerkennung. 

Materialen zur Förderung des Sozialverhaltens in der Grundschule, Köln. 
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Educație socială – clasa a V a 

Test de evaluare 

 

Prof. Ion Felicia 

Școala Gimnazială ,, Prof. Ion Vișoiu” Chitila, Ilfov 

 

 

1. Pentru fiecare din imaginile de mai jos identifică corect drepturile copilului . 

 

                  
 

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

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

2. Asociaţi drepturile copilului cu responsabilităţile asociate acestora : 

 

Drepturi                                                                                             Responsabilităţi 

A.dreptul  la educaţie                                                   a.  la naştere copilul primeşte un nume şi o             

                                                                                   cetăţenie  

B.dreptul la familie                                                       b. pot să ma exprim, dar exprimarea mea  nu                                                  

                                                                                    trebuie să afecteze pe cei din jur 

 

C.dreptul la identitate                                                    c. la locul de joacă respect pe cei din  jurul                                                          

                                                                                   meu   

D.dreptul la liberă exprimare                                        d. îmi respect părinţii şi bunicii      

 

E.dreptul la activităţi recreative                                    e. mergem la şcoală şi trebuie să învăţăm  

 

                                                                                       f. trebuie să respect regulile de igienă 
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3. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele potrivite:: 

Copiii au ........................și ...................................Orice copil are dreptul de a-și exprima liber 

......................sa asupra oricărei probleme care îl privește. Convenţia cu privire la drepturile 

...............a fost adoptată în anul .........de către ONU.Ţara noastră a semnat acest document în anul 

..........,iar singura ţară care nu a semnat documentul a fost ................. Deși, 

exista...................................adoptată de către Adunarea Generală a ONU în anul ................, a fost 

necesară adoptarea Convenției drepturilor copiilor deoarece copiii se află în proces dee dezvoltare 

fizică și psihică și au nevoie de o protecție specială. 

 

Lista de termeni:  

Somalia ,1989,copilului, drepturi, 1990,responsabilităţi, opinia, Declarația Universală a 

Drepturilor Omului, 1948 

 

 

4. Realizați un cvintet despre DREPTURILE COPIILOR. 

Scrieți pe primul rând noțiunea, pe cel de-al doilea rând, două adjective, pe al treilea rând- trei 

verbe, pe ce-l de-al patrulea rând, o propoziție din patru cuvinte, iar pe rândul cinci, concluzia. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

Vreau să te felicit . Azi ai fost excepțional! 
 

 

 

 

 

 

 

DREPTURI 
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Barem de corectare: 

Nr.

o 

Itemi Raspuns corect Puncte Punctaj total 

1  Pentru 

fiecare din 

imaginile de 

mai jos 

identifică 

corect 

drepturile 

copilului 

Dr. la educatie 

Dr. asistență medical 

Dr. la familie 

Dr. la identitate 

Dr. la joacă și recreere 

Dr. la protecție împotriva abuzului 

 

 

 

 

Câte 0,25p pentru 

fiecare 

identificare 

corectă 

 

6x0,25=1,5 

2 Asociaţi 

drepturile 

copilului cu 

responsabilit

ăţile asociate 

acestora : 

 

 

A------e 

B------d 

C------a 

D------b 

E------c 

 

  

Câte 0,25p pentru 

fiecare asociere 

corectă corect 

 

 

5x0,25=1,25p 

3               

Completaţi 

spaţiile 

libere cu 

cuvintele 

potrivite 

 

• Drepturi  

• Responsabilități 

• Opinia 

• Copilului 

• 1989 

• 1990 

• Somalia 

• Declarația Universală a 

Drepturilor Omului 

• 1948 

 

 

 

0,25p-pentru 

cuvântul  aleas 

corect  

 

 

 

 

9x0,25p=2,25p 

4 Realizați un 

cvintet 

despre 

DREPTURI

LE 

COPIILOR. 

 

Drepturile, 

 

Importante, obligatorii, 

 

Respectă, apară, îndreptățesc, 

 

Toată lumea le are! 

 

Egalitatea 

(Este un exemplu ) 

 

 

 

0,4p- pentru 

fiecare cuvânt 

scris corect 

 

 

10x0,4=4p 
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5 Punct din 

oficiu 

  1 

6 Total puncte   10 
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Test de evaluare inițială-clasa I 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Munteanu Nela  

Școala Gimnazială,,Stroe S.Belloescu” Bârlad 

 

 

1. Scrie literele mari de tipar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Uneste litera mare cu cea mica:  

 

S         a    

A         f  

D         T 

F         s 

G         g 

           3. Colorează tot atîtea buline cîte silabe are cuvântul: 

 

 

    casa   pisica  pantaloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.calificativ.ro/_files/Image/news/gingerbreadhouse_m-17699.jpg&imgrefurl=http://www.calificativ.ro/Plansa_de_Colorat_Casa_de_turta_dulce-a17699.html&h=118&w=150&sz=5&tbnid=x_-mIYnVjudn7M:&tbnh=76&tbnw=96&prev=/search%3Fq%3Dcasa%2Bde%2Bcolorat%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=casa+de+colorat&usg=__UlFMxsTYqGOQHngcTdzSE_SxF0M=&hl=ro&sa=X&ei=y_7VT7rdEomTswa8qZyaDw&ved=0CBQQ9QEwAQ
http://planse-desene-colorat.com/images/DESENE%20COLORAT/ANIMALE/MAMIFERE/DOMESTICE/PISICA/planse%20desene%20de%20colorat%20pisica%2052.gif
http://www.copilul.ro/planse/plansa%20de%20colorat%20Obiecte%20din%20casa%201653.gif
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                                                                  EVALUARE INITIALA 

                                                 FIŞĂ DE LUCRU-CES , CU SPRJIN 

 

1.CALCULEAZĂ CU AJUTORUL IMAGINILOR SCRIIND OPERAȚIA CORECTĂ: 

    

                 
 

                   
 

    
  

  
 

 

2. Scrie după model, crescător, apoi descrescător: 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       0           

0

 10

0 

          

 
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

+ 

+ 
=

=

=

=

= 

= 

= 

= 
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       Matematică și explorarea mediului 

Test de evaluare inițială,  clasa a II-a 

 

1. Descompune numerele pe frunze. Colorează  frunzele  pe  care  sunt  scrise  numere  impare. 

     Model: 3 = 2 + 1 

 

 
 

2. Calculează în scris. 

 

      23 +       74 -        52 -         42 +            78 -             9 5 -  

              5    4          30            19               43               64 

 

50 + 2 = _____               80 – 10 = _____              60 – 20 = ________________________  

3. Află  ce  minge lovește paleta fiecărui personaj.    

                         
 
 

    ________________           ________________                    ________________                     

______________  

         
 

4. Rezolvă problema. 

Tata a oferit de 8 Martie   

 

  flori mamei, 

 

  fratele meu i-a oferit flori. 

      Câte flori a primit mama în total? 

  

     

52 40 83 41 

suma nr. 28 și 13 

 

diferența nr. 49 și 

9 

 

nr. 65 mărit cu 18 

 

3

4

4

4

4

4

2

2

3

3

3 

 

5

7 

 

4

4 

 

1

4 

 

8

9 

 

7

0 

 

 

 

 

 

 

 

suma vecinilor nr. 26 
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 TEST DE  EVALUARE  

PĂMÂNTUL ŞI SISTEMUL SOLAR  

 

                                                                                     Prof. înv. primar Cosma Monica 

                                                                                              Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț 

1. Alege răspunsul corect: 

 a) În centrul Sistemului nostru  Solar se află: 

• Pământul  

• Soarele 

• Luna 

b) Soarele este o stea care are: 

• lumină proprie 

• căldură proprie 

• lumină şi căldură proprie 

 c) Satelitul natural al Pământului este: 

• Soarele 

• Luna 

• Marte 

2. Completează propoziţiile: 

 a) Sursa de căldură şi lumină a Pământului este…………………………… 

 b) Pământul se mai numeşte şi……………………….. 

 c) Planeta cea mai apropiată de Soare este…………………………………. 

3. Adevărat (A) sau Fals (F): 

• În timpul zilei, plantele şi animalele sunt în repaus. 

• Unele vieţuitoare sunt active numai ziua. 

• Există plante care înfloresc seara, la lăsarea întunericului. 

• Plantele nu rezistă la frigul iernii. 

4. Notează pentru fiecare desen anotimpul corespunzător: 

 

 

 

    21 martie         22 iunie  23 septembrie  22 decembrie 
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

ITEM FB B S 

1. 3 răspunsuri  2 răspunsuri 1 răspuns 

2. 3 răspunsuri 2 răspunsuri 1 răspuns 

3. 4 răspunsuri 3 răspunsuri 2 răspunsuri 

4. 4 răspunsuri 3 răspunsuri  2 răspunsuri 
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TEST SOMMATIF - LA HUITIEME 

PENTRU ELEVII CU CES 

Prof. Petrovan Elena Anamaria 

Școala Gimnazială ”Nicodim Ganea” Bistra 

 

1. Regardez les images et associez-les avec les mots:                                     9 X 0,33=3 p 

La 

femme 

 

La 

maison 

 

Le  

garçon 

 

La 

fille  

 

Le 

cahier 

 

L’ 

armoire 

 

Le 

livre 

 

Le 

chien 

 

Le chat 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

2. Associez les chiffres avec leur nom en français:                                         10 X 0,3= 3p 

 

100 3 1 5 11 20 8 6 12 14 

trois Un  onze cinq huit six vingt quatorze cent douze 

 

3. Complétez  les phrases par les mots suivants : mère, père, sœur, frère, grand-mère, grand-

père .                                                                                                   6X0,3=1,8 p 

Ma ............................ est mon ange protecteur. 

Mon ........................ est le mari de ma mère. 

Ma .......................... ...............est très vieille. 

Ma .......................... est ma meilleure amie. 

Mon ..................  ..................... est le mari de ma grand-mère. 

Mon .......................... est plus jeune que moi. 

4. Ecrivez en français:                                                                                       6X0,2=1,2 p 

Lectura- 

Cartea- 

Floare- 

Roșu- 

Alb- 

Negru- 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3837 
 

Algebră cls. VII-curriculum adaptat 

Prof. Sebastian Gheorghiță 

Liceul Teoretic C. Brediceanu Lugoj  

 

1. Rezultatul calculului 2:4040−  este........ 

2. Dintre numerele  
2

7
=a  și 2,4=b  mai mare este numărul ....... 

3. Opusul numărului 10−  este numărul.......... 

4. Dintre numerele 
5

7
 şi  

6

7
, mai mic este numărul ... 

5. Media aritmetică a numerelor 78 şi 34 este egală cu numărul ... 

6. Dintre numerele 
4

3
 şi 32−  cel întreg este numărul ... 

7.  Media geometrică a numerelor 25 şi 4 este egală cu ...  

8. Transformat în fracţie ireductibilă numărul 5,2 este egal cu ...  

9. Rădăcina pătrată a numărului 81 este egală cu ... 

10. Dintre numerele 5 şi 7  natural este numărul ... 

11. Rezultatul calculului 2218 −  este egal cu ... 

12.  Sub formă ireductibilă fracţia 
64

44
 este egală cu ... 

13.   Inversul numărului 
3

2
 este egal cu ...   

14.  În fracţia 
8

7
, mărind numărătorul cu 4 şi numitorul cu 5, se obţine fracţia ...  

15. Soluţia ecuaţiei 712 =−x  este egală cu ... 

16. Rezultatul calculului 25,25,2 −  este egal cu ... 

17. Calculând 
3

2
 din 900 se obţine ... 

18. Un număr pozitiv mai mic decât 0,16 este numărul ...  

 

  

                                                                                               

                                                                         

 

 

 

 

  

Geometrie cls. VII-curriculum adaptat 
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1. Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 18 cm și 12 cm este   ... cm2. 

2. Dreptunghiul STAR are 35=TR cm, atunci  =+ TRSA 2 ... cm. 

3. Linia mijlocie a unui trapez cu baza mică de 30 cm și baza mare de 50 cm are lungimea de ... 

cm. 

4. Aria triunghiului MNP cu ( ) 090=Mm ,MN=10 cm si MP=15 cm este ... cm2. 

5.  Punctele A şi B aparţin cercului de rază 4 cm. Lungimea maximă a segmentului AB este 

egală cu … cm.  

6.  Un trapez are bazele de 12 cm şi 8 cm, iar înălţimea de 6 cm. Aria trapezului este egală cu … 

cm2.  

7. Diametrul unui cerc este de 4 cm. Lungimea razei cercului este egală cu ... cm.  

8. Valoarea tangentei unghiului de 30 este egală cu ... 

9. Paralelogramul ABCD are unghiul BAD de 36. Măsura unghiului ABC este egală cu …. 

10. Dacă lungimea unui cerc este 12 cm, atunci raza cercului are lungimea egală cu ... cm. 

11. Perimetrul unui hexagon regulat care are latura de 8 cm este egal cu ... cm. 

12. Măsura unui unghi al unui dreptunghi este egală cu .... 

13. Diagonala unui pătrat cu latura de 4 cm are lungimea egală cu ... cm. 

14. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 10 cm. Mediana corespunzătoare ipotenuzei are 

lungimea de ... cm. 

15. Un paralelogram are o latură de 3 cm şi înălţimea corespunzătoare ei de 4 cm. Aria 

paralelogramului este egală cu ... cm2.      

16.  Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu ...  

17. Triunghiul dreptunghic isoscel are un unghi ascuţit cu măsura de ... . 

18.  Măsura unghiului înscris în cerc, care cuprinde între laturi un arc cu măsura de 60, este 

egală cu ... . 
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Lucrare scrisă cls. VII pe semestrul I-curriculum adaptat 

 

I. Pe foaia de teză scrieți doar rezultatele:  ( 4, 5 puncte ) 

 

1. Rezultatul calculului 2:4060−  este.... 

2. Dintre numerele  6,4=a  și 2,4=b  mai mare este numărul .... 

3. Opusul numărului 20−  este numărul  ......... 

4. Paralelogramul MNPQ are ( ) 050=Pm . Atunci ( ) ....=Mm  

5. Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 18 cm și 12 cm este  egală cu  ..... cm2. 

6. Dreptunghiul STAR are 35=TR cm, atunci =SA .......  cm. 

7. Linia mijlocie a unui trapez cu baza mică de 30 cm și baza mare de 50 cm, are lungimea de  

....... cm. 

8. Aria triunghiului MNP cu ( ) 090=Mm , MN=10 cm si MP=15 cm este ...... cm2. 

9. Soluția ecuației: 40103 =+x  este  ............. 

 

II. Pe foaia de teză scrieți rezolvările complete: ( 4, 5 puncte ) 

 

10. Calculați:  a) =+
6

3

2

1
               b) =−

15

36

12

5
            c) =++− 20171

3

2

3

2
:

9

4
 

11.  Rezolvați în mulțimea numerelor raționale ecuația: 

              ( ) ( ) 243326 =−++ xx  

        12.  În dreptunghiul ABCD, punctul M este mijlocul laturii  CD ,  NADBM = .  

           a) Arătaţi că    BMNM   

           b) Demonstraţi că BCND este paralelogram. 
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Fișă de evaluare inițială – Cunoașterea mediului– grupa mare 

( adaptat copiilor cu C.E.S.) 

 

Purdel Loredana 

Grădinița cu Program Normal Tâmboești 

 

1. Coloreaza insectele apoi cu o linie taie restul animalutelor! 

 
 

2. Cărui anotimp corespund imaginile? 
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TEST DE EVALUARE  

AN SCOLAR 2020-2021  /  FIZICA  /  Clasa a IX-a 

 

Zamfirache Nicoleta Ela 

Liceul Tehnologic „Alexe Marin”, Slatina 

 

Numele și prenumele elevului: …………………………………… 

Data susținerii testului: ………………… 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 9 puncte.  

Din oficiu se acordă 1 punct. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

1. Completați spațiile libere astfel încât egalitățile să devină corecte :                           (3p) 

a) 12m + 200cm + 1000mm + 0,5dam =…   ……m 

b) 2cm2 = …... dm2 = ……. mm2 

c) 2h 35 min – 1h 34 min 30 s = …………………s 

 

2. Completați tabelul de mai jos, respectând cerințele:                                                     (1,5p) 

                                                     

MĂRIME FIZICĂ UNITATE DE 

MĂSURĂ ÎN S.I. 

INSTRUMENTUL DE 

MĂSURĂ DENUMIRE SIMBOL 

Lungime    

   Cilindru gradat 

  Secunda  

 F   

Masa     

 

3. Se consideră : acceleraţia gravitaţională  g =10 m/s2. Greutatea unui corp pe Pământ este   G = 640 

N. Masa corpului este:   

                         a. ) 63 kg b.) 64 kg c.) 65 kg d. ) 66 kg  e. ) 62 kg                                     (1,5p) 

 

4.Un mobil descrie o  mişcare rectilinie uniformă, cu viteza  v = 5 m/s . Distanţa parcursă de mobil în 

15 minute este:  

                          a.) 0,45 km;   b.)  0,75 km;    c. ) 4,50 km;    d.) 7,50 km ; e.)  6 km.       (1,5p) 

 

5.Vitezei de 5mv
s

= , exprimate în  km
h

 , îi corespunde valoarea:   

                           a.) 10 km
h

;   b.) 18km
h

;  c. )50 km
h

;  d.) 36km
h

;                              (1,5p) 
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BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracțiuni de punct. 

• Se acordă 1 punct din oficiu.  

 

 

 

Subiectul Răspuns corect Punctaj 

1 a)20 m 

b) 0.01dm2 = 100 mm2 

c)1h 30” 

1p 

1p 

1p 

2 L; m; ruleta 

Volum; V; metru cub/litrul 

Timp; t; cronometru 

Forța; Newton; dinamometrul 

m; kg; cântar 

0,3p 

0,3p 

0,3p 

0,3p 

0,3p 

3 b 1,5p 

4 c 1,5p 

5 b 1,5p 
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Test de evaluare  

pentru elevii cu CES 

    M1 Bazele contabilității 

Clasa a IX a 

Calificarea profesională: Tehnician în activități economice și tehnician în activități de comerț 

 

Prof. Jurj Claudia Simona 

Liceul Tehnologic ”Horea” Marghita, Jud. Bihor 

 

1. Care sunt materiile prime (materialul de bază) folosite la fabricarea următoarelor produse 

finite?:  (30 p) 

- Mobilă              .......................................... 

- Pahar  .......................................  

- Pâine        ..................................... 

- Pantofi   ....................................  

- Cămașă ......................................... 
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- Caiet .................................  

 

1. Care din următoarele elemente fac parte din activele circulante:    (10 

p) 

a) Utilaje 

b) Terenuri 

c) Titluri de participare 

d) Construcții 

e) Mărfuri 

 

2. Dați exemple de materiale consumabile.                     (10 

p) 

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

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

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

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

 

3. Ce rol are ambalajul?  La ce folosește acesta?                                   (20 

p) 

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

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

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

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

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

 

4. Ce sunt mărfurile? Unde se vând ele?                              (20 p) 

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

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

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

................ 
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Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

Succes! 
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TEST DE EVALUARE ADAPTAT COPIILOR CU CES 

 

Prof. Bortoae Darius-Lucian 

Școala Gimnazială Hadâmbu, Iași 

NIVEL: CLASA A VI-A 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: MULȚIMI 

 

SUBIECTUL I. (45p) 

1. Scrie ce reprezintă fiecare dintre mulțimile de mai jos și precizează cardinalul mulțimii date, 

urmând exemplul dat. (15p) 

Mulțimea    

 

 

  

Ce reprezintă? o mulțime de 

triunghiuri 

   

Câte elemente 

are? 

4    

Care este 

cardinalul 

mulțimii? 

4    

 

2. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor de mai jos: (15p) 

a. Mulțimea care are cardinalul egal cu 0 se numește mulțimea vidă.    

 A/F 

b. Numărul 2 este inclus în mulțimea 𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5}.     A/F 

c. Muțimea 𝐵 = {1,4} este submulțime a mulțimii 𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5}.   

 A/F 

3. Completați spațiile libere cu unul dintre simbolurile ∈,⊂,=,≠. (15p) 

a. 1… {1,2,3}; 

b. {1,2, 3}… {3, 2, 1}; 

c. ∅…𝐴, oricare ar fi mulțimea A; 

d. 1… {1}; 

e. {1, 2, 3}… {1, 2, 3, 4} 

SUBIECTUL AL II-LEA (45p) 

1. Fie mulțimile 𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5, 6} și 𝐵 = {0, 2, 4, 6, 8}. Calculați: (20p) 

a. 𝐴 ∪ 𝐵 = 

b. 𝐴 ∩ 𝐵 = 

c. 𝐴\𝐵 = 

d. 𝐵\𝐴 = 

2. Fie mulțimea 𝐴 = {𝑚, 𝑛, 𝑝}. Scrieți toate submulțimile mulțimii 𝐴. (16p) 

3. Reprezentați prin diagrame mulțimea cifrelor pare. (9p) 
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BAREM DE NOTARE ȘI EVALUARE 

SUBIECTUL I (45p) 

1.  (15p) 

Mulțimea    

 

 

  

Ce reprezintă? o mulțime de 

triunghiuri 

o mulțime de 

stele 

o mulțime de 

inimioare 

o mulțime de 

fulgere 

Câte elemente 

are? 

4 7 5 6 

Care este 

cardinalul 

mulțimii? 

4 7 5 6 

Punctaj 

acordat 

 1+2+2=5p 1+2+2=5p 1+2+2=5p 

 

2. Nu se acordă punctaje intermediare.  (3x5p=15p) 

a.  A  

b.  F 

c.  A 

 

3. Nu se acordă punctaje intermediare.  (5x3p=15p) 

a.  ∈ 

b.  = 

c.  ⊂ 

d.  ≠ 

e. ⊂ 

 

 SUBIECTUL AL II-LEA 

1. (4x5p=20p) 

a.     𝐴 ∪ 𝐵 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8} 

b. 𝐴 ∩ 𝐵 = {2, 4, 6} 

c. 𝐴\𝐵 = {1, 3, 5} 

d. 𝐵\𝐴 = {0, 8} 

2. ∅, {𝑚}, {𝑛}, {𝑝}, {𝑚, 𝑛}, {𝑚, 𝑝}, {𝑛, 𝑝}, {𝑚, 𝑛, 𝑝} (8x2=16p) 

3. Mulțimea cifrelor pare: 𝐴 = {0,2, 4, 6, 8} (5p) 

 

 (4p) 

 

 

 

*0                      *2 

 *4 

*6  *8 
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Fiche de travail 

 (Fişǎ de lucru-copii cu CES) 

Farcaşiu Otilia Patricia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Révision chapitre 1 

Classe : V  

 

I.  Trouvez le mot pour chaque couleur : 

 

Ο                                                        vert 

□                                                         jaune 

                                                        bleu 

◊                                                         rouge 

∆                                                        gris 

□                                                        rose 

 

 

II. Mettez en ordre les nombres : 

 Trois, quatre, dix, neuf, deux, un, cinq, sept, six, huit. 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

 

III. Complétez les propositions : 

 

Je m’appelle…. 

J’ai……. 

J’habite….. 

J’aime…. 

 

IV. Remettez dans l’ordre la conjugaison du verbe être : 

1. Tu es 

2. Nous sommes 

3. Ils/Elles sont 

4. Je suis 

5. Vous êtes  

6. Il/Elle est 
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Modele de sarcini de lucru individuale pentru elevii cu cerințe educaționale speciale la 

disciplina matematică, clasa a XI-a 

 

Prof. Cristian Ciobănescu 

Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București 

 

Problema 1 

 

Să se studieze convergența șirului (𝑎𝑛)𝑛, unde 𝑛 ∈ ℕ: 

a) 𝑎𝑛 =
2𝑛+1

𝑛+5
 

b) 𝑎𝑛 =
1

𝑛+1
+

1

𝑛+2
+ ⋯+

1

2𝑛
 

c) 𝑎𝑛 = √𝑛 + 1 − √𝑛 

d) 𝑎𝑛 =
1

1∙2
+

1

2∙3
+ ⋯+

1

𝑛∙(𝑛+1)
 

 

Soluție: 

 

a) Monotonia:  

𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 =
2𝑛 + 3

𝑛 + 6
−

2𝑛 + 1

𝑛 + 5
=

(2𝑛 + 3)(𝑛 + 5) − (2𝑛 + 1)(𝑛 + 6)

(𝑛 + 5)(𝑛 + 6)
=

9

(𝑛 + 5)(𝑛 + 6)

> 0, 

deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este strict crescător. 

Mărginirea:  

𝑎𝑛 =
2𝑛 + 10 − 9

𝑛 + 5
= 2 −

9

𝑛 + 5
< 2 

Evident 𝑎𝑛 > 0, oricare ar fi 𝑛 ∈ ℕ. De aici avem că 𝑎𝑛 ∈ (0,2), deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este 

mărginit. 

Așadar șirul (𝑎𝑛)𝑛 este convergent. 

 

b) Monotonia:  

𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 =
1

2𝑛 + 1
+

1

2𝑛 + 2
−

1

𝑛 + 1
> 0, 

deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este strict crescător. 

Mărginirea:  

1

2
=

1

2𝑛
+

1

2𝑛
+ ⋯+

1

2𝑛
< 𝑎𝑛 =

1

𝑛 + 1
+

1

𝑛 + 2
+ ⋯+

1

2𝑛
<

1

𝑛 + 1
+

1

𝑛 + 1
+ ⋯+

1

𝑛 + 1

=
𝑛

𝑛 + 1
< 1. 

De aici avem că 𝑎𝑛 ∈ (
1

2
, 1), deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este mărginit. 

Așadar șirul (𝑎𝑛)𝑛 este convergent. 
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c) Observăm că: 

𝑎𝑛 =
1

√𝑛 + 1 + √𝑛
 

Monotonia: Se arată că: 

𝑎𝑛+1 =
1

√𝑛 + 2 + √𝑛 + 1
<

1

√𝑛 + 1 + √𝑛
= 𝑎𝑛 

deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este strict descrescător. 

Mărginirea: Din scrierea alternativă a termenului general putem observa că 𝑎𝑛 ∈ (0,1), deci 

șirul (𝑎𝑛)𝑛 este mărginit. 

Așadar șirul (𝑎𝑛)𝑛 este convergent. 

 

d) Putem utiliza formula 
1

𝑘(𝑘+1)
=

1

𝑘
−

1

𝑘+1
, oricare ar fi 𝑘 număr natural nenul. 

De aici: 

𝑎𝑛 =
1

1
−

1

2
+

1

2
−

1

3
+ ⋯+

1

𝑛
−

1

𝑛 + 1
= 1 −

1

𝑛 + 1
 

Monotonia:  

𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 = −
1

𝑛 + 2
+

1

𝑛 + 1
=

1

(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)
> 0, 

deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este strict crescător. 

Mărginirea: În scrierea alternativă a termenului general putem observa că 𝑎𝑛 ∈ (0,1), deci 

șirul (𝑎𝑛)𝑛 este mărginit. 

Așadar șirul (𝑎𝑛)𝑛 este convergent. 

 

Individual:  

 

e) 𝑎𝑛 =
3𝑛+1

𝑛−2
 

f) 𝑎𝑛 = √𝑛 + 3 − √𝑛 + 1 

g) 𝑎𝑛 =
1

1∙4
+

1

4∙7
+ ⋯+

1

(3𝑛−1)∙(3𝑛+1)
 

Indicație: Pentru a aduce șirul la o formă mai simplă ca la subpunctul d), înmulțiți relația cu 

3 și utilizați apoi formula 
𝑘

𝑛(𝑛+𝑘)
=

1

𝑛
−

1

𝑛+𝑘
, pentru 𝑛 și 𝑘 două numere naturale nenule. 

 

Problema 2 

 

 Se consideră șirul (𝑥𝑛)𝑛∈ℕ∗, unde 𝑥1 ∈ (0,1) și 𝑥𝑛+1 =
𝑥𝑛

5+3𝑥𝑛

4
, oricare ar fi 𝑛 ∈ ℕ∗. 

a) Să se arate că 𝑥𝑛 ∈ (0,1), oricare ar fi 𝑛 ∈ ℕ∗. 

b) Să se arate că șirul (𝑥𝑛)𝑛 este convergent. 

c) Să se calculeze lim
𝑛→∞

𝑥𝑛. 

d) Să se calculeze lim
𝑛→∞

𝑥𝑛+2

𝑥𝑛
. 
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Soluție: 

 

a) Vom demonstra prin inducție: 

𝑃(𝑛): 𝑥𝑛 ∈ (0,1), 

oricare ar fi 𝑛 ∈ ℕ∗. 

Pasul I (verificarea): 

Se observă din cerință că 𝑃(1) este adevărat având în vedere că 𝑥1 ∈ (0,1). 

Pasul II (pasul de inducție): 

Presupunem că 𝑃(𝑘): 𝑥𝑘 ∈ (0,1) este adevărat și demonstrăm că 𝑃(𝑘 + 1): 𝑥𝑘+1 ∈ (0,1) este 

adevărat. 

Din presupunerea noastră avem că 𝑥𝑘 ∈ (0,1) și implicit că 𝑥𝑘
5 ∈ (0,1), deci 𝑥𝑛

5 + 3𝑥𝑛 ∈

(0,4) și de aici avem că 𝑥𝑘+1 ∈ (0,1). Așadar 𝑃(𝑘 + 1) este adevărat. 

În concluzie, conform principiului inducției matematice (𝑛): 𝑥𝑛 ∈ (0,1) este adevărat, oricare 

ar fi 𝑛 ∈ ℕ∗. 

 

b) Din subpunctul anterior, avem că șirul este mărginit. Studiem acum monotonia: 

𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
=

𝑥𝑛
4 + 3

4
 

Ținând cont de această egalitate și de faptul că 𝑥𝑛 ∈ (0,1), reiese că 
𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
< 1, de unde avem 

că șirul (𝑥𝑛)𝑛 este strict descrescător și deci convergent. 

 

c) Având în vedere că șirul este convergent, putem nota lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 𝑙. 

Trecând la limită în relația de recurență, obținem că: 

𝑙 =
𝑙5 + 3𝑙

4
 

De aici avem că 𝑙 ∈ {−1,0,1}. Având în vedere considerațiile anterioare, reiese că 𝑙 = 0, deci 

lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 0. 

 

d) Am demonstrat că 
𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
=

𝑥𝑛
4+3

4
 și că lim

𝑛→∞
𝑥𝑛 = 0. Atunci lim

𝑛→∞

𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
=

3

4
. De aici: 

lim
𝑛→∞

𝑥𝑛+2

𝑥𝑛
= lim

𝑛→∞

𝑥𝑛+2

𝑥𝑛+1
∙ lim
𝑛→∞

𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
=

3

4
∙
3

4
=

9

16
 

 

Individual: 

 

 Aceleași cerințe pentru șirul definit prin formula de recurență: 

𝑥𝑛+1 =
𝑥𝑛

3 + 2𝑥𝑛

3
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Model de evaluare sumativă pentru semestrul al II-lea la disciplina  

educație economico – financiară pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

 

Prof. Luminița Mușoiu 

Liceul Teoretic Jean Monnet, București 

 

• Fiecare item valorează 10 puncte, iar pentru fiecare item există un singur răspuns corect. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Calcularea notei finale se face prin împărțirea punctajului obținut la 10. 

• Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute. 

 

1. Care dintre următoarele criterii asigură alegerea celei mai bune variante de credit? 

a) Creditul are cea mai mică dobândă; 

b) Creditul are cele mai multe garanții solicitate; 

c) Creditul presupune realizarea unui număr mare de documente; 

d) Creditul presupune realizarea unui contract cu clauze incerte. 

 

2. Care dintre următoarele variabile nu intervine în calculare dobânzii simple? 

a) Suma inițială; 

b) Suma finală; 

c) Rata dobânzii; 

d) Intervalul de timp. 

 

3. Care dintre următoarele reprezintă o asigurare obligatorie? 

a) Asigurarea locuinței împotriva dezastrelor; 

b) Asigurarea CASCO; 

c) Asigurarea de viață; 

d) Asigurarea locuinței pentru bunurile din imobil. 

 

4. Prin intermediul cardului bancar se pot face doar operațiuni de retragere de numerar. Această 

afirmație este: 

a) Adevărată; 

b) Falsă. 

 

5. Prețul unei unități monetare din moneda unei țări, exprimat în unități monetare ale altei țări 

reprezintă; 

a) Cursul valutar; 

b) Rata dobânzii; 

c) Valoarea creditului; 

d) Dobânda. 
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6. Moneda în care încheiem un credit este importantă pentru că: 

a) În funcție de monedă se stabilește și termenul de acordare al împrumutului; 

b) Pot exista fluctuații de curs valutar, iar rata dobânzii poate astfel crește; 

c) Dobânda se calculează diferit pentru lei și valută; 

d) Pot exista costuri de analiză pentru dosarul de credit. 

 

7. Bancomatul reprezintă un dispozitiv electronic computerizat care efectuează operații bancare 

simple, fără intervenția funcționarului bancar. Această afirmație este: 

a) Adevărată; 

b) Falsă. 

 

8. Dacă un euro are valoarea de 4,87 lei, ce valoare au 89 de euro? 

a) 413,69 lei; 

b) 423,69 lei; 

c) 433,43 lei; 

d) 443,69 lei. 

 

9. Dacă un dolar are valoarea de 4,01 lei, câți dolari reprezintă suma de 180,45 lei? 

a) 50; 

b) 55; 

c) 60; 

d) 45. 

 

Răspunsuri 

 

1. a) 

2. b) 

3. a) 

4. b) 

5. a) 

6. b) 

7. a) 

8. c) 

9. d)
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Probă de evaluare inițală pentru elevii cu CES din clasa a IV-a  

Matematică  

Ion Florina Violeta 

Școala Gimnazială ”Pia Brătianu” 

Ion Amelia Viorica 

Grădinița 256 

 

1. Scrie cu cifre  următoarele numere:          

     a) nouă sute treizeci si doi: ....................  ;    d)  nouă sute cincizeci şi şapte: …….; 

     b) cinci sute nouăsprezece:.....................;      e)  XXV    ………………… ; 

     c) o sută şapte :....................................;         f) nouăzeci și unu : ………………...; 

 

2. Așază numerele în ordine descrescătoare: 25, 54, 2, 7, 95, 50, 45.  

____________________________________________________________________ 

 

3. Efectuează operaţiile şi completează tabelele:                                                                     

 

a 8 16 21 a 13 54 25 

b 2  9  9 b 11 53 19 

a + b    a - b    

 

a 4 9 3 a 45 24 70 

b 8 3 6 b 9 4 10 

a x b    a : b    

 

 

4. Află numărul necunoscut:  

 

8  –  ___ =  3              _____ + 11 = 21               _____  – 4 = 2               3 +  ___ = 13 

 

 

5. În curtea Ioanei sunt 6 rațe și de 3 ori mai multe găini. 

         Câte  găini sunt în curtea Anei ? 

                                   Rezolvare: 

 

                                                                                                     R:_________________________ 
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Evaluarea INITALĂ                                                                  Domeniul de intervenţie: Matematică 

Numele şi prenumele beneficiarului : 

I1 – să scrie numerele naturale cifre; 

I2 – să ordoneze crescător numerele date; 

I3 - să efectueze corect calculele; 

I4 – să afle numărul necunoscut; 

I5 – să rezolve problema simplă de înmulțire; 

2.   Descriptori de performantă : 

Ite 

mul  

Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient  Insuficient 

I1   
Scrie  corect  5 -6 

numere 
Scrie  corect  3 -4 numere Scrie  corect  2 numere Niciun număr 

I2  
Ordonează  crescător 

numerele date 

Ordonează  crescător 

numerele date,  

un nr. poziționat greșit 

Ordonează  crescător 

numerele date, 

 2-3  nr. poziționate greșit 

Nu rezolvă exercițiul 

I3  
Efectuează corect 10-12  

calcule . 

Efectuează corect 6-9  

calcule. 

Efectuează corect 3-4  

calcule. 
……. 1-2  calcule 

I4 
Află cele 4 nr. 

necunoscute 
Află 3 nr. Află 1-2 nr. Niciun nr. 

I5 
Rezolvă corect problema 

simplă de înmulțire 

Scrie operația potrivită, 

dar greșește calculul 
- 

Rezolvare greșită sau 

problemă 

nerezolvată. 

 

3.  Evaluare finală 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect  toți itemii FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect  3-4  itemi; parţial corect restul itemilor BINE 

Rezolvă parţial corect toți itemii, 1- 2 itemi rezolvați  

incorect/nerezolvați 
SUFICIENT 

Rezolvă incorect/ parțial corect toți itemii, predomină calificativele de 

I 
INSUFICIENT 

 

 Calificativ obținut: ..................... 

 

Obiective realizate:   

 

 

Dificultăţi întâmpinate:  
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Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor       

periodice)............................... 

……………………………………………………………………………………………………..……………

………………………...................................………………………………………………………….................

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

 

Recomandări particulare  

……………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program 

…………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………........................................

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

..................................................................................... 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Clasa a II-a  

Comunicare in limba română- elev cu CES  

 

 
Prof. înv. Primar Viorica-Maria Smeureanu  

 Şcoala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu 

 

 

Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 

 O vulpe flămândă căuta de mâncare. A găsit o viţă de vie pe care atârnau struguri rumeni şi 

frumoşi. Vulpea s-a întins după ei. Ciorchinii erau prea sus. 

 (Esop, Vulpea şi strugurii) 

1. Răspunde la următoarele întrebări, pe baza textului dat: 

a) Cum era vulpea? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

b) Ce a găsit vulpea? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

c) Cum se numeşte textul? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Desparte în silabe cuvintele: vulpea, mâncare, flămândă.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. Înlocuieşte cuvintele subliniate în textul dat cu altele având înţeles opus: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Alcătuieşte o propoziţie în care să se afle şi cuvântul „struguri”. 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 
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5. Găseşte o  însuşire pentru cuvintele : 

vulpe ______________________________________________________________ 

struguri _____________________________________________________________ 

6. Alcătuieşte un text de 4 rânduri  în care să prezinţi ce ştii despre vulpe. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Disciplina: Comunicare in limba română 

- elev cu CES 

 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Descriptori de performanţă: 

ITEM CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1 Răspuns corect si 

complet: răspunde 

corect la toate cele 

trei întrebări, fără 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie. 

Răspuns parţial 

corect: răspunde 

corect la două 

întrebări, fără 

greseli 

de ortografie sau de 

punctuaţie/ 

răspunde corect la 

toate cele trei 

întrebări, cu 1-2 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie 

Răspuns parţial 

corect: răspunde 

corect la o singură 

întrebare, fără 

greseli 

de ortografie sau de 

punctuaţie/ 

răspunde 

corect la două 

întrebări, cu 2-3 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie. 

Răspuns incorect: 

răspunde la 

întrebări, 

fără a respecta 

textul/ nu răspunde 

la întrebări. 

2 - Răspuns corect si 

complet: desparte 

corect în silabe toate 

cele trei cuvinte date 

- Răspuns parţial 

corect: desparte 

corect în silabe 

două 

cuvinte 

- Răspuns parţial 

corect: desparte 

corect în silabe un 

singur cuvânt 

Răspuns incorect: 

nu desparte nici un 

cuvânt/ le greseste 

pe toate. 

3 Răspuns corect si 

complet: scrie câte 

un cuvânt 

opus ca 

înţeles pentru toate 

cele trei cuvinte 

subliniate. 

Răspuns parţial 

corect: scrie câte un 

cuvânt opus 

ca înţeles pentru 

două dintre 

cuvintele 

subliniate. 

Răspuns parţial 

corect: scrie un 

cuvânt opus 

ca înţeles pentru un 

singur cuvânt 

subliniat 

Răspuns incorect: 

nu scrie niciun 

cuvânt opus 

ca înţeles pentru 

cele subliniate/ le 

greseste pe toate. 

4. Răspuns corect si 

complet:alcatuieste o 

propozitie corecta 

utilizand cuvantul 

dat, fara alte greseli 

de ortografie sau de 

punctuatie. 

Raspuns partial 

corect: alcatuieste o 

propozitie corecta 

utilizand cuvantul 

dat, cu 1-2 greseli 

de ortografie sau de 

punctuatie. 

Raspuns partial 

correct: alcatuieste 

o propozitie corecta 

fara a utiliza 

cuvantul dat. 

Raspuns incorect: 

nu alcatuieste o 

propozitie. 

5 - Răspuns corect si 

complet: scrie corect 

cuvinte -insusiri 

- Răspuns parţial 

corect: scrie 2 

cuvinte  

Răspuns parţial 

corect: scrie cel 

putin un cuvânt 

potrivit 

Răspuns incorect: 

nu scrie nici un 

cuvânt 

 

6 Răspuns corect si 

complet: alcătuieste 

textul, folosind toate 

cele patru rânduri, 

corect si fără greseli 

de ortografie sau de 

Răspuns parţial 

corect: alcătuieste 

textul, folosind 

toate 

cele patru rânduri, 

cu 

Răspuns parţial 

corect: alcătuieste 

textul, folosind trei 

rânduri, cu 2-3 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie/ 

Răspuns incorect: 

alcătuieste textul, 

fără cu 3-4 greseli 

de 

ortografie sau de 

punctuaţie/ nu 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3860 
 

punctuaţie 1-2 greseli de 

ortografie sau de 

punctuaţie/ 

alcătuieste textul, 

folosind trei 

rânduri, 

corect si fără greseli 

de ortografie sau de 

punctuaţie 

alcătuieste textul, 

folosind două 

rânduri, cu 1-2 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie 

alcătuieste nicio 

propoziţie. 

 

ITEMI CALIFICATIVUL 

FINAL 

Rezolvă integral si corect 5 itemi. FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 4 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. BINE 

Rezolvă integral si corect 2 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi SUFICIENT 

Rezolvă integral si correct 1 item;  incorect  4 itemi. INSUFICIENT 

 

OBIECTIVELE URMĂRITE LA COMUNICARE IN LIMBA ROMÂNĂ 

- să citească textul dat, pe baza căruia vor avea de rezolvat următoarele sarcini; 

- să răspundă la întrebări legate de text; 

- să despartă în silabe cuvintele date; 

- să dea exemple de cuvinte cu inţeles opus cuvintelor date; 

- să alcătuiască o propoziţie cu cuvântul dat; 

- să găsească o însuşire cuvintelor date; 

- să alcătuiască un text de 4 rânduri în care să prezinte ce ştie despre vulpe. 

 

Observaţii şi concluzii: 

Măsuri de ameliorare: 
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CINEMATICĂ  

 
Prof. Emilia Dana Seleţchi, PhD 

Colegiul Tehnic ,,CAROL I” Bucureşti 

 

 

 

1.  O barcă cu motor parcurge distanţa d 

dintre două porturi în timpul 
1

t , dacă se 

deplasează împotriva sensului de curgere 

al râului. În cât timp 
2

t va parcurge barca 

aceeaşi distanţã înapoi, dacã viteza de 

curgere a râului este 
r

v ? 

 

 

 

(1)    ( )
1rb

tvvd −=  

(2)    ( )
2rb

tvvd +=  

(1)     1r1b
tvtvd −=           

1

1r

b
t

tvd
v

+
=  

(2)    2r2b
tvtvd +=  

( )
2r

1

21r tv
t

ttvd
d +

+
=       

21r21r21
ttvttvtdtd ++=  

21r21
ttv2tdtd +=  

( )
11r2

tdtv2dt =+                

 

1r

1

2
tv2d

td
t

+


=  

 

 

2. Un mobil porneşte dintr-un punct A cu 

viteza iniţială 
h

km
72v

A
= . Ştiind că 

acceleraţia este 
2s

m
-1a = , să se afle:  

(a) Durata mişcării până la oprire; 

(b) Spaţiul străbătut de mobil până la 

oprire. 

 

 

(a)  
s

m
20

s

m

3600

72000

h

km
72v

A
===  

Aplic legea vitezei:     tavv
0

+=      

  

tavv
AB

+=  

0tav
A

=+          
a

v
t A−=  

 
( )

s20
1-

20
t =−=  

(b)  Aplic ecuaţia lui Galilei:   

xa2vv 2

0

2 +=  

xa2vv 2

A

2

B
+=  

0xa2v2

A
=+  
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a2

v
x

2

A


−=  

( )
( )

m100
4

400

2-2

20
d

2

==


−=  

 

Verificare      Aplic legea de mişcare:   

 

2

ta
tvxx

2

00


++=       unde:  0x

0
= ;      

m200x =  

Verificăm dacă:      x
2

ta
tv

2

A
=


+  

( ) ( )
200

2

400
400

2

201
2020

2

=−=
−

+  

 

3. Dintr-un punct A situat în vârful unui 

plan înclinat de lungime x = 100 m, o 

săniuţă coboară liber cu acceleraţia este 

21
s

m
2a = , după care îşi continuă mişcarea 

pe o suprafaţă orizontală cu acceleraţia 

22
s

m
2a −= . Ştiind că viteza iniţială pe 

suprafaţa orizontală este egală cu viteza 

finală la baza planului înclinat, să se afle:  

(a) Viteza cu care ajunge săniuţa la baza 

planului înclinat; 

(b) Timpul de coborâre pe până la baza 

planului înclinat 
1

t  ; 

(c) Distanţa d străbătută pe suprafaţa 

orizontală până la oprire şi durata mişcării 

2
t  pe această distanţă. 

 

 

 

a)  Aplic ecuaţia lui Galilei:    

xa2vv 2

0

2 +=  

xa2vv
1

2

A

2

B
+=  

xa2v
1

2

B
=        xa2v

1B
=  

s

m
2040010022v

B
===  

 

(b)  Metoda 1 

Aplic legea vitezei:     tavv
0

+=      

  

11AB
tavv +=  

11B
tav =          

1

B

1
a

v
t =  

 s10
2

20
t

1
==  

 

Metoda 2 

Aplic legea de mişcare:  

2

ta
tvxx

2

00


++=       unde:  0x

0
= ;      

0v
0
= ;    m100x =  
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2

ta
x

2
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1

2

1
a

x2
t


=        

1

1
a

x2
t
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2

1002
t

1
=
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(c) Aplic ecuaţia lui Galilei:   

xa2vv 2

0

2 +=  

da2vv
2

2

B

2

C
+=  

0da2v
2

2

B
=+  

2

2

B

a2

v
d


−=  

 

( )
( )

m100
4

400

2-2

20
d

2

==


−=  

Aplic legea vitezei:     tavv
0

+=      

  

22BC
tavv +=  

0tav
22B
=+          

2

B

2
a

v
t −=  

    
( )

s10
2-

20
t

2
=−=  

 

Verificare    

Aplic legea de mişcare:  

2

ta
tvxx

2

00


++=       unde:  0x

0
= ;      

m100x =  

Verificăm dacă:      d
2

ta
tv

2

22

2B
=


+  

( ) ( )
100100200

2

102
1020

2

=−=
−

+  

4. Aflaţi viteza cu care este aruncat 

vertical in sus un corp, viteza cu care 

revine la sol şi durata totală a mişcării 

dacă înălţimea maximă la care urcă este H 

Scriu ecuaţia lui Galilei:   

xa2vv 2

0

2 +=  

Ha2vv
u

2

A

2

B
+=      
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= 20 m. Se neglijează frecările cu aerul iar 

acceleraţia gravitaţională se consideră 

2s

m
10g = . 

Corpul urcă  ( )ga
u

−=  

 

  0Ha2v
u

2

A
=−   

      Hg2v2

A
=     dar  ga

u
−=  

     Hg2v
A
=  

 

  
s

m
2020102v

A
==  

 

Aplic legea vitezei:    tavv
0

+=  

uuAB
tavv +=  

( ) 0tgv
uA
=−+         

g

H2

gg

Hg2

g

Hg2

g

v
t A

u
=


===       

     
g

H2
t

u
=        

  

s2
10

202
t

u
=


=  

 

 

Corpul coboară  ( )ga
c
=  

 

 

Scriu legea de mişcare:  

  
2
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c
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2
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H

2

C


=        
g

H2
t

c
=   

  s2
10

202
t

c
=


=  
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Aplic legea vitezei:    tavv
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Verificare 

Aplic ecuaţia lui Galilei:  

xa2vv 2

0

2 +=  

Ha2'v'v
c

2

B

2

A
+=       

Hg2'v 2

A
=       

Hg2'v
A
=  

 

Observaţie 

Hg2'vv
AA
==    şi  

g

H2
tt

cu
==  
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TEST DE EVALUARE ADAPTAT COPIILOR CU CES 

Profesor consilier, Streian Diana  

CJRAE Timiș 

 

Test de evaluare finală – clasa a III-a pentru elev cu tulburare din spectru autist, cu 

deficienta mentala medie, integrat in scoala de masa, curriculum adaptat,  invatamant 

alternativ – Waldorf, merge insotit de shadow. 

1. Obiective operaţionale: 

- să răspundă corect, în propoziţie, la întrebări; 

- să asocieze corect cuvintele cu același sens; 

- să asocieze corect cuvintele cu sens opus; 

- să despartă corect cuvintele date; 

- să transforme singularul în plural; 

- să alcătuiască şi să scrie propoziţii folosind cuvintele propuse în exercitiu și  utilizând convenţii ale 

limbajului scris; 

- să ordoneze corect cuvintele pentru a forma o propoziție cu sens; 

2. Test de evaluare – conținut 

Se dă textul:  

Nu vă jucaţi cu chibriturile! 

 Astăzi, Lenuţa se joacă în casă cu păpuşa. Îi face de mâncare. Aşază cratiţa pe aragaz ca 

mămica. Taie câteva frunze şi le pune în cratiţă. Face mâncare de fasole! Umple cratiţa cu apă. 

Se duce la bucătărie şi ia pe furiş cutia cu chibrituri. Deschide cutia şi scoate un băţ de chibrit. 

Cum face mămica? Aprinde chibritul. Flacăra îi ajunge la degete. Scapă chibritul din mână şi acesta 

cade pe rochiţa păpuşii. Rochiţa ia foc şi fetiţa strigă speriată: 

- Ajutor, mămico! Arde păpuşica mea! 

Mama vine repede în cameră. 

 - Ce-ai făcut, Lenuţo?  

 După ce stinge focul, femeia spune cu glas tremurat: 

- Să nu te mai joci cu focul! Dacă nu eram acasă puteai să iei foc şi tu, şi întreaga casă. 

1. Răspunde la întrebările de mai jos: 

a) Care sunt personajele din acest text?  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

b) Ce mâncare găteşte fetiţa? 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

c) De ce scapă chibritul din mână? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

d) Unde cade chibritul? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

e) Cine stinge focul? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles:                             

casă                     merge  

mâncare                     le aşază  

le pune                     locuinţă  

se duce                     ameninţare  

pericol                     hrană  

3. Leagă cuvintele cu sens opus: 

aprinde                                                             încet 

deschide                                                           corect 

repede                                                              stinge  

nu                                                                     închide  

greşit                                                                da 

4. Desparte în silabe cuvintele de mai jos: 

păpuşă -………………….....................                            cratiţă ………………........................  

aragaz -……………….........................                             rochiţă - ……………......................... 

bucătărie -……………………….........                             chibrituri-………………………….. 

5. Eu spun una, tu spui multe! 

păpuşă  -………………….............                                   mână -……………............................. 

bucătărie -………………..............                                   rochiţă -…………............................... 

6. Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte:  

cratiță - ......................................................................................................................................... 

chibrit - ......................................................................................................................................... 
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păpușă -......................................................................................................................................... 

7. Ordonează cuvintele şi scrie propoziţia: 

rochiţa, cade, Chibritul, pe, aprins, păpuşii. 

…………………………………………………………………………………………………...……

…………..………………………………………………………………………………… 

3. Barem de evaluare / de notare 

Descriptori de performanţă 

ITEM CALIFICATIVE 

      FOARTE BINE          BINE     SUFICIENT      INSUFICIENT 

Nr.1 Răspunde corect  la 4 -5 

întrebări.  

Răspunde corect  la 3  

întrebări.  

Răspunde corect la  1-

2  întrebări. 

Nu răspunde corect 

la nicio întrebare. 

Nr 2 Asociaza 4-5 cuvinte cu 

același înțeles. 

Asociaza 3 cuvinte cu 

același înțeles. 

Asociaza 2 cuvinte cu 

același înțeles. 

Asociaza doar un  

cuvânt cu  

același înțeles  sau nu  

asociază  

niciun cuvânt  

Nr 3 Asociaza 4-5 cuvinte cu 

înțeles opus. 

Asociază 3 cuvinte cu 

înțeles opus. 

 

Asociază 2 cuvinte cu 

înțeles opus. 

Asociază doar un cuvânt cu  

cu sens opus  sau nu  

asociază niciun cuvânt. 

Nr 4 Desparte corect toate 

cuvintele date. 

Desparte corect 4 

cuvinte 

Desparte corect 2 

cuvinte 

 

Desparte corect un  

cuvânt sau niciunul 

Nr 5 Identifică pluralul  

tuturor cuvintelor. 

Identifică pluralul  

a  3 cuvinte 

Identifica pluralul a  

2 cuvinte 

Nu identifică pluralul 

niciunui cuvânt 

Nr 6 Alcatuiește și scrie 

corect cele trei 

propoziții cu cuvintele 

cerute. 

Alcatuiește și scrie 

corect doua propoziții 

cu cuvintele cerute 

 

Alcătuiește și scrie 

corect o propoziție cu 

cuvintele cerute 

 

Nici o propozitie un 

este corectă. 

Nr 7 Ordonează corect toate 

cuvintele pentru a 

forma o propoziție. 

Ordonează corect 4 

cuvinte.  

 

Ordoneaza corect 3 

cuvinte . 

 

Nu reuseste sa  

ordoneze corect  

cuvintele. 
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FIȘĂ DE LUCRU - COPII CU CES  

SUBSTANTIVUL 

Georgescu Marilena-Camelia 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Arad 

 

1. Subliniază cu o linie substantivele comune și cu două linii substantivele proprii din 

următorul şir de cuvinte:                                                                                                                    

             casă, floare, Arad, frumuseţe, învăţătură, Franța, frig, speranță, Maria, tristețe  

2. Scrie câte cinci substantive care denumesc:                                                                                                 

fiinţe: ………………………………………………………………………………... 

lucruri: ………………………………………………………………………………. 

fenomene ale naturii: ………………………………………………………………... 

 

3. Schimbă numărul următoarelor substantive:                                                                

copil-………………....                         copac-………………………. 

caiete-…………………                        om-………………………..... 

făină-………………....                         ochi-……………………....... 

găină-…………………..                      ghiozdan-………………….. 

liceu-…………………                         cartof-………………………. 

 

4. Scrie pluralul substantivelor :                                                                                             

           copil                         ………………                                    

           nor                           ……………….                                    

           soare                        ………………                                       

           poezie                       ………………                                    

           cremă                      ……………….                            

 

5. Subliniază substantivele din textul următor şi completează tabelul:                                      

       “Toamna mândră ţesătoare, 

         Pune furca-n brâul ei 

         Ca să toarcă şi să ţese 
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         Pânza lată-n iţe dese 

         De-nvelit umerii săi.” 

                         (V. Alecsandri- “Toamna ţesătoare”) 

 

substantivul felul numărul genul 

    

    

    

    

    

    

    

 6. Identifică substantivele defective de singular și de plural: mazăre, zori, ochelari, Carpați, aur, 

miere, fotbal, icre, cacao, aplauze. 
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Test de evaluare la limba franceză adaptat copiilor cu CES 

          Prof. Mădălina Bucur 

Școala Gimnazială Arcani, județul Gorj 

Test d’évaluation 

 

1. Lis attentivement le texte (citește cu atenție textul):          

                                                                       

La semaine de Jean 

Lundi, Jean est allé au cours de natation. Aujourd’hui, mercredi, Jean va dans le parc avec ses amis. 

Mardi soir, il a participé à un concours. Jeudi  matin il doit aller à l’école . Vendredi, après les cours, 

sa maman l’emmenera chez le médecin parce qu’il a mal aux dents. 

 

 

2. Ecris chacun des morceaux du texte dans la bonne case (scrie fiecare bucată de text în 

locul potrivit):                                                                                               

 

Il a participé à un 

concours. 

 

Jean est allé au 

cours de natation 

 

 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Jean va dans le 

parc. 

Sa maman 

l’emmenera chez 

le médecin  
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3.Écris le titre du texte (scrie titlul textului):                                                                                  

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

 

4.Continue les phrases (continuă propozițiile):                                                                              

 

Lundi, Jean est................................................................................................................................... 

Mardi soir, il ...................................................................................................................................... 

Sa maman l’emmenera chez............................................................................................................. 

 

                 II. Complète par l’adverbe d’après le modèle (completează cu un adverb după model) :                                                                                                                       

                             Modèle : Elle écrit  (lent)- lentement      

                                   

              Il marche (lent).........................................................                                                        

              Claude me parle (triste)........................................                                                 

              L’oiseau s’envole (brusque)..................................                                     

              Le professeur parle (calme).........................................                           
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Educație pentru sănătate  - fișe de lucru adaptate elevilor cu CES 

 

Prof. Cernăianu Camelia, Școala 

Gimnazială Arcani, jud.Gorj 

IGIENA LOCUINŢEI 

 

1. Bifeazǎ cu X cǎsuţele din dreptul obiectelor care ne ajutǎ sǎ avem o casǎ curatǎ. 

 

                              

 

 

 

2. Care din imagini se referǎ la igiena locuinţei? 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. Care dintre copiii întreţin curǎţenia în clasa? 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

http://www.abcdespetits.biz/coloriages/images/baril.jpg
http://www.abcdespetits.biz/coloriages/images/mat-09.jpg
http://www.fermeauxcoloriages.net/acolopetits2/colojeunes66.htm
http://www.mescoloriages.com/coloriage/coloriages,fantastiques,contes-et-legendes,1,conte15.gif,1.htm
http://www.mescoloriages.com/coloriage/coloriages,chiffres-et-formes,ecole,ecole_008.jpg,1.htm
http://www.mescoloriages.com/coloriage/coloriages,chiffres-et-formes,ecole,ecole_005.jpg,1.htm
http://www.abcdespetits.biz/coloriages/images/mat-05.jpg
http://www.fermeauxcoloriages.net/acolopetits/colojeunes49.htm
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IGIENA CORPULUI 

 

1. Priviţi imaginea şi spuneţi ce face bǎiatul dimineaţa când se trezeşte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

2. Care sunt obiectele pe care orice elev le foloseşte pentru a fi curat? 

 

           

 

 

 

3. Ỉncercuiţi imaginea care reprezintǎ rǎspunsul la ghicitoare : 

 

“Fâs. fâs.  

Fâs. fâs,  

Înainte de plecare.  

Viu şi eu în graba mare.  

Perii haine, frec de zor,  

Dau şi eu un ajutor. » 
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Test pentru finalul semestrului al II-lea, clasa a V-a 

Cerințe educaționale speciale 

Amărculesei Diana – Mihaela 

Școala Gimnazială Nr 10 Suceava 

 

Subiectul I: Pe foaia de examen scrieți doar rezultatul (𝟖 ∙ 𝟓𝒑 = 𝟒𝟎𝒑) 

1) Dintre numerele 2,32 și 2,325 mai mare este numarul... 

2) Suma numerelor  12,42 si 13,47 este egală cu ... 

3) Diferența dintre 42,78 si 13,21 este egală cu ... 

4) Rezultatul calculului 21,3 ∙4 este egal cu ... 

5) Instrumentul de măsură pentru măsurarea unghiurilor se numește... 

6) Transformând  2 km în m obținem ... m.  

7) Desenați o dreaptă 𝑑. 

8) Desenați un segment 𝐴𝐵 cu lungimea de 4 cm. 

Subiectul al II-lea: Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete ( 𝟓𝟎𝒑) 

(10p) 1. Aflați rezultatul calculului: [(20,4:6 – 3)2 +5,035]∙1,2=. 

(20p) 2. Un biciclist parcurge o distanţă în 3 zile. În prima zi parcurge 76,2 km , a doua zi de 6 ori 

mai puţin, iar a treia zi cu 5,6 km mai mult decât în a doua zi. 

a) Ce distanţă a parcurs în a doua zi?  

b) Care este distanţa parcursă în cele 3 zile? 

(20p) 3. Se consideră punctele A, B, C și D coliniare în această ordine. Știind că AB = 3 cm, AC = 5 

cm și BD = 6 cm, determinați lungimile segmentelor BC, CD și AD. 

 

 

Se acordă 10 p din oficiu. Timp efectiv de lucru: 45 de minute. 
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Program de exerciţii pentru evaluarea structurilor peceptiv-motrice de culoare 

 

                                                                        Profesor logoped Rencu Denisa 

C.Ș.E.I . Maria Montessori  Constanța 

 

 Educarea psihomotricității deține un rol important în terapia educațională a copiilor cu cerințe 

educative speciale, dacă ținem cont de faptul că dizabilitatea intelectuala este asociată , în general , cu 

dizabilitatea motrica. O evaluare corectă și o recuperare eficientă a planului psihomotric va avea ca 

rezultat optimizarea însușirii limbajului scris-citit.  

Pentru a elimina orice fel de trăiri afective negative produse de situaţia de examinare sau de 

evaluare, probele pentru evaluarea nivelului de organizare a structurilor perceptive-motrice de culoare 

au fost concepute sub formă  de fişe/joc cu conţinut grafic atractiv. 

Fișa 1    Găseşte-i perechea! 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Discriminarea stimulilor cromatici 

dintr-un context perceptual 

complex. 

Uneşte obiectele de aceeaşi culoare! 
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Fişa 2 

  

 Uneşte fiecare obiect cu culoarea potrivită , apoi colorează:           

 

 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Identificarea şi denumirea culorilor 

primare şi secundare. 

Potriveşte imaginea la culoarea corectă! 
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Fişa 3 

 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Discriminarea stimulilor cromatici dintr-

un context perceptual complex. 

Incercuieşte fructele de culoare  galbenă. 

Incercuiește floarea rosie și obiectul albastru! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=3&Nextpage=1&Subcategories_ID=419&S=oranges
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=145&S=cars
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=2&Nextpage=1&Subcategories_ID=215&S=eggplants
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=216&S=pickles
http://www.clker.com/clipart-3143.html
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Obiectivul activității de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Identificarea şi denumirea culorilor 

primare şi secundare. 

Pe fiecare rând există un intrus, găseşte-l şi 

încercuieşte-l! 
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Fișa 4 
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FIȘĂ DE  LUCRU 

                                                     Pintrijel Corina- Adriana 

                                                          Grădinița. P.N. Craiva, Arad 

1. Coloreză corespunzător  rochița Cenușăresei. 

 

 
 

2. Răspunde la ghicitoare , trasând o linie la imaginea potrivită. 

 

Când miros de peşte mi-a venit 

Eu moartă-n drum m-am prefăcut. 

Ghiciţi, cine sunt? 
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Test de evaluare 

la istorie 

Clasa a VIII-a 

Costan Mirela-Adriana 

Școala Gimnazială Zam 

 

 
I. Stabiliţi legăturile dintre coloane şi treceţi răspunsul corect în spaţiul punctat de mai jos: 

 

1. Retragerea aureliană      a. Sec. IV 

2. Formarea poporului român     b. 271 – 275 

3. Dacia devine provincie romană    c. Sec. VII-VIII 

4. Pătrunderea creştinismului la daco-romani   d. 106 

5. Diploma ioaniţilor       e. 89 

6. Pacea avantajoasă încheiată între Decebal şi Domiţian f. 1247 

 

1 =  .............   4 =  ............ 

2 =  .............   5 =  ............ 

3 =  .............   6 =  ............ 

 

II. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebările de mai jos: 

 

 „Adunându-şi românii săi din această regiune[Maramureş], a trecut pe ascuns în Ţara 

Moldovei supusă coroanei regelui Ungariei...şi, deşi a fost atacat deseori de armatele aceluiaşi  

rege totuşi crescând marele număr al românilor locuitori în acea ţară, ea s-a mărit facându-se o 

domnie.”    (Cronica lui Ioan de Târnave)  

 

1. Menţionaţi numele voievodului maramureşean la care se referă textul. 

2. Precizaţi pe baza textului situaţia politică a Ţării Moldovei în momentul sosirii acestui 

voievod. 

3. Prezentaţi o asemănare şi o deosebire dintre cele două descălecate în Ţara Moldovei. 

4. Prezentaţi rolul lui Basarab în întemeierea statului independent Ţara Românească. 

 

III. Realizaţi propoziţii care să prezinte un adevăr istoric cu cuvintele de mai jos: 

  

etnogeneză , donariu , scaune , Diploma lui Anonymus , descălecat , Dobrotici 

 

 

 

BAREM: 

I. 0,50 p X 6 = 3p 

II. 1. - 0,50p;     2. - 0,50p;     3. - 1p;     4. - 1p  = 3p 

III. 0,50p X 6 = 3p 

NOTA = nr.pct.obţinute + 1p. oficiu  
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Comunicare în Limba română 

Test  de  evaluare diferențiat– Literele a, m, t, i 

 

Prof.înv.primar Sumedrea Eliz 

Școala Gimnazială Nr.12 ”B.P.Hasdeu”, Constanța 
 

1. Dictare:   
 

     

 
2. Citește și potrivește! 

 

 

                                                                  
 
 
 

                 Maia           mamaia             mama            Titi           tata 

 
 

3. Notează în casetă  câte silabe au cuvintele: 
 

   Ama            mami         mai      

 Mimi                         Matia                   Ami              

         Mia                                     mim                                    mamaia     
 

 

4*Identifică locul sunetului „ a ”: 
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*Identifică locul sunetului „m”: 

                                           
           

 

  

5.Realizează  corespondența după modelul dat : 

         

6.Transcrie cuvintele nume de persoane. 

mama,   mai,   Mia,  tata,  Imi,  Ama,  mamaia,  Titi 
 

 
 

 

7.Ordonează silabele în cuvinte:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum  te  simti după  test?   
 

 AUTOEVALUARE 

mi  ,  A  ma, ia, ma 

mi,  Ti  
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Comunicare în Limba română 

Test  de  evaluare – Literele a, m, t, i 
 

1. Competente specifice 

 

 1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate 

             3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână 

             3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă  întâmplări,  fenomene,  ev. familiare 

             4.1. Scrierea literelor de mână 

 

2. Descriptori de performantă     

   

Com-

pe- 

tenta  

Itemul  

Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient  

4.1 Scrie după dictare litere, silabe, cuvinte 10-12 situatii 7-9 situatii 4-6 situatii 

3.2 
Asociază cuvinte scrise cu litere de tipar cu 

imaginile potrivite 
6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte 

1.3 Stabileste numărul de silabe al cuvintelor 8-9 situatii 5-7 situatii 4 situatie 

1.3 Completează silaba 7-8 situatii 5-6 situatii 3-4 situatii 

4.1 Realizează corespondenta  8 situatii 6 situatii 4 situatii 

4.1 Transcrie selectiv cuvinte nume de persoane  3-4 situatii 2 situatii 1 situatie 

4.1 Desparte în silabe cuvinte date 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

4.1 Ordonează, în cuvinte, silabe date 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

Evaluare finală 

ITEMI 
CALIFICATIVUL  

FINAL 

Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi. FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi; incorect /parţial corect 

restul itemilor 
BINE 
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Rezolvă integral si corect 2 – 4  itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
SUFICIENT 

REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE: 

Nr. 

crt 
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal 

1.             

 

CENTRALIZARE  PE  CALIFICATIVE 

Nr. elevi 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

Cfinal 
Calificativ 

FB           

B           

S           

I           

 

      Observatii: FB –  % 

  B –  % 

  S – % 

  I –  % 
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Teste de evaluare pentru  matematica adaptate copiilor cu CES 

 

Test de evaluare  nr.1-cls a VI-a  

     

                                                                                                 Prof.Neagu Mihaela 

                                                                             Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”Bacau 

 

1. Unește figurile geometrice cu obiectul care le seamănă și cu denumirea corespunzătoare 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2. Câte forme plane sunt? Numără și completează: 

 

         a) b) c) 

 

 
 

 

a) Sunt.......dreptunghiuri; b) Sunt.......pătrate; c) Sunt.......triunghiuri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Triunghi Dreptunghi Cerc Pătrat
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Test de evaluare nr. 2-cls a VI-a 

1. Numără și completează: 

 

2. Continuă șirurile: 
 

 

 

3. Observă și colorează după cerință:  

 

    
a) cu roșu dreptunghiurile 

b) cu roz cercurile 

c) cu portocaliu triunghiurile 

d) cu albastru pătratele 

 

v
=

=

=

=
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Test de evaluare nr.3-cls.a VIII-a 

1. Rezolvă cerința: 

       a). Uneşte de la 10 la 20 la 30 la 40 la 10.         b).  Uneşte de la 2 la 4 la 6 la 2. 

        Ce figură geometrică ai obţinut ?                                    Ce figură geometrică ai obţinut ? 

 

                                                c). Uneşte de la 2 la 3 la 7 la 8 la 2. 

 Ce figură geometrică ai obţinut? 

 

 

2. Află suma numerelor din figurile geometrice de acelaşi fel: 

 

 

 

 
 

 

3. Află diferența numerelor din figurile geometrice de acelaşi fel: 

 

 

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

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

1771
23

39

11
16

42 51

5535
14

82

15
6

37 43
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4. Într- o  trusă sunt 101 pătrate şi   cu 27 mai multe triunghiuri.  

a) Câte triunghiuri sunt în trusă?  

b) Câte figuri   geometrice sunt în total ? 

 

  

 

                          ……………………………………………… 

                            ……………………………………………… 

           

                                  Răspuns:………………………………. 
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Test de evaluare nr.4 –cls.a VI-a                                                                                                  

 

1. DESCRIE 

 

Descie dintre următoarele obiecte un obiect care poate fi masurat cu pasul şi apoi colorează-

l. 

 

 
 

…..............................................................................................................................................................

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

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

 

   

2. COMPARĂ 

 

 Compară lungimea unei pensule cu lungimea unei mături apoi desenează obiectul mai mare 

cu albastru si colorează-l pe cel mai mic cu roşu.  

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

 

 

3. ANALIZEAZĂ 

 

Analizează datele problemei şi întocmeşte planul de rezolvare al acesteia: 

Ionel are de mers 22 de pași de acasă până la magazin și cu 14 pași mai mult până la  

școală. Câți pași  are de mers Radu de acasă până la școală? 

Plan de rezolvare 

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

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

.............................................................................................................................. 
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4. ASOCIAZĂ 

 Rezolva exerciţiile următoare. Asociază apoi pentru fiecare obiect din imagini rezultatul care 

estimează lățimea potrivită pentru el. Colorează obiectul cel mai scurt cu roșu și pe cel mai înalt cu 

albastru. 

 

       43pași-38pași=        54pași-51pași=             32 pași+25pași=        2 pași+11pași= 

 

 

5. APLICĂ 

Compune o problemă care se rezolvă prin următoarea  operaţie de adunare 

145 pași+56 pași = 

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

 

6. ARGUMENTEAZĂ 

Descoperă afirmaţiiile false, argumentează de ce nu sunt corecte şi scrie cum este corect. 

Am măsurat cu paharul lungimea clasei. 

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

Am cântărit merele cu pasul. 

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

Am folosit palma pentru a măsura banca. 

..................................................................... 
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Test de evaluare nr.5-cls.a VI-a 

 

1. Coloreaza cu albastru ce este mai lung și cu verde ce este mai scurt: 

 

               

        

           

        

            
        

           

 

 

2. Colorează cu albastru pătrățica aflată în dreptul obiectului în care se pune mai multă apă: 

 

 
 

3 . Masoara cu palma latimea si inaltimea bancii tale si scrie dimensiunile pe imaginea de mai jos: 

 

  
 

 

Latime =              palme 

 

Inaltime =            palme        
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(5 puncte) (5 puncte) 

(5 puncte) 

(10 puncte) 

 

(15 puncte) 

(10 puncte) 

(10 puncte) (10 puncte) 

 

Test de evaluare adaptat copiilor cu CES 

Tănasă Alexandru 

Școala Gimnazială Urechești 

 

Clasa a V-a. Evaluare sumativă – Fracții ordinare 

Hai să adunăm 100 de puncte! Pentru asta răspunde corect la următoarele 

cerințe. 

Pentru 30 de 

puncte din oficiu scrie numele și prenumele 

aici: 

1. Ce fracție reprezintă fiecare desen? Scrie fracția sub desen. 

 

 

 

 

 

2. Colorează și tu următoarea figură ca să obții fracția   
3

9
 :  

 

 

 

 

3. Completează următorul 

tabel: 

 

 

4. Încercuiește fracțiile subunitare din lista de mai jos: 

 

12

3
   ;    

7

9
   ;    

2

5
    ;     

1

75
   ;    

34

10
   ;    

28

26
   ;    

5

5
   ;    

3

8
   ;    

8

3
   ;    

20

30
   . 

 

5. Hai să facem și niște calcule pentru o notă cât mai mare! 

 

 

1

4
+

2

4
=           

5

7
−

3

7
= 

3

10
+

12

10
=           

10

8
−

5

8
= 

 

 

Felicitări! Ai terminat testul! Ne vedem la următorul! 

Fracția  3

4
 

8

5
 

2

10
 

Numărătorul este:    

Numitorul este:    
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TEST DE EVALUARE, ADAPTAT PENTRU ELEVUL CU C.E.S: XY 

 CHIMIE, clasa a VII a  - SOLUȚII 

Elena Cîrdei 

Școala Gimnazială Nr.1 Cristești, Jud. Botoșani 

    

Diagnosticul elevului cu c.e.s.: deficiențe/afectări, tulburări de învățare  

 SUBIECTE:                              

 I. Încercuiți răspunsul corect:                                                                                       (25 puncte ) 

1.   Dizolvarea zahărului în apa reprezintă : 

           a ) fenomen chimic      b ) fenomen fizic        c ) proprietate fizică    

2.    Este o soluție solidă : 

           a ) saramura       b ) aerul    c) oțelul    

3.   Obținem o limonadă mai dulce prin : 

           a ) adăugare de zahăr;  b ) adăugare de apă;  c ) adăugare de zeamă de lămâie  

      4.      Răspândirea particulelor unei substanţe printre particulele altei substanţe se numește:  

            a) dizolvare;    b) difuziune;   c) solubilitate.  

      5. Formula concentrației procentuale de masă este:  

            a) c%=( md/ms)100; b) c%= (ms/md)100; c) c% = ( md/100) ms 

II. Se dau următoarele afirmații. Notează cu A afirmațiile adevărate și cu F afirmațiile false:  

(24 puncte ) 

a) Soda de rufe, cristale se dizolvă mai repede în apă dacă este agitată. 

b) Zahărul se dizolvă mai repede în ceaiul rece. 

c) Zahărul cubic se dizolvă mai greu decât zahărul pudră. 

  III. Realizați corespondența  dintre  dizolvatul din coloana A și dizolvantul potrivit din  din coloana B:                                                                                                                      

(21 puncte ) 

 

                          A                                                                                     B 

1. ulei de măsline                                                                       a) apa 

2. oja                                                                                          b) benzină 

3. sare                                                                                         c) diluant 

IV. Aveți la îndemână următoarele materiale: un pahar Berzelius, o baghetă de sticlă, un storcător de 

citrice, o lămâie, o spatulă, zahăr tos și apă. Arătați: 

 a) cum procedați pentru a obține o limonadă; 

 b) care este rolul baghetei de sticlă.                                                                               (20 puncte) 

Se acordă : 10 puncte din oficiu 

Timp de lucru:45 de minute 
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BAREMUL DE CORECTARE- TEST DE EVALUARE, 

ADAPTAT PENTRU ELEVUL CU C.E.S: XY 

CHIMIE, clasa a VII a  - SOLUȚII 

 

SUBIECTUL I: 20 de puncte 

Itemul Varianta corectă Punctaj 

1 b 5 

2 c 5 

3 a 5 

4 a 5 

5 a 5 

SUBIECTUL II: 24 puncte 

Itemul Varianta corectă Punctaj 

a A 8 

b F 8 

c A 8 

SUBIECTUL III: 21  puncte 

1-b; 2- c; 3- a 

SUBIECTUL IV: 

a) Mod de lucru correct: 

• stoarcerea sucului de lămâe cu ajutorul storcătorului de citrice; 

• adăugarea sucului în paharul Berzelius; 

•  adăugarea de apă peste sucul de lămâie; 

• adăugarea zahărului cu ajutorul spatulei; 

• agitarea amestecului cu ajutorul baghetei de sticlă. 

b) Bagheta de sticlă o folosim pentru agitarea amestecului,  pentru a grăbi dizolvarea mai rapidă a 

zahărului. 
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Fișă de lucru la disciplina istorie pentru educația incluzivă 

     

Fortună Octavia Gabriela 

Colegiul Alexandru cel Bun-Gura Humorului 

 

  

Poate fi utilizată în liceu la clasa a 10-a. 

 

Studiați cu atenție următoarele surse de informație: 

Sursa A: 

 
Sursa B: 

1 decembrie 1918 proclamarea unirii Transilvaniei cu România 

27 martie 1918 proclamarea unirii Basarabiei cu România 

28 noiembrie 1918 proclamarea unirii Bucovinei cu România 

Octombrie 1917 este proclamată autonomia Basarabiei 

24 ianuarie 1918 este proclamată independența Basarabiei 

12 octombrie 1918 era înființat în Transilvania Consiliul Național Român Central . 

 

Sursa C 

Marea Unire reprezintă procesul istoric complex prin care s-a format statul România Mare. La baza 

acestui proces  complex s-au aflat hotărârile de unire ale provinciilor românești, carese aflaseră sub 

ocupație străină: Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat și  Maramureș. Fiecare din aceste provincii 

fuseseră incluse  până la Primul  Război Mondial în cadrul celor două imperii multinaționale Rusia și 

Austro-Ungaria. 
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1 .Studiază sursa A și numește trei provincii, care făceau parte din Statul Român în 1918.  6 

 

 

 

2. Studiază sursa B și numește trei provincii care s-au unit cu România în 1918.                 6 p 

 

 

 

 

3. Pe baza sursei B plasează pe axa cronologică datele celor trei momente importante în unirea    

Basarabiei cu Statul Român.                                                                                   9 p 

 

 

 

 

4. Studiază sursa C și transcrie definiția Marii Uniri.                                                          16 p 

 

 

 

 

5. Studiază sursa C și transcrie numele celor două imperii multinaționale.                         4 p 

 

 

 

 

6. Pe baza surselor  B și C  notează cu adevărat sau fals lângă următoarele afirmații:          

a) Maramureș nu s-a aflat sub ocupație străină până în 1918.                                               3 p 

 

                                                 

b) În Transilvania a fost înființat Comitetul Național Român Central în 1918.                     3 p 

 

 

c) Proclamarea unirii Bucovinei cu România a avut loc pe 28 noiembrie 1918.                    3 p 
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Barem de corectare 

Nr. 

cerință  

Răspuns corect /posibil Modul de 

acordare a 

punctelor 

Punctaj maxim Barem total 

1 Studiază sursa A și numește 

trei provincii, care făceau 

parte din Statul Român în 

1918: oricare trei provincii 

dintre  Basarabia, 

Bucovina, Moldova, 

Dobrogea, Muntenia, 

Oltenia, Banat, 

Transilvania, Crișana sau  

Maramureș 

0-puncte pentru 

scrierea 

incorectă, sau 

lipsa 

răspunsului. 

Fiecare 

provincie 

transcrisă 

corect, în orice 

ordine 

valorează 2 

puncte,  

2x3 = 6p 

6 p pentru 

scrierea corectă 

a celor trei 

provincii, în 

orice ordine. 

6 

2 Studiază sursa B și numește 

trei provincii care s-au unit 

cu România în 1918: 

Basarabia, Bucovina și 

Transilvania în orice 

ordine.                  

0- puncte 

pentru scrierea 

incorectă, sau 

lipsa 

răspunsului. 

 2 p pentru o 

singură 

provincie 

4 p pentru două 

provincii 

2x3p =6 pentru 

trei provincii 

scrise corect în 

orice ordine 

6 p pentru 

scrierea corectă 

a celor trei 

provincii, în 

orice ordine 

6 

3 Pe baza sursei B plasează 

pe axa cronologică datele 

celor trei momente 

importante în unirea    

Basarabiei cu Statul 

0 puncte pentru 

lipsa 

răspunsului sau 

ordinea 

incorectă. 

9 puncte pentru 

răspunsul 

corect. 

9 
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Român: octombrie 1917, 24 

ianuarie 1918 și 27 martie 

1918                                                                                                 

3x3 =9 puncte 

pentru 

răspunsul 

corect. 

4 Studiază sursa C și transcrie 

definiția Marii Uniri.                                                          

16p : Marea Unire 

reprezintă procesul istoric 

complex prin care s-a 

format statul România 

Mare. 

 

 

0 puncte pentru 

lipsa 

răspunsului,  

8 p pentru 

răspuns 

incomplet, 

16p  pentru 

răspunsul 

corect. 

16p  pentru 

răspunsul 

corect 

16 

5 Studiază sursa C și transcrie 

numele celor două imperii 

multinaționale:  Rusia și 

Austro-Ungaria                        

0 puncte pentru 

lipsa 

răspunsului, 

2p  pentru un 

singur răspuns 

corect 

2x2 = 4p pentru 

ambele 

răspunsuri 

corecte. 

4p  pentru 

ambele 

răspunsuri 

corecte 

4 

6 Pe baza surselor  B și C  

răspunde cu adevărat sau 

fals la următoarele 

afirmații: a) Maramureș nu 

s-a aflat sub ocupație străină 

până în 1918.   Fals                                               

b) În Transilvania a fost 

înființat Comitetul Național 

Român Central în 1918.                         

Adevărat 

c) Proclamarea unirii 

Bucovinei cu România a 

0 puncte pentru 

lipsa 

răspunsurilor, 

3p  un răspuns 

corect, 

2x3p două  

răspunsuri 

corecte, 

3x3 trei 

răspunsuri 

corecte. 

9 p pentru toate 

cele trei 

răspunsuri 

corecte 

9 
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avut loc pe 28 noiembrie 

1918.   Adevărat                   

Se punctează 

orice modalitate 

de scriere a 

răspunsurilor 

Adevărat, Fals 

sau prescurtat 

A sau F. 

 

50 p 
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Test de evaluare 

Prof. Panait Gabriel 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive, Buzău 

 

Se dă următorul text: 

 

”Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte 

întreagă după hrană şi nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese 

la marginea drumului şi se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă, ca 

să poată găsi ceva de mâncare. 

Şezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros 

de peşte. Ea ridică puţin capul şi, uitându-se la vale, în lungul drumului, 

zăreşte venind un car tras de boi.” 

(Ion Creangă – fragment din ”Ursul păcălit de vulpe”) 

 

     1.  Care este titlul textului?                   

a)  Ursul păcălit de vulpe; 

b)  Scufiţa Roşie; 

c)  Cei trei purceluși. 

2. Care este autorul  textului? 

a) Ion Luca Caragiale; 

b) Mihai Eminescu; 

c) Ion Creangă.                                    

3. Câte alineate are textul? 

a) 2 alineate; 

b) 3 alineate; 

c) 4 alineate.                                                                                  

4. Despre cine este vorba în text? 

a) o floare; 

b) o vulpe; 

c) un fluture.                                                                            

5. Cum era vulpea din text? 

a) mică; 

b) mare; 

c) vicleană. 

6. Cuvântul ,,vulpe’’ are: 

a) 2 silabe; 
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b) 3 silabe; 

c) 4 silabe. 

7. Transcrie prima propoziţie din text: 

 

8. În prima propoziţie litera ,,a’’ se întâlneşte: 

a) de 5 ori; 

b) de 6 ori; 

c) de 7 ori; 

9. Câte propoziţii are textul? 

a) 4 propoziţii; 

b) 5 propoziţii; 

c) 6 propoziţii. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3905 
 

TEST elevi CES 

CLR clasa a II- a 

                                                                                                          Pip. Pascu Mihaela Geanina  

                                                                                  Școala Gimnazială M. C. Epureanu Bârlad 

 

1. Desparte cuvintele în silabe și scrie numărul lor: 

Var -.........silabe cânt -.......silabe 

pachete -........silabe masă -......silabe 

ghinde -........silabe cărticică -.......silabe 

2. Pune litera care se potrivește în locul liniuței: 

L, r, i, c, u.  

va____ ma____ 

ca____ sa_____ 

 

3. Identifică vocalele și consoanele după modelul dat: 

tata carte om plouă 

cvcv ______ ___ _______ 

 

Descriptori de performanță 

Item FB B S 

I1 Scrie numărul 

corect de silabe 

în 5-6 situații 

Scrie numărul 

corect de silabe 

în 3-4 situații 

Scrie numărul 

corect de silabe 

în 1-2 situații 

I2 Formează 3-4 

cuvinte corecte 

Formează 2 

cuvinte corecte 

Formează 1 

cuvânt corect 

I3 Identifică corect 

vocalele și 

consoanele în 3 

situații 

Identifică corect 

vocalele și 

consoanele în 

2situații 

Identifică corect 

vocalele și 

consoanele în 1 

situații 
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Evaluarea copiilor cu CES: prezentarea unui model de test de limba engleză 

 

Lect. univ. dr. Alina Buzarna-Tihenea (Gălbează) 

Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanţa 

 

Evaluarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, efectuată după parcurgerea unei unităţi de învăţare, 

trebuie să aibă în vedere (ca orice tip de evaluare) achiziţiile acestora din cadrul unităţii de învăţare 

respective, astfel încât cadrul didactic să poată identifica atât progresul acestora, cât şi elementele sau 

cunoştinţele structurate insuficient. De asemenea, testul de evaluare trebuie să fie diferenţiat, fiind 

elaborat ţinând cont, în mod special, de particularităţile de vârstă, de dezvoltare şi de diagnostic al 

elevului respectiv, dar şi de specificităţile activităţilor desfăşurate. 

În conformitate cu „Ghidul pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale şi terapeutic-recuperatorii în 

învăţământul special şi special-integrat pentru anul şcolar 2020-2021”, al Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării (http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/Ghid-Invatamant-Special.pdf), 

evaluarea copiilor cu CES trebuie să respecte o serie de criterii, precum:  

„- durata unei activități de evaluare se va stabili în funcție de particularitățile şi de ritmul de lucru al 

elevului (15-30 de minute);  

- sarcinile de evaluare să fie eșalonate în funcție de gradul de dificultate;  

- volumul și gradul de dificultate al sarcinilor de evaluare să fie echilibrate;  

- în cazul elevilor cu dizabilități mintale accentuate și grave se recomandă ca evaluarea (...) să se 

desfășoare, de regulă, în întâlniri online individuale sau în grupuri mici;  

- realizarea de către cadrul didactic a unui instructaj clar și coerent privind sarcinile de învățare cuprinse 

în instrumentele de evaluare transmise prin mijloace digitale;  

- consilierea părinților cu privire la importanța procesului de evaluare (...) și tipul de sprijin ce trebuie 

acordat elevului pe parcursul rezolvării testului (...)”. 

În cele ce urmează, vom prezenta un model de testare la limba engleză, cu itemi obiectivi, adaptat pentru 

un elev cu CES de clasa a VIII-a, cu intelect de limită şi ADHD, încadrat în şcoala de masă. De 

menţionat este faptul că acest test nu se caracterizează prin generalitate, el nefiind aplicabil tuturor 

elevilor cu CES care frecventează clasa a VIII-a. Aşa cum este precizat la începutul acestei lucrări, 

testele trebuie adaptate în funcţie de particularităţile elevului respectiv, cadrul didactic având în vedere 

criterii precum vârsta, gradul de dezvoltare şi diagnosticul copilului respectiv, dar şi specificităţile 

activităţilor desfăşurate. De asemenea, acest test a fost elaborat în funcţie de curriculumul adaptat de 

către cadrul didactic împreună cu echipa interdisciplinară (profesor de sprijin, psihopedagog şi 

dirigintele clasei), având în vedere nevoile dar şi cunoştinţele copilului. 

 

 

 

 

 

 

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/Ghid-Invatamant-Special.pdf
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Disciplina: limba engleză 

Clasa: a VIII-a 

An școlar: 2020-2021 

Data: 02.04.2021 

1. Obiectivele vizate:  

O1: Identificarea achiziţiilor din domeniul vocabularului – obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte (în 

funcţie de curriculumul adaptat), din cadrul unităţii de învăţare „Clothes and Footwear”, realizate de 

către elevul cu cerinţe educaţionale speciale: a. să completeze spaţiile punctate cu obiectul de 

îmbrăcăminte sau de încăţăminte sugerat de imagini; b. să bifeze corect obiectele de îmbrăcăminte şi 

încălţăminte pe care le poartă oamenii în funcţie de anotimp. 

O2: Identificarea achiziţiilor din domeniul gramaticii (Present Continuous Tense – forma afirmativă şi 

cea negativă), realizate de către elevul cu cerinţe educaţionale speciale: a. să treacă verbele dintre 

paranteze la timpul Present Continuous – forma afirmativă; b. să treacă verbele dintre paranteze la 

timpul Present Continuous – forma negativă. 

O3: Identificarea cunoştinţelor elevului diagnosticat cu CES care sunt structurate insuficient, din 

domeniul vocabularului – obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte (Clothes and Footwear).  

O4: Identificarea cunoştinţelor elevului diagnosticat cu CES care sunt structurate insuficient, din 

domeniul gramaticii (Present Continuous Tense – forma afirmativă şi cea negativă). 

 

2.Conținuturile evaluate:  

Vocabular: Clothes and Footwear (elemente de vocabular cuprinzând obiecte de îmbrăcăminte şi 

încălţăminte) 

Gramatică: Present Continuous Tense – forma afirmativă şi cea negativă 

 

3. Itemii testului: 

I1: Completaţi spaţiile punctate cu termenul corect, sugerat de imagini (Fill in the blanks with the 

correct word, suggested by the pictures): 

a. He is wearing a ................................  

b. She is wearing a .............................  

c. The girl is wearing a ...........................  

d. The boy is wearing ............................  
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I2: Ce fel de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte poartă oamenii în funcţie de anotimp? Bifează 

răspunsurile corecte (What kind of clothes and footwear do people wear depending on each season? 

Tick the correct answers): 

SPRING 

sandals 

swuimsuit 

shirt 

jeans 

 

SUMMER 

dress 

coat 

t-shirt 

gloves 

AUTUMN 

shorts 

jacket 

swimsuit 

trousers 

 

WINTER 

skirt 

scarf 

gloves 

boots 

I3: Puneţi verbele dintre paranteze la timpul Present Continuous – forma afirmativă (Put the verbs 

bewteen brackets in Present Continuous Tense – the affirmative form): 

a. I (read) ................................ a book now. 

b. He (run) ........................... in the park at the moment. 

c. We (watch) ..................... a movie tonight. 

d. You (play) ......................... football now. 

e. Ben (write) ........................... a letter at the moment. 

 

I4: Puneţi verbele dintre paranteze la timpul Present Continuous – forma negativă (Put the verbs 

bewteen brackets in Present Continuous Tense – the negative form): 

a. You (drink) ................................ coffee now. 

b. Mary (eat) ........................... some pizza at the moment. 

c. They (sleep) ...................... now. 

d. I (do) ......................... my homework now. 

e. She (walk) ........................... on the beach at the moment. 

 

4. Grila de corectare  

I1: Completaţi spaţiile punctate cu termenul corect, sugerat de imagini (Fill in the blanks with the 

correct word, suggested by the pictures): 
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a. He is wearing a t-shirt.  

b. She is wearing a dress.  

c. The girl is wearing a scarf.  

d. The boy is wearing shoes.  

 

I2: Ce fel de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte poartă oamenii în funcţie de anotimp? Bifează 

răspunsurile corecte (What kind of clothes and footwear do people wear depending on each season? 

Tick the correct answers): 

SPRING 

sandals 

swuimsuit 

✓ shirt 

✓ jeans 

 

SUMMER 

✓ dress 

coat 

✓ t-shirt 

gloves 

AUTUMN 

shorts 

✓ jacket 

swimsuit 

✓ trousers 

 

WINTER 

skirt 

✓ scarf 

✓ gloves 

✓ boots 
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I3: Puneţi verbele dintre paranteze la timpul Present Continuous – forma afirmativă (Put the verbs 

bewteen brackets in Present Continuous Tense – the affirmative form): 

a. I am reading a book now. / I’m reading a book now. 

b. He is running in the park at the moment. / He’s running in the park at the moment. 

c. We are watching a movie tonight. / We’re watching a movie tonight. 

d. You are playing football now. / You’re playing football now. 

e. Ben is writing a letter at the moment. / Ben’s writing a letter at the moment. 

 

I4: Puneţi verbele dintre paranteze la timpul Present Continuous – forma negativă (Put the verbs 

bewteen brackets in Present Continuous Tense – the negative form): 

a. You are not drinking coffee now. / You aren’t drinking coffee now. 

b. Mary is not eating some pizza at the moment. / Mary isn’t eating some pizza at the 

moment. 

c. They are not sleeping now. / They aren’t sleeping now. 

d. I am not doing my homework now. / I’m not doing my homework now. 

e. She is not walking on the beach at the moment. / She isn’t walking on the beach at the 

moment. 

 

5. Timpul de lucru: 30 de minute 

 

6. Baremul de corectare şi notare 

Având în vedere faptul că acest test este alcătuit doar din itemi obiectivi, se va acorda fie punctajul 

maxim prevăzut pentru fiecare răspuns corect (integral) în parte, fie 0 puncte (fără acordarea de punctaje 

intermediare).  

Pentru itemii de evaluare 3 şi 4, sunt prevăzute două variante de răspunsuri corecte (formele lungi sau 

formele contractate pentru formele de afirmativ şi negativ ale timpului Present Continuous). 

 

I1 – 1,8 p (0,45 p x 4) 

I2 – 2,7 p (0,3 p x 9) 

I3 – 2 p (0,4 p x 5) 

I4 – 2,5 p (0,5 p x 5) 

 

Se va acorda 1 punct din oficiu. Nota finală se va calcula adunând punctajul obținut la fiecare item de 

evaluare în parte.  
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MATERIALE DE LUCRU  

David Elena Eugenia 

 Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget, Timiş 

 

Citeşte cu atenţie, textul de mai jos: 

 
       La malul Siretului, începuseră să înflorească galben cornii. Băiatul cel mai mic al lui Dumitru 

Onişor ieşise cu cele şase oi ale sale la păscut. 

       Era un copilaş galben şi mărunţel şi târa pe pământul reavăn nişte ciubote grele. Ridică  spre 

mine nişte ochi trişti, şi-şi scoase  cu greutate pălăria veche  din cap.  

Îmi dădu bună ziua cu glas moale, supărat. Apoi şi-a  îndemnat oile spre crâng. 

- Ce mai faci tu, Niculăeş? îl întrebai eu. Ai ieşit cu oile la păscut? 

- M-a trimis tata! îmi răspunse el serios. 

Oile se opriră şi ele şi întoarseră capetele spre călăuza lor. 

 

(după Mihail Sadoveanu-“Un om năcăjit”) 

 

Dicţionar: 

cornii- aici , arbuşti sau arbori mici cu flori galbene și cu fructe roșii; 

galben-aici, palid, tras la faţă; 

mărunţel-aici, cu înţelesul de scund, mic de statură, slăbuţ 

târa- trăgea pe jos o greutate; 

reavăn- aici, despre pământ, care conţine foarte puţină apă, umezit; 

ciubote- cizme (regionalism); 

trişti- supăraţi,mâhniţi; 

glas-  voce 

crâng.- pădurice de arbori tineri și de lăstari 
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călăuza- conducător, îndrumător,persoană care indică drumul cuiva 

Explicarea expresiilor: 

„copilaş galben şi mărunţel”=  băieţel slăbuţ şi palid 

“târa pe pământul reavăn nişte  ciubote grele”=  îşi trăgea pe pământul umezit al primăverii, cizmele 

grele( mai mari, nepotrivite) 

glas moale= cu  voce înceată, calmă  

“Oile se opriră şi ele şi întoarseră capetele spre călăuza lor.”= oile se opriseră şi îl urmăreau pe băiat, 

conducătorul lor 

 

1.Încercuieşte cuvîntul care are un înţeles asemănător, cu expresiile sau cuvintele de mai jos: 

 

 

cornii * -coarnele caprelor                     galben*- gras, plin de viaţă       

             -arbori mici                                              -palid 

            - instrument de suflat                                -colorat 

 

 

mărunţel*-mare                                       târa*- cumpăra 

                -slăbuţ                                                -alinia 

                - scund                                               - trăge 

 

reavăn*- uscat                                          ciubote*-papuci      

              - umezit                                                    - sandale 

               - proaspăt                                                  -cizme 

 

 

trişti*- veseli                                                glas*-  gură 

          -supăraţi                                                       - voce 

          -îngrijoraţi                                                    - vorbă 

 

 

2.Potriveşte cuvintele din coloana din stânga, cu cele cu înţeles apropiat din coloana din dreapta:  

                                                                                                    

mărunţel                                                                                   arbori                                                                                                                                                                                 

glas                                                                                            scund 

ciubote                                                                                      trăgea 

trişti                                                                                          umezit 

galben                                                                                       cizme 

târa                                                                                            supăraţi 

cornii                                                                                         voce 

reavăn                                                                                        încet 
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3.Alcătuiţi enunţuri cu cuvintele şi expresiile: 

“cornii”,” reavăn”,” târa”, „copilaş galben”, “trişti”,” ciubote”, „glas moale”, „mărunţel. 

 

4.Subliniază cu o linie continuă însuşirile fizice şi cu o linie şerpuită pe cele sufleteşti ale băiatului 

lui Dumitru Onişor. 

 

a) Era un copil galben şi mărunţel. 

b) Ridică spre mine ochii trişti. 

c) El îmi răspunse serios. 

d) Îmi dădu bună ziua cu glas moale, supărat. 

 

5. Ordonaţi ideile principale în ordinea desfăşurării acţiunii: 

 

- Scriitorul e impresionat de necazul lui Niculăeş. 

-   Întâlnindu-se  cu scriitorul pe câmp, îl salută respectuos .  

-  Băiatul cel mic al lui Dumitru Onişor ieşise cu oile la păscut. 

-  El era un copilaş palid şi destul de slăbuţ pentru vârsta lui. 

-  Scriitorul a ieşit să respire aerul proaspăt al primăverii. 

 - Prietenele lui, oile îl urmăreau ca pe un adevărat conducător. 

-  A apărut primăvara pe malul Siretului  

 

6. Completaţi în fişa de mai jos, respectând  cerinţele din  fiecare cadran:   

   

Personajele: 

 

-……………… 

-………………. 

-……………. 

Acţiunea: Ideile principale 

……………………………………… 

………………………………………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………… 

 

Scrisoare pentru Niculăeş  

                                                 

Dragă Niculăeş,                           

 

 

 

 

 

 

 

  Desenaţi cornii în tabloul dat. 
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7. Transformă propoziţiile, astfel încât cuvintele subliniate să fie la numărul plural. 

a) Oaia  se opri şi întoarse capul spre călăuza lor. 

b) În glas îi răsuna suferinţa timpurie. 

c) La malul Siretului, începuseră să înflorească galben cornul. 

 

8.Joc:” Eu scriu una, tu scrii multe!” 

copilaş-........................ 

mărunţel- ....................... 

pălăria- ..................... 

crâng- ........................ 

oaia- .................... 

călăuza- .................. 

9. Transformă propoziţiile, astfel încât cuvintele subliniate să fie la numărul singular: 

Erau nişte copii galbeni şi mărunţi. 

Ei ridicară înspre mine nişte ochi trişti. 

Apoi, băieţii şi-au îndemnat oile spre crâng. 

 

10. Completaţi ortogramele potrivite în propoziţiile următoare: 

 

m-a, mi-a, și-a 

 

Niculăeş ..............    chemat oile. 

Tata..........  trimis la magazin. 

Andrei se aplecă spre mine, ...............aminti că mai are  ceva  să-mi spună. 

 

a) Realizaţi o compunere  de o pagina, cu titllul “Într-un oraş al viitorului” 

     Încearcă să construieşti imaginar un oraş în care totul să fie extraordinar. Fiind oraşul tău, totul va fi 

aranjat după placul tău. Poţi reda un oraş, aşa cum îl visezi tu! 

 

  Iată câteva idei pentru plan: 

 

-Descrie străzile şi vehiculele oraşului 

-Descrie locuinţele oamenilor 

-Descrie spaţiile de joacă 

-Scrie ce preocupări au oamenii 

-Scrie cum arată luminaţia oraşului 

-Scrie depre cum sunt aranjate parcurile şi spaţiile verzi 

-Scrie despre roboţi şi serviciile care le fac ei 

-Scrie despre muzica oraşului 

-Întoarce-te în realitate! Precizează că totul a fost doar un vis. 
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EVALUARE INIŢIALĂ – curriculum adaptat pentru elevii cu CES 

Anul şcolar 2019- 2020, Disciplina Limba şi literatura română 

 
CRIȘAN MIRONA OLIVIA 

 

✓ Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se 

acordă 80 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 10 puncte. Din oficiu se acordă 

10 puncte. 

✓ Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                               (50 de 

puncte)                                                                                                                                    

Citeşte  textul: 

 

Elizabeth Ann se făcu mică pe bancheta din vagon, simţindu-se tot mai înspăimântată, cu cât 

sfârşitul călătoriei se apropia. Privi cu tristeţe pe fereastră, la peisajul de iarnă, găsindu-l nespus de 

urât - numai câmpii goale, maronii la culoare, copacii, goi şi ei, tot maronii, şi câteva ape curgătoare, 

nu foarte mari, care alergau repezi la vale, umflate după dezgheţul din ianuarie, care topise toate 

zăpezile de pe dealuri. Elizabeth Ann le auzise în repetate rânduri pe mătuşile ei spunând despre ea că 

nu e în stare să suporte vremea rece, că o apuca tremuratul numai când se gândea la frig, iar acum, 

nimic nu părea mai îngheţat decât ţinutul mohorât prin care trenul îşi croia încet drum. 

Iat-o acum pe Elizabeth Ann, singură cu străunchiul Henry, de care se temea atât de mult! 

Bătrânul o salută aplecându-şi uşor fruntea şi scoase din căruţă o pelerină mare şi călduroasă pe care 

o puse pe umerii fetiţei. 

Dorothy Canfield, Ce a înțeles Betsy. Frumusețea copilăriei 

 

  A 

1. Desparte în silabe următoarele cuvinte: bancheta, înspăimântată, chipiului.                  6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

2. Menţionează trei cuvinte care se referă la natură.                           6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________________________

_________ 

3. Precizează partea de vorbire pentru cuvintele subliniate în text, alegând varianta potrivită: 

 8 puncte 

 

 partea de vorbire 

Henry Substantiv propriu / substantiv comun  

ea Pronume personal / adjectiv 

călduroasă Pronume personal / adjectiv 

simțea Verb / substantiv comun 

 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=105823
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4. Transcrie, din text, primul substantiv şi primul verb.                  6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________________________

_________ 

 

5.   Formulează o propoziţie în care substantivul vagon să aibă funcţia sintactică de subiect (trebuie 

să răspundă la întrebarea CINE?).          

 4 puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

         

B 

1. Numeşte anotimpul prezent în text.                                                                     6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

2. Numește personajele la care se gândește fetița în timpul călătoriei.                                        6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

3. Numeşte personajul principal al textului dat.                                                              6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

PARTEA a II-a                                                                                                   (30 de 

puncte) 

               

Scrie o compunere de 50 – 70 de cuvinte în care să prezinţi o întâmplare petrecută într-un parc de 

joacă.  

În compunerea ta, trebuie: 

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;  

– să te raportezi la o idee sau la un personaj din textul dat;  

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 

_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni 

de punct. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total. 

  

PARTEA I                                                                                                                                                  

(50 de puncte) 

A. 

1.  despărțirea corectă în silabe: ban-che-ta, în-spăi-mân-ta-tă, chi-pi-

lui                                                          6p (3x2p) 

  

2.  menţionarea a trei cuvinte care se referă la natură, de exemplu: câmpii, copaci, pe                   

                6p (3x2p) 

  

3. sublinierea corecta a părții de 

vorbire                                                                                                            8p (4x2p) 

  partea de vorbire 

Henry Substantiv propriu / substantiv comun 

ea Pronume personal / adjectiv 

călduroasă Pronume personal / adjectiv 

alergau Verb / substantiv comun 

4.     Notarea antonimelor potrivite: tristețe ≠ bucurie , topise ≠ înghețase.      

 6p (2x3p) 

         

5.    De exemplu: Vagonul se mișcă încet.         4 

puncte 

 

B 

1. Scrierea anotimpul prezent în text: iarna.                                                                                        

                6 puncte 

2. Indicarea personajelor la care se gândește fetița în timpul călătoriei: mătușile 

ei.                                          6 puncte 

3. Numirea personajul principal al textului dat: Elisabeth Ann = fetița                                                

                6 puncte 

  

Partea a II-a                                                                                                            

                                    (30 de puncte) 

  

– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 8 p.; cu respectarea parţială a 

succesiunii logice a faptelor – 5 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 

p.                                                8 puncte 

– raportarea la o idee sau la un personaj din textul dat 

                                                                                 4 puncte 
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– câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal 2 x 

3 p. = 6 puncte 

– respectarea structurii unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere – 6 p.; parţial – 3 p.                      

6 puncte 

– adecvarea conținutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p.                           

                         2 puncte 

– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                                                                        2 

puncte 

  

Redactarea întregii lucrări                                                                                                                        10 

puncte 

·         respectarea limitelor de spaţiu indicate                                                                                          1 

puncte 

·         respectarea normelor de exprimare şi de ortografie                                                                       6 

puncte  

(0-1 greşeli-6p;2-3 greşeli-4p;4-5greşeli-2p;peste 6 greşeli-0p) 

·           respectarea normelor de punctuaţie                                                                                             3 

puncte 

                                        (0-1 greşeli-3p;2-3 greşeli-2p;4-5greşeli-1p;peste 6 greşeli-0p) 
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Marile Descoperiri Geografice 

Voicu Daniela 

A. Cristofor Columb: 

• Convins că Pământul este rotund, a plecat să navigheze către Vest. 

• Primind ajutorul regelui Spaniei a plecat în 1491 cu trei corăbii și a navigat 70 de zile fără să 

vadă pământul. Când se considerau pierduți, au ajuns pe o insulă pe care au numit-o San 

Salvador.  

• Convins că a ajuns în India, Columb i-a numit pe locuitori indieni, neștiind că a descoperit un 

nou continent. 

• 1492 Cristofor  Columb a descoperit America. 

I. Citind textul răspunde la următoarele întrebări: 

1. Cum se numea navigatorul care a descoperit America? 

2. În ce an a fost descoperită America? 

3. Regele cărei țări l-a ajutat pe Columb? 

4. Unde credea Columb că a ajuns? 

B. Amerigo Vespucci: 

• A fost unul dintre cei mai mari navigatori ai tuturor timpurilor 

• A fost preocupat de călătoriile lui Cristofor Columb și a decis să călătorească pe urmele sale 

• Amerigo Vespucci și-a dat seama că a ajuns pe un nou continent, care se va numi America. 

• A fost primul european care a ajuns in America de Sud. 

II. Citind textul completează propozițiile cu răspunsurile corecte: 

1. Amerigo Vespucci a fost preocupatde călătoriile făcute de ...................................................... 

2. Amerigo Vespucci și-a dat seama că a ajuns pe un continent nou care se va numi apoi 

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

3. Amerigo Vespucci a fost primul european care a ajuns în 

............................................................. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

     CLASA A V-A CES 

Prof. Dumescu Mihaela 

Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag,Timiș 

 
Fram privea de pe stânca înaltă jocul fantastic. Asculta muzică nemaiauzită. Dacă ar fi avut minte 

omenească, s-ar fi întrebat pentru cine sunt oare toate aceste frumuseți, în asemenea înghețate 

pustiuri? 

Aici nu era nimeni să se bucure de măreața vrajă a nopții polare. 

Aici, numai întinderi deșarte și reci, încremenite sub oglinda de gheață. 

Fram se târa în adăpostul de sloiuri. Se încolăcea cu botul ascuns în blana pântecului. Încerca să 

adoarmă. 

Afară se isca din senin viscolul. Norii negri năpădeau luna. Înghițeau stelele. Stingeau pâlpâirea 

aurorei boreale. 

Se dezlănțuia zăpada vânturată în valuri, se rostogoleau creste de stânci, trosneau ghețurile 

banchizei. Noaptea era, din nou, cutreierată de duhurile beznei. 

 

 (Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)  

1. Răspunde la următoarele întrebări: 

 

a) De unde privea Fram jocul fantastic? 

b) Ce s-a iscat din senin? 

c) Ce asculta Fram? 

 

2. Precizează câte  un cuvânt cu sens asemănător ( sinonim) pentru următoarele cuvinte: 

Privea- 

Beznă-  

Muzica-  

 

3. Scrie un cuvânt cu sens opus ( antonim): 

Înaltă- 

Noapte- 

A adormi-  

 

4. Desparte în silabe cuvintele: 

Bucure- 

Afară- 
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Viscolul- 

5. Alcătuiește o propoziție simplă. 

6. Subliniază subiectul și încercuiește predicatul din propoziția: 

„ Fram privea de pe stânca înaltă jocul fantastic.” 

7. Pune în ordinea corectă cuvintele date pentru a obține o 

propoziție: 

căzut, frunzele, au.  

 

8. Alcătuiește patru propoziții referitoare la imaginea  

alăturată: 

      

9. Taie intrusul din fiecare serie de mai jos: 

a) Vasile, Mihai, Ana, apă; 

b) caiet, pix, școală, Andrei; 

c) cântă, scrie, citește, frumos. 

 

10. Transcrie  ultima propoziție din textul de mai sus,  Fram, ursul polar. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Clasa a VI-a, CES 

Prof. Dumescu Dan Ciprian 

Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj,Timiș 

1. Calculează: 

134+110 =      412 x 1= 

1356 – 214 =       22 x  3 = 

349 + 211 =       444 : 4 = 

 

2.  Află termenul necunoscut: 

a + 225 = 280  

149 – a = 49 

a x 3 = 81 

a – 165 = 35 

3. Scrie pătratele numerelor:  a) 5       b) 10 

 

4. Calculează: a) 22 +6 = 

                 b) 64 : 23 = 

 

5.  Adaugă la produsul numerelor  202 și 8  diferența numerelor 216 și 8. 

6. Bunica are o grădină de forma unui pătrat  cu latura de 15 metri. Ea vrea să facă un gard. De 

câți metri de gard are nevoie pentru împrejmuirea ei? 

 

7. Un teren de fotbal are forma unui dreptunghi, cu lungimea de 10 metri și lățimea de 5 metri. 

Calculați aria și perimetrul terenului de fotbal. 

              P= ? 

              A= ?                                                                                        L= 10 m 

 

                                                                l= 5 m                                                                         
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TEST- The Adverb 

Test special adaptat copiilor cu CES 

Prof. Dăngulea Cristina Maria 

Colegiul Național Samuil Vulcan Beiuș 

1. Select the correct adverb form: (3 p) 

 

Beautifully/ beautifuly    Slowly/ slowlly 

Fast/fastly     Currently/curentlly 

Lately/latily     Happyly/ happily 

 

2. Choose an adjective from the list to fill in the sentences: (3 p) 

 

hard   quickly   loudly   carefully  beautifully 

angrily   specially  well   sincerely  greatly 

 

a) We made the cake ……………………. for you. 

b) She drove …………………..to school. 

c) The student was ………………. prepared. 

d) Grandmother speaks …………….because she can’t hear. 

e) The princess was …………….. dressed. 

f) She understood ………… the new lesson. 

 

3. Rewrite the sentences: (2 p) 

a) Sue is a good worker. 

Sue dances …………… 

b) Tom is a wonderful painter. 

Tom paints ………… 

c) Paul is a careful driver. 

Paul drives ……………. 

d) Mary is a fast runner. 

Mary runs……… 
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Test  

-Adaptat copiilor cu CES- 

Prof. Vlaș Claudia Luminița 

Colegiul Național ”Samuil Vulcan”, Beiuș 

 

Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi cerințele, pe o foaie separată. 

" Aru s-a trezit pe podea. Luminile pâlpâiau. În încăpere stăruia un miros greu, ca de rugină. 

S-a ridicat în coate, căutând lampa cu privirea. Dar aceasta dispăruse. Nu exista niciun semn că ar 

fi existat, cu excepția cioburilor de sticlă de pe jos. Aru și-a sucit gâtul ca să privescă în spate… 

Toate statuile erau cu fața la ea. 

A simțit fiori reci pe șira spinării. 

-  Poppy? a strigat ea, chinuindu-se să se ridice. Arielle? Burton? 

Atunci i-a văzut. 

Cei trei erau înghesuiți unul într-altul. Arătau ca într-un film care fusese întrerupt în mijlocul 

unei scene de luptă. Mâna lui Poppy era pe pieptul lui Burton. Acesta se sprijinea pe călcâie, 

înclinat înapoi, gata să cadă. Ochii lui Arielle erau închiși, gura deschisă într-un urlet mut. Erau 

suspendați în timp. Aru a întins mâna și i-a atins. Aveau pielea caldă. La gât se simțea pulsul. Dar 

nu se mișcau. Nu se puteau mișca. 

Ce se întâmplase? 

Privirea i-a fost atrasă de luminița roșie din buzunarul lui Burton. Ar fi putu revedea 

înregistrarea. Dar n-a putut scoate telefonul din buzunar. Totul era înghețat. Cu excepția ei." 

(Roshani Chokshi- Aru Shah și sfârșitul timpului- cap. Trezirea) 

A.  

1. Transcrie, ultimul alineat, două cuvinte derivate.                                                         0,5p 

2. Scrie patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului lumină.                                       1p 

3. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele:  dispăruse, urlet.                                            1p 

4. Construiește enunțuri în care să demonstrezi omonimia cuvântului dar.                      0,5p 

5. Construiește enunțuri în care cuvântul gura să aibă: a. sens propriu de bază, b. sens propriu 

secundar și c. sens figurat.                                                                                                   1p 

6. Ilustrează polisemantismul cuvântului a (se) trezi în două enunțuri.                             1p 

7. Indică două  repere spațiale din textul dat.                                                                      1p  

9. Prezintă o trăsătură a copiilor, care se desprinde din structura: " Cei trei erau înghesuiți unul într-

altul. Arătau ca într-un film care fusese întrerupt în mijlocul unei scene de luptă.."   1p 
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B. 

 Redactează o scurtă narațiune, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți/ să-ți imaginezi  o 

continuare a întâmplării din textul dat.                                                                             2p 

- Să respecți succesiunea logica a evenimentelor   

- Să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal   

- Să ai un conținut  adecvat cerinței    

- Să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte   
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Test -  Noțiuni de fonetică 

- Adaptat copiilor ce CES – 

Prof.dr. Sala Gina Loredana 

Școala Gimnazială Dacia, Oradea 

 

I-a rămas şi un copil, o fetiţă care - cum să spun? - care e un fel de ghimpe între ei... un 

copil, vai! destul de rău crescut. 

Asta aduce puţină umbră vieţii lor, nu-i aşa? Căci Vasilian a luat-o din dragoste. Văzând 

împotrivirea ei de la început, bietul Jorj căzuse bolnav. 

A trebuit să cedeze; şi la nuntă avea o toaletă aşa de frumoasă, aşa de elegantă, încât o invidiau 

toate prietenele. 

- Eu sunt cam dificilă, încheie c-un zâmbet dulce doamna Mia Vasilian, şi am gusturi deosebite. îmi 

place mai cu samă eleganţa şi fineţa... Nu înţeleg de ce nu mai aduce cafeaua! urmă ea săltând din 

jâlţ cu voiciune. 

- Lasă, mata, madam Vasilian, o potoli cucoana cea mai bătrână, nu te deranja. Trebuie să vie. 

Până atuncea îmi răsucesc ţigara... 

Mia Vasilian tropăi mărunţel până la sonerie şi apăsă prelung pe buton, încruntând sprâncenele 

încondeiate negru. Iar cucoana Emilia, aruncând o privire fugară şi cu diferite înţelesuri către fiica 

sa, madam Neicu, deschise poşeta şi începu a cotrobăi prin ea căutând o mică tabacheră de argint 

în care ţinea tutun de calitatea a doua.                                                                                                    

                                      (Mihail Sadoveanu – Dumbrava minunată) 

1. Precizează câte sunete și câte litere au cuvintele: (3 p) 

ghimpe........................................................................................................... 

 cedeze ........................................................................................................... 

voiciune.......................................................................................................... 

aduce............................................................................................................ 

tabacheră ....................................................................................................... 

argint. ............................................................................................................. 

2. Caută în text 2 cuvinte care conțin diftongi și 2 care conțin hiat. (2 p) 

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

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

3. Alcătuiește familia lexicală a cuvântului bătrân.(5 derivate) (2 p) 
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...............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

4. Extrage din text: 1 cuvânt derivat parasintetic, 2 cuvinte derivate cu sufix și unul derivat cu prefix. ( 2 

p) 

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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FIȘĂ DE EVALUARE 

SUBSTANTIVUL- Clasa a III-a 

Prof înv. primar Vasilescu Elena 

Şcoala Gimnazială “Prof Ion Vişoiu”-Chitila-Ilfov 

 

1.Subliniază substantivele: 

     Soarele auriu strălucește pe cerul fără nori.Privește cu bucurie spre iarba mătăsoasă presărată cu 

flori catifelate.Pe tulpinile firave se înalță niște cărăbuși . 

Păsările vesele ciripesc spre încântarea  a doi copii care aleargă printre copaci. 

 

2.Completează cu substantivul potrivit: 

      ..........................scrie tema la matematică. 

 Pe ramura copacului cântă o....................................... 

Mara are în bibliotecă o ...........................cu povești. 

 

3.Scrie trei substantive care să denumească o fiinţă , un lucru , un fenomen al naturii   : 

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

 

 

 

Descriptori de performanță 

Item FB B S 

I1 Subliniază 

numărul corect 

de substantive 

în 13-14 situații 

Subliniază 

numărul corect 

de substantive 

în 11-12 situații 

Subliniază 

numărul corect 

de substantive 

în 9-10 situații 

I2 Completează 

corect toate 

enunţurile 

Completează 

corect două 

enunţuri 

Completează 

corect un enunţ 

I3 Scrie corect 

toate cele trei 

situaţii 

Scrie corect 

două situaţii 

Scrie corect o 

situaţie 
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Test matematică clasa a IX-a – Funcții; lecturi grafice 
Maria Popescu 

Colegiul Național Școala Centrală, București 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Se acordă 10p din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 40 minute. 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

10p 1. Termometrul din figura alăturată indică: 

a) 40 C  

b) 40 F  

c) 102 C  

d) 102 F  

10p 2. Valorile funcției  : 4, 3, 2,0,1,2,3,4f − − − → sunt prezentate în tabelul 

următor: 

x  4−  3−  2−  1−  0  1 2  3  4  

( )f x  12  5  0  3−  4−  3−  0  5  12  

 

Imaginea lui 0 prin funcția f este egală cu: 

a) 2−  

b) 2  

c) 4−  

d) 3−   

10p 3. Funcția  : 2,3f − →  este reprezentată 

grafic în figura alăturată. Imaginea lui 0 

prin funcția f este egală cu: 

a) 0  

b) 1 

c) 2  

d) 3  

10p 4. Imaginea lui 0 prin funcția :f → , ( ) ( )( )1 1f x x x= − + este egală cu: 

a) 0  

b) 1 
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c) 1−  

d) 3  

10p 5. În cadrul unui experiment, o grupă de copii aruncă o minge. În anumite 

condiții, înălțimea h  în metri la care se ridică mingea după t secunde poate fi 

calculată cu ajutorul funcției ( ) 25h t t t= − . Înălțimea la care se ridică 

mingea la 2 secunde din momentul în care a fost aruncată este de: 

a) 5m 

b) 6 m 

c) 6, 25 m 

d) 3m 

10p 6. Funcția  : 0,7f →  este reprezentată grafic în figura alăturată. Numărul 

soluțiilor ecuației ( ) 0f x = este: 

a) 1 

b) 2  

c) 3  

d) 4  

10p 7. Funcția  : 1,f −  →  este reprezentată grafic în figura alăturată. 

Mulțimea valorilor lui x pentru care ( ) 0f x  este: 

a)  1,3−  

b) ( )1,3−  

c)  )3,  

d) ( )3,   
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10p 8. Funcția care are 

cea mai mare 

valoare egală cu 

3 este cea 

reprezentată în 

figura: 

a) 

b) 

c) 

d) 

10p 9. Funcțiile f și g sunt reprezentate 

grafic în figura alăturată. Soluția 

ecuației ( ) ( )f x g x= este egală cu: 

a) 1−  

b) 1 

c) 2  

d) 4  
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TEST GEOMETRIE CLASA A 11-A M2 

Prof. Torj Mihaela-Florina 

Colegiul Economic”Partenie Cosma” Oradea 

 

NR1 

Se dau punctele A(2;3); B(-2;4); C(1;3); D(3;1). 

1. Reprezentați grafic punctele. 

2. Determinați coordonatele sumei vectoriale 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 4𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 
3. Scrieți ecuația dreptei AB. 

4. Scrieti ecuația dreptei ce trece prin B și face cu axa OX un unghi de 450. 

5. Aflați numarul real m, astfel încât punctele A,B și P(3, m) să fie coliniare. 

6. Aflați lungimea medianei dusă din varful B al triunghiului BCD. 

7. Aflați numerele reale a,b sțiind că G(-3a, 2+b) este centrul de greutate al triunghiului ABC. 

8. Fie dreapta d: -2x+4y-3=0. Scrieti ecuația dreptei ce trece prin D și are aceeași pantă cu 

dreapta d. 

Oficiu 2 puncte. Fiecare exercițiu valorează 1 punct 

 

 NR2 

Se dau punctele A(0;3); B(-2;0); C(-1;3); D(-3;1). 

1. Reprezentați grafic punctele. 

2. Determinați coordonatele sumei vectoriale 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 4𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 2𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
3. Scrieți ecuația dreptei CB. 

4. Scrieti ecuația dreptei ce trece prin A și face cu axa OX un unghi de 600. 

5. Aflați numărul real m, astfel încât punctele C,B și P(1, m) să fie coliniare. 

6. Aflați lungimea medianei dusă din varful A al triunghiului ACD. 

7. Aflați numerele reale a,b sțiind că G(-2a, 2-b) este centrul de greutate al triunghiului DBC. 

8. Fie dreapta d: -3x+6y-3=0. Scrieti ecuația dreptei ce trece prin C și are aceeași pantă cu 

dreapta d. 

Oficiu 2 puncte. Fiecare exercițiu valorează 1 punct. 
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TEST LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – PENTRU ELEVII CU CES 

SUBSTANTIVUL 

prof. Ureche Diana 

Școala Gimnazială nr. 19 „Avram Iancu” Timișoara 

 

 

 

1. Menționează genul substantivelor (feminin, masculin, neutru)                                  2 p. 

 

carte, penar, mașină, copil, stilou 

 

 

2. Precizează numărul substantivelor:                                                                               2 p.  

  

flori, ghiocel, haine, pantof 

 

 

3. Alcătuiește câte un enunț în care să apară cuvintele:                                                   2 p. 

 

prăjitură                                         cărți 

 

copac                                              frunze 

 

 

4. Scrie o compunere, de 100-150 cuvinte, în care prezinți o întâmplare petrecută într-o zi de 

primăvară, în grădina bunicilor.                                                                                    3 p.                                                                               

      

 

 

 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
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TEST DE EVALUARE DIFERENŢIAT 

MULŢIMI 

Clasa a VI-a 

 

Bejan Cornelia - Mihaela 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gârbou 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul de lucru este de 50 minute. 

 

SUBIECTUL I. Completaţi spaţiile punctate:                                                   (20 puncte) 

 

5p       1. Mulţimea care nu are niciun element se numeşte ………………......................................... 

5p       2. Numărul elementelor mulţimii M={xN / 𝐱 < 𝟔 } este…………………….…………….. 

5p       3. Fie mulţimile A = {1,3,8,9} şi B = {1,3,9,x}. Dacă A = B, atunci x =.………..................... 

5p       4. Mulţimea literelor din cuvântul “calcar” este......................................................................... 

 

SUBIECTUL al II-lea. Încercuiţi litera corespunzătoare rezultatului corect:  (20 puncte) 

 

5p       1. Elementele mulţimii A = {x  xN, 3   x   7} sunt: 

A. {6, 7}  B.{4, 5, 6, 7}  C.{3, 4, 5, 6, 7}  D.{3, 5, 7}

  

5p       2. Cardinalul mulţimii M = {2, 5, 8, 11, 14, 18, 20} este egal cu: 

  A.7   B.8   C.6   D.5  

  

5p       3. Mulţimea E ={xN / x > 10} este: 

A. finită  B. mulţimea vidă C. infinită  D. nu este mulţime 

 

5p       4. Mulţimea divizorilor lui 10, 𝐷10, este: 

A. {2, 5}  B. {2, 5, 10}  C. {5, 10}  D. {1, 2, 5, 10} 
 

SUBIECTUL al III-lea.                                                                                             (50 puncte) 

 

12p      1. Fie mulţimea D = {2, 5, 6, 8, 13}.  Precizați, pentru fiecare propoziție, dacă este adevărată 

(A) sau falsă (F): 

a) 2 ∈ D  

b) {2,9} ⊂ D 

c) {5, 6, 13} ⊂ D 

d) 8 ∉D 

 

12p      2. Asociaţi fiecărei mulţimi din prima coloană mulţimea corespunzătoare din cea de-a doua 

coloană: 

1) A = {x  x ∈  N, 2 <  x <  9 }   a) {0,1, 2, 3, 4, 5}  

2) B = {𝑥  𝑥 ∈ N, x ≤ 5 }    b) { 1, 2, 3, 4} 

3) C = {𝑥  𝑥 ∈ N,1 ≤ x≤ 4}   c) {3, 4, 5, 6, 7, 8}  
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16p      3. Fie mulţimile A şi B, reprezentate în diagramele de mai în jos: 

 

 
Enumeraţi elementele următoarelor mulţimi:  

a) A = 

b) B = 

c) A ∩ B = 

d) A ∪ B = 

 

 

 

 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 

SUBIECTUL I                                                                                                             (20 de puncte)  

 

• Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim 

prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare. 

 

  

  

  

  

 

SUBIECTUL II                                                                                                             (20 de puncte)  

 

• Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim 

prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare. 

 

Nr. Item 1. 2. 3. 4. 

Rezultate B A C D 

Punctaj 5p 5p 5p 5p 

Nr. Item 1. 2 3 4 

Rezultate Mulţimea vidă 6 8 {𝑐, 𝑎, 𝑙, 𝑟} 

Punctaj 5p 5p 5p 5p 
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SUBIECTUL III                                                                                                            (50 de puncte) 

• Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim 

prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare. 

 

1. a) A 

b) F 

c) A 

d) F 

3p 

3p 

3p 

3p 

2. 1) → c) 

2) → a) 

3) → b) 

4p 

4p 

4p 

3. a) A = {5, 6, 8, 10, 11} 
b) B = {6, 7, 9, 10} 
c)  ={6, 10} 

d) ={5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} 

4p 

4p 

4p 

4p 

 

• Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Nota finală se calculează prin impărţirea punctajului obţinut la 10. 
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Test de evaluare adaptat copiilor cu CES 

Substantivul, clasa a V-a 

Prof. Delia-Ioana Chiș 

 Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu”, Zalău 

 

 Citește cu atenție următorul text și răspunde cerințelor următoare: 

 Că era o canoe sau o corabie, lui Ramo nu-i prea păsa. Într-o clipită, a aruncat rădăcina cât 

colo și dus a fost, luând-o la goană prin pădurice și țipând. 

 Am continuat să adun rădăcini, dar mâinile îmi tremurau când săpam prin pământ, pentru că 

eram mai tulburată ca fratele meu. Știam că acolo, pe mare, era o corabie, nu o canoe uriașă, și că 

apariția acelei corăbii putea să-nsemne multe lucruri. Am vrut să arunc bățul și să alerg și eu, dar 

am continuat să sap după rădăcini, pentru că era nevoie de ele în sat. 

(Scott O'Dell, Insula delfinilor albaștri) 

 

 

1. Încercuiește varianta corectă.       20p 

a. Substantivul este o parte de vorbire flexibilă care denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii. 

Adevărat/ Fals 

b.Substantivul poate fi comun sau propriu. Adevărat/ Fals 

c.Substantivul are forme pentru singular și plural. Adevărat/ Fals 

d. Substantivul nu poate avea funcție sintactică în propoziție. Adevărat/ Fals 

 

2.Rescrie, din primul alineat :       10p. 

- un substantiv propriu :………………………………… 

- un substantiv comun :…………………………………. 

 

3.Notează, după modelul dat, forma de plural a substantivelor următoare :  10p. 

Model : casă-case 

a. bățul- 

b. sat- 

 

4. Notează, după modelul dat, forma de singular a substantivelor următoare :  10p. 

Model : copii- copil 

a. rădăcini- 

b.păduri-  

5.Unește substantivul din prima coloană cu sinonimul lui din a doua coloană.            20p. 

activitate  a. avere 

bogăție b. locuitor 

cetățean c. haină 

îmbrăcăminte d. ocupație 

 e. sală 
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6.Transcrie enunțul următor și subliniază două substantive : Că era o canoe sau o corabie, lui Ramo 

nu-i prea păsa.          20p. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mult succes! 

 

 

Din oficiu: 10 puncte 

Total: 100 puncte 
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Test de evaluare 

Fotin Alina 

Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret, Focșani 

1. Scrie  numărul   de  elemente. 

 

 

       

 

 

2.Colorează  atîtea  pătrate cîte  indică  cifra. 

           7 

 

          4 

3.Completează  corespunzător. 

          8 

 

          5 
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2     2          3                            1                                 9                   10 

                        3                   8               4     2         1                            6 

4. Scrie  unul  din  semnele  >  <  = 

10         10       5         8          3         6           2         5          7  >     1                     <  10 

5.Completează  șirul  numeric  în  ordinea   cuvenită. 

3         5          7                 10                                  8           6     

     F  B 

INDEPENDENT 

        B  

Cu puțin 

ajutor 

     S  

Cu mult 

ajutor 

1.Recunoaște  numărul  de  obiecte.        

 

   

2.Recunoaște  cifra. 

 

   

3. Recunoaște componența  numărului. 

 

   

4.   Scrie  corect  semnul  comparației. 

 

   

5. Completează  șirul  numeric  în  ordine  crescătoare 

și descrescătoare 

   

6. Completează   șirul  numeric  în  ordine  

descrescătoare. 

 

   

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3942 
 

TEST DE EVALUARE 

PENTRU ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE – FRACŢII ORDINARE 

 

                                              Prof. Manuela Mișcoci        

Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, București 

 

1. Pentru fiecare desen scrieţi fracţia reprezentată: 

                                           

     

 

 

a) ………..                       b) ………….                                 c)…………. 

   

2. Completaţi tabelul: 

 

 

 

 

 

 

3. Scrieţi trei exemple de fracţii subunitare: .................................... 

 

4. Din şirul de fracţii ordinare de alături încercuiţi-le pe cele supraunitare:  

 

3 22 15 1 2033 19 23 801
;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   

14 22 7 101 232 20 32 108
. 

 

5. Scrieţi sub formă de fracţie ordinară: 

a) o doime: ..............   ;   b) trei cincimi: .................   ;   c) un sfert: ............... 

 

6.Amplificaţi cu 3 fracţiile următoare: 

.........
4

3
)3

=    ;      ...........
7

9
)3

=   ;    .............
12

11
)3

=  ;      .............
3

32
)3

=   ;    .............
211

101
)3

=  

7. Simplificaţi: 

=

(

10

4
…………        =

(

150

100
…………. 

 

=

(

25

10
…………         =

(

32

24
…………. 

 

 =

(

14

49
…………        =

(

32

24
…………. 

   
    

       

Fracţia 
6

5

 7

7

 3

11

 

numărătorul    

numitorul    
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

CLASA I. – ELEVI CU CES 

          Prof.înv.primar Giurgiu Liliana 

     Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” Aiud, jud.Alba 

 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Numele şi prenumele elevului:____________________________________________________ 

 

Data susţinerii testului:_________________________________________________________ 

 

• Timpul efectiv de lucru: 40 minute 

PARTEA I 

 

1. Priveşte imaginile din fiecare rând şi taie cu o linie ce nu se potriveşte: 
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2. Uneşte imaginile ale căror denumiri au înţeles opus: 
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3. Încercuieşte imaginile care fac parte din povestea ”Cei trei purceluşi”: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Maria se joacă cu câteva jetoane cu imagini. Joacă-te şi tu cu ea, rezolvând următoarele 

cerinţe: 

 

a. Desparte cuvintele în silabe. Desenează tot atâtea liniuţe câte silabe are fiecare cuvânt 

sugerat de imagine. 

b. Taie cu o linie imaginile care sugerează cuvinte care încep cu sunetul A; 

c. Încercuiește imaginile care sugerează cuvinte ce se termină cu sunetul L. 
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PARTEA a II – a 

 

5. Scrie literele următoare în spaţiul de mai jos, în aceeaşi ordine dată: 

 

A     R     Y     D     S     K     V     P     I     J     K     L     M     E     O     H      B     E     T     U     I           
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Barem De Evaluare Şi De Notare  

Test De Evaluare Iniţială  Clasa I. – Elevi Cu Ces 

PARTEA I 

Descriptori de performanţă: 

 

ITEMUL CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1. Răspuns corect si 

complet: taie cu o 

linie toate cele patru 

imagini care nu se 

potrivesc. 

- Răspuns parţial 

corect: taie cu o linie 

trei dintre imaginile 

care nu se potrivesc. 

- Răspuns parţial 

corect: taie cu o linie 

două dintre imaginile 

care nu se potrivesc. 

- Răspuns incorect: 

taie cu o linie o 

singură imagine care 

nu se potriveste/ nu 

taie nicio imagine/ le 

greseste pe toate. 

2. - Răspuns corect si 

complet: uneste 

corect toate cele patru 

perechi de imagini ale 

căror denumiri au 

înţeles opus. 

- Răspuns parţial 

corect: uneste corect 

trei perechi de 

imagini ale căror 

denumiri au înțeles 

opus. 

- Răspuns parţial 

corect: uneste corect 

două perechi de 

imagini ale căror 

denumiri au înţeles 

opus. 

- Răspuns incorect: 

uneste corect o 

singură pereche de 

imagini ale căror 

denumiri au înţeles 

opus. 

3. - Răspuns corect si 

complet: încercuieste 

corect toate cele trei 

imagini 

reprezentative 

pentru povestea 

cerută. 

- Răspuns parţial 

corect: încercuieste 

corect două imagini 

reprezentative 

pentru povestea 

cerută. 

- Răspuns parţial 

corect: încercuieste 

corect o singură 

imagine 

reprezentativă 

pentru povestea 

cerută. 

- Răspuns incorect: 

nu încercuieste 

niciuna dintre 

imaginile 

reprezentative pentru 

povestea cerută/ le 

greseste pe toate. 

4.a - Răspuns corect si 

complet: trasează 

numărul corect de 

liniute 

corespondente 

silabelor pentru 

toate cele cinci 

cuvinte reprezentate 

de imagini. 

- Răspuns parţial 

corect: trasează 

numărul corect de 

liniute 

corespondente 

silabelor pentru 

patru/ trei cuvinte 

reprezentate de 

imagini. 

- Răspuns parţial 

corect: trasează 

numărul corect de 

liniute 

corespondente 

silabelor pentru 

două cuvinte 

reprezentate de 

imagini. 

- Răspuns incorect: 

trasează numărul 

corect de liniute 

corespondente 

silabelor pentru un 

singur cuvânt 

reprezentat de 

imagini/ nu trasează 

nicio liniută/ le 

greseste pe toate. 

4.b - Răspuns corect si 

complet: taie cu o 

linie toate cele patru 

imagini care 

sugerează cuvinte 

care încep cu 

sunetul A. 

- Răspuns parţial 

corect: taie cu o linie 

trei imagini care 

sugerează cuvinte 

care încep cu 

sunetul A. 

- Răspuns parţial 

corect: taie cu o linie 

două imagini care 

sugerează cuvinte 

care încep cu 

sunetul A. 

- Răspuns incorect: 

taie cu o linie o 

singură imagine care 

sugerează cuvinte 

care încep cu 

sunetul A/ nu taie 

nicio imagine/ le 

greseste pe toate. 
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4.c - Răspuns corect si 

complet: încercuieste 

toate cele trei 

imagini care 

sugerează cuvinte 

ce se termină cu 

sunetul L 

- Răspuns parţial 

corect: încercuieste 

două imagini care 

sugerează cuvinte 

ce se termină cu 

sunetul L. 

- Răspuns parţial 

corect: încercuieste o 

singură imagine care 

sugerează cuvinte ce 

se termină cu sunetul 

L. 

- Răspuns incorect: 

nu încercuieste nicio 

imagine/ le greseste 

pe toate. 

 

 

PARTEA  a II- a 

Descriptori de performanţă 

ITEMUL CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

5. Răspuns corect si 

complet: scrie corect, 

îngrijit, lizibil, 

respectând spaţiul 

grafic, toate literele 

date. 

Răspuns parţial 

corect: scrie corect si 

lizibil, respectând 

spațiul grafic, toate 

literele date. 

Răspuns parţial 

corect: scrie lizibil, 

respectând spațiul 

grafic, toate literele 

date 

Răspuns incorect: 

scrie literele date, 

fără a respecta 

spaţiul grafic/ nu 

scrie literele date/le 

greseste pe toate. 

 

 

EVALUARE FINALĂ 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral şi corect 6 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral şi corect 5 itemi; incorect 1 item/parţial 1 item. BINE 

Rezolvă integral şi corect 3 itemi;parţial 1 item/ incorect 2 itemi. SUFICIENT 

Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi INSUFICIENT 
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TEST DE EVALUARE  

ISTORIE, CLASA A VIII-A 

Prof. Baltaru Daniela Georgeta 

Școala Gimnazială Drăgoiești 

Subiectul I            (1,6 P) 

Privește cu atenție harta de mai jos și rezolvă sarcinile date: 

1. Colorează diferit fiecare stat medieval românesc . 

2. Notează pe hartă numele statelor medievale românești, folosind literele date. 

 
 

 Subiectul II    (1,2 P) 

 Trasează săgeți între cele 3 coloane , astfel încât să realizezi legătura corectă între portretul 

domnitorului, numele său și țara pe care a condus-o. 

 

 

Iancu de Hunedoara Moldova 

 

 

Ștefan cel Mare Transilvania 

 

 

Vlad Țepeș Țara Românească 
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Subiectul III   (1,6 p) 

 Citește cu atenție propozițiile de mai jos și taie cu o linie  cuvintele care sunt greșite. Vei obține 

propoziții corecte .  

1.  Vlad Țepeș a fost un domnitor cinstit / necinstit și care  pedepsea aspru pe hoți/ oamenii harnici. 

2. Ștefan cel Mare a construit multe biserici/fabrici după ce i-a învins pe turci/francezi. 

3. Mircea cel Bătrân a fost domnul Moldovei/ Țării Românești. 

4. Mănăstirea Putna a fost construită în timpul lui Iancu de Hunedoara / Ștefan cel Mare. 

 

Subiectul IV.     ( 1,6 p) 

 În careul de mai jos , găsește numele a 4 localități unde au avut loc lupte importante între 

domnii români despre care ai învățat și turci. Încercuiește aceste cuvinte. 

 

R O V I N E X J Y W 

Q S Z V A S L U I M 

C B E L G R A D T Y 

T Â R G O V I Ș T E 
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TEST DE EVALUARE 

Prof.înv.preșcolar , Morar Loredana Rafaela 

Grădinița  P.P. Fântânele 

 

1. Priviți cu atenție imaginile. În care dintre imagini ,copiii procedează corect și de ce? 

 

 

2. Andrei si tatăl lui, au ieșit la plimbare. Procedează ei corect,plimbându-se pe iarbă. De ce? 
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3.  Priviți cu atenție imaginile. Ce fac copiii si care dintre ei procedează corect? 

                    

 

4. Priviți imaginile. Ce trebuie și ce nu trebuie să facem ,atunci când ieșim în natură?   

 

                   

 

5. În care dintre imagini, copiii procedeaza corect? De ce? 
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6. Ce reprezintă indicatorul din imagine? De ce nu au voie copiii, să facă focul în pădure? 

 

 

 

7. Alegeți imaginea corectă.  
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TEST DE EVALUARE PENTRU  

ELEVII CU CES (DIZABILITĂȚI MODERATE ȘI UȘOARE) 

                                                                     Prof. Săndică Daniela 

                                   Șc. Gimnazială Specială „Constantin Pufan”Galați 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- CLASA A VII-A 

1. Citește textul: 

Mițu și Baruțu au mai crescut și încep să comploteze. Sunt curioși să afle ce se 

ascunde prin dulapuri. Numai că totul este încuiat.  

Odată, Baruțu a găsit ușa unui dulap deschisă. A strigat la Mițu. Au adus 

scaune la dulap. S-au suit pe ele, dar au dat de cutii încuiate. 

Deodată s-a auzit un zgomot. 

                         (Cheile, după Tudor Arghezi) 

2. Care este titlul povestirii de mai sus? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cum se numește autorul povestirii? 

           ……………………………………………………………………………………………… 

4. Cum se numesc personajele din fragmentul prezentat? 

 

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

 

5. Despărțiți cuvintele în silabe: 

scaune - ............................ 

încuiat - ............................ 

deschis - ........................... 

deodată - .......................... 

 

6. Alcătuiți propoziții cu cuvintele: comploteze, curioși, ascunde: 

 

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

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

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

 

7. Subliniați cu o linie subiectul  și cu două linii predicatul din enunțul următor, apoi 

analizați: 
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Albinele zboară din floare în floare. 

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

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

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

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

 

8. Completează propozițiile cu cuvintele  potrivite: 

 

Mițu și Baruțu au mai ……………………………și încep să……………………… 

 

9. Încercuiește  varianta corectă: 

 

Băieții  s-au / sau  dus la fotbal. 

Întro / într-o  zi frumoasă de vară am plecat la mare. 

Mama  sa / s-a era la bibliotecă. 

Profesorii  iau / i-au  cerut să fie atent la tablă. 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

 

ITEM 10 9-8 7-6 5 

1. Citește corect textul 

dat 

Citește parțial corect , 

cu 1-2 greșeli 

Citește parțial corect, 

cu 3-4 greșeli 

Citește parțial 

corect , cu 5 

greșeli 

2. Identifică și scrie 

corect titlul  

Identifică titlul, scrie 

parțial corect, face 1-2 

greșeli 

Identifică titlul, scrie 

parțial corect, face 3 

greșeli 

Identifică titlul, 

scrie parțial corect, 

face 4 greșeli 

3. Identifică și scrie 

corect autorul  

Identifică și scrie parțial 

corect autorul, face 1-2 

greșeli 

Identifică și scrie 

parțial corect autorul, 

face 3-4 greșeli 

Identifică și scrie 

parțial corect 

autorul, face 5 

greșeli 

4. Identifică și 

denumește personajele 

corect 

Identifică și denumește 

personajele parțial 

corect, face 1-2 greșeli 

Identifică și 

denumește 

personajele parțial 

corect, face 3-4 

greșeli 

Identifică și 

denumește 

personajele parțial 

corect, face 5 

greșeli 

5. Desparte corect 

cuvintele în silabe  

Desparte  cuvintele în 

silabe, face 1-2 greșeli 

Desparte  cuvintele 

în silabe, face 3-4 

greșeli 

Desparte  cuvintele 

în silabe, face 5 

greșeli 

6. Alcătuiește corect 

propozițiile 

Alcătuiește corect 

propozițiile, face 1-2 

greșeli 

Alcătuiește corect 

propozițiile, 

face 3-4 greșeli 

Alcătuiește corect 

propozițiile, 

face 5 greșeli 

7. Identifică, subliniază, 

analizează corect 

subiectul și predicatul 

Identifică, subliniază, 

analizează parțial corect 

subiectul și predicatul 

Identifică, 

subliniază,analizează 

parțial corect 

Identifică, 

subliniază parțial 

corect subiectul și 
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din propoziție din propoziție, face 1-2 

greșeli 

subiectul și 

predicatul din 

propoziție, face 3-4 

greșeli 

predicatul din 

propoziție, face 5 

greșeli 

8. Completeză propoziția  

cu cuvintele potrivite, 

scrie corect 

Completeză propoziția  

cu cuvintele potrivite, 

scrie parțial corect, face 

1-2 greșeli 

Completeză 

propoziția  cu 

cuvintele potrivite, 

scrie parțial corect, 

face 3-4 greșeli 

Completeză 

propoziția  cu 

cuvintele potrivite, 

scrie parțial corect, 

face 5 greșeli 

9. Identifică ortogramele 
scrise corect, le 
încercuiește 

Identifică parțial 
ortogramele scrise, le 
încercuiește, face 1-2 
greșeli 

Identifică parțial 
ortogramele scrise le 
încercuiește, face 3-4 
greșeli 

Identifică parțial 
ortogramele 
scrise,  le 
încercuiește, face 
5 greșeli 

 

CITIRE –SCRIERE-COMUNICARE  

CLASA a III-a  

10. Citește textul: 

Mircea  este  prietenul  meu. El  este înotător. Se  duce  mereu  la antrenament. Ieri  a  

participat  la  un  concurs. M-a  luat  și  pe  mine  să  văd  întrecerea. 

11. Transcrie prima și a doua propoziție din textul de mai sus: 

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

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

12. Copiază propoziția: 

(Eu  locuiesc  în  Galați.) 

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

13. Completează propozițiile, alegând cuvintele potrivite din coloana din dreapta: 

Tata  a  adus  o  pâine ......................                        citește 

Andrei  .......................  lecția.                                    caldă 

14. Eu  spun una, tu spui multe: 

         bancă – ......................... 

         caiet – ........................... 

         măr – ............................ 

15. Scrie după dictare: 

a. vară, cireșe, Anghel, școală 

b. Sonia  închide cartea de biologie. 

Îmi  place să mă joc  în parc. 
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Fișă de lucru pentru elevii cu CES 

Matematică-clasa a VIII-a 

Calcule cu litere-adunarea și scăderea 

Profesor, Isaia Dida-Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 20, Galați 

 

1. Completează spațiile punctate pentru a determina perimetrul fiecărei figuri 

geometrice. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

                      P = a + a + a  = ... a                                               P = a + a + a  + a = ... a      

                        

 

 

 

 

 

 

         

                P = a + b + a  + b = ... a + ... b                                     P = a + a + a  + a + a+ a = ... a      

2.  Completează în căsuțe coeficientul corespunzător fiecăruia dintre numerele scrise cu litere. 

5x;  -2xy;  3x2;  -2,5xy2;  
2

3
x2y2 

            xy                                                         x2y2                                                               x2     

                                              xy2                                                             x 

 

a a 

a 

a 

a 

a 

a 

a a 

b 

b 

a 

a 
a 

a a 

a 
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3. Subliniază cu o linie doar expresiile algebrice ce conțin pe c2. 

 

2c2;    -5y;    5c2;    3xy;    -4c2;    9abc;    1,8c2;    3c. 

 

4. Efectuează adunările, după model: 

 

a) 2a + 3a = (2 + 3)a = 5a; 

b) 5a + 2a = (... + ...)a = ...a; 

c) 2b + 7b = (... + ...)b = ...b; 

d) 10b + 8b = (... + ...)b = ...b; 

e) 5x + 2x = (... + ...)x = ...x; 

f) 11x + 4x = (... + ...)x = ...x. 

 

5. Efectuează scăderile, după model: 

 

a) 5a - 3a = (5 - 3)a = 2a; 

b) 7a - 2a = (... - ...)a = ...a; 

c) 11b - 7b = (... - ...)b = ...b; 

d) 9b - 8b = (... - ...)b = ...b; 

e) 10x - 2x = (... - ...)x = ...x; 

f) 12x - 4x = (... - ...)x = ...x. 

 

6. Efectuează calculele, după model: 

 

a) 7a - 5a + 2a = (7 – 5 + 2)a = 4a; 

b) 7a + 3a - 2a = (... +.... - ...)a = ...a; 

c) 11b - 7b + 5b  = (... - .... + ...)b = ...b; 

d) 9b + 8b  - 8b = (... +.... - ...)b = ...b; 

e) 9x + 3x - 2x = (... +.... - ...)x = ...x; 

f) 12x - 5x+ 7x  = (... -.... + ...)x = ...x. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: Manual, clasa a VIII-a, Ion Cicu, Eliza-Mihaela David, Ioana Iacob, Răzvan Ceucă, 

Editura Intuitext, 2020 
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TESTARE PENTRU VERIFICARE LA DISCIPLINA ISTORIE 

MARILE DESCOPERIRI GEOGRAFICE 

 

Prof. Doru Nicolae Grădinaru 

Școala Gimnazială „Sf. Silvestru”, București 

 

I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: (2 puncte) 

 

1. Un instrument ce s-a dovedit esențial în descoperirea unor noi teritorii în secolul XV a fost: 

a) busola  b) pantograful   c) navigația  d) patefonul 

 

2. Bartolomeo Diaz a descoperit: 

a) America  b) Capul Bunei Speranțe c) Africa;  d) India 

 

3. Prima circumnavigație a fost realizată de: 

a) Bartolomeo Diaz b) Amerigo Vespucci  c) Cristofor Columb   d)Fernando Magellan 

 

4. Continentul american a fost descoperit în: 

a) secolul XV  b) secolul XVI  c) 1592 d) nu se știe cu exactitate 

 

II. Prezentați, la alegere, viața și cariera lui Cristofor Columb sau Fernando Magellan. (2 

puncte) 

 

III. Redactați un scurt text în care să prezentați cele mai importante aspecte legate de unul 

dintre popoarele: mayaș, aztec sau incaș. (2 puncte) 

 

IV. Menționați patru plante sau animale descoperite în Lumea Nouă. (0,5 puncte) 

 

V.  Explicați semnificația termenilor caravelă și conquistador. (0,5 puncte) 

 

VI. Conchistadorii aveau un avantaj tehnologic important faţă de războinicii amerindieni, chiar dacă 

aceştia din urmă erau mult mai numeroşi. Europenii dispuneau de armuri puternice, de arme de 

metal, inclusiv de arme de foc, iar localnicii, de pumnale din piatră şi de săgeţi. Invadatorii aveau cai, 

animale necunoscute pentru locuitorii Americii. De asemenea, spaniolii au profitat de rivalităţile 

dintre populaţiile locale, şi le-au atras pe unele dintre ele de partea lor. 

 

a) Transcrieţi din text ce avantaj aveau amerindienii faţă de conchistadori. (0,25 puncte)    

b) Precizaţi pe baza textului care erau avantajele de care dispuneau europenii. (0,25 puncte)                 

c) Explicați procedurile prin care europenii au realizat colonizarea Americii, precum și 

implicațiile acestora.  (1 punct) 

d) Menționați numele a două viceregate spaniole. (0,25 puncte)                                              

e) Enumeraţi două urmări ale marilor descoperiri geografice. (0,25 puncte)   
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FIŞĂ DE LUCRU LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- cls. a V-a 

 
Prof. Dascălu Liliana Irina 

 Șc. Gimn. Țuglui,Dolj 

 
 

1.Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor:                                                                            

…………………

… 

…………

… 

……………….

.. 

 

 

 

 

 

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

... 

……………

…. 

 

2. Desparte în silabe cuvintele:  
 

pinguin - ……………………… 

iarnă - …………………… 

furnică - ……………………. 

Apolodor - …………………. 

căprioară - …………………                                                                                                                       

3. Alcătuieşte trei propoziţii referitoare la imaginea 

alăturată: 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….                                                 

4. Transcrie textul de mai jos: 
„Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei. Acesta  şi-a 

întins capul cu botul mic, catifelat şi umed, pe spatele mamei lui şi, cu ochii închişi, se lasă 

dezmierdat.”  
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..................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................... 
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Test –cls. a VI-a 

 
1. (2 p) Subliniază cuvintele cu aceeași formă, dar sens diferit din enunțurile: 

 

Ne-au venit și nouă rezultatele la concurs. 

După o lună o nouă profesoară a venit la noi. 

 

Am venit să cer de la voi un sfat. 

Pasărea s-a înălțat spre cer și s-a dus departe. 

 

Râul curge lin pe panta abruptă. 

A pescuit din Dunăre crap, lin, caras și știucă. 

 

S-a lovit la cot și acum îl doare. 

Terenul era lat de un cot. 

 

 

      (2 p) Alcătuiește enunțuri cu diferite sensuri ale cuvintelor:  

liliac  

poartă  

gol -  

colț  

 

2. (2 p) Unește cuvintele din stnga cu sinonimele potrivite din coloana din dreapta: 

 

citit 

destin 

fragil 

culoar 

măiestrie 

povesti 

colora 

amăgi 

trezit 

lungime 

coridor 

desena 

deșteptat 

plăpând 

lectură 

suprafață 

înșela 

nara 

pricepere 

soartă 

 

3. (2 p) Rescrie enunțurile de mai jos, punând cuvintele subliniate la plural: 

 

Am mâncat cornul primit la școală.  

Un liliac a trecut zburând.  

2p oficiu 
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TES DE EVALUARE 

Itemi obiectivi în rezolvarea exercițiilor și problemelor de matematică 

                                               Șarpe Cristiana Liliana 

                                               Școala Gimnazială Țuglui, Dolj       

 

1. Citiți enunțurile și decideți dacă sunt adevărate sau false: 

a) Numerele impare sunt 1, 2,  3, 4, 5…………………………………..                         

b) Numerele pare  sunt numerele care se împart exact la 2…………..  

c) Numerele care se împart exact la 5, au ultima cifră 0 sau 5………..    

d) Numerele care se împart exact la 3, au ultima cifră 3……………….  

2. Descompuneți numerele de mai jos în produs de factori, după modelul de mai jos: 

24=     4     x             =              x            x             x              

16= ................................................................................. 

12= .................................................................................. 

20= ................................................................................. 

3. Identificați numerele după următoarele enunțuri si uniti-le cu raspunsurile din casuta 

                    

                

                 
 

4. Rezolvați exercițiile și apoi, incercuiti  rezultatul corect: 

1)  12x3: 4 – 6x6x 2: 8 este egal cu 

                  a)1                             b) 9                                         c) 0 

2) 4x3x5: 2 este egal cu  

        a)20                                b) 30                                     c) 60. 

3) 14x5- 20: 4x 6 este egal cu 

         a)70                             b) 30                                        c) 40 

5 La un concurs sportiv, elevii au participat la mai multe probe așa cum reiese în schema de mai 

jos. Calculați numărul total de elevi care au participat la acel concurs.  

4 

 

6 2 2 2 3 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/fisa-de-evaluareitemi-obiectivi-in-rezolvarea-exercitiilor-si-problemelor-de-mat
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Test de evaluare CES -animale nevertebrate 

 

Prof.Nicola Loredana  

                                                                                                          Școala Gimnazială Țuglui       

 

                             

1. Asociază grupul de nevertebrate din coloana A cu specia reprezentativă potrivită din coloana 

B,scriind litera coresunzatoare în spațiul punctat din dreptul fiecarei cifre a coloanei A: 

A                                                                             B 

.....1. spongieri a. limbric 

.....2. celenterate b. buretele de apa dulce 

.....3. moluste c. meduza 

.....4. viermi d. rac 

.....5. artropode e. melc 

 

2. Subliniază cu o linie animalele nevertebrate din categoria celenteratelor și cu doua linii pe cele din 

categoria moluștelor: 

Caracatița,limax,meduza,sepie,hidra,scoica,calamar. 

 

3. Citește ghicitoarea care face referire la o specie din grupa viermilor și scrie răspunsul,apoi 

compune și tu una despre melc,utilizând în formularea acesteia și următoarele cuvinte:moale, 

cochilie,lent(incet),picior musculos. 

„Am corp moale neindesat, 

N-am picioare și sunt lat, 

Nici nu văd ,nici nu aud 

Ouă multe eu produc!” (Raspuns:...........................) 

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

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

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

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

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

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

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

 

4. Identifică în imaginile de mai jos (încercuid litera corespunzatoare din dreptul imaginii),specia de 

animal nevertebrat care face parte din grupa insectelor și scrie trei caracteristici ale acesteia. 

a.   b.   c.  
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TEST- CES 

Petcuț Diana Maria 

Școala Gimnazială „Tabajdi Karoly” Zerind 

 

A-nceput de ieri să cadă 

Câte-un fulg, acum a stat, 

Norii s-au mai răzbunat 

Spre apus, dar stau grămadă 

Peste sat. 

 

Nu e soare, dar e bine, 

Şi pe râu e numai fum. 

Vântu-i liniştit acum, 

Dar năvalnic vuiet vine 

De pe drum. 

 

Sunt copii. Cu multe sănii, 

De pe coastă vin ţipând 

Şi se-mping şi sar râzând; 

Prin zăpadă fac mătănii; 

Vrând-nevrând.    (Iarna, de George Coșbuc) 

 

 

1. Precizează titlul și autorul textului.       1p 

2. Identifică, în text, un cuvânt care conține diftong.     1p 

3. Stabilește  măsura versului: „Spre apus, dar stau grămadă”.    1p 

4. Care este rima textului?        1p 

    

5. Identifică două cuvinte prin care este prezent eul liric în text.   2p 

6. Numește trei trăsături ale textului liric.      3p 

 

 

       Se acordă 1 punct din oficiu. 
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TEST- CES 

 

A-nceput de ieri să cadă 

Câte-un fulg, acum a stat, 

Norii s-au mai răzbunat 

Spre apus, dar stau grămadă 

Peste sat. 

 

Nu e soare, dar e bine, 

Şi pe râu e numai fum. 

Vântu-i liniştit acum, 

Dar năvalnic vuiet vine 

De pe drum. 

 

Sunt copii. Cu multe sănii, 

De pe coastă vin ţipând 

Şi se-mping şi sar râzând; 

Prin zăpadă fac mătănii; 

Vrând-nevrând.    (Iarna, de George Coșbuc) 

 

 

1. Precizează titlul și autorul textului.       1p 

2. Câte strofe are textul?         1p 

3. Câte versuri are textul?        1p 

4. Desparte în silabe cuvintele: norii, năvalnic,  zăpadă.    3p 

5. Stabilește  măsura versului: „Spre apus, dar stau grămadă”.    1p 

 

 

Se acordă 3 puncte din oficiu. 
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TEST DE EVALUARE CLR 

 
Prof. înv.primar Spatariu Cristiana 

Șc. Gim. Teodor V. Ștefanelli Câmpulung Moldovenesc 

 

 

1.Încercuieşte doar literele mari de tipar pe care le-ai învăţat până acum: 

    A   n   M   r    w    i    R     I   O   a    m      S     L    ă 

       2. Pentru fiecare   literă  mare  de  tipar   scrie  litera mică ! 

               M           R           E         A          U        I        N       L 

            ____        ___        ___     ____    ____    ___    ___   ____ 

 

     3. Citește   propoziţia.  Numără  cuvintele. Încercuieşte  cifra  corespunzătoare  numărului de 

cuvinte. 

Luca  e  un   român   mic.   

                                                                6        4        3        5 

 

     4. Unește  imaginea cu litera inițială corespunzătoare cuvântului:. 

                        

 

 

     a                  i                  m                   r 
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5.  Citește cuvintele cu voce tare. Încercuiește : cu galben litera  C , cu albastru litera r , cu  verde litera a , cu 

roșu litera n  , cu oranj litera o. 

Irina    ren    om   nume                   

camera    lalele   Corina  

România  noroc  lumina 
7. Sub fiecare desen scrie cuvântul potrivit. Folosește corect  literele mici și mari de tipar.    

    Stabilește numărul silabelor fiecărui cuvânt încercuind numărul corespunzător.  

    Colorează desenele. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

Aprecierea părintelui referitoare la felul în care citește copilul :  I,     S,      B  ,   FB 
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CAPITOLUL V 

TESTE DE EVALUARE ADAPTATE
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TEST DE EVALUARE ÎNIȚIALĂ 

CLASA a II a 

Comunicare în limba română 

Prof. consilier școlar: Coacă Eli Dorina 

Grădinița cu P.P. NR.19, Drobeta-Turnu-Severin 

 

 

1. Dictare: 

        ,, Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un 

om care seamănă a fi bolnav, întreabă cu milă pe cei doi ţărani, zicând: 

           – Oameni buni! Se vede că omul cel din car e bolnav. 

           – Ba nu, cucoană! Acesta este doar un om leneș!” 

 

2. Desparte în silabe cuvintele 

Întâlnesc 

Cucoană 

Drum 

Oameni 

3. Completează cu grupul de litere potrivit apoi arată cât de frumos  poți transcrie cuvintele 

obținute! 

                 pa ___ nă  ;            ___ ___toare;              min ___ ; 

                  ___ reșe   ;               în____țată;              dul____ ;    

4. Găsește opusul fiecărui cuvânt din următoarele: 

îl trezea –                                           bolnav –  

 

supărarea –                                  leneș -  

5. Scrie cuvintele cu sens asemănător pentru: 

   drum -                  milos –                           dascăl –  
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DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

 

I1 

Scrie corect şi caligrafic, 

după dictare, respectând 

10-11 semne de 

punctuaţie 

Scrie corect şi caligrafic, 

după dictare, respectând 6-

7-8-9 semne de punctuaţie 

Scrie corect, după dictare,  

respectând  3-4-5 semne 

de punctuaţie 

 

I2 

Desparte corect în silabe 

toate cele 4 cuvinte date 

Desparte corect în silabe 

doar 3 cuvinte date. 

Desparte corect  în silabe 

2 cuvinte date. 

 

I3 

Găseşte corect pentru 

toate cele 6 cuvinte 

grupul de litere care 

lipseşte  

Găseşte corect pentru 4 

cuvinte grupul de litere care 

lipseşte 

Găseşte corect pentru 2 

cuvinte grupul de litere 

care lipseşte 

 

I4 

Scrie corect pentru toate 

cele 4 cuvinte date 

cuvinte cu înţeles opus 

Scrie corect pentru 3 

cuvinte date cuvinte cu 

înţeles opus  

Scrie corect pentru 2 

cuvinte date cuvinte cu 

înţeles opus 

 

I5 

Scrie corect pentru toate 

cele 3 cuvinte date 

cuvinte cu acelaşi înţeles 

Scrie corect pentru 2 

cuvinte date cuvinte cu 

acelaşi înţeles 

Scrie corect pentru 1 

cuvânt dat cuvântul cu 

acelaşi înţeles 

  

                                              FB                                          B                                               S 
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Program de exerciţii pentru evaluarea structurilor peceptiv-motrice de culoare 

                                                                        Profesor logoped Rencu Denisa 

C.Ș.E.I . Maria Montessori  Constanța 

 

 Educarea psihomotricității deține un rol important în terapia educațională a copiilor cu cerințe 

educative speciale, dacă ținem cont de faptul că dizabilitatea intelectuala este asociată , în general , cu 

dizabilitatea motrica. O evaluare corectă și o recuperare eficientă a planului psihomotric va avea ca 

rezultat optimizarea însușirii limbajului scris-citit.  

Pentru a elimina orice fel de trăiri afective negative produse de situaţia de examinare sau de 

evaluare, probele pentru evaluarea nivelului de organizare a structurilor perceptive-motrice de culoare 

au fost concepute sub formă  de fişe/joc cu conţinut grafic atractiv. 

Fișa 1    Găseşte-i perechea! 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Discriminarea stimulilor cromatici 

dintr-un context perceptual 

complex. 

Uneşte obiectele de aceeaşi culoare! 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fişa 2 
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 Uneşte fiecare obiect cu culoarea potrivită , apoi colorează:           

 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Identificarea şi denumirea culorilor 

primare şi secundare. 

Potriveşte imaginea la culoarea corectă! 
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Fişa 3 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Discriminarea stimulilor cromatici dintr-

un context perceptual complex. 

Incercuieşte fructele de culoare  galbenă. 

Incercuiește floarea rosie și obiectul albastru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=3&Nextpage=1&Subcategories_ID=419&S=oranges
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=145&S=cars
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=2&Nextpage=1&Subcategories_ID=215&S=eggplants
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=216&S=pickles
http://www.clker.com/clipart-3143.html
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Obiectivul activității de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Identificarea şi denumirea culorilor 

primare şi secundare. 

Pe fiecare rând există un intrus, găseşte-l şi 

încercuieşte-l! 

 

Fișa 4 
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,, COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!” 

                   Profesor consilier școlar: Duți Tatiana C.J.R.A.E. Brașov/ Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele 

                   Profesor învățământ primar: Duți Gheorghe Iulian Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele 

Motto: 

,, Știi tu ce înseamnă să fii copil? 

Înseamnă să crezi în dragoste, să crezi în frumusețe, să crezi în credință. 

Înseamnă să fii atât de mic încât spiridușii să ajungă să-ți șoptească la ureche.”  

Francis Thompson 

 

➢ Chiar dacă am nevoi speciale, am aceleași drepturi ca și tine! 

➢ Dacă mă integrezi voi avea și eu de câștigat dar și tu! 

➢ Mă accepți pe mine, ești mai bun! 

➢ Tratează-mă pe mine, așa cum ai dori să fii tu tratat! 

➢ Nu uita: Nu îmi pune etichetă, dacă nu mă cunoști! 

 

Pornind de la aceste emoții, gânduri, pe care copii cu C.E.S. le trăiesc zilnic, și pe care uneori nu le 

pot exprima verbal, ar fi frumos și normal ca nu mila și empatia să ne îndemne să îi ajutam, ci dorința de 

a face un lucru bun. 

Știm, că procesul de integrare a acestor elevi nu este ușor și simplu, necesită multă atenție și timp, 

multă răbdare și tact pedagogic, însă mai mult ca orice necesită o deschidere sufletească și abnegație 

profesională desăvârșită. 

Suntem datori viitorului acestei țări, acestei societăți, noi prin calitatea de cadre didactice putem 

SCHIMBA mentalitatea oamenilor, putem elimina stigmatele aduse acestor copii și ajuta totodată 

viitorul generațiilor care  urmează. 

 Realizarea unor activități cu caracter informațional, aplicativ, formativ și de socializare 

oferă sprijin atât copiilor, părinților dar și cadrelor didactice. 

 

 Vom încerca să oferim: 

 

1. Reguli pentru cei 7 ani de acasă 

 

Bună ziua !                    Sărut mâna !                      Salut ! 

La revedere !            Noapte bună ! 
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Poftiţi !                  Luaţi loc !                Bine ai / aţi venit ! 

La mulţi ani !                 Mulţumesc ! 

 

2. Mijloace de transport    
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                               trăsură 

 

         căruţă 

 

         tren 

 

               autobuz 

     troleibuz 

                                 maşină  
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    barcă 

 

       corabie 

     motocicletă 

     rachetă 

     balon 

    avion 

3. Ferma de animale 
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Ferma de animale 

 

Casă   grajd     copaci  vaci  cai  oi 

 

Porc        vacă     cal      oaie      capră  măgar 

 

Pisică     câine 
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4.Fișă de lucru 

Realizează-ţi autoportretul ajutându-te de colecţia de cuvinte: 

AUTOPORTRET 

        

                       - înaltă                                                           - mare , mică 

                       - îngustă                                                        - zâmbet sfios , îndrăzneţ 

       frunte    - îngândurată                                  gura   - severă 

                       - senină                                                          - tristă 

 

 

           - negri , albaştri, verzi, căprui                              - rotunzi 

           - mari , mici                                                             - alungiţi 

ochii  - blânzi , severi                                       obrajii   - îmbujoraţi, palizi 

          - cercetători                                                          - cu gropiţe vesele      

 

                      - mare , mic                                                    - mică 

         nas       - drept, cârn                                bărbie         - cu gropiţă 

                      - acvilin                                                           - alungită 

 

              - negru , şaten , blond                                      - veselă , tristă 

  păr      - lung , scurt                                    expresie    - serioasă , poznaşă 

              - ondulat , drept                                               - luminoasă , posomorâtă 
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Scrie : Eu sunt o fetiţă / un băiat cu ...................................................................................................... 

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

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

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

Realizează un desen. Desenează-te pe tine! 

 

 

5. Fișă de lucru 

Citeşte poezia şi desenează ce înţelegi din fiecare strofă: 

Într-o zi prin asfinţit 

Şoarecele a-ndrăznit 

Să se creadă în putere 

A prăda stupul cu miere. 

 

 

Roiul cum de l-a zărit 

C-a intrat, l-a copleşit.  

Socoteală să-i mai ceară? 

Nu! L-a îmbrăcat în ceară. 

 

 

Nu ajunge, vreau să zic 

Să fi mare cu cel mic. 

Că puterea se adună 

Din toţi micii împreună. 

 

 

6.Fișă de lucru 

 

Alcătuieşte câte două propoziţii după imaginile următoare, în care acţiunile să se întâmple la prezent: 
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Suntem fericiți că am putut contribui  și noi la construirea unui material valoros! 
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Test – Romanul modern / psihologic, elevi CES 

Clasa a X-a 

Prof. Dragoș Silviu Paduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

Timp de lucru: 50´ 

 

I.  

1. (3p) Alege varianta corectă: 

 

a. Romanul „Ultima noapte...” investighează, între altele, falsitatea societății. A/F 

b. Dimiu și Corabu sunt doi soldați care vorbesc despre o crimă din presă. A/F 

c. „Ascultă, mă Lumânărarule, mă nu găsești că ești cam nespălat pe picioare, ca să-mi tulburi mie apa?” 

e o replică a lui Nae. A/F 

d. Excursia de la Odobești a durat doar o zi, prilej de meditații pentru Ștefan. A/F 

e. România a intrat, pregătită, în Primul Război, în anul 1914, după lungi dezbateri la care a luat parte și 

unchiul lui Ștefan. A/F 

f. Gheorghidiu este un mare admirator al lui Nae, distinsul unchi, care îi lasă o moștenire considerabilă. 

A/F 

 

2.  

(2p) Completează spațiile punctate: 

 

Camil Petrescu, prozator din perioada interbelică, și-a publicat romanul Ultima noapte de dragoste, 

întâia noapte de război în 1930, la zece ani distanță de romanul studiat intitulat.......................... . 

Autorul a valorificat drama unui intelectual, al cărui unchi pe nume.................................. îi lasă o avere 

consistentă. Orfan de ...................., Ștefan este un gânditor profund, capabil de introspecții și de idealuri 

mărețe. Îl preocupă Critica rațiunii pure, a lui......................, carte care îi servește drept călăuză în viață. 

Pe front, descoperă umanitatea în calitate de combatant în Războiul cel Mare, cum a mai fost numit. La 

......................, o întâlnește și pe fata cu obraz verde, „mereu cu picioarele goale în noroi, în șorțul 

albastru de Gretchen.” 

 

3.  

(2p) Explică pe scurt – în 5-6 rânduri – în ce constă originalitatea romanului Ultima noapte de dragoste, 

întâia noapte de război.   

 

II.  

(2p) Rezumă, în 5-6 rânduri, următorul fragment: 

 

„La 10 mai, în același an, eram mutat în regimentul XX, care, de un an și mai bine, se găsea pe frontieră, 

deasupra Dâmbovicioarei în munți, tot pentru acoperire și fortificații. Aci, aceeași glumă: câteva sute de 

metri de tranșee-jucării erau menite să ilustreze principiile tactice ale armatei române de neînvins. 

Frontul de acoperire al batalionului nostru se întindea pe vreo zece-cincisprezece kilometri de frontieră, 

către vama Giuvala în dreapta, iar spre stânga până la domul alb, de piatră, al culmii Piatra Craiului. Noi 

«fortificasem» însă, cu trei sute de metri de tranșee, ca mai sus, dar fără gropi de lup, numai bătătura de 

iarbă verde dintre căsuța care ne slujea de popotă și căsuța unde locuia comandantul de batalion. Firește 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3807 
 

că dacă vreun nefericit s-ar fi rătăcit pe aci «să vadă» întăriturile noastre, ar fi fost arestat și probabil 

executat ca un spion.  

 În realitate, vremea se trecea cu instrucție într-o poiană mai mărișoară, cu asalturi eroice, care nu 

erau departe de jocurile de copii din mahalaua Oborului, când ne împărțeam în români și turci, și 

năvăleam urlând unii într-alții. Știu bine că în acest timp se dădeau asigurări în Parlamentul țării că 

«suntem bine pregătiți», că în doi ani de neutralitate «armamentul a fost pus la punct», iar anumite 

persoane își luau răspunderea afirmării că suntem gata «până la ultimul nasture, până la ultimul cartuș», 

iar cu știința luptei până la cucerirea oricărei poziții, fie ea socotită ca inexpugnabilă1.” 

 

Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război 

 
1 inexpugnabilă – de neînvins.  
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Test de evaluare adaptat copiilor cu CES  

prof. Vlad Copil 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti 

Disciplina: Matematică – clasa a IX-a 

Unitatea de învăţare: Funcţii 

 

1. (3 x 1,5p)  

Fie funcţia :f → , 2( ) 3 10f x x x= − + + .  

Graficul funcţiei f este reprezentat în 

imaginea alăturată.  

Utilizând lectura grafică, rezolvaţi 

următoarele cerinţe, completând spaţiile 

libere:  

 

a) identificaţi punctele de intersecţie ale 
f

G  

cu axele de coordonate.  

 

Punctele de intersecţie ale fG  cu axa Ox 

sunt 

......................... şi .......................... 

Punctul de intersecţie al fG  cu axa Oy este 

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

 

b) identificaţi axa de simetrie a graficului funcţiei f.  

 

Axa de simetrie a graficului funcţiei f este dreapta de ecuaţie x=................... 

 

c) determinaţi un interval I astfel încât ( ) ( )0,f x x I   .  

 

De exemplu I=.............................. 
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Încercuiţi litera sau literele corespunzătoare răspunsului/răspunsurilor corecte. 

2. (1,5p) Identificaţi funcţiile impare pe baza reprezentărilor grafice de mai jos.  

a) b) 

 

 

c) d) 

 
 

La problema următoare se cer rezolvări complete. 

3. Fie funcţia :f → , 

 
2

, 2
( ) 2

2 2, 2

x
x

f x

x x

+


= 
 − 

al cărei grafic este 

reprezentat în imaginea alăturată. 

Determinaţi  

a) (1p) ( )0f ; 

b) (1p) ( )5 1f + ; 

b) (1p) imaginea prin f a intervalului [3,4]. 

 

 

 

Se acordă 1p din oficiu.  
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TEST, clasa a IX-a, Unitatea I - Joc și joacă CES 

Prof. Dragoș Silviu Paduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București  

 

Timp de lucru: 50min. 

 

Cine s-a jucat azi-noapte 

Că ne-a uns pomii cu lapte 

Și-a vopsit cu tibișir2 coardele de trandafir? 

 

Ba se poate ca o mână  

Le-a-nșirat c-un fir de lână 

Și-a tras craci de corcoduși 

Prin degete de mănuși. 

 

Vinele dintre petunii s-au făcut cât niște funii 

Sârma gardului de plasă  

E de zece ori mai groasă 

 

Și-mpresoară curtea mea  

Cu zăplaz3 de catifea. 

Sforile de telegraf 

Leagănă câte-un cearceaf. 

Pe o căpiță de mei 

Șed opt mii de porumbiei. 

Căci întregul 

Duhul 

Sfânt 

S-a pogorât pe pământ. 

Iepuri albi cu blana groasă 

S-au strâns pâlcuri lângă casă. 

Țarina, ca de hârtie,  

E-nvelită cu dimie.4 

Peste casă, o broboadă 

A căzut, ciucuri, grămadă. 

 

Cerbii-n turme și cirezi, 

Prinși de coarne-s în livezi, 

Și-ncepând coasta s-o urce, 

Se zmucesc să se descurce. 

 

Ce folos! 

 
2 TIBIȘÍR, tibișire, s. n. (înv. și reg.) Cretă.   
3 ZĂPLÁZ, zăplazuri, s. n. (Pop.) Gard, ulucă.  
4 DIMÍE s. f. Țesătură groasă de lână (albă), folosită la confecționarea hainelor țărănești; aba, pănură.  
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Din ramuri, iaca. 

Nu mai pot să se desfacă,  

Și-n plopi sună clopote 

Șubrede, de horbote.5 

 

Tudor Arghezi, Joc de chiciuri6 

 

 

 

 

 

 

1. (5 puncte) Încercuiește varianta corectă. Forma de plural a substantivului „coardă” este greșită în text. 

A / F 

2. (5 puncte) Indică sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: și-mpresoară, șubrede.  

3. (5 puncte) Indică antonimul potrivit pentru termenul șubrede, existent în text.  

4. (5 puncte) Explică rolul cuvintelor populare din text („șed”, „iaca”).  

5. (5 puncte) De ce crezi că poetul optează pentru versurile inegale? 

6. (5 puncte) Cum îți explici apariția unor elemente sacre în tabloul artistic arghezian? Argumentează-ți 

opinia! 

7. (10 puncte) Comentează o figură de stil, la alegere, existentă în text. 

8. (10 de puncte) Prezintă semnificația titlului („Joc de chiciuri”), în relație cu textul poeziei date. 

9. (40 puncte) În ce măsură textul se înscrie în tema „Joc și joacă”? Argumentează în aproximativ 5 

rânduri.   

 

Oficiu: 10 puncte 

 

 
5 HÓRBOTĂ, horbote, s. f. (Reg.) Dantelă.  
6 CHÍCIURĂ, chiciuri, s. f. Cristale de gheață care se depun iarna pe crengi, pe sârme etc.; promoroacă. 
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TEST DE EVALUARE-elevi cu CES 

Grupurile  de litere –clasa a IV a 

Prof. Puiu Cristina Liliana 

 Școala Gimnazială Nr 1 Todirești 

  

 
1. Scrie denumirea cuvintelor, sub imagini: 

 

                  

    
        …………….        ……………          …………….       ………      …………….. 
 

 

2. Scrie mai departe: 

 

➢ Cecilia are …………….  

 

➢ Gina cere   o ………….  

 

➢ George cere  …………..  

 

➢ - Cum e ……..?                    

 

 

 

3.  Ordonați cuvintele în propoziții și apoi, scrieți-le mai jos: 

http://buburuze.files.wordpress.com/2008/04/cercei.jpg
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………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

 

 

      4. Subliniati cu rosu cuvintele care contin grupul de litere gi,iar cu albastru cuvintele care contin 

grupul de litere chi:  

genunchi, gimnastică, ochelari, chinez, gherghef, ghimpe, gherghef, ghimpe, ghicitoare, 

cer,cinema, ge, gigant, chenar, chibrituri, gheată, gheaţă, circ. 

 

 

 

 

 

 

cercei.  Gina  are 

cere ceai. Gigel un 
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Test, clasa a XII-a, uman – elevi CES 

Prof. Dragos Silviu Păduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

Timp de lucru: 50min 

 

I.  

1. (3p) Alege varianta corectă: 

 

a. Arghezi, ca poet modernist, inovator, ignoră imaginarul tradițional. A/F 

b. Expresionismul caracterizează într-o mare măsură lirica barbiană, mai ales aceea din etapa „baladescă 

și orientală”. A/F 

c. „Hrisovul” arghezian desemna un volum care concentra marea poezie a lumii. A/F 

d. Gândirea logică, științifică este privilegiată în „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. A/F 

e. Blestemele sunt valorificate poetic în „Riga Crypto și lapona Enigel”. A/F 

f. Mânătarca și măsălarița, care apar în „Riga Crypto și lapona Enigel” sunt – ambele – plante toxice. 

A/F 

 

2.  

(2p) Completează spațiile punctate: 

 

Lucian Blaga, poet modernist, valorifică, în arta sa, și elemente din curentul.................., cunoscut în 

spațiul german mai ales. Scriitorul debutase în anul.................., cu volumul Poemele luminii, apreciat în 

epocă. Detașarea lui de cunoașterea pe care o numea................., deci logică, rațională, poate fi observată 

încă din poemul de deschidere, „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, în care comparația cu 

razele................ este sugestivă pentru concepția sa poetică, artistică, opusă demersurilor care, în esență, 

„sugrumă vraja nepătrunsului ascuns”. 

 

3.  

(1p) Explică pe scurt în ce constă modernismul poeziei lui Ion Barbu.   

 

II.  

(3p) Comentează, în 50-100 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și 

mijloacele artistice: 

 

O, lume, lume! 

Aș vrea să te cuprind întreagă 

În piept, 

Dogorâtor 

Să te topesc în sângele meu cald 

Cu tot ce ai: 

Cu munții tăi, 

Cu râsul tău, 

Cu picurii de rouă, 

Cu multele, 

Nenumăratele fecioare cari pășesc 

Cutremurate-n clipa asta 
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De-un dor 

Pe minunatul tău pământ, 

Cu cerul tău, 

Cu tot ce plânge-n tine-aș vrea 

Să le topesc în trupul meu –  

Și strop cu strop 

Din inimă 

Ca dintr-o cupă 

Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat: 

Și surâzând 

Să pier 

Gustându-te o dată din belșug 

Amețitoare 

Și largă mare de minuni: O, lume! 

 

Lucian Blaga, Lume! 
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Test – clasa a XI-a, uman, elevi CES 

Unitatea de învățare: Umanismul și Iluminismul 

Timp de lucru: 40 de minute 

Prof. Dragoș Silviu Paduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

 

I.  

1. (3p) Alege varianta corectă: 

a. Curentul umanist s-a manifestat în secolul al XVIII-lea. A/F 

b. Francezul Denis Diderot a coordonat celebra Enciclopedie. A/F 

c. Iluminismul nu a pătruns și în Transilvania. A/F 

d. Petrarca a fost un remarcabil poet, reprezentant al Iluminismului. A/F 

e. Academia platoniciană a lui Marsilio Ficino a avut ca model o instituție celebră, întemeiată de Platon 

în Antichitate. A/F 

f. Michel de Montaigne a scris o celebră carte, intitulată Eseuri. A/F 

 

2. (1p) 

Umaniștii și-au propus, după o etapă „întunecată”, să: 

a. rescrie istoria medievală; 

b. reabiliteze valorile clasice; 

c. construiască un nou cod etic, mai apropiat de stabilele dogme bisericești; 

d. renunțe la creativitate, preferând conformismul.  

 

3. (1p) 

Rafael, unul dintre marii pictori ai Renașterii, a realizat o impresionantă frescă7 – „Școala din Atena”. 

Descrie, în 4-5 rânduri, câteva elemente care ți-au atras atenția din această operă.  

 
7 frescă – pictură pe perete.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens#/media/File:%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da

_Urbino.jpg 

 

II. (4p) 

 

Citește următorul text poetic, semnat de unul dintre marii umaniști italieni, Michelangelo. 

 

Mărită doamnă, spune-mi cum se face 

     că-n stei* cioplită dăinuie-o făptură, 

     când cel ce-a făurit-o-n piatră dură 

     cu timpul în cenușă se preface? 

Sub ce-a trudit făuritorul zace,  

     căci mai presus e arta de natură; 

     eu știu, o simt prin propria mea sculptură 

     ce vremilor le ține piept tenace. 

De-aceea deopotrivă pot și ție 

     și mie în culori sau piatră mută 

     viață a ne da, o viață nesfârșită, 

ca după noi prin veacuri să se știe 

     cât de frumoasă-ai fost și cât de slută 

     făptura-mi ce-a iubit îndreptățită. 

 

Michelangelo, Sonetul 239, trad. rom. Eta Boeriu 

 

* stei – bucată de piatră 
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A. Vocea care vorbește în text aparține: 

a. unui om de știință; 

b. unui sculptor; 

c. unui filosof italian; 

d. unui astrolog.  

 

B. Subiectul operei eterne, care va învinge timpul, este: 

a. o carte de sculptură; 

b. o piatră; 

c. o catedrală impozantă; 

d. o figură feminină.  

 

C. Ideea timpului trecător apare în versul......................................... 

D. Cum comentezi versurile: „propria mea sculptură/ ce vremilor le ține piept tenace” 

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

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

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

 

Oficiu: 1p 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Activitate matematică 

Evaluare tip I  

Lepoiev Gabriela Marinela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 

 

 

 

Nume şi prenume: _______________________________________________________ 

Perioada de aplicare a testului: _____________________________________________ 

 
 

1. Separă formele geometrice din trusa matematică: cercuri şi pătrate.  

2. Arată cercul şi pătratul: 

.  

3. Numără cercurile de mai jos: 

 
4. Colorează cu roșu cercul și cu galben pătratul. 
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    5. Desenează cercul şi pătratul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate: 

Rezolvă corect 5 -6  itemi: Foarte bine 

Rezolvă corect 3-4 itemi: Bine 

Rezolvă corect 1-2 itemi: Satisfacator 

Nu rezolvă nici un item: Nesatisfăcător. 

 

 

 

Constatări 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 
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Program de consiliere educațională 

Bun venit în școală!  

 

Lect.univ.dr. Manuela Cazan 

Universitatea Titu Maiorescu, București 

 

Școala este o insituție a societății care ne crește, educă și formează copiii pe o perioadă lungă 

a vieții lor. În timp, școlile, ca instituții obligatorii, se dezvoltă constant, se transformă și se modifică 

rapid, lucru care este perceput și judecat diferit de elevi, profesori și părinți. În prezent, școlile sunt  

considerate atât „un spațiu educațional și pentru dezvoltare personală, transfer și conservare de 

cunoștințe” cât și o „instituție educațională, un mediu protejat, un spațiu de viață, un tărâm al 

experienței, o autoritate de socializare, un instrument de selectare și o instituție de reproducere a 

societății” (Blömeke S & Herzig B, 2009). 

Când devin elevi, copiii se confruntă cu sarcina de a-și găsi locul în noua lume a instituției 

școlare extinse, cu toate structurile și regulile sale. Ei trebuie să învețe și cum să construiască relații 

și să-și formeze un simț al apartanenței la spațiul său intern și la conviețuirea în comunitate împreună 

cu grupuri și indivizi diverși. Copiii trebuie să învețe „cum să se adapteze unul la altul, să accepte și 

să respecte regulile, să dea naștere și să pună în aplicare propriile idei într-un mod corespunzător, să 

fie capabili să gestioneze dezamăgirile și constrângerile” (BZgA, 2002). 

Programul de consiliere educațională propune organizarea unor activități în care elevii 

conștientizează nevoia de integrare în școală a tuturor elevilor.  

Clasa de elevi ca grup social este supusă presiunilor relaționale și  interacțiunilor aleatorii 

între elevi. Prezentul program se concentrează pe prevenirea bullyingului și crearea unui climat 

școlar optim. Opiniile elevilor cu privire la fenomenul bullying în școală, precum și implicarea 

profesorilor și părinților alături de aceștia, își pot dovedi eficiența în manifestarea comportamentelor 

prosociale. 

 

Fișa de lucru 1  

Titlul activității:  Bullyingul în clasa/ școala noastră 

 

Completează cu informațiile cerute: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Cine? 

Unde? 

Când? 

Cum? 

Ce? 

Bullying 
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Fișa de lucru 2  

Titlul activității:  Cercul emoțiilor 

 

Alege 3 emoții pe care le-ai trăit astăzi/ săptămâna aceasta: 

1............................................ 

2............................................ 

3......................................... 
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Fișa de lucru 3  

Titlul activității:  Stima de sine 

 

Completează cu informațiile care te reprezintă: 

Avatarul îl poți desena sau îl poți descrie în cuvinte. 

 

 

   Avatarul meu 

  Abilitățile mele 

 Aptitudinile 

mele Interesele mele 

Calitățile mele 
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Fișa de lucru 4 

Numărul și titlul activității:  Să descoperim empatia! 

Găsește cât mai multe răspunsuri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce înțelegi prin 

empatie? 
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Fișa de lucru 5 

Titlul activității:  Rețeta antibullying 

 

 

REȚETA ANTIBULLYING 

 

 
Ingrediente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod de preparare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

Blömeke S & Herzig B ( 2009). Schule als gestaltete und zu gestaltende Institution – ein 

systematischer Überblick über aktuelle und historische Schultheorien. In Blömeke et al (Hrsg.) 

Handbuch Schule. Theorie – Organisation – Entwicklung. Bad Heilbronn/Stuttgart: Klinkhardt/UTB. 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2002). Achtsamkeit und Anerkennung. 

Materialen zur Förderung des Sozialverhaltens in der Grundschule, Köln. 
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Educație socială – clasa a V a 

Test de evaluare 

 

Prof. Ion Felicia 

Școala Gimnazială ,, Prof. Ion Vișoiu” Chitila, Ilfov 

 

 

1. Pentru fiecare din imaginile de mai jos identifică corect drepturile copilului . 

 

                  
 

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

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

2. Asociaţi drepturile copilului cu responsabilităţile asociate acestora : 

 

Drepturi                                                                                             Responsabilităţi 

A.dreptul  la educaţie                                                   a.  la naştere copilul primeşte un nume şi o             

                                                                                   cetăţenie  

B.dreptul la familie                                                       b. pot să ma exprim, dar exprimarea mea  nu                                                  

                                                                                    trebuie să afecteze pe cei din jur 

 

C.dreptul la identitate                                                    c. la locul de joacă respect pe cei din  jurul                                                          

                                                                                   meu   

D.dreptul la liberă exprimare                                        d. îmi respect părinţii şi bunicii      

 

E.dreptul la activităţi recreative                                    e. mergem la şcoală şi trebuie să învăţăm  

 

                                                                                       f. trebuie să respect regulile de igienă 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3827 
 

3. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele potrivite:: 

Copiii au ........................și ...................................Orice copil are dreptul de a-și exprima liber 

......................sa asupra oricărei probleme care îl privește. Convenţia cu privire la drepturile 

...............a fost adoptată în anul .........de către ONU.Ţara noastră a semnat acest document în anul 

..........,iar singura ţară care nu a semnat documentul a fost ................. Deși, 

exista...................................adoptată de către Adunarea Generală a ONU în anul ................, a fost 

necesară adoptarea Convenției drepturilor copiilor deoarece copiii se află în proces dee dezvoltare 

fizică și psihică și au nevoie de o protecție specială. 

 

Lista de termeni:  

Somalia ,1989,copilului, drepturi, 1990,responsabilităţi, opinia, Declarația Universală a 

Drepturilor Omului, 1948 

 

 

4. Realizați un cvintet despre DREPTURILE COPIILOR. 

Scrieți pe primul rând noțiunea, pe cel de-al doilea rând, două adjective, pe al treilea rând- trei 

verbe, pe ce-l de-al patrulea rând, o propoziție din patru cuvinte, iar pe rândul cinci, concluzia. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

Vreau să te felicit . Azi ai fost excepțional! 
 

 

 

 

 

 

 

DREPTURI 
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Barem de corectare: 

Nr.

o 

Itemi Raspuns corect Puncte Punctaj total 

1  Pentru 

fiecare din 

imaginile de 

mai jos 

identifică 

corect 

drepturile 

copilului 

Dr. la educatie 

Dr. asistență medical 

Dr. la familie 

Dr. la identitate 

Dr. la joacă și recreere 

Dr. la protecție împotriva abuzului 

 

 

 

 

Câte 0,25p pentru 

fiecare 

identificare 

corectă 

 

6x0,25=1,5 

2 Asociaţi 

drepturile 

copilului cu 

responsabilit

ăţile asociate 

acestora : 

 

 

A------e 

B------d 

C------a 

D------b 

E------c 

 

  

Câte 0,25p pentru 

fiecare asociere 

corectă corect 

 

 

5x0,25=1,25p 

3               

Completaţi 

spaţiile 

libere cu 

cuvintele 

potrivite 

 

• Drepturi  

• Responsabilități 

• Opinia 

• Copilului 

• 1989 

• 1990 

• Somalia 

• Declarația Universală a 

Drepturilor Omului 

• 1948 

 

 

 

0,25p-pentru 

cuvântul  aleas 

corect  

 

 

 

 

9x0,25p=2,25p 

4 Realizați un 

cvintet 

despre 

DREPTURI

LE 

COPIILOR. 

 

Drepturile, 

 

Importante, obligatorii, 

 

Respectă, apară, îndreptățesc, 

 

Toată lumea le are! 

 

Egalitatea 

(Este un exemplu ) 

 

 

 

0,4p- pentru 

fiecare cuvânt 

scris corect 

 

 

10x0,4=4p 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3829 
 

5 Punct din 

oficiu 

  1 

6 Total puncte   10 
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Test de evaluare inițială-clasa I 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Munteanu Nela  

Școala Gimnazială,,Stroe S.Belloescu” Bârlad 

 

 

1. Scrie literele mari de tipar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Uneste litera mare cu cea mica:  

 

S         a    

A         f  

D         T 

F         s 

G         g 

           3. Colorează tot atîtea buline cîte silabe are cuvântul: 

 

 

    casa   pisica  pantaloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.calificativ.ro/_files/Image/news/gingerbreadhouse_m-17699.jpg&imgrefurl=http://www.calificativ.ro/Plansa_de_Colorat_Casa_de_turta_dulce-a17699.html&h=118&w=150&sz=5&tbnid=x_-mIYnVjudn7M:&tbnh=76&tbnw=96&prev=/search%3Fq%3Dcasa%2Bde%2Bcolorat%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=casa+de+colorat&usg=__UlFMxsTYqGOQHngcTdzSE_SxF0M=&hl=ro&sa=X&ei=y_7VT7rdEomTswa8qZyaDw&ved=0CBQQ9QEwAQ
http://planse-desene-colorat.com/images/DESENE%20COLORAT/ANIMALE/MAMIFERE/DOMESTICE/PISICA/planse%20desene%20de%20colorat%20pisica%2052.gif
http://www.copilul.ro/planse/plansa%20de%20colorat%20Obiecte%20din%20casa%201653.gif
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                                                                  EVALUARE INITIALA 

                                                 FIŞĂ DE LUCRU-CES , CU SPRJIN 

 

1.CALCULEAZĂ CU AJUTORUL IMAGINILOR SCRIIND OPERAȚIA CORECTĂ: 

    

                 
 

                   
 

    
  

  
 

 

2. Scrie după model, crescător, apoi descrescător: 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       0           

0

 10

0 

          

 
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

+ 

+ 
=

=

=

=

= 

= 

= 

= 
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       Matematică și explorarea mediului 

Test de evaluare inițială,  clasa a II-a 

 

1. Descompune numerele pe frunze. Colorează  frunzele  pe  care  sunt  scrise  numere  impare. 

     Model: 3 = 2 + 1 

 

 
 

2. Calculează în scris. 

 

      23 +       74 -        52 -         42 +            78 -             9 5 -  

              5    4          30            19               43               64 

 

50 + 2 = _____               80 – 10 = _____              60 – 20 = ________________________  

3. Află  ce  minge lovește paleta fiecărui personaj.    

                         
 
 

    ________________           ________________                    ________________                     

______________  

         
 

4. Rezolvă problema. 

Tata a oferit de 8 Martie   

 

  flori mamei, 

 

  fratele meu i-a oferit flori. 

      Câte flori a primit mama în total? 

  

     

52 40 83 41 

suma nr. 28 și 13 

 

diferența nr. 49 și 

9 

 

nr. 65 mărit cu 18 

 

3

4

4

4

4

4

2

2

3

3

3 

 

5

7 

 

4

4 

 

1

4 

 

8

9 

 

7

0 

 

 

 

 

 

 

 

suma vecinilor nr. 26 
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 TEST DE  EVALUARE  

PĂMÂNTUL ŞI SISTEMUL SOLAR  

 

                                                                                     Prof. înv. primar Cosma Monica 

                                                                                              Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț 

1. Alege răspunsul corect: 

 a) În centrul Sistemului nostru  Solar se află: 

• Pământul  

• Soarele 

• Luna 

b) Soarele este o stea care are: 

• lumină proprie 

• căldură proprie 

• lumină şi căldură proprie 

 c) Satelitul natural al Pământului este: 

• Soarele 

• Luna 

• Marte 

2. Completează propoziţiile: 

 a) Sursa de căldură şi lumină a Pământului este…………………………… 

 b) Pământul se mai numeşte şi……………………….. 

 c) Planeta cea mai apropiată de Soare este…………………………………. 

3. Adevărat (A) sau Fals (F): 

• În timpul zilei, plantele şi animalele sunt în repaus. 

• Unele vieţuitoare sunt active numai ziua. 

• Există plante care înfloresc seara, la lăsarea întunericului. 

• Plantele nu rezistă la frigul iernii. 

4. Notează pentru fiecare desen anotimpul corespunzător: 

 

 

 

    21 martie         22 iunie  23 septembrie  22 decembrie 
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

ITEM FB B S 

1. 3 răspunsuri  2 răspunsuri 1 răspuns 

2. 3 răspunsuri 2 răspunsuri 1 răspuns 

3. 4 răspunsuri 3 răspunsuri 2 răspunsuri 

4. 4 răspunsuri 3 răspunsuri  2 răspunsuri 
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TEST SOMMATIF - LA HUITIEME 

PENTRU ELEVII CU CES 

Prof. Petrovan Elena Anamaria 

Școala Gimnazială ”Nicodim Ganea” Bistra 

 

1. Regardez les images et associez-les avec les mots:                                     9 X 0,33=3 p 

La 

femme 

 

La 

maison 

 

Le  

garçon 

 

La 

fille  

 

Le 

cahier 

 

L’ 

armoire 

 

Le 

livre 

 

Le 

chien 

 

Le chat 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

2. Associez les chiffres avec leur nom en français:                                         10 X 0,3= 3p 

 

100 3 1 5 11 20 8 6 12 14 

trois Un  onze cinq huit six vingt quatorze cent douze 

 

3. Complétez  les phrases par les mots suivants : mère, père, sœur, frère, grand-mère, grand-

père .                                                                                                   6X0,3=1,8 p 

Ma ............................ est mon ange protecteur. 

Mon ........................ est le mari de ma mère. 

Ma .......................... ...............est très vieille. 

Ma .......................... est ma meilleure amie. 

Mon ..................  ..................... est le mari de ma grand-mère. 

Mon .......................... est plus jeune que moi. 

4. Ecrivez en français:                                                                                       6X0,2=1,2 p 

Lectura- 

Cartea- 

Floare- 

Roșu- 

Alb- 

Negru- 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
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Algebră cls. VII-curriculum adaptat 

Prof. Sebastian Gheorghiță 

Liceul Teoretic C. Brediceanu Lugoj  

 

1. Rezultatul calculului 2:4040−  este........ 

2. Dintre numerele  
2

7
=a  și 2,4=b  mai mare este numărul ....... 

3. Opusul numărului 10−  este numărul.......... 

4. Dintre numerele 
5

7
 şi  

6

7
, mai mic este numărul ... 

5. Media aritmetică a numerelor 78 şi 34 este egală cu numărul ... 

6. Dintre numerele 
4

3
 şi 32−  cel întreg este numărul ... 

7.  Media geometrică a numerelor 25 şi 4 este egală cu ...  

8. Transformat în fracţie ireductibilă numărul 5,2 este egal cu ...  

9. Rădăcina pătrată a numărului 81 este egală cu ... 

10. Dintre numerele 5 şi 7  natural este numărul ... 

11. Rezultatul calculului 2218 −  este egal cu ... 

12.  Sub formă ireductibilă fracţia 
64

44
 este egală cu ... 

13.   Inversul numărului 
3

2
 este egal cu ...   

14.  În fracţia 
8

7
, mărind numărătorul cu 4 şi numitorul cu 5, se obţine fracţia ...  

15. Soluţia ecuaţiei 712 =−x  este egală cu ... 

16. Rezultatul calculului 25,25,2 −  este egal cu ... 

17. Calculând 
3

2
 din 900 se obţine ... 

18. Un număr pozitiv mai mic decât 0,16 este numărul ...  

 

  

                                                                                               

                                                                         

 

 

 

 

  

Geometrie cls. VII-curriculum adaptat 
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1. Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 18 cm și 12 cm este   ... cm2. 

2. Dreptunghiul STAR are 35=TR cm, atunci  =+ TRSA 2 ... cm. 

3. Linia mijlocie a unui trapez cu baza mică de 30 cm și baza mare de 50 cm are lungimea de ... 

cm. 

4. Aria triunghiului MNP cu ( ) 090=Mm ,MN=10 cm si MP=15 cm este ... cm2. 

5.  Punctele A şi B aparţin cercului de rază 4 cm. Lungimea maximă a segmentului AB este 

egală cu … cm.  

6.  Un trapez are bazele de 12 cm şi 8 cm, iar înălţimea de 6 cm. Aria trapezului este egală cu … 

cm2.  

7. Diametrul unui cerc este de 4 cm. Lungimea razei cercului este egală cu ... cm.  

8. Valoarea tangentei unghiului de 30 este egală cu ... 

9. Paralelogramul ABCD are unghiul BAD de 36. Măsura unghiului ABC este egală cu …. 

10. Dacă lungimea unui cerc este 12 cm, atunci raza cercului are lungimea egală cu ... cm. 

11. Perimetrul unui hexagon regulat care are latura de 8 cm este egal cu ... cm. 

12. Măsura unui unghi al unui dreptunghi este egală cu .... 

13. Diagonala unui pătrat cu latura de 4 cm are lungimea egală cu ... cm. 

14. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 10 cm. Mediana corespunzătoare ipotenuzei are 

lungimea de ... cm. 

15. Un paralelogram are o latură de 3 cm şi înălţimea corespunzătoare ei de 4 cm. Aria 

paralelogramului este egală cu ... cm2.      

16.  Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu ...  

17. Triunghiul dreptunghic isoscel are un unghi ascuţit cu măsura de ... . 

18.  Măsura unghiului înscris în cerc, care cuprinde între laturi un arc cu măsura de 60, este 

egală cu ... . 
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Lucrare scrisă cls. VII pe semestrul I-curriculum adaptat 

 

I. Pe foaia de teză scrieți doar rezultatele:  ( 4, 5 puncte ) 

 

1. Rezultatul calculului 2:4060−  este.... 

2. Dintre numerele  6,4=a  și 2,4=b  mai mare este numărul .... 

3. Opusul numărului 20−  este numărul  ......... 

4. Paralelogramul MNPQ are ( ) 050=Pm . Atunci ( ) ....=Mm  

5. Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 18 cm și 12 cm este  egală cu  ..... cm2. 

6. Dreptunghiul STAR are 35=TR cm, atunci =SA .......  cm. 

7. Linia mijlocie a unui trapez cu baza mică de 30 cm și baza mare de 50 cm, are lungimea de  

....... cm. 

8. Aria triunghiului MNP cu ( ) 090=Mm , MN=10 cm si MP=15 cm este ...... cm2. 

9. Soluția ecuației: 40103 =+x  este  ............. 

 

II. Pe foaia de teză scrieți rezolvările complete: ( 4, 5 puncte ) 

 

10. Calculați:  a) =+
6

3

2

1
               b) =−

15

36

12

5
            c) =++− 20171

3

2

3

2
:

9

4
 

11.  Rezolvați în mulțimea numerelor raționale ecuația: 

              ( ) ( ) 243326 =−++ xx  

        12.  În dreptunghiul ABCD, punctul M este mijlocul laturii  CD ,  NADBM = .  

           a) Arătaţi că    BMNM   

           b) Demonstraţi că BCND este paralelogram. 
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Fișă de evaluare inițială – Cunoașterea mediului– grupa mare 

( adaptat copiilor cu C.E.S.) 

 

Purdel Loredana 

Grădinița cu Program Normal Tâmboești 

 

1. Coloreaza insectele apoi cu o linie taie restul animalutelor! 

 
 

2. Cărui anotimp corespund imaginile? 
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TEST DE EVALUARE  

AN SCOLAR 2020-2021  /  FIZICA  /  Clasa a IX-a 

 

Zamfirache Nicoleta Ela 

Liceul Tehnologic „Alexe Marin”, Slatina 

 

Numele și prenumele elevului: …………………………………… 

Data susținerii testului: ………………… 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 9 puncte.  

Din oficiu se acordă 1 punct. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

1. Completați spațiile libere astfel încât egalitățile să devină corecte :                           (3p) 

a) 12m + 200cm + 1000mm + 0,5dam =…   ……m 

b) 2cm2 = …... dm2 = ……. mm2 

c) 2h 35 min – 1h 34 min 30 s = …………………s 

 

2. Completați tabelul de mai jos, respectând cerințele:                                                     (1,5p) 

                                                     

MĂRIME FIZICĂ UNITATE DE 

MĂSURĂ ÎN S.I. 

INSTRUMENTUL DE 

MĂSURĂ DENUMIRE SIMBOL 

Lungime    

   Cilindru gradat 

  Secunda  

 F   

Masa     

 

3. Se consideră : acceleraţia gravitaţională  g =10 m/s2. Greutatea unui corp pe Pământ este   G = 640 

N. Masa corpului este:   

                         a. ) 63 kg b.) 64 kg c.) 65 kg d. ) 66 kg  e. ) 62 kg                                     (1,5p) 

 

4.Un mobil descrie o  mişcare rectilinie uniformă, cu viteza  v = 5 m/s . Distanţa parcursă de mobil în 

15 minute este:  

                          a.) 0,45 km;   b.)  0,75 km;    c. ) 4,50 km;    d.) 7,50 km ; e.)  6 km.       (1,5p) 

 

5.Vitezei de 5mv
s

= , exprimate în  km
h

 , îi corespunde valoarea:   

                           a.) 10 km
h

;   b.) 18km
h

;  c. )50 km
h

;  d.) 36km
h

;                              (1,5p) 
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BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracțiuni de punct. 

• Se acordă 1 punct din oficiu.  

 

 

 

Subiectul Răspuns corect Punctaj 

1 a)20 m 

b) 0.01dm2 = 100 mm2 

c)1h 30” 

1p 

1p 

1p 

2 L; m; ruleta 

Volum; V; metru cub/litrul 

Timp; t; cronometru 

Forța; Newton; dinamometrul 

m; kg; cântar 

0,3p 

0,3p 

0,3p 

0,3p 

0,3p 

3 b 1,5p 

4 c 1,5p 

5 b 1,5p 
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Test de evaluare  

pentru elevii cu CES 

    M1 Bazele contabilității 

Clasa a IX a 

Calificarea profesională: Tehnician în activități economice și tehnician în activități de comerț 

 

Prof. Jurj Claudia Simona 

Liceul Tehnologic ”Horea” Marghita, Jud. Bihor 

 

1. Care sunt materiile prime (materialul de bază) folosite la fabricarea următoarelor produse 

finite?:  (30 p) 

- Mobilă              .......................................... 

- Pahar  .......................................  

- Pâine        ..................................... 

- Pantofi   ....................................  

- Cămașă ......................................... 
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- Caiet .................................  

 

1. Care din următoarele elemente fac parte din activele circulante:    (10 

p) 

a) Utilaje 

b) Terenuri 

c) Titluri de participare 

d) Construcții 

e) Mărfuri 

 

2. Dați exemple de materiale consumabile.                     (10 

p) 

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

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

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

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

 

3. Ce rol are ambalajul?  La ce folosește acesta?                                   (20 

p) 

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

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

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

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

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

 

4. Ce sunt mărfurile? Unde se vând ele?                              (20 p) 

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

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

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

................ 
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Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

Succes! 
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TEST DE EVALUARE ADAPTAT COPIILOR CU CES 

 

Prof. Bortoae Darius-Lucian 

Școala Gimnazială Hadâmbu, Iași 

NIVEL: CLASA A VI-A 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: MULȚIMI 

 

SUBIECTUL I. (45p) 

1. Scrie ce reprezintă fiecare dintre mulțimile de mai jos și precizează cardinalul mulțimii date, 

urmând exemplul dat. (15p) 

Mulțimea    

 

 

  

Ce reprezintă? o mulțime de 

triunghiuri 

   

Câte elemente 

are? 

4    

Care este 

cardinalul 

mulțimii? 

4    

 

2. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor de mai jos: (15p) 

a. Mulțimea care are cardinalul egal cu 0 se numește mulțimea vidă.    

 A/F 

b. Numărul 2 este inclus în mulțimea 𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5}.     A/F 

c. Muțimea 𝐵 = {1,4} este submulțime a mulțimii 𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5}.   

 A/F 

3. Completați spațiile libere cu unul dintre simbolurile ∈,⊂,=,≠. (15p) 

a. 1… {1,2,3}; 

b. {1,2, 3}… {3, 2, 1}; 

c. ∅…𝐴, oricare ar fi mulțimea A; 

d. 1… {1}; 

e. {1, 2, 3}… {1, 2, 3, 4} 

SUBIECTUL AL II-LEA (45p) 

1. Fie mulțimile 𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5, 6} și 𝐵 = {0, 2, 4, 6, 8}. Calculați: (20p) 

a. 𝐴 ∪ 𝐵 = 

b. 𝐴 ∩ 𝐵 = 

c. 𝐴\𝐵 = 

d. 𝐵\𝐴 = 

2. Fie mulțimea 𝐴 = {𝑚, 𝑛, 𝑝}. Scrieți toate submulțimile mulțimii 𝐴. (16p) 

3. Reprezentați prin diagrame mulțimea cifrelor pare. (9p) 
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BAREM DE NOTARE ȘI EVALUARE 

SUBIECTUL I (45p) 

1.  (15p) 

Mulțimea    

 

 

  

Ce reprezintă? o mulțime de 

triunghiuri 

o mulțime de 

stele 

o mulțime de 

inimioare 

o mulțime de 

fulgere 

Câte elemente 

are? 

4 7 5 6 

Care este 

cardinalul 

mulțimii? 

4 7 5 6 

Punctaj 

acordat 

 1+2+2=5p 1+2+2=5p 1+2+2=5p 

 

2. Nu se acordă punctaje intermediare.  (3x5p=15p) 

a.  A  

b.  F 

c.  A 

 

3. Nu se acordă punctaje intermediare.  (5x3p=15p) 

a.  ∈ 

b.  = 

c.  ⊂ 

d.  ≠ 

e. ⊂ 

 

 SUBIECTUL AL II-LEA 

1. (4x5p=20p) 

a.     𝐴 ∪ 𝐵 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8} 

b. 𝐴 ∩ 𝐵 = {2, 4, 6} 

c. 𝐴\𝐵 = {1, 3, 5} 

d. 𝐵\𝐴 = {0, 8} 

2. ∅, {𝑚}, {𝑛}, {𝑝}, {𝑚, 𝑛}, {𝑚, 𝑝}, {𝑛, 𝑝}, {𝑚, 𝑛, 𝑝} (8x2=16p) 

3. Mulțimea cifrelor pare: 𝐴 = {0,2, 4, 6, 8} (5p) 

 

 (4p) 

 

 

 

*0                      *2 

 *4 

*6  *8 
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Fiche de travail 

 (Fişǎ de lucru-copii cu CES) 

Farcaşiu Otilia Patricia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Révision chapitre 1 

Classe : V  

 

I.  Trouvez le mot pour chaque couleur : 

 

Ο                                                        vert 

□                                                         jaune 

                                                        bleu 

◊                                                         rouge 

∆                                                        gris 

□                                                        rose 

 

 

II. Mettez en ordre les nombres : 

 Trois, quatre, dix, neuf, deux, un, cinq, sept, six, huit. 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

 

III. Complétez les propositions : 

 

Je m’appelle…. 

J’ai……. 

J’habite….. 

J’aime…. 

 

IV. Remettez dans l’ordre la conjugaison du verbe être : 

1. Tu es 

2. Nous sommes 

3. Ils/Elles sont 

4. Je suis 

5. Vous êtes  

6. Il/Elle est 
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Modele de sarcini de lucru individuale pentru elevii cu cerințe educaționale speciale la 

disciplina matematică, clasa a XI-a 

 

Prof. Cristian Ciobănescu 

Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București 

 

Problema 1 

 

Să se studieze convergența șirului (𝑎𝑛)𝑛, unde 𝑛 ∈ ℕ: 

a) 𝑎𝑛 =
2𝑛+1

𝑛+5
 

b) 𝑎𝑛 =
1

𝑛+1
+

1

𝑛+2
+ ⋯+

1

2𝑛
 

c) 𝑎𝑛 = √𝑛 + 1 − √𝑛 

d) 𝑎𝑛 =
1

1∙2
+

1

2∙3
+ ⋯+

1

𝑛∙(𝑛+1)
 

 

Soluție: 

 

a) Monotonia:  

𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 =
2𝑛 + 3

𝑛 + 6
−

2𝑛 + 1

𝑛 + 5
=

(2𝑛 + 3)(𝑛 + 5) − (2𝑛 + 1)(𝑛 + 6)

(𝑛 + 5)(𝑛 + 6)
=

9

(𝑛 + 5)(𝑛 + 6)

> 0, 

deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este strict crescător. 

Mărginirea:  

𝑎𝑛 =
2𝑛 + 10 − 9

𝑛 + 5
= 2 −

9

𝑛 + 5
< 2 

Evident 𝑎𝑛 > 0, oricare ar fi 𝑛 ∈ ℕ. De aici avem că 𝑎𝑛 ∈ (0,2), deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este 

mărginit. 

Așadar șirul (𝑎𝑛)𝑛 este convergent. 

 

b) Monotonia:  

𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 =
1

2𝑛 + 1
+

1

2𝑛 + 2
−

1

𝑛 + 1
> 0, 

deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este strict crescător. 

Mărginirea:  

1

2
=

1

2𝑛
+

1

2𝑛
+ ⋯+

1

2𝑛
< 𝑎𝑛 =

1

𝑛 + 1
+

1

𝑛 + 2
+ ⋯+

1

2𝑛
<

1

𝑛 + 1
+

1

𝑛 + 1
+ ⋯+

1

𝑛 + 1

=
𝑛

𝑛 + 1
< 1. 

De aici avem că 𝑎𝑛 ∈ (
1

2
, 1), deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este mărginit. 

Așadar șirul (𝑎𝑛)𝑛 este convergent. 
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c) Observăm că: 

𝑎𝑛 =
1

√𝑛 + 1 + √𝑛
 

Monotonia: Se arată că: 

𝑎𝑛+1 =
1

√𝑛 + 2 + √𝑛 + 1
<

1

√𝑛 + 1 + √𝑛
= 𝑎𝑛 

deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este strict descrescător. 

Mărginirea: Din scrierea alternativă a termenului general putem observa că 𝑎𝑛 ∈ (0,1), deci 

șirul (𝑎𝑛)𝑛 este mărginit. 

Așadar șirul (𝑎𝑛)𝑛 este convergent. 

 

d) Putem utiliza formula 
1

𝑘(𝑘+1)
=

1

𝑘
−

1

𝑘+1
, oricare ar fi 𝑘 număr natural nenul. 

De aici: 

𝑎𝑛 =
1

1
−

1

2
+

1

2
−

1

3
+ ⋯+

1

𝑛
−

1

𝑛 + 1
= 1 −

1

𝑛 + 1
 

Monotonia:  

𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 = −
1

𝑛 + 2
+

1

𝑛 + 1
=

1

(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)
> 0, 

deci șirul (𝑎𝑛)𝑛 este strict crescător. 

Mărginirea: În scrierea alternativă a termenului general putem observa că 𝑎𝑛 ∈ (0,1), deci 

șirul (𝑎𝑛)𝑛 este mărginit. 

Așadar șirul (𝑎𝑛)𝑛 este convergent. 

 

Individual:  

 

e) 𝑎𝑛 =
3𝑛+1

𝑛−2
 

f) 𝑎𝑛 = √𝑛 + 3 − √𝑛 + 1 

g) 𝑎𝑛 =
1

1∙4
+

1

4∙7
+ ⋯+

1

(3𝑛−1)∙(3𝑛+1)
 

Indicație: Pentru a aduce șirul la o formă mai simplă ca la subpunctul d), înmulțiți relația cu 

3 și utilizați apoi formula 
𝑘

𝑛(𝑛+𝑘)
=

1

𝑛
−

1

𝑛+𝑘
, pentru 𝑛 și 𝑘 două numere naturale nenule. 

 

Problema 2 

 

 Se consideră șirul (𝑥𝑛)𝑛∈ℕ∗, unde 𝑥1 ∈ (0,1) și 𝑥𝑛+1 =
𝑥𝑛

5+3𝑥𝑛

4
, oricare ar fi 𝑛 ∈ ℕ∗. 

a) Să se arate că 𝑥𝑛 ∈ (0,1), oricare ar fi 𝑛 ∈ ℕ∗. 

b) Să se arate că șirul (𝑥𝑛)𝑛 este convergent. 

c) Să se calculeze lim
𝑛→∞

𝑥𝑛. 

d) Să se calculeze lim
𝑛→∞

𝑥𝑛+2

𝑥𝑛
. 
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Soluție: 

 

a) Vom demonstra prin inducție: 

𝑃(𝑛): 𝑥𝑛 ∈ (0,1), 

oricare ar fi 𝑛 ∈ ℕ∗. 

Pasul I (verificarea): 

Se observă din cerință că 𝑃(1) este adevărat având în vedere că 𝑥1 ∈ (0,1). 

Pasul II (pasul de inducție): 

Presupunem că 𝑃(𝑘): 𝑥𝑘 ∈ (0,1) este adevărat și demonstrăm că 𝑃(𝑘 + 1): 𝑥𝑘+1 ∈ (0,1) este 

adevărat. 

Din presupunerea noastră avem că 𝑥𝑘 ∈ (0,1) și implicit că 𝑥𝑘
5 ∈ (0,1), deci 𝑥𝑛

5 + 3𝑥𝑛 ∈

(0,4) și de aici avem că 𝑥𝑘+1 ∈ (0,1). Așadar 𝑃(𝑘 + 1) este adevărat. 

În concluzie, conform principiului inducției matematice (𝑛): 𝑥𝑛 ∈ (0,1) este adevărat, oricare 

ar fi 𝑛 ∈ ℕ∗. 

 

b) Din subpunctul anterior, avem că șirul este mărginit. Studiem acum monotonia: 

𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
=

𝑥𝑛
4 + 3

4
 

Ținând cont de această egalitate și de faptul că 𝑥𝑛 ∈ (0,1), reiese că 
𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
< 1, de unde avem 

că șirul (𝑥𝑛)𝑛 este strict descrescător și deci convergent. 

 

c) Având în vedere că șirul este convergent, putem nota lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 𝑙. 

Trecând la limită în relația de recurență, obținem că: 

𝑙 =
𝑙5 + 3𝑙

4
 

De aici avem că 𝑙 ∈ {−1,0,1}. Având în vedere considerațiile anterioare, reiese că 𝑙 = 0, deci 

lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 0. 

 

d) Am demonstrat că 
𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
=

𝑥𝑛
4+3

4
 și că lim

𝑛→∞
𝑥𝑛 = 0. Atunci lim

𝑛→∞

𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
=

3

4
. De aici: 

lim
𝑛→∞

𝑥𝑛+2

𝑥𝑛
= lim

𝑛→∞

𝑥𝑛+2

𝑥𝑛+1
∙ lim
𝑛→∞

𝑥𝑛+1

𝑥𝑛
=

3

4
∙
3

4
=

9

16
 

 

Individual: 

 

 Aceleași cerințe pentru șirul definit prin formula de recurență: 

𝑥𝑛+1 =
𝑥𝑛

3 + 2𝑥𝑛

3
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Model de evaluare sumativă pentru semestrul al II-lea la disciplina  

educație economico – financiară pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

 

Prof. Luminița Mușoiu 

Liceul Teoretic Jean Monnet, București 

 

• Fiecare item valorează 10 puncte, iar pentru fiecare item există un singur răspuns corect. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Calcularea notei finale se face prin împărțirea punctajului obținut la 10. 

• Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute. 

 

1. Care dintre următoarele criterii asigură alegerea celei mai bune variante de credit? 

a) Creditul are cea mai mică dobândă; 

b) Creditul are cele mai multe garanții solicitate; 

c) Creditul presupune realizarea unui număr mare de documente; 

d) Creditul presupune realizarea unui contract cu clauze incerte. 

 

2. Care dintre următoarele variabile nu intervine în calculare dobânzii simple? 

a) Suma inițială; 

b) Suma finală; 

c) Rata dobânzii; 

d) Intervalul de timp. 

 

3. Care dintre următoarele reprezintă o asigurare obligatorie? 

a) Asigurarea locuinței împotriva dezastrelor; 

b) Asigurarea CASCO; 

c) Asigurarea de viață; 

d) Asigurarea locuinței pentru bunurile din imobil. 

 

4. Prin intermediul cardului bancar se pot face doar operațiuni de retragere de numerar. Această 

afirmație este: 

a) Adevărată; 

b) Falsă. 

 

5. Prețul unei unități monetare din moneda unei țări, exprimat în unități monetare ale altei țări 

reprezintă; 

a) Cursul valutar; 

b) Rata dobânzii; 

c) Valoarea creditului; 

d) Dobânda. 
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6. Moneda în care încheiem un credit este importantă pentru că: 

a) În funcție de monedă se stabilește și termenul de acordare al împrumutului; 

b) Pot exista fluctuații de curs valutar, iar rata dobânzii poate astfel crește; 

c) Dobânda se calculează diferit pentru lei și valută; 

d) Pot exista costuri de analiză pentru dosarul de credit. 

 

7. Bancomatul reprezintă un dispozitiv electronic computerizat care efectuează operații bancare 

simple, fără intervenția funcționarului bancar. Această afirmație este: 

a) Adevărată; 

b) Falsă. 

 

8. Dacă un euro are valoarea de 4,87 lei, ce valoare au 89 de euro? 

a) 413,69 lei; 

b) 423,69 lei; 

c) 433,43 lei; 

d) 443,69 lei. 

 

9. Dacă un dolar are valoarea de 4,01 lei, câți dolari reprezintă suma de 180,45 lei? 

a) 50; 

b) 55; 

c) 60; 

d) 45. 

 

Răspunsuri 

 

1. a) 

2. b) 

3. a) 

4. b) 

5. a) 

6. b) 

7. a) 

8. c) 

9. d)
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Probă de evaluare inițală pentru elevii cu CES din clasa a IV-a  

Matematică  

Ion Florina Violeta 

Școala Gimnazială ”Pia Brătianu” 

Ion Amelia Viorica 

Grădinița 256 

 

1. Scrie cu cifre  următoarele numere:          

     a) nouă sute treizeci si doi: ....................  ;    d)  nouă sute cincizeci şi şapte: …….; 

     b) cinci sute nouăsprezece:.....................;      e)  XXV    ………………… ; 

     c) o sută şapte :....................................;         f) nouăzeci și unu : ………………...; 

 

2. Așază numerele în ordine descrescătoare: 25, 54, 2, 7, 95, 50, 45.  

____________________________________________________________________ 

 

3. Efectuează operaţiile şi completează tabelele:                                                                     

 

a 8 16 21 a 13 54 25 

b 2  9  9 b 11 53 19 

a + b    a - b    

 

a 4 9 3 a 45 24 70 

b 8 3 6 b 9 4 10 

a x b    a : b    

 

 

4. Află numărul necunoscut:  

 

8  –  ___ =  3              _____ + 11 = 21               _____  – 4 = 2               3 +  ___ = 13 

 

 

5. În curtea Ioanei sunt 6 rațe și de 3 ori mai multe găini. 

         Câte  găini sunt în curtea Anei ? 

                                   Rezolvare: 

 

                                                                                                     R:_________________________ 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3854 
 

Evaluarea INITALĂ                                                                  Domeniul de intervenţie: Matematică 

Numele şi prenumele beneficiarului : 

I1 – să scrie numerele naturale cifre; 

I2 – să ordoneze crescător numerele date; 

I3 - să efectueze corect calculele; 

I4 – să afle numărul necunoscut; 

I5 – să rezolve problema simplă de înmulțire; 

2.   Descriptori de performantă : 

Ite 

mul  

Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient  Insuficient 

I1   
Scrie  corect  5 -6 

numere 
Scrie  corect  3 -4 numere Scrie  corect  2 numere Niciun număr 

I2  
Ordonează  crescător 

numerele date 

Ordonează  crescător 

numerele date,  

un nr. poziționat greșit 

Ordonează  crescător 

numerele date, 

 2-3  nr. poziționate greșit 

Nu rezolvă exercițiul 

I3  
Efectuează corect 10-12  

calcule . 

Efectuează corect 6-9  

calcule. 

Efectuează corect 3-4  

calcule. 
……. 1-2  calcule 

I4 
Află cele 4 nr. 

necunoscute 
Află 3 nr. Află 1-2 nr. Niciun nr. 

I5 
Rezolvă corect problema 

simplă de înmulțire 

Scrie operația potrivită, 

dar greșește calculul 
- 

Rezolvare greșită sau 

problemă 

nerezolvată. 

 

3.  Evaluare finală 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect  toți itemii FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect  3-4  itemi; parţial corect restul itemilor BINE 

Rezolvă parţial corect toți itemii, 1- 2 itemi rezolvați  

incorect/nerezolvați 
SUFICIENT 

Rezolvă incorect/ parțial corect toți itemii, predomină calificativele de 

I 
INSUFICIENT 

 

 Calificativ obținut: ..................... 

 

Obiective realizate:   

 

 

Dificultăţi întâmpinate:  
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Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor       

periodice)............................... 

……………………………………………………………………………………………………..……………

………………………...................................………………………………………………………….................

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

 

Recomandări particulare  

……………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program 

…………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………........................................

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

..................................................................................... 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Clasa a II-a  

Comunicare in limba română- elev cu CES  

 

 
Prof. înv. Primar Viorica-Maria Smeureanu  

 Şcoala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu 

 

 

Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 

 O vulpe flămândă căuta de mâncare. A găsit o viţă de vie pe care atârnau struguri rumeni şi 

frumoşi. Vulpea s-a întins după ei. Ciorchinii erau prea sus. 

 (Esop, Vulpea şi strugurii) 

1. Răspunde la următoarele întrebări, pe baza textului dat: 

a) Cum era vulpea? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

b) Ce a găsit vulpea? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

c) Cum se numeşte textul? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Desparte în silabe cuvintele: vulpea, mâncare, flămândă.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. Înlocuieşte cuvintele subliniate în textul dat cu altele având înţeles opus: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Alcătuieşte o propoziţie în care să se afle şi cuvântul „struguri”. 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 
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5. Găseşte o  însuşire pentru cuvintele : 

vulpe ______________________________________________________________ 

struguri _____________________________________________________________ 

6. Alcătuieşte un text de 4 rânduri  în care să prezinţi ce ştii despre vulpe. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Disciplina: Comunicare in limba română 

- elev cu CES 

 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Descriptori de performanţă: 

ITEM CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1 Răspuns corect si 

complet: răspunde 

corect la toate cele 

trei întrebări, fără 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie. 

Răspuns parţial 

corect: răspunde 

corect la două 

întrebări, fără 

greseli 

de ortografie sau de 

punctuaţie/ 

răspunde corect la 

toate cele trei 

întrebări, cu 1-2 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie 

Răspuns parţial 

corect: răspunde 

corect la o singură 

întrebare, fără 

greseli 

de ortografie sau de 

punctuaţie/ 

răspunde 

corect la două 

întrebări, cu 2-3 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie. 

Răspuns incorect: 

răspunde la 

întrebări, 

fără a respecta 

textul/ nu răspunde 

la întrebări. 

2 - Răspuns corect si 

complet: desparte 

corect în silabe toate 

cele trei cuvinte date 

- Răspuns parţial 

corect: desparte 

corect în silabe 

două 

cuvinte 

- Răspuns parţial 

corect: desparte 

corect în silabe un 

singur cuvânt 

Răspuns incorect: 

nu desparte nici un 

cuvânt/ le greseste 

pe toate. 

3 Răspuns corect si 

complet: scrie câte 

un cuvânt 

opus ca 

înţeles pentru toate 

cele trei cuvinte 

subliniate. 

Răspuns parţial 

corect: scrie câte un 

cuvânt opus 

ca înţeles pentru 

două dintre 

cuvintele 

subliniate. 

Răspuns parţial 

corect: scrie un 

cuvânt opus 

ca înţeles pentru un 

singur cuvânt 

subliniat 

Răspuns incorect: 

nu scrie niciun 

cuvânt opus 

ca înţeles pentru 

cele subliniate/ le 

greseste pe toate. 

4. Răspuns corect si 

complet:alcatuieste o 

propozitie corecta 

utilizand cuvantul 

dat, fara alte greseli 

de ortografie sau de 

punctuatie. 

Raspuns partial 

corect: alcatuieste o 

propozitie corecta 

utilizand cuvantul 

dat, cu 1-2 greseli 

de ortografie sau de 

punctuatie. 

Raspuns partial 

correct: alcatuieste 

o propozitie corecta 

fara a utiliza 

cuvantul dat. 

Raspuns incorect: 

nu alcatuieste o 

propozitie. 

5 - Răspuns corect si 

complet: scrie corect 

cuvinte -insusiri 

- Răspuns parţial 

corect: scrie 2 

cuvinte  

Răspuns parţial 

corect: scrie cel 

putin un cuvânt 

potrivit 

Răspuns incorect: 

nu scrie nici un 

cuvânt 

 

6 Răspuns corect si 

complet: alcătuieste 

textul, folosind toate 

cele patru rânduri, 

corect si fără greseli 

de ortografie sau de 

Răspuns parţial 

corect: alcătuieste 

textul, folosind 

toate 

cele patru rânduri, 

cu 

Răspuns parţial 

corect: alcătuieste 

textul, folosind trei 

rânduri, cu 2-3 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie/ 

Răspuns incorect: 

alcătuieste textul, 

fără cu 3-4 greseli 

de 

ortografie sau de 

punctuaţie/ nu 
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punctuaţie 1-2 greseli de 

ortografie sau de 

punctuaţie/ 

alcătuieste textul, 

folosind trei 

rânduri, 

corect si fără greseli 

de ortografie sau de 

punctuaţie 

alcătuieste textul, 

folosind două 

rânduri, cu 1-2 

greseli de ortografie 

sau de punctuaţie 

alcătuieste nicio 

propoziţie. 

 

ITEMI CALIFICATIVUL 

FINAL 

Rezolvă integral si corect 5 itemi. FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 4 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. BINE 

Rezolvă integral si corect 2 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi SUFICIENT 

Rezolvă integral si correct 1 item;  incorect  4 itemi. INSUFICIENT 

 

OBIECTIVELE URMĂRITE LA COMUNICARE IN LIMBA ROMÂNĂ 

- să citească textul dat, pe baza căruia vor avea de rezolvat următoarele sarcini; 

- să răspundă la întrebări legate de text; 

- să despartă în silabe cuvintele date; 

- să dea exemple de cuvinte cu inţeles opus cuvintelor date; 

- să alcătuiască o propoziţie cu cuvântul dat; 

- să găsească o însuşire cuvintelor date; 

- să alcătuiască un text de 4 rânduri în care să prezinte ce ştie despre vulpe. 

 

Observaţii şi concluzii: 

Măsuri de ameliorare: 
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CINEMATICĂ  

 
Prof. Emilia Dana Seleţchi, PhD 

Colegiul Tehnic ,,CAROL I” Bucureşti 

 

 

 

1.  O barcă cu motor parcurge distanţa d 

dintre două porturi în timpul 
1

t , dacă se 

deplasează împotriva sensului de curgere 

al râului. În cât timp 
2

t va parcurge barca 

aceeaşi distanţã înapoi, dacã viteza de 

curgere a râului este 
r

v ? 

 

 

 

(1)    ( )
1rb

tvvd −=  

(2)    ( )
2rb

tvvd +=  

(1)     1r1b
tvtvd −=           

1

1r

b
t

tvd
v

+
=  

(2)    2r2b
tvtvd +=  

( )
2r

1

21r tv
t

ttvd
d +

+
=       

21r21r21
ttvttvtdtd ++=  

21r21
ttv2tdtd +=  

( )
11r2

tdtv2dt =+                

 

1r

1

2
tv2d

td
t

+


=  

 

 

2. Un mobil porneşte dintr-un punct A cu 

viteza iniţială 
h

km
72v

A
= . Ştiind că 

acceleraţia este 
2s

m
-1a = , să se afle:  

(a) Durata mişcării până la oprire; 

(b) Spaţiul străbătut de mobil până la 

oprire. 

 

 

(a)  
s

m
20

s

m

3600

72000

h

km
72v

A
===  

Aplic legea vitezei:     tavv
0

+=      

  

tavv
AB

+=  

0tav
A

=+          
a

v
t A−=  

 
( )

s20
1-

20
t =−=  

(b)  Aplic ecuaţia lui Galilei:   

xa2vv 2

0

2 +=  

xa2vv 2

A

2

B
+=  

0xa2v2

A
=+  
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a2

v
x

2

A


−=  

( )
( )

m100
4

400

2-2

20
d

2

==


−=  

 

Verificare      Aplic legea de mişcare:   

 

2

ta
tvxx

2

00


++=       unde:  0x

0
= ;      

m200x =  

Verificăm dacă:      x
2

ta
tv

2

A
=


+  

( ) ( )
200

2

400
400

2

201
2020

2

=−=
−

+  

 

3. Dintr-un punct A situat în vârful unui 

plan înclinat de lungime x = 100 m, o 

săniuţă coboară liber cu acceleraţia este 

21
s

m
2a = , după care îşi continuă mişcarea 

pe o suprafaţă orizontală cu acceleraţia 

22
s

m
2a −= . Ştiind că viteza iniţială pe 

suprafaţa orizontală este egală cu viteza 

finală la baza planului înclinat, să se afle:  

(a) Viteza cu care ajunge săniuţa la baza 

planului înclinat; 

(b) Timpul de coborâre pe până la baza 

planului înclinat 
1

t  ; 

(c) Distanţa d străbătută pe suprafaţa 

orizontală până la oprire şi durata mişcării 

2
t  pe această distanţă. 

 

 

 

a)  Aplic ecuaţia lui Galilei:    

xa2vv 2

0

2 +=  

xa2vv
1

2

A

2

B
+=  

xa2v
1

2

B
=        xa2v

1B
=  

s

m
2040010022v

B
===  

 

(b)  Metoda 1 

Aplic legea vitezei:     tavv
0

+=      

  

11AB
tavv +=  

11B
tav =          

1

B

1
a

v
t =  

 s10
2

20
t

1
==  

 

Metoda 2 

Aplic legea de mişcare:  

2

ta
tvxx

2

00


++=       unde:  0x

0
= ;      

0v
0
= ;    m100x =  
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(c) Aplic ecuaţia lui Galilei:   

xa2vv 2

0

2 +=  

da2vv
2

2

B

2

C
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0da2v
2

2

B
=+  

2

2

B
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v
d


−=  
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400
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2
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Aplic legea vitezei:     tavv
0

+=      

  

22BC
tavv +=  

0tav
22B
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2

B

2
a

v
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( )

s10
2-

20
t

2
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Verificare    

Aplic legea de mişcare:  
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4. Aflaţi viteza cu care este aruncat 

vertical in sus un corp, viteza cu care 

revine la sol şi durata totală a mişcării 

dacă înălţimea maximă la care urcă este H 

Scriu ecuaţia lui Galilei:   
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= 20 m. Se neglijează frecările cu aerul iar 

acceleraţia gravitaţională se consideră 
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Scriu legea de mişcare:  
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Verificare 

Aplic ecuaţia lui Galilei:  
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TEST DE EVALUARE ADAPTAT COPIILOR CU CES 

Profesor consilier, Streian Diana  

CJRAE Timiș 

 

Test de evaluare finală – clasa a III-a pentru elev cu tulburare din spectru autist, cu 

deficienta mentala medie, integrat in scoala de masa, curriculum adaptat,  invatamant 

alternativ – Waldorf, merge insotit de shadow. 

1. Obiective operaţionale: 

- să răspundă corect, în propoziţie, la întrebări; 

- să asocieze corect cuvintele cu același sens; 

- să asocieze corect cuvintele cu sens opus; 

- să despartă corect cuvintele date; 

- să transforme singularul în plural; 

- să alcătuiască şi să scrie propoziţii folosind cuvintele propuse în exercitiu și  utilizând convenţii ale 

limbajului scris; 

- să ordoneze corect cuvintele pentru a forma o propoziție cu sens; 

2. Test de evaluare – conținut 

Se dă textul:  

Nu vă jucaţi cu chibriturile! 

 Astăzi, Lenuţa se joacă în casă cu păpuşa. Îi face de mâncare. Aşază cratiţa pe aragaz ca 

mămica. Taie câteva frunze şi le pune în cratiţă. Face mâncare de fasole! Umple cratiţa cu apă. 

Se duce la bucătărie şi ia pe furiş cutia cu chibrituri. Deschide cutia şi scoate un băţ de chibrit. 

Cum face mămica? Aprinde chibritul. Flacăra îi ajunge la degete. Scapă chibritul din mână şi acesta 

cade pe rochiţa păpuşii. Rochiţa ia foc şi fetiţa strigă speriată: 

- Ajutor, mămico! Arde păpuşica mea! 

Mama vine repede în cameră. 

 - Ce-ai făcut, Lenuţo?  

 După ce stinge focul, femeia spune cu glas tremurat: 

- Să nu te mai joci cu focul! Dacă nu eram acasă puteai să iei foc şi tu, şi întreaga casă. 

1. Răspunde la întrebările de mai jos: 

a) Care sunt personajele din acest text?  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

b) Ce mâncare găteşte fetiţa? 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

c) De ce scapă chibritul din mână? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

d) Unde cade chibritul? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

e) Cine stinge focul? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles:                             

casă                     merge  

mâncare                     le aşază  

le pune                     locuinţă  

se duce                     ameninţare  

pericol                     hrană  

3. Leagă cuvintele cu sens opus: 

aprinde                                                             încet 

deschide                                                           corect 

repede                                                              stinge  

nu                                                                     închide  

greşit                                                                da 

4. Desparte în silabe cuvintele de mai jos: 

păpuşă -………………….....................                            cratiţă ………………........................  

aragaz -……………….........................                             rochiţă - ……………......................... 

bucătărie -……………………….........                             chibrituri-………………………….. 

5. Eu spun una, tu spui multe! 

păpuşă  -………………….............                                   mână -……………............................. 

bucătărie -………………..............                                   rochiţă -…………............................... 

6. Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte:  

cratiță - ......................................................................................................................................... 

chibrit - ......................................................................................................................................... 
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păpușă -......................................................................................................................................... 

7. Ordonează cuvintele şi scrie propoziţia: 

rochiţa, cade, Chibritul, pe, aprins, păpuşii. 

…………………………………………………………………………………………………...……

…………..………………………………………………………………………………… 

3. Barem de evaluare / de notare 

Descriptori de performanţă 

ITEM CALIFICATIVE 

      FOARTE BINE          BINE     SUFICIENT      INSUFICIENT 

Nr.1 Răspunde corect  la 4 -5 

întrebări.  

Răspunde corect  la 3  

întrebări.  

Răspunde corect la  1-

2  întrebări. 

Nu răspunde corect 

la nicio întrebare. 

Nr 2 Asociaza 4-5 cuvinte cu 

același înțeles. 

Asociaza 3 cuvinte cu 

același înțeles. 

Asociaza 2 cuvinte cu 

același înțeles. 

Asociaza doar un  

cuvânt cu  

același înțeles  sau nu  

asociază  

niciun cuvânt  

Nr 3 Asociaza 4-5 cuvinte cu 

înțeles opus. 

Asociază 3 cuvinte cu 

înțeles opus. 

 

Asociază 2 cuvinte cu 

înțeles opus. 

Asociază doar un cuvânt cu  

cu sens opus  sau nu  

asociază niciun cuvânt. 

Nr 4 Desparte corect toate 

cuvintele date. 

Desparte corect 4 

cuvinte 

Desparte corect 2 

cuvinte 

 

Desparte corect un  

cuvânt sau niciunul 

Nr 5 Identifică pluralul  

tuturor cuvintelor. 

Identifică pluralul  

a  3 cuvinte 

Identifica pluralul a  

2 cuvinte 

Nu identifică pluralul 

niciunui cuvânt 

Nr 6 Alcatuiește și scrie 

corect cele trei 

propoziții cu cuvintele 

cerute. 

Alcatuiește și scrie 

corect doua propoziții 

cu cuvintele cerute 

 

Alcătuiește și scrie 

corect o propoziție cu 

cuvintele cerute 

 

Nici o propozitie un 

este corectă. 

Nr 7 Ordonează corect toate 

cuvintele pentru a 

forma o propoziție. 

Ordonează corect 4 

cuvinte.  

 

Ordoneaza corect 3 

cuvinte . 

 

Nu reuseste sa  

ordoneze corect  

cuvintele. 
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FIȘĂ DE LUCRU - COPII CU CES  

SUBSTANTIVUL 

Georgescu Marilena-Camelia 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Arad 

 

1. Subliniază cu o linie substantivele comune și cu două linii substantivele proprii din 

următorul şir de cuvinte:                                                                                                                    

             casă, floare, Arad, frumuseţe, învăţătură, Franța, frig, speranță, Maria, tristețe  

2. Scrie câte cinci substantive care denumesc:                                                                                                 

fiinţe: ………………………………………………………………………………... 

lucruri: ………………………………………………………………………………. 

fenomene ale naturii: ………………………………………………………………... 

 

3. Schimbă numărul următoarelor substantive:                                                                

copil-………………....                         copac-………………………. 

caiete-…………………                        om-………………………..... 

făină-………………....                         ochi-……………………....... 

găină-…………………..                      ghiozdan-………………….. 

liceu-…………………                         cartof-………………………. 

 

4. Scrie pluralul substantivelor :                                                                                             

           copil                         ………………                                    

           nor                           ……………….                                    

           soare                        ………………                                       

           poezie                       ………………                                    

           cremă                      ……………….                            

 

5. Subliniază substantivele din textul următor şi completează tabelul:                                      

       “Toamna mândră ţesătoare, 

         Pune furca-n brâul ei 

         Ca să toarcă şi să ţese 
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         Pânza lată-n iţe dese 

         De-nvelit umerii săi.” 

                         (V. Alecsandri- “Toamna ţesătoare”) 

 

substantivul felul numărul genul 

    

    

    

    

    

    

    

 6. Identifică substantivele defective de singular și de plural: mazăre, zori, ochelari, Carpați, aur, 

miere, fotbal, icre, cacao, aplauze. 
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Test de evaluare la limba franceză adaptat copiilor cu CES 

          Prof. Mădălina Bucur 

Școala Gimnazială Arcani, județul Gorj 

Test d’évaluation 

 

1. Lis attentivement le texte (citește cu atenție textul):          

                                                                       

La semaine de Jean 

Lundi, Jean est allé au cours de natation. Aujourd’hui, mercredi, Jean va dans le parc avec ses amis. 

Mardi soir, il a participé à un concours. Jeudi  matin il doit aller à l’école . Vendredi, après les cours, 

sa maman l’emmenera chez le médecin parce qu’il a mal aux dents. 

 

 

2. Ecris chacun des morceaux du texte dans la bonne case (scrie fiecare bucată de text în 

locul potrivit):                                                                                               

 

Il a participé à un 

concours. 

 

Jean est allé au 

cours de natation 

 

 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Jean va dans le 

parc. 

Sa maman 

l’emmenera chez 

le médecin  
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3.Écris le titre du texte (scrie titlul textului):                                                                                  

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

 

4.Continue les phrases (continuă propozițiile):                                                                              

 

Lundi, Jean est................................................................................................................................... 

Mardi soir, il ...................................................................................................................................... 

Sa maman l’emmenera chez............................................................................................................. 

 

                 II. Complète par l’adverbe d’après le modèle (completează cu un adverb după model) :                                                                                                                       

                             Modèle : Elle écrit  (lent)- lentement      

                                   

              Il marche (lent).........................................................                                                        

              Claude me parle (triste)........................................                                                 

              L’oiseau s’envole (brusque)..................................                                     

              Le professeur parle (calme).........................................                           
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Educație pentru sănătate  - fișe de lucru adaptate elevilor cu CES 

 

Prof. Cernăianu Camelia, Școala 

Gimnazială Arcani, jud.Gorj 

IGIENA LOCUINŢEI 

 

1. Bifeazǎ cu X cǎsuţele din dreptul obiectelor care ne ajutǎ sǎ avem o casǎ curatǎ. 

 

                              

 

 

 

2. Care din imagini se referǎ la igiena locuinţei? 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. Care dintre copiii întreţin curǎţenia în clasa? 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

http://www.abcdespetits.biz/coloriages/images/baril.jpg
http://www.abcdespetits.biz/coloriages/images/mat-09.jpg
http://www.fermeauxcoloriages.net/acolopetits2/colojeunes66.htm
http://www.mescoloriages.com/coloriage/coloriages,fantastiques,contes-et-legendes,1,conte15.gif,1.htm
http://www.mescoloriages.com/coloriage/coloriages,chiffres-et-formes,ecole,ecole_008.jpg,1.htm
http://www.mescoloriages.com/coloriage/coloriages,chiffres-et-formes,ecole,ecole_005.jpg,1.htm
http://www.abcdespetits.biz/coloriages/images/mat-05.jpg
http://www.fermeauxcoloriages.net/acolopetits/colojeunes49.htm
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IGIENA CORPULUI 

 

1. Priviţi imaginea şi spuneţi ce face bǎiatul dimineaţa când se trezeşte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

2. Care sunt obiectele pe care orice elev le foloseşte pentru a fi curat? 

 

           

 

 

 

3. Ỉncercuiţi imaginea care reprezintǎ rǎspunsul la ghicitoare : 

 

“Fâs. fâs.  

Fâs. fâs,  

Înainte de plecare.  

Viu şi eu în graba mare.  

Perii haine, frec de zor,  

Dau şi eu un ajutor. » 
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Test pentru finalul semestrului al II-lea, clasa a V-a 

Cerințe educaționale speciale 

Amărculesei Diana – Mihaela 

Școala Gimnazială Nr 10 Suceava 

 

Subiectul I: Pe foaia de examen scrieți doar rezultatul (𝟖 ∙ 𝟓𝒑 = 𝟒𝟎𝒑) 

1) Dintre numerele 2,32 și 2,325 mai mare este numarul... 

2) Suma numerelor  12,42 si 13,47 este egală cu ... 

3) Diferența dintre 42,78 si 13,21 este egală cu ... 

4) Rezultatul calculului 21,3 ∙4 este egal cu ... 

5) Instrumentul de măsură pentru măsurarea unghiurilor se numește... 

6) Transformând  2 km în m obținem ... m.  

7) Desenați o dreaptă 𝑑. 

8) Desenați un segment 𝐴𝐵 cu lungimea de 4 cm. 

Subiectul al II-lea: Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete ( 𝟓𝟎𝒑) 

(10p) 1. Aflați rezultatul calculului: [(20,4:6 – 3)2 +5,035]∙1,2=. 

(20p) 2. Un biciclist parcurge o distanţă în 3 zile. În prima zi parcurge 76,2 km , a doua zi de 6 ori 

mai puţin, iar a treia zi cu 5,6 km mai mult decât în a doua zi. 

a) Ce distanţă a parcurs în a doua zi?  

b) Care este distanţa parcursă în cele 3 zile? 

(20p) 3. Se consideră punctele A, B, C și D coliniare în această ordine. Știind că AB = 3 cm, AC = 5 

cm și BD = 6 cm, determinați lungimile segmentelor BC, CD și AD. 

 

 

Se acordă 10 p din oficiu. Timp efectiv de lucru: 45 de minute. 
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Program de exerciţii pentru evaluarea structurilor peceptiv-motrice de culoare 

 

                                                                        Profesor logoped Rencu Denisa 

C.Ș.E.I . Maria Montessori  Constanța 

 

 Educarea psihomotricității deține un rol important în terapia educațională a copiilor cu cerințe 

educative speciale, dacă ținem cont de faptul că dizabilitatea intelectuala este asociată , în general , cu 

dizabilitatea motrica. O evaluare corectă și o recuperare eficientă a planului psihomotric va avea ca 

rezultat optimizarea însușirii limbajului scris-citit.  

Pentru a elimina orice fel de trăiri afective negative produse de situaţia de examinare sau de 

evaluare, probele pentru evaluarea nivelului de organizare a structurilor perceptive-motrice de culoare 

au fost concepute sub formă  de fişe/joc cu conţinut grafic atractiv. 

Fișa 1    Găseşte-i perechea! 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Discriminarea stimulilor cromatici 

dintr-un context perceptual 

complex. 

Uneşte obiectele de aceeaşi culoare! 
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Fişa 2 

  

 Uneşte fiecare obiect cu culoarea potrivită , apoi colorează:           

 

 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Identificarea şi denumirea culorilor 

primare şi secundare. 

Potriveşte imaginea la culoarea corectă! 
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Fişa 3 

 

Obiectivul activităţii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Discriminarea stimulilor cromatici dintr-

un context perceptual complex. 

Incercuieşte fructele de culoare  galbenă. 

Incercuiește floarea rosie și obiectul albastru! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=3&Nextpage=1&Subcategories_ID=419&S=oranges
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=145&S=cars
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=2&Nextpage=1&Subcategories_ID=215&S=eggplants
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=216&S=pickles
http://www.clker.com/clipart-3143.html
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Obiectivul activității de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

• Identificarea şi denumirea culorilor 

primare şi secundare. 

Pe fiecare rând există un intrus, găseşte-l şi 

încercuieşte-l! 
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Fișa 4 
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FIȘĂ DE  LUCRU 

                                                     Pintrijel Corina- Adriana 

                                                          Grădinița. P.N. Craiva, Arad 

1. Coloreză corespunzător  rochița Cenușăresei. 

 

 
 

2. Răspunde la ghicitoare , trasând o linie la imaginea potrivită. 

 

Când miros de peşte mi-a venit 

Eu moartă-n drum m-am prefăcut. 

Ghiciţi, cine sunt? 
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Test de evaluare 

la istorie 

Clasa a VIII-a 

Costan Mirela-Adriana 

Școala Gimnazială Zam 

 

 
I. Stabiliţi legăturile dintre coloane şi treceţi răspunsul corect în spaţiul punctat de mai jos: 

 

1. Retragerea aureliană      a. Sec. IV 

2. Formarea poporului român     b. 271 – 275 

3. Dacia devine provincie romană    c. Sec. VII-VIII 

4. Pătrunderea creştinismului la daco-romani   d. 106 

5. Diploma ioaniţilor       e. 89 

6. Pacea avantajoasă încheiată între Decebal şi Domiţian f. 1247 

 

1 =  .............   4 =  ............ 

2 =  .............   5 =  ............ 

3 =  .............   6 =  ............ 

 

II. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebările de mai jos: 

 

 „Adunându-şi românii săi din această regiune[Maramureş], a trecut pe ascuns în Ţara 

Moldovei supusă coroanei regelui Ungariei...şi, deşi a fost atacat deseori de armatele aceluiaşi  

rege totuşi crescând marele număr al românilor locuitori în acea ţară, ea s-a mărit facându-se o 

domnie.”    (Cronica lui Ioan de Târnave)  

 

1. Menţionaţi numele voievodului maramureşean la care se referă textul. 

2. Precizaţi pe baza textului situaţia politică a Ţării Moldovei în momentul sosirii acestui 

voievod. 

3. Prezentaţi o asemănare şi o deosebire dintre cele două descălecate în Ţara Moldovei. 

4. Prezentaţi rolul lui Basarab în întemeierea statului independent Ţara Românească. 

 

III. Realizaţi propoziţii care să prezinte un adevăr istoric cu cuvintele de mai jos: 

  

etnogeneză , donariu , scaune , Diploma lui Anonymus , descălecat , Dobrotici 

 

 

 

BAREM: 

I. 0,50 p X 6 = 3p 

II. 1. - 0,50p;     2. - 0,50p;     3. - 1p;     4. - 1p  = 3p 

III. 0,50p X 6 = 3p 

NOTA = nr.pct.obţinute + 1p. oficiu  
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Comunicare în Limba română 

Test  de  evaluare diferențiat– Literele a, m, t, i 

 

Prof.înv.primar Sumedrea Eliz 

Școala Gimnazială Nr.12 ”B.P.Hasdeu”, Constanța 
 

1. Dictare:   
 

     

 
2. Citește și potrivește! 

 

 

                                                                  
 
 
 

                 Maia           mamaia             mama            Titi           tata 

 
 

3. Notează în casetă  câte silabe au cuvintele: 
 

   Ama            mami         mai      

 Mimi                         Matia                   Ami              

         Mia                                     mim                                    mamaia     
 

 

4*Identifică locul sunetului „ a ”: 
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*Identifică locul sunetului „m”: 

                                           
           

 

  

5.Realizează  corespondența după modelul dat : 

         

6.Transcrie cuvintele nume de persoane. 

mama,   mai,   Mia,  tata,  Imi,  Ama,  mamaia,  Titi 
 

 
 

 

7.Ordonează silabele în cuvinte:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum  te  simti după  test?   
 

 AUTOEVALUARE 

mi  ,  A  ma, ia, ma 

mi,  Ti  
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Comunicare în Limba română 

Test  de  evaluare – Literele a, m, t, i 
 

1. Competente specifice 

 

 1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate 

             3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână 

             3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă  întâmplări,  fenomene,  ev. familiare 

             4.1. Scrierea literelor de mână 

 

2. Descriptori de performantă     

   

Com-

pe- 

tenta  

Itemul  

Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient  

4.1 Scrie după dictare litere, silabe, cuvinte 10-12 situatii 7-9 situatii 4-6 situatii 

3.2 
Asociază cuvinte scrise cu litere de tipar cu 

imaginile potrivite 
6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte 

1.3 Stabileste numărul de silabe al cuvintelor 8-9 situatii 5-7 situatii 4 situatie 

1.3 Completează silaba 7-8 situatii 5-6 situatii 3-4 situatii 

4.1 Realizează corespondenta  8 situatii 6 situatii 4 situatii 

4.1 Transcrie selectiv cuvinte nume de persoane  3-4 situatii 2 situatii 1 situatie 

4.1 Desparte în silabe cuvinte date 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

4.1 Ordonează, în cuvinte, silabe date 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

Evaluare finală 

ITEMI 
CALIFICATIVUL  

FINAL 

Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi. FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi; incorect /parţial corect 

restul itemilor 
BINE 
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Rezolvă integral si corect 2 – 4  itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
SUFICIENT 

REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE: 

Nr. 

crt 
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal 

1.             

 

CENTRALIZARE  PE  CALIFICATIVE 

Nr. elevi 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

Cfinal 
Calificativ 

FB           

B           

S           

I           

 

      Observatii: FB –  % 

  B –  % 

  S – % 

  I –  % 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3887 
 

Teste de evaluare pentru  matematica adaptate copiilor cu CES 

 

Test de evaluare  nr.1-cls a VI-a  

     

                                                                                                 Prof.Neagu Mihaela 

                                                                             Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”Bacau 

 

1. Unește figurile geometrice cu obiectul care le seamănă și cu denumirea corespunzătoare 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2. Câte forme plane sunt? Numără și completează: 

 

         a) b) c) 

 

 
 

 

a) Sunt.......dreptunghiuri; b) Sunt.......pătrate; c) Sunt.......triunghiuri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Triunghi Dreptunghi Cerc Pătrat
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Test de evaluare nr. 2-cls a VI-a 

1. Numără și completează: 

 

2. Continuă șirurile: 
 

 

 

3. Observă și colorează după cerință:  

 

    
a) cu roșu dreptunghiurile 

b) cu roz cercurile 

c) cu portocaliu triunghiurile 

d) cu albastru pătratele 

 

v
=

=

=

=
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Test de evaluare nr.3-cls.a VIII-a 

1. Rezolvă cerința: 

       a). Uneşte de la 10 la 20 la 30 la 40 la 10.         b).  Uneşte de la 2 la 4 la 6 la 2. 

        Ce figură geometrică ai obţinut ?                                    Ce figură geometrică ai obţinut ? 

 

                                                c). Uneşte de la 2 la 3 la 7 la 8 la 2. 

 Ce figură geometrică ai obţinut? 

 

 

2. Află suma numerelor din figurile geometrice de acelaşi fel: 

 

 

 

 
 

 

3. Află diferența numerelor din figurile geometrice de acelaşi fel: 

 

 

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

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

1771
23

39

11
16

42 51

5535
14

82

15
6

37 43
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4. Într- o  trusă sunt 101 pătrate şi   cu 27 mai multe triunghiuri.  

a) Câte triunghiuri sunt în trusă?  

b) Câte figuri   geometrice sunt în total ? 

 

  

 

                          ……………………………………………… 

                            ……………………………………………… 

           

                                  Răspuns:………………………………. 
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Test de evaluare nr.4 –cls.a VI-a                                                                                                  

 

1. DESCRIE 

 

Descie dintre următoarele obiecte un obiect care poate fi masurat cu pasul şi apoi colorează-

l. 

 

 
 

…..............................................................................................................................................................

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

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

 

   

2. COMPARĂ 

 

 Compară lungimea unei pensule cu lungimea unei mături apoi desenează obiectul mai mare 

cu albastru si colorează-l pe cel mai mic cu roşu.  

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

 

 

3. ANALIZEAZĂ 

 

Analizează datele problemei şi întocmeşte planul de rezolvare al acesteia: 

Ionel are de mers 22 de pași de acasă până la magazin și cu 14 pași mai mult până la  

școală. Câți pași  are de mers Radu de acasă până la școală? 

Plan de rezolvare 

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

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

.............................................................................................................................. 
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4. ASOCIAZĂ 

 Rezolva exerciţiile următoare. Asociază apoi pentru fiecare obiect din imagini rezultatul care 

estimează lățimea potrivită pentru el. Colorează obiectul cel mai scurt cu roșu și pe cel mai înalt cu 

albastru. 

 

       43pași-38pași=        54pași-51pași=             32 pași+25pași=        2 pași+11pași= 

 

 

5. APLICĂ 

Compune o problemă care se rezolvă prin următoarea  operaţie de adunare 

145 pași+56 pași = 

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

 

6. ARGUMENTEAZĂ 

Descoperă afirmaţiiile false, argumentează de ce nu sunt corecte şi scrie cum este corect. 

Am măsurat cu paharul lungimea clasei. 

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

Am cântărit merele cu pasul. 

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

Am folosit palma pentru a măsura banca. 

..................................................................... 
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Test de evaluare nr.5-cls.a VI-a 

 

1. Coloreaza cu albastru ce este mai lung și cu verde ce este mai scurt: 

 

               

        

           

        

            
        

           

 

 

2. Colorează cu albastru pătrățica aflată în dreptul obiectului în care se pune mai multă apă: 

 

 
 

3 . Masoara cu palma latimea si inaltimea bancii tale si scrie dimensiunile pe imaginea de mai jos: 

 

  
 

 

Latime =              palme 

 

Inaltime =            palme        
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(5 puncte) (5 puncte) 

(5 puncte) 

(10 puncte) 

 

(15 puncte) 

(10 puncte) 

(10 puncte) (10 puncte) 

 

Test de evaluare adaptat copiilor cu CES 

Tănasă Alexandru 

Școala Gimnazială Urechești 

 

Clasa a V-a. Evaluare sumativă – Fracții ordinare 

Hai să adunăm 100 de puncte! Pentru asta răspunde corect la următoarele 

cerințe. 

Pentru 30 de 

puncte din oficiu scrie numele și prenumele 

aici: 

1. Ce fracție reprezintă fiecare desen? Scrie fracția sub desen. 

 

 

 

 

 

2. Colorează și tu următoarea figură ca să obții fracția   
3

9
 :  

 

 

 

 

3. Completează următorul 

tabel: 

 

 

4. Încercuiește fracțiile subunitare din lista de mai jos: 

 

12

3
   ;    

7

9
   ;    

2

5
    ;     

1

75
   ;    

34

10
   ;    

28

26
   ;    

5

5
   ;    

3

8
   ;    

8

3
   ;    

20

30
   . 

 

5. Hai să facem și niște calcule pentru o notă cât mai mare! 

 

 

1

4
+

2

4
=           

5

7
−

3

7
= 

3

10
+

12

10
=           

10

8
−

5

8
= 

 

 

Felicitări! Ai terminat testul! Ne vedem la următorul! 

Fracția  3

4
 

8

5
 

2

10
 

Numărătorul este:    

Numitorul este:    
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TEST DE EVALUARE, ADAPTAT PENTRU ELEVUL CU C.E.S: XY 

 CHIMIE, clasa a VII a  - SOLUȚII 

Elena Cîrdei 

Școala Gimnazială Nr.1 Cristești, Jud. Botoșani 

    

Diagnosticul elevului cu c.e.s.: deficiențe/afectări, tulburări de învățare  

 SUBIECTE:                              

 I. Încercuiți răspunsul corect:                                                                                       (25 puncte ) 

1.   Dizolvarea zahărului în apa reprezintă : 

           a ) fenomen chimic      b ) fenomen fizic        c ) proprietate fizică    

2.    Este o soluție solidă : 

           a ) saramura       b ) aerul    c) oțelul    

3.   Obținem o limonadă mai dulce prin : 

           a ) adăugare de zahăr;  b ) adăugare de apă;  c ) adăugare de zeamă de lămâie  

      4.      Răspândirea particulelor unei substanţe printre particulele altei substanţe se numește:  

            a) dizolvare;    b) difuziune;   c) solubilitate.  

      5. Formula concentrației procentuale de masă este:  

            a) c%=( md/ms)100; b) c%= (ms/md)100; c) c% = ( md/100) ms 

II. Se dau următoarele afirmații. Notează cu A afirmațiile adevărate și cu F afirmațiile false:  

(24 puncte ) 

a) Soda de rufe, cristale se dizolvă mai repede în apă dacă este agitată. 

b) Zahărul se dizolvă mai repede în ceaiul rece. 

c) Zahărul cubic se dizolvă mai greu decât zahărul pudră. 

  III. Realizați corespondența  dintre  dizolvatul din coloana A și dizolvantul potrivit din  din coloana B:                                                                                                                      

(21 puncte ) 

 

                          A                                                                                     B 

1. ulei de măsline                                                                       a) apa 

2. oja                                                                                          b) benzină 

3. sare                                                                                         c) diluant 

IV. Aveți la îndemână următoarele materiale: un pahar Berzelius, o baghetă de sticlă, un storcător de 

citrice, o lămâie, o spatulă, zahăr tos și apă. Arătați: 

 a) cum procedați pentru a obține o limonadă; 

 b) care este rolul baghetei de sticlă.                                                                               (20 puncte) 

Se acordă : 10 puncte din oficiu 

Timp de lucru:45 de minute 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                  IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         
 

3896 
 

BAREMUL DE CORECTARE- TEST DE EVALUARE, 

ADAPTAT PENTRU ELEVUL CU C.E.S: XY 

CHIMIE, clasa a VII a  - SOLUȚII 

 

SUBIECTUL I: 20 de puncte 

Itemul Varianta corectă Punctaj 

1 b 5 

2 c 5 

3 a 5 

4 a 5 

5 a 5 

SUBIECTUL II: 24 puncte 

Itemul Varianta corectă Punctaj 

a A 8 

b F 8 

c A 8 

SUBIECTUL III: 21  puncte 

1-b; 2- c; 3- a 

SUBIECTUL IV: 

a) Mod de lucru correct: 

• stoarcerea sucului de lămâe cu ajutorul storcătorului de citrice; 

• adăugarea sucului în paharul Berzelius; 

•  adăugarea de apă peste sucul de lămâie; 

• adăugarea zahărului cu ajutorul spatulei; 

• agitarea amestecului cu ajutorul baghetei de sticlă. 

b) Bagheta de sticlă o folosim pentru agitarea amestecului,  pentru a grăbi dizolvarea mai rapidă a 

zahărului. 
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Fișă de lucru la disciplina istorie pentru educația incluzivă 

     

Fortună Octavia Gabriela 

Colegiul Alexandru cel Bun-Gura Humorului 

 

  

Poate fi utilizată în liceu la clasa a 10-a. 

 

Studiați cu atenție următoarele surse de informație: 

Sursa A: 

 
Sursa B: 

1 decembrie 1918 proclamarea unirii Transilvaniei cu România 

27 martie 1918 proclamarea unirii Basarabiei cu România 

28 noiembrie 1918 proclamarea unirii Bucovinei cu România 

Octombrie 1917 este proclamată autonomia Basarabiei 

24 ianuarie 1918 este proclamată independența Basarabiei 

12 octombrie 1918 era înființat în Transilvania Consiliul Național Român Central . 

 

Sursa C 

Marea Unire reprezintă procesul istoric complex prin care s-a format statul România Mare. La baza 

acestui proces  complex s-au aflat hotărârile de unire ale provinciilor românești, carese aflaseră sub 

ocupație străină: Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat și  Maramureș. Fiecare din aceste provincii 

fuseseră incluse  până la Primul  Război Mondial în cadrul celor două imperii multinaționale Rusia și 

Austro-Ungaria. 
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1 .Studiază sursa A și numește trei provincii, care făceau parte din Statul Român în 1918.  6 

 

 

 

2. Studiază sursa B și numește trei provincii care s-au unit cu România în 1918.                 6 p 

 

 

 

 

3. Pe baza sursei B plasează pe axa cronologică datele celor trei momente importante în unirea    

Basarabiei cu Statul Român.                                                                                   9 p 

 

 

 

 

4. Studiază sursa C și transcrie definiția Marii Uniri.                                                          16 p 

 

 

 

 

5. Studiază sursa C și transcrie numele celor două imperii multinaționale.                         4 p 

 

 

 

 

6. Pe baza surselor  B și C  notează cu adevărat sau fals lângă următoarele afirmații:          

a) Maramureș nu s-a aflat sub ocupație străină până în 1918.                                               3 p 

 

                                                 

b) În Transilvania a fost înființat Comitetul Național Român Central în 1918.                     3 p 

 

 

c) Proclamarea unirii Bucovinei cu România a avut loc pe 28 noiembrie 1918.                    3 p 
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Barem de corectare 

Nr. 

cerință  

Răspuns corect /posibil Modul de 

acordare a 

punctelor 

Punctaj maxim Barem total 

1 Studiază sursa A și numește 

trei provincii, care făceau 

parte din Statul Român în 

1918: oricare trei provincii 

dintre  Basarabia, 

Bucovina, Moldova, 

Dobrogea, Muntenia, 

Oltenia, Banat, 

Transilvania, Crișana sau  

Maramureș 

0-puncte pentru 

scrierea 

incorectă, sau 

lipsa 

răspunsului. 

Fiecare 

provincie 

transcrisă 

corect, în orice 

ordine 

valorează 2 

puncte,  

2x3 = 6p 

6 p pentru 

scrierea corectă 

a celor trei 

provincii, în 

orice ordine. 

6 

2 Studiază sursa B și numește 

trei provincii care s-au unit 

cu România în 1918: 

Basarabia, Bucovina și 

Transilvania în orice 

ordine.                  

0- puncte 

pentru scrierea 

incorectă, sau 

lipsa 

răspunsului. 

 2 p pentru o 

singură 

provincie 

4 p pentru două 

provincii 

2x3p =6 pentru 

trei provincii 

scrise corect în 

orice ordine 

6 p pentru 

scrierea corectă 

a celor trei 

provincii, în 

orice ordine 

6 

3 Pe baza sursei B plasează 

pe axa cronologică datele 

celor trei momente 

importante în unirea    

Basarabiei cu Statul 

0 puncte pentru 

lipsa 

răspunsului sau 

ordinea 

incorectă. 

9 puncte pentru 

răspunsul 

corect. 

9 
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Român: octombrie 1917, 24 

ianuarie 1918 și 27 martie 

1918                                                                                                 

3x3 =9 puncte 

pentru 

răspunsul 

corect. 

4 Studiază sursa C și transcrie 

definiția Marii Uniri.                                                          

16p : Marea Unire 

reprezintă procesul istoric 

complex prin care s-a 

format statul România 

Mare. 

 

 

0 puncte pentru 

lipsa 

răspunsului,  

8 p pentru 

răspuns 

incomplet, 

16p  pentru 

răspunsul 

corect. 

16p  pentru 

răspunsul 

corect 

16 

5 Studiază sursa C și transcrie 

numele celor două imperii 

multinaționale:  Rusia și 

Austro-Ungaria                        

0 puncte pentru 

lipsa 

răspunsului, 

2p  pentru un 

singur răspuns 

corect 

2x2 = 4p pentru 

ambele 

răspunsuri 

corecte. 

4p  pentru 

ambele 

răspunsuri 

corecte 

4 

6 Pe baza surselor  B și C  

răspunde cu adevărat sau 

fals la următoarele 

afirmații: a) Maramureș nu 

s-a aflat sub ocupație străină 

până în 1918.   Fals                                               

b) În Transilvania a fost 

înființat Comitetul Național 

Român Central în 1918.                         

Adevărat 

c) Proclamarea unirii 

Bucovinei cu România a 

0 puncte pentru 

lipsa 

răspunsurilor, 

3p  un răspuns 

corect, 

2x3p două  

răspunsuri 

corecte, 

3x3 trei 

răspunsuri 

corecte. 

9 p pentru toate 

cele trei 

răspunsuri 

corecte 

9 
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avut loc pe 28 noiembrie 

1918.   Adevărat                   

Se punctează 

orice modalitate 

de scriere a 

răspunsurilor 

Adevărat, Fals 

sau prescurtat 

A sau F. 

 

50 p 
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Test de evaluare 

Prof. Panait Gabriel 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive, Buzău 

 

Se dă următorul text: 

 

”Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte 

întreagă după hrană şi nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese 

la marginea drumului şi se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă, ca 

să poată găsi ceva de mâncare. 

Şezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros 

de peşte. Ea ridică puţin capul şi, uitându-se la vale, în lungul drumului, 

zăreşte venind un car tras de boi.” 

(Ion Creangă – fragment din ”Ursul păcălit de vulpe”) 

 

     1.  Care este titlul textului?                   

a)  Ursul păcălit de vulpe; 

b)  Scufiţa Roşie; 

c)  Cei trei purceluși. 

2. Care este autorul  textului? 

a) Ion Luca Caragiale; 

b) Mihai Eminescu; 

c) Ion Creangă.                                    

3. Câte alineate are textul? 

a) 2 alineate; 

b) 3 alineate; 

c) 4 alineate.                                                                                  

4. Despre cine este vorba în text? 

a) o floare; 

b) o vulpe; 

c) un fluture.                                                                            

5. Cum era vulpea din text? 

a) mică; 

b) mare; 

c) vicleană. 

6. Cuvântul ,,vulpe’’ are: 

a) 2 silabe; 
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b) 3 silabe; 

c) 4 silabe. 

7. Transcrie prima propoziţie din text: 

 

8. În prima propoziţie litera ,,a’’ se întâlneşte: 

a) de 5 ori; 

b) de 6 ori; 

c) de 7 ori; 

9. Câte propoziţii are textul? 

a) 4 propoziţii; 

b) 5 propoziţii; 

c) 6 propoziţii. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TEST elevi CES 

CLR clasa a II- a 

                                                                                                          Pip. Pascu Mihaela Geanina  

                                                                                  Școala Gimnazială M. C. Epureanu Bârlad 

 

1. Desparte cuvintele în silabe și scrie numărul lor: 

Var -.........silabe cânt -.......silabe 

pachete -........silabe masă -......silabe 

ghinde -........silabe cărticică -.......silabe 

2. Pune litera care se potrivește în locul liniuței: 

L, r, i, c, u.  

va____ ma____ 

ca____ sa_____ 

 

3. Identifică vocalele și consoanele după modelul dat: 

tata carte om plouă 

cvcv ______ ___ _______ 

 

Descriptori de performanță 

Item FB B S 

I1 Scrie numărul 

corect de silabe 

în 5-6 situații 

Scrie numărul 

corect de silabe 

în 3-4 situații 

Scrie numărul 

corect de silabe 

în 1-2 situații 

I2 Formează 3-4 

cuvinte corecte 

Formează 2 

cuvinte corecte 

Formează 1 

cuvânt corect 

I3 Identifică corect 

vocalele și 

consoanele în 3 

situații 

Identifică corect 

vocalele și 

consoanele în 

2situații 

Identifică corect 

vocalele și 

consoanele în 1 

situații 
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Evaluarea copiilor cu CES: prezentarea unui model de test de limba engleză 

 

Lect. univ. dr. Alina Buzarna-Tihenea (Gălbează) 

Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanţa 

 

Evaluarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, efectuată după parcurgerea unei unităţi de învăţare, 

trebuie să aibă în vedere (ca orice tip de evaluare) achiziţiile acestora din cadrul unităţii de învăţare 

respective, astfel încât cadrul didactic să poată identifica atât progresul acestora, cât şi elementele sau 

cunoştinţele structurate insuficient. De asemenea, testul de evaluare trebuie să fie diferenţiat, fiind 

elaborat ţinând cont, în mod special, de particularităţile de vârstă, de dezvoltare şi de diagnostic al 

elevului respectiv, dar şi de specificităţile activităţilor desfăşurate. 

În conformitate cu „Ghidul pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale şi terapeutic-recuperatorii în 

învăţământul special şi special-integrat pentru anul şcolar 2020-2021”, al Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării (http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/Ghid-Invatamant-Special.pdf), 

evaluarea copiilor cu CES trebuie să respecte o serie de criterii, precum:  

„- durata unei activități de evaluare se va stabili în funcție de particularitățile şi de ritmul de lucru al 

elevului (15-30 de minute);  

- sarcinile de evaluare să fie eșalonate în funcție de gradul de dificultate;  

- volumul și gradul de dificultate al sarcinilor de evaluare să fie echilibrate;  

- în cazul elevilor cu dizabilități mintale accentuate și grave se recomandă ca evaluarea (...) să se 

desfășoare, de regulă, în întâlniri online individuale sau în grupuri mici;  

- realizarea de către cadrul didactic a unui instructaj clar și coerent privind sarcinile de învățare cuprinse 

în instrumentele de evaluare transmise prin mijloace digitale;  

- consilierea părinților cu privire la importanța procesului de evaluare (...) și tipul de sprijin ce trebuie 

acordat elevului pe parcursul rezolvării testului (...)”. 

În cele ce urmează, vom prezenta un model de testare la limba engleză, cu itemi obiectivi, adaptat pentru 

un elev cu CES de clasa a VIII-a, cu intelect de limită şi ADHD, încadrat în şcoala de masă. De 

menţionat este faptul că acest test nu se caracterizează prin generalitate, el nefiind aplicabil tuturor 

elevilor cu CES care frecventează clasa a VIII-a. Aşa cum este precizat la începutul acestei lucrări, 

testele trebuie adaptate în funcţie de particularităţile elevului respectiv, cadrul didactic având în vedere 

criterii precum vârsta, gradul de dezvoltare şi diagnosticul copilului respectiv, dar şi specificităţile 

activităţilor desfăşurate. De asemenea, acest test a fost elaborat în funcţie de curriculumul adaptat de 

către cadrul didactic împreună cu echipa interdisciplinară (profesor de sprijin, psihopedagog şi 

dirigintele clasei), având în vedere nevoile dar şi cunoştinţele copilului. 

 

 

 

 

 

 

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/Ghid-Invatamant-Special.pdf
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Disciplina: limba engleză 

Clasa: a VIII-a 

An școlar: 2020-2021 

Data: 02.04.2021 

1. Obiectivele vizate:  

O1: Identificarea achiziţiilor din domeniul vocabularului – obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte (în 

funcţie de curriculumul adaptat), din cadrul unităţii de învăţare „Clothes and Footwear”, realizate de 

către elevul cu cerinţe educaţionale speciale: a. să completeze spaţiile punctate cu obiectul de 

îmbrăcăminte sau de încăţăminte sugerat de imagini; b. să bifeze corect obiectele de îmbrăcăminte şi 

încălţăminte pe care le poartă oamenii în funcţie de anotimp. 

O2: Identificarea achiziţiilor din domeniul gramaticii (Present Continuous Tense – forma afirmativă şi 

cea negativă), realizate de către elevul cu cerinţe educaţionale speciale: a. să treacă verbele dintre 

paranteze la timpul Present Continuous – forma afirmativă; b. să treacă verbele dintre paranteze la 

timpul Present Continuous – forma negativă. 

O3: Identificarea cunoştinţelor elevului diagnosticat cu CES care sunt structurate insuficient, din 

domeniul vocabularului – obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte (Clothes and Footwear).  

O4: Identificarea cunoştinţelor elevului diagnosticat cu CES care sunt structurate insuficient, din 

domeniul gramaticii (Present Continuous Tense – forma afirmativă şi cea negativă). 

 

2.Conținuturile evaluate:  

Vocabular: Clothes and Footwear (elemente de vocabular cuprinzând obiecte de îmbrăcăminte şi 

încălţăminte) 

Gramatică: Present Continuous Tense – forma afirmativă şi cea negativă 

 

3. Itemii testului: 

I1: Completaţi spaţiile punctate cu termenul corect, sugerat de imagini (Fill in the blanks with the 

correct word, suggested by the pictures): 

a. He is wearing a ................................  

b. She is wearing a .............................  

c. The girl is wearing a ...........................  

d. The boy is wearing ............................  
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I2: Ce fel de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte poartă oamenii în funcţie de anotimp? Bifează 

răspunsurile corecte (What kind of clothes and footwear do people wear depending on each season? 

Tick the correct answers): 

SPRING 

sandals 

swuimsuit 

shirt 

jeans 

 

SUMMER 

dress 

coat 

t-shirt 

gloves 

AUTUMN 

shorts 

jacket 

swimsuit 

trousers 

 

WINTER 

skirt 

scarf 

gloves 

boots 

I3: Puneţi verbele dintre paranteze la timpul Present Continuous – forma afirmativă (Put the verbs 

bewteen brackets in Present Continuous Tense – the affirmative form): 

a. I (read) ................................ a book now. 

b. He (run) ........................... in the park at the moment. 

c. We (watch) ..................... a movie tonight. 

d. You (play) ......................... football now. 

e. Ben (write) ........................... a letter at the moment. 

 

I4: Puneţi verbele dintre paranteze la timpul Present Continuous – forma negativă (Put the verbs 

bewteen brackets in Present Continuous Tense – the negative form): 

a. You (drink) ................................ coffee now. 

b. Mary (eat) ........................... some pizza at the moment. 

c. They (sleep) ...................... now. 

d. I (do) ......................... my homework now. 

e. She (walk) ........................... on the beach at the moment. 

 

4. Grila de corectare  

I1: Completaţi spaţiile punctate cu termenul corect, sugerat de imagini (Fill in the blanks with the 

correct word, suggested by the pictures): 
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a. He is wearing a t-shirt.  

b. She is wearing a dress.  

c. The girl is wearing a scarf.  

d. The boy is wearing shoes.  

 

I2: Ce fel de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte poartă oamenii în funcţie de anotimp? Bifează 

răspunsurile corecte (What kind of clothes and footwear do people wear depending on each season? 

Tick the correct answers): 

SPRING 

sandals 

swuimsuit 

✓ shirt 

✓ jeans 

 

SUMMER 

✓ dress 

coat 

✓ t-shirt 

gloves 

AUTUMN 

shorts 

✓ jacket 

swimsuit 

✓ trousers 

 

WINTER 

skirt 

✓ scarf 

✓ gloves 

✓ boots 
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I3: Puneţi verbele dintre paranteze la timpul Present Continuous – forma afirmativă (Put the verbs 

bewteen brackets in Present Continuous Tense – the affirmative form): 

a. I am reading a book now. / I’m reading a book now. 

b. He is running in the park at the moment. / He’s running in the park at the moment. 

c. We are watching a movie tonight. / We’re watching a movie tonight. 

d. You are playing football now. / You’re playing football now. 

e. Ben is writing a letter at the moment. / Ben’s writing a letter at the moment. 

 

I4: Puneţi verbele dintre paranteze la timpul Present Continuous – forma negativă (Put the verbs 

bewteen brackets in Present Continuous Tense – the negative form): 

a. You are not drinking coffee now. / You aren’t drinking coffee now. 

b. Mary is not eating some pizza at the moment. / Mary isn’t eating some pizza at the 

moment. 

c. They are not sleeping now. / They aren’t sleeping now. 

d. I am not doing my homework now. / I’m not doing my homework now. 

e. She is not walking on the beach at the moment. / She isn’t walking on the beach at the 

moment. 

 

5. Timpul de lucru: 30 de minute 

 

6. Baremul de corectare şi notare 

Având în vedere faptul că acest test este alcătuit doar din itemi obiectivi, se va acorda fie punctajul 

maxim prevăzut pentru fiecare răspuns corect (integral) în parte, fie 0 puncte (fără acordarea de punctaje 

intermediare).  

Pentru itemii de evaluare 3 şi 4, sunt prevăzute două variante de răspunsuri corecte (formele lungi sau 

formele contractate pentru formele de afirmativ şi negativ ale timpului Present Continuous). 

 

I1 – 1,8 p (0,45 p x 4) 

I2 – 2,7 p (0,3 p x 9) 

I3 – 2 p (0,4 p x 5) 

I4 – 2,5 p (0,5 p x 5) 

 

Se va acorda 1 punct din oficiu. Nota finală se va calcula adunând punctajul obținut la fiecare item de 

evaluare în parte.  
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MATERIALE DE LUCRU  

David Elena Eugenia 

 Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget, Timiş 

 

Citeşte cu atenţie, textul de mai jos: 

 
       La malul Siretului, începuseră să înflorească galben cornii. Băiatul cel mai mic al lui Dumitru 

Onişor ieşise cu cele şase oi ale sale la păscut. 

       Era un copilaş galben şi mărunţel şi târa pe pământul reavăn nişte ciubote grele. Ridică  spre 

mine nişte ochi trişti, şi-şi scoase  cu greutate pălăria veche  din cap.  

Îmi dădu bună ziua cu glas moale, supărat. Apoi şi-a  îndemnat oile spre crâng. 

- Ce mai faci tu, Niculăeş? îl întrebai eu. Ai ieşit cu oile la păscut? 

- M-a trimis tata! îmi răspunse el serios. 

Oile se opriră şi ele şi întoarseră capetele spre călăuza lor. 

 

(după Mihail Sadoveanu-“Un om năcăjit”) 

 

Dicţionar: 

cornii- aici , arbuşti sau arbori mici cu flori galbene și cu fructe roșii; 

galben-aici, palid, tras la faţă; 

mărunţel-aici, cu înţelesul de scund, mic de statură, slăbuţ 

târa- trăgea pe jos o greutate; 

reavăn- aici, despre pământ, care conţine foarte puţină apă, umezit; 

ciubote- cizme (regionalism); 

trişti- supăraţi,mâhniţi; 

glas-  voce 

crâng.- pădurice de arbori tineri și de lăstari 
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călăuza- conducător, îndrumător,persoană care indică drumul cuiva 

Explicarea expresiilor: 

„copilaş galben şi mărunţel”=  băieţel slăbuţ şi palid 

“târa pe pământul reavăn nişte  ciubote grele”=  îşi trăgea pe pământul umezit al primăverii, cizmele 

grele( mai mari, nepotrivite) 

glas moale= cu  voce înceată, calmă  

“Oile se opriră şi ele şi întoarseră capetele spre călăuza lor.”= oile se opriseră şi îl urmăreau pe băiat, 

conducătorul lor 

 

1.Încercuieşte cuvîntul care are un înţeles asemănător, cu expresiile sau cuvintele de mai jos: 

 

 

cornii * -coarnele caprelor                     galben*- gras, plin de viaţă       

             -arbori mici                                              -palid 

            - instrument de suflat                                -colorat 

 

 

mărunţel*-mare                                       târa*- cumpăra 

                -slăbuţ                                                -alinia 

                - scund                                               - trăge 

 

reavăn*- uscat                                          ciubote*-papuci      

              - umezit                                                    - sandale 

               - proaspăt                                                  -cizme 

 

 

trişti*- veseli                                                glas*-  gură 

          -supăraţi                                                       - voce 

          -îngrijoraţi                                                    - vorbă 

 

 

2.Potriveşte cuvintele din coloana din stânga, cu cele cu înţeles apropiat din coloana din dreapta:  

                                                                                                    

mărunţel                                                                                   arbori                                                                                                                                                                                 

glas                                                                                            scund 

ciubote                                                                                      trăgea 

trişti                                                                                          umezit 

galben                                                                                       cizme 

târa                                                                                            supăraţi 

cornii                                                                                         voce 

reavăn                                                                                        încet 
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3.Alcătuiţi enunţuri cu cuvintele şi expresiile: 

“cornii”,” reavăn”,” târa”, „copilaş galben”, “trişti”,” ciubote”, „glas moale”, „mărunţel. 

 

4.Subliniază cu o linie continuă însuşirile fizice şi cu o linie şerpuită pe cele sufleteşti ale băiatului 

lui Dumitru Onişor. 

 

a) Era un copil galben şi mărunţel. 

b) Ridică spre mine ochii trişti. 

c) El îmi răspunse serios. 

d) Îmi dădu bună ziua cu glas moale, supărat. 

 

5. Ordonaţi ideile principale în ordinea desfăşurării acţiunii: 

 

- Scriitorul e impresionat de necazul lui Niculăeş. 

-   Întâlnindu-se  cu scriitorul pe câmp, îl salută respectuos .  

-  Băiatul cel mic al lui Dumitru Onişor ieşise cu oile la păscut. 

-  El era un copilaş palid şi destul de slăbuţ pentru vârsta lui. 

-  Scriitorul a ieşit să respire aerul proaspăt al primăverii. 

 - Prietenele lui, oile îl urmăreau ca pe un adevărat conducător. 

-  A apărut primăvara pe malul Siretului  

 

6. Completaţi în fişa de mai jos, respectând  cerinţele din  fiecare cadran:   

   

Personajele: 

 

-……………… 

-………………. 

-……………. 

Acţiunea: Ideile principale 

……………………………………… 

………………………………………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………… 

 

Scrisoare pentru Niculăeş  

                                                 

Dragă Niculăeş,                           

 

 

 

 

 

 

 

  Desenaţi cornii în tabloul dat. 
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7. Transformă propoziţiile, astfel încât cuvintele subliniate să fie la numărul plural. 

a) Oaia  se opri şi întoarse capul spre călăuza lor. 

b) În glas îi răsuna suferinţa timpurie. 

c) La malul Siretului, începuseră să înflorească galben cornul. 

 

8.Joc:” Eu scriu una, tu scrii multe!” 

copilaş-........................ 

mărunţel- ....................... 

pălăria- ..................... 

crâng- ........................ 

oaia- .................... 

călăuza- .................. 

9. Transformă propoziţiile, astfel încât cuvintele subliniate să fie la numărul singular: 

Erau nişte copii galbeni şi mărunţi. 

Ei ridicară înspre mine nişte ochi trişti. 

Apoi, băieţii şi-au îndemnat oile spre crâng. 

 

10. Completaţi ortogramele potrivite în propoziţiile următoare: 

 

m-a, mi-a, și-a 

 

Niculăeş ..............    chemat oile. 

Tata..........  trimis la magazin. 

Andrei se aplecă spre mine, ...............aminti că mai are  ceva  să-mi spună. 

 

a) Realizaţi o compunere  de o pagina, cu titllul “Într-un oraş al viitorului” 

     Încearcă să construieşti imaginar un oraş în care totul să fie extraordinar. Fiind oraşul tău, totul va fi 

aranjat după placul tău. Poţi reda un oraş, aşa cum îl visezi tu! 

 

  Iată câteva idei pentru plan: 

 

-Descrie străzile şi vehiculele oraşului 

-Descrie locuinţele oamenilor 

-Descrie spaţiile de joacă 

-Scrie ce preocupări au oamenii 

-Scrie cum arată luminaţia oraşului 

-Scrie depre cum sunt aranjate parcurile şi spaţiile verzi 

-Scrie despre roboţi şi serviciile care le fac ei 

-Scrie despre muzica oraşului 

-Întoarce-te în realitate! Precizează că totul a fost doar un vis. 
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EVALUARE INIŢIALĂ – curriculum adaptat pentru elevii cu CES 

Anul şcolar 2019- 2020, Disciplina Limba şi literatura română 

 
CRIȘAN MIRONA OLIVIA 

 

✓ Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se 

acordă 80 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 10 puncte. Din oficiu se acordă 

10 puncte. 

✓ Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                               (50 de 

puncte)                                                                                                                                    

Citeşte  textul: 

 

Elizabeth Ann se făcu mică pe bancheta din vagon, simţindu-se tot mai înspăimântată, cu cât 

sfârşitul călătoriei se apropia. Privi cu tristeţe pe fereastră, la peisajul de iarnă, găsindu-l nespus de 

urât - numai câmpii goale, maronii la culoare, copacii, goi şi ei, tot maronii, şi câteva ape curgătoare, 

nu foarte mari, care alergau repezi la vale, umflate după dezgheţul din ianuarie, care topise toate 

zăpezile de pe dealuri. Elizabeth Ann le auzise în repetate rânduri pe mătuşile ei spunând despre ea că 

nu e în stare să suporte vremea rece, că o apuca tremuratul numai când se gândea la frig, iar acum, 

nimic nu părea mai îngheţat decât ţinutul mohorât prin care trenul îşi croia încet drum. 

Iat-o acum pe Elizabeth Ann, singură cu străunchiul Henry, de care se temea atât de mult! 

Bătrânul o salută aplecându-şi uşor fruntea şi scoase din căruţă o pelerină mare şi călduroasă pe care 

o puse pe umerii fetiţei. 

Dorothy Canfield, Ce a înțeles Betsy. Frumusețea copilăriei 

 

  A 

1. Desparte în silabe următoarele cuvinte: bancheta, înspăimântată, chipiului.                  6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

2. Menţionează trei cuvinte care se referă la natură.                           6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________________________

_________ 

3. Precizează partea de vorbire pentru cuvintele subliniate în text, alegând varianta potrivită: 

 8 puncte 

 

 partea de vorbire 

Henry Substantiv propriu / substantiv comun  

ea Pronume personal / adjectiv 

călduroasă Pronume personal / adjectiv 

simțea Verb / substantiv comun 

 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=105823
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4. Transcrie, din text, primul substantiv şi primul verb.                  6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________________________

_________ 

 

5.   Formulează o propoziţie în care substantivul vagon să aibă funcţia sintactică de subiect (trebuie 

să răspundă la întrebarea CINE?).          

 4 puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

         

B 

1. Numeşte anotimpul prezent în text.                                                                     6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

2. Numește personajele la care se gândește fetița în timpul călătoriei.                                        6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

3. Numeşte personajul principal al textului dat.                                                              6 

puncte 

____________________________________________________________________________________

_________ 

PARTEA a II-a                                                                                                   (30 de 

puncte) 

               

Scrie o compunere de 50 – 70 de cuvinte în care să prezinţi o întâmplare petrecută într-un parc de 

joacă.  

În compunerea ta, trebuie: 

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;  

– să te raportezi la o idee sau la un personaj din textul dat;  

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 

– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 

– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 

_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni 

de punct. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total. 

  

PARTEA I                                                                                                                                                  

(50 de puncte) 

A. 

1.  despărțirea corectă în silabe: ban-che-ta, în-spăi-mân-ta-tă, chi-pi-

lui                                                          6p (3x2p) 

  

2.  menţionarea a trei cuvinte care se referă la natură, de exemplu: câmpii, copaci, pe                   

                6p (3x2p) 

  

3. sublinierea corecta a părții de 

vorbire                                                                                                            8p (4x2p) 

  partea de vorbire 

Henry Substantiv propriu / substantiv comun 

ea Pronume personal / adjectiv 

călduroasă Pronume personal / adjectiv 

alergau Verb / substantiv comun 

4.     Notarea antonimelor potrivite: tristețe ≠ bucurie , topise ≠ înghețase.      

 6p (2x3p) 

         

5.    De exemplu: Vagonul se mișcă încet.         4 

puncte 

 

B 

1. Scrierea anotimpul prezent în text: iarna.                                                                                        

                6 puncte 

2. Indicarea personajelor la care se gândește fetița în timpul călătoriei: mătușile 

ei.                                          6 puncte 

3. Numirea personajul principal al textului dat: Elisabeth Ann = fetița                                                

                6 puncte 

  

Partea a II-a                                                                                                            

                                    (30 de puncte) 

  

– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 8 p.; cu respectarea parţială a 

succesiunii logice a faptelor – 5 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 

p.                                                8 puncte 

– raportarea la o idee sau la un personaj din textul dat 

                                                                                 4 puncte 
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– câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal 2 x 

3 p. = 6 puncte 

– respectarea structurii unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere – 6 p.; parţial – 3 p.                      

6 puncte 

– adecvarea conținutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p.                           

                         2 puncte 

– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                                                                        2 

puncte 

  

Redactarea întregii lucrări                                                                                                                        10 

puncte 

·         respectarea limitelor de spaţiu indicate                                                                                          1 

puncte 

·         respectarea normelor de exprimare şi de ortografie                                                                       6 

puncte  

(0-1 greşeli-6p;2-3 greşeli-4p;4-5greşeli-2p;peste 6 greşeli-0p) 

·           respectarea normelor de punctuaţie                                                                                             3 

puncte 

                                        (0-1 greşeli-3p;2-3 greşeli-2p;4-5greşeli-1p;peste 6 greşeli-0p) 
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Marile Descoperiri Geografice 

Voicu Daniela 

A. Cristofor Columb: 

• Convins că Pământul este rotund, a plecat să navigheze către Vest. 

• Primind ajutorul regelui Spaniei a plecat în 1491 cu trei corăbii și a navigat 70 de zile fără să 

vadă pământul. Când se considerau pierduți, au ajuns pe o insulă pe care au numit-o San 

Salvador.  

• Convins că a ajuns în India, Columb i-a numit pe locuitori indieni, neștiind că a descoperit un 

nou continent. 

• 1492 Cristofor  Columb a descoperit America. 

I. Citind textul răspunde la următoarele întrebări: 

1. Cum se numea navigatorul care a descoperit America? 

2. În ce an a fost descoperită America? 

3. Regele cărei țări l-a ajutat pe Columb? 

4. Unde credea Columb că a ajuns? 

B. Amerigo Vespucci: 

• A fost unul dintre cei mai mari navigatori ai tuturor timpurilor 

• A fost preocupat de călătoriile lui Cristofor Columb și a decis să călătorească pe urmele sale 

• Amerigo Vespucci și-a dat seama că a ajuns pe un nou continent, care se va numi America. 

• A fost primul european care a ajuns in America de Sud. 

II. Citind textul completează propozițiile cu răspunsurile corecte: 

1. Amerigo Vespucci a fost preocupatde călătoriile făcute de ...................................................... 

2. Amerigo Vespucci și-a dat seama că a ajuns pe un continent nou care se va numi apoi 

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

3. Amerigo Vespucci a fost primul european care a ajuns în 

............................................................. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

     CLASA A V-A CES 

Prof. Dumescu Mihaela 

Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag,Timiș 

 
Fram privea de pe stânca înaltă jocul fantastic. Asculta muzică nemaiauzită. Dacă ar fi avut minte 

omenească, s-ar fi întrebat pentru cine sunt oare toate aceste frumuseți, în asemenea înghețate 

pustiuri? 

Aici nu era nimeni să se bucure de măreața vrajă a nopții polare. 

Aici, numai întinderi deșarte și reci, încremenite sub oglinda de gheață. 

Fram se târa în adăpostul de sloiuri. Se încolăcea cu botul ascuns în blana pântecului. Încerca să 

adoarmă. 

Afară se isca din senin viscolul. Norii negri năpădeau luna. Înghițeau stelele. Stingeau pâlpâirea 

aurorei boreale. 

Se dezlănțuia zăpada vânturată în valuri, se rostogoleau creste de stânci, trosneau ghețurile 

banchizei. Noaptea era, din nou, cutreierată de duhurile beznei. 

 

 (Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)  

1. Răspunde la următoarele întrebări: 

 

a) De unde privea Fram jocul fantastic? 

b) Ce s-a iscat din senin? 

c) Ce asculta Fram? 

 

2. Precizează câte  un cuvânt cu sens asemănător ( sinonim) pentru următoarele cuvinte: 

Privea- 

Beznă-  

Muzica-  

 

3. Scrie un cuvânt cu sens opus ( antonim): 

Înaltă- 

Noapte- 

A adormi-  

 

4. Desparte în silabe cuvintele: 

Bucure- 

Afară- 
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Viscolul- 

5. Alcătuiește o propoziție simplă. 

6. Subliniază subiectul și încercuiește predicatul din propoziția: 

„ Fram privea de pe stânca înaltă jocul fantastic.” 

7. Pune în ordinea corectă cuvintele date pentru a obține o 

propoziție: 

căzut, frunzele, au.  

 

8. Alcătuiește patru propoziții referitoare la imaginea  

alăturată: 

      

9. Taie intrusul din fiecare serie de mai jos: 

a) Vasile, Mihai, Ana, apă; 

b) caiet, pix, școală, Andrei; 

c) cântă, scrie, citește, frumos. 

 

10. Transcrie  ultima propoziție din textul de mai sus,  Fram, ursul polar. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Clasa a VI-a, CES 

Prof. Dumescu Dan Ciprian 

Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj,Timiș 

1. Calculează: 

134+110 =      412 x 1= 

1356 – 214 =       22 x  3 = 

349 + 211 =       444 : 4 = 

 

2.  Află termenul necunoscut: 

a + 225 = 280  

149 – a = 49 

a x 3 = 81 

a – 165 = 35 

3. Scrie pătratele numerelor:  a) 5       b) 10 

 

4. Calculează: a) 22 +6 = 

                 b) 64 : 23 = 

 

5.  Adaugă la produsul numerelor  202 și 8  diferența numerelor 216 și 8. 

6. Bunica are o grădină de forma unui pătrat  cu latura de 15 metri. Ea vrea să facă un gard. De 

câți metri de gard are nevoie pentru împrejmuirea ei? 

 

7. Un teren de fotbal are forma unui dreptunghi, cu lungimea de 10 metri și lățimea de 5 metri. 

Calculați aria și perimetrul terenului de fotbal. 

              P= ? 

              A= ?                                                                                        L= 10 m 

 

                                                                l= 5 m                                                                         
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TEST- The Adverb 

Test special adaptat copiilor cu CES 

Prof. Dăngulea Cristina Maria 

Colegiul Național Samuil Vulcan Beiuș 

1. Select the correct adverb form: (3 p) 

 

Beautifully/ beautifuly    Slowly/ slowlly 

Fast/fastly     Currently/curentlly 

Lately/latily     Happyly/ happily 

 

2. Choose an adjective from the list to fill in the sentences: (3 p) 

 

hard   quickly   loudly   carefully  beautifully 

angrily   specially  well   sincerely  greatly 

 

a) We made the cake ……………………. for you. 

b) She drove …………………..to school. 

c) The student was ………………. prepared. 

d) Grandmother speaks …………….because she can’t hear. 

e) The princess was …………….. dressed. 

f) She understood ………… the new lesson. 

 

3. Rewrite the sentences: (2 p) 

a) Sue is a good worker. 

Sue dances …………… 

b) Tom is a wonderful painter. 

Tom paints ………… 

c) Paul is a careful driver. 

Paul drives ……………. 

d) Mary is a fast runner. 

Mary runs……… 
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Test  

-Adaptat copiilor cu CES- 

Prof. Vlaș Claudia Luminița 

Colegiul Național ”Samuil Vulcan”, Beiuș 

 

Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi cerințele, pe o foaie separată. 

" Aru s-a trezit pe podea. Luminile pâlpâiau. În încăpere stăruia un miros greu, ca de rugină. 

S-a ridicat în coate, căutând lampa cu privirea. Dar aceasta dispăruse. Nu exista niciun semn că ar 

fi existat, cu excepția cioburilor de sticlă de pe jos. Aru și-a sucit gâtul ca să privescă în spate… 

Toate statuile erau cu fața la ea. 

A simțit fiori reci pe șira spinării. 

-  Poppy? a strigat ea, chinuindu-se să se ridice. Arielle? Burton? 

Atunci i-a văzut. 

Cei trei erau înghesuiți unul într-altul. Arătau ca într-un film care fusese întrerupt în mijlocul 

unei scene de luptă. Mâna lui Poppy era pe pieptul lui Burton. Acesta se sprijinea pe călcâie, 

înclinat înapoi, gata să cadă. Ochii lui Arielle erau închiși, gura deschisă într-un urlet mut. Erau 

suspendați în timp. Aru a întins mâna și i-a atins. Aveau pielea caldă. La gât se simțea pulsul. Dar 

nu se mișcau. Nu se puteau mișca. 

Ce se întâmplase? 

Privirea i-a fost atrasă de luminița roșie din buzunarul lui Burton. Ar fi putu revedea 

înregistrarea. Dar n-a putut scoate telefonul din buzunar. Totul era înghețat. Cu excepția ei." 

(Roshani Chokshi- Aru Shah și sfârșitul timpului- cap. Trezirea) 

A.  

1. Transcrie, ultimul alineat, două cuvinte derivate.                                                         0,5p 

2. Scrie patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului lumină.                                       1p 

3. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele:  dispăruse, urlet.                                            1p 

4. Construiește enunțuri în care să demonstrezi omonimia cuvântului dar.                      0,5p 

5. Construiește enunțuri în care cuvântul gura să aibă: a. sens propriu de bază, b. sens propriu 

secundar și c. sens figurat.                                                                                                   1p 

6. Ilustrează polisemantismul cuvântului a (se) trezi în două enunțuri.                             1p 

7. Indică două  repere spațiale din textul dat.                                                                      1p  

9. Prezintă o trăsătură a copiilor, care se desprinde din structura: " Cei trei erau înghesuiți unul într-

altul. Arătau ca într-un film care fusese întrerupt în mijlocul unei scene de luptă.."   1p 
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B. 

 Redactează o scurtă narațiune, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți/ să-ți imaginezi  o 

continuare a întâmplării din textul dat.                                                                             2p 

- Să respecți succesiunea logica a evenimentelor   

- Să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal   

- Să ai un conținut  adecvat cerinței    

- Să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte   
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Test -  Noțiuni de fonetică 

- Adaptat copiilor ce CES – 

Prof.dr. Sala Gina Loredana 

Școala Gimnazială Dacia, Oradea 

 

I-a rămas şi un copil, o fetiţă care - cum să spun? - care e un fel de ghimpe între ei... un 

copil, vai! destul de rău crescut. 

Asta aduce puţină umbră vieţii lor, nu-i aşa? Căci Vasilian a luat-o din dragoste. Văzând 

împotrivirea ei de la început, bietul Jorj căzuse bolnav. 

A trebuit să cedeze; şi la nuntă avea o toaletă aşa de frumoasă, aşa de elegantă, încât o invidiau 

toate prietenele. 

- Eu sunt cam dificilă, încheie c-un zâmbet dulce doamna Mia Vasilian, şi am gusturi deosebite. îmi 

place mai cu samă eleganţa şi fineţa... Nu înţeleg de ce nu mai aduce cafeaua! urmă ea săltând din 

jâlţ cu voiciune. 

- Lasă, mata, madam Vasilian, o potoli cucoana cea mai bătrână, nu te deranja. Trebuie să vie. 

Până atuncea îmi răsucesc ţigara... 

Mia Vasilian tropăi mărunţel până la sonerie şi apăsă prelung pe buton, încruntând sprâncenele 

încondeiate negru. Iar cucoana Emilia, aruncând o privire fugară şi cu diferite înţelesuri către fiica 

sa, madam Neicu, deschise poşeta şi începu a cotrobăi prin ea căutând o mică tabacheră de argint 

în care ţinea tutun de calitatea a doua.                                                                                                    

                                      (Mihail Sadoveanu – Dumbrava minunată) 

1. Precizează câte sunete și câte litere au cuvintele: (3 p) 

ghimpe........................................................................................................... 

 cedeze ........................................................................................................... 

voiciune.......................................................................................................... 

aduce............................................................................................................ 

tabacheră ....................................................................................................... 

argint. ............................................................................................................. 

2. Caută în text 2 cuvinte care conțin diftongi și 2 care conțin hiat. (2 p) 

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

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

3. Alcătuiește familia lexicală a cuvântului bătrân.(5 derivate) (2 p) 
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...............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

4. Extrage din text: 1 cuvânt derivat parasintetic, 2 cuvinte derivate cu sufix și unul derivat cu prefix. ( 2 

p) 

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

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

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

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

............................................................................................................ 
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FIȘĂ DE EVALUARE 

SUBSTANTIVUL- Clasa a III-a 

Prof înv. primar Vasilescu Elena 

Şcoala Gimnazială “Prof Ion Vişoiu”-Chitila-Ilfov 

 

1.Subliniază substantivele: 

     Soarele auriu strălucește pe cerul fără nori.Privește cu bucurie spre iarba mătăsoasă presărată cu 

flori catifelate.Pe tulpinile firave se înalță niște cărăbuși . 

Păsările vesele ciripesc spre încântarea  a doi copii care aleargă printre copaci. 

 

2.Completează cu substantivul potrivit: 

      ..........................scrie tema la matematică. 

 Pe ramura copacului cântă o....................................... 

Mara are în bibliotecă o ...........................cu povești. 

 

3.Scrie trei substantive care să denumească o fiinţă , un lucru , un fenomen al naturii   : 

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

 

 

 

Descriptori de performanță 

Item FB B S 

I1 Subliniază 

numărul corect 

de substantive 

în 13-14 situații 

Subliniază 

numărul corect 

de substantive 

în 11-12 situații 

Subliniază 

numărul corect 

de substantive 

în 9-10 situații 

I2 Completează 

corect toate 

enunţurile 

Completează 

corect două 

enunţuri 

Completează 

corect un enunţ 

I3 Scrie corect 

toate cele trei 

situaţii 

Scrie corect 

două situaţii 

Scrie corect o 

situaţie 
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Test matematică clasa a IX-a – Funcții; lecturi grafice 
Maria Popescu 

Colegiul Național Școala Centrală, București 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Se acordă 10p din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 40 minute. 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

10p 1. Termometrul din figura alăturată indică: 

a) 40 C  

b) 40 F  

c) 102 C  

d) 102 F  

10p 2. Valorile funcției  : 4, 3, 2,0,1,2,3,4f − − − → sunt prezentate în tabelul 

următor: 

x  4−  3−  2−  1−  0  1 2  3  4  

( )f x  12  5  0  3−  4−  3−  0  5  12  

 

Imaginea lui 0 prin funcția f este egală cu: 

a) 2−  

b) 2  

c) 4−  

d) 3−   

10p 3. Funcția  : 2,3f − →  este reprezentată 

grafic în figura alăturată. Imaginea lui 0 

prin funcția f este egală cu: 

a) 0  

b) 1 

c) 2  

d) 3  

10p 4. Imaginea lui 0 prin funcția :f → , ( ) ( )( )1 1f x x x= − + este egală cu: 

a) 0  

b) 1 
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c) 1−  

d) 3  

10p 5. În cadrul unui experiment, o grupă de copii aruncă o minge. În anumite 

condiții, înălțimea h  în metri la care se ridică mingea după t secunde poate fi 

calculată cu ajutorul funcției ( ) 25h t t t= − . Înălțimea la care se ridică 

mingea la 2 secunde din momentul în care a fost aruncată este de: 

a) 5m 

b) 6 m 

c) 6, 25 m 

d) 3m 

10p 6. Funcția  : 0,7f →  este reprezentată grafic în figura alăturată. Numărul 

soluțiilor ecuației ( ) 0f x = este: 

a) 1 

b) 2  

c) 3  

d) 4  

10p 7. Funcția  : 1,f −  →  este reprezentată grafic în figura alăturată. 

Mulțimea valorilor lui x pentru care ( ) 0f x  este: 

a)  1,3−  

b) ( )1,3−  

c)  )3,  

d) ( )3,   
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10p 8. Funcția care are 

cea mai mare 

valoare egală cu 

3 este cea 

reprezentată în 

figura: 

a) 

b) 

c) 

d) 

10p 9. Funcțiile f și g sunt reprezentate 

grafic în figura alăturată. Soluția 

ecuației ( ) ( )f x g x= este egală cu: 

a) 1−  

b) 1 

c) 2  

d) 4  
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TEST GEOMETRIE CLASA A 11-A M2 

Prof. Torj Mihaela-Florina 

Colegiul Economic”Partenie Cosma” Oradea 

 

NR1 

Se dau punctele A(2;3); B(-2;4); C(1;3); D(3;1). 

1. Reprezentați grafic punctele. 

2. Determinați coordonatele sumei vectoriale 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 4𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 
3. Scrieți ecuația dreptei AB. 

4. Scrieti ecuația dreptei ce trece prin B și face cu axa OX un unghi de 450. 

5. Aflați numarul real m, astfel încât punctele A,B și P(3, m) să fie coliniare. 

6. Aflați lungimea medianei dusă din varful B al triunghiului BCD. 

7. Aflați numerele reale a,b sțiind că G(-3a, 2+b) este centrul de greutate al triunghiului ABC. 

8. Fie dreapta d: -2x+4y-3=0. Scrieti ecuația dreptei ce trece prin D și are aceeași pantă cu 

dreapta d. 

Oficiu 2 puncte. Fiecare exercițiu valorează 1 punct 

 

 NR2 

Se dau punctele A(0;3); B(-2;0); C(-1;3); D(-3;1). 

1. Reprezentați grafic punctele. 

2. Determinați coordonatele sumei vectoriale 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 4𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 2𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
3. Scrieți ecuația dreptei CB. 

4. Scrieti ecuația dreptei ce trece prin A și face cu axa OX un unghi de 600. 

5. Aflați numărul real m, astfel încât punctele C,B și P(1, m) să fie coliniare. 

6. Aflați lungimea medianei dusă din varful A al triunghiului ACD. 

7. Aflați numerele reale a,b sțiind că G(-2a, 2-b) este centrul de greutate al triunghiului DBC. 

8. Fie dreapta d: -3x+6y-3=0. Scrieti ecuația dreptei ce trece prin C și are aceeași pantă cu 

dreapta d. 

Oficiu 2 puncte. Fiecare exercițiu valorează 1 punct. 
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TEST LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – PENTRU ELEVII CU CES 

SUBSTANTIVUL 

prof. Ureche Diana 

Școala Gimnazială nr. 19 „Avram Iancu” Timișoara 

 

 

 

1. Menționează genul substantivelor (feminin, masculin, neutru)                                  2 p. 

 

carte, penar, mașină, copil, stilou 

 

 

2. Precizează numărul substantivelor:                                                                               2 p.  

  

flori, ghiocel, haine, pantof 

 

 

3. Alcătuiește câte un enunț în care să apară cuvintele:                                                   2 p. 

 

prăjitură                                         cărți 

 

copac                                              frunze 

 

 

4. Scrie o compunere, de 100-150 cuvinte, în care prezinți o întâmplare petrecută într-o zi de 

primăvară, în grădina bunicilor.                                                                                    3 p.                                                                               

      

 

 

 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
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TEST DE EVALUARE DIFERENŢIAT 

MULŢIMI 

Clasa a VI-a 

 

Bejan Cornelia - Mihaela 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gârbou 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul de lucru este de 50 minute. 

 

SUBIECTUL I. Completaţi spaţiile punctate:                                                   (20 puncte) 

 

5p       1. Mulţimea care nu are niciun element se numeşte ………………......................................... 

5p       2. Numărul elementelor mulţimii M={xN / 𝐱 < 𝟔 } este…………………….…………….. 

5p       3. Fie mulţimile A = {1,3,8,9} şi B = {1,3,9,x}. Dacă A = B, atunci x =.………..................... 

5p       4. Mulţimea literelor din cuvântul “calcar” este......................................................................... 

 

SUBIECTUL al II-lea. Încercuiţi litera corespunzătoare rezultatului corect:  (20 puncte) 

 

5p       1. Elementele mulţimii A = {x  xN, 3   x   7} sunt: 

A. {6, 7}  B.{4, 5, 6, 7}  C.{3, 4, 5, 6, 7}  D.{3, 5, 7}

  

5p       2. Cardinalul mulţimii M = {2, 5, 8, 11, 14, 18, 20} este egal cu: 

  A.7   B.8   C.6   D.5  

  

5p       3. Mulţimea E ={xN / x > 10} este: 

A. finită  B. mulţimea vidă C. infinită  D. nu este mulţime 

 

5p       4. Mulţimea divizorilor lui 10, 𝐷10, este: 

A. {2, 5}  B. {2, 5, 10}  C. {5, 10}  D. {1, 2, 5, 10} 
 

SUBIECTUL al III-lea.                                                                                             (50 puncte) 

 

12p      1. Fie mulţimea D = {2, 5, 6, 8, 13}.  Precizați, pentru fiecare propoziție, dacă este adevărată 

(A) sau falsă (F): 

a) 2 ∈ D  

b) {2,9} ⊂ D 

c) {5, 6, 13} ⊂ D 

d) 8 ∉D 

 

12p      2. Asociaţi fiecărei mulţimi din prima coloană mulţimea corespunzătoare din cea de-a doua 

coloană: 

1) A = {x  x ∈  N, 2 <  x <  9 }   a) {0,1, 2, 3, 4, 5}  

2) B = {𝑥  𝑥 ∈ N, x ≤ 5 }    b) { 1, 2, 3, 4} 

3) C = {𝑥  𝑥 ∈ N,1 ≤ x≤ 4}   c) {3, 4, 5, 6, 7, 8}  
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16p      3. Fie mulţimile A şi B, reprezentate în diagramele de mai în jos: 

 

 
Enumeraţi elementele următoarelor mulţimi:  

a) A = 

b) B = 

c) A ∩ B = 

d) A ∪ B = 

 

 

 

 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 

SUBIECTUL I                                                                                                             (20 de puncte)  

 

• Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim 

prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare. 

 

  

  

  

  

 

SUBIECTUL II                                                                                                             (20 de puncte)  

 

• Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim 

prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare. 

 

Nr. Item 1. 2. 3. 4. 

Rezultate B A C D 

Punctaj 5p 5p 5p 5p 

Nr. Item 1. 2 3 4 

Rezultate Mulţimea vidă 6 8 {𝑐, 𝑎, 𝑙, 𝑟} 

Punctaj 5p 5p 5p 5p 
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SUBIECTUL III                                                                                                            (50 de puncte) 

• Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim 

prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare. 

 

1. a) A 

b) F 

c) A 

d) F 

3p 

3p 

3p 

3p 

2. 1) → c) 

2) → a) 

3) → b) 

4p 

4p 

4p 

3. a) A = {5, 6, 8, 10, 11} 
b) B = {6, 7, 9, 10} 
c)  ={6, 10} 

d) ={5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} 

4p 

4p 

4p 

4p 

 

• Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Nota finală se calculează prin impărţirea punctajului obţinut la 10. 
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Test de evaluare adaptat copiilor cu CES 

Substantivul, clasa a V-a 

Prof. Delia-Ioana Chiș 

 Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu”, Zalău 

 

 Citește cu atenție următorul text și răspunde cerințelor următoare: 

 Că era o canoe sau o corabie, lui Ramo nu-i prea păsa. Într-o clipită, a aruncat rădăcina cât 

colo și dus a fost, luând-o la goană prin pădurice și țipând. 

 Am continuat să adun rădăcini, dar mâinile îmi tremurau când săpam prin pământ, pentru că 

eram mai tulburată ca fratele meu. Știam că acolo, pe mare, era o corabie, nu o canoe uriașă, și că 

apariția acelei corăbii putea să-nsemne multe lucruri. Am vrut să arunc bățul și să alerg și eu, dar 

am continuat să sap după rădăcini, pentru că era nevoie de ele în sat. 

(Scott O'Dell, Insula delfinilor albaștri) 

 

 

1. Încercuiește varianta corectă.       20p 

a. Substantivul este o parte de vorbire flexibilă care denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii. 

Adevărat/ Fals 

b.Substantivul poate fi comun sau propriu. Adevărat/ Fals 

c.Substantivul are forme pentru singular și plural. Adevărat/ Fals 

d. Substantivul nu poate avea funcție sintactică în propoziție. Adevărat/ Fals 

 

2.Rescrie, din primul alineat :       10p. 

- un substantiv propriu :………………………………… 

- un substantiv comun :…………………………………. 

 

3.Notează, după modelul dat, forma de plural a substantivelor următoare :  10p. 

Model : casă-case 

a. bățul- 

b. sat- 

 

4. Notează, după modelul dat, forma de singular a substantivelor următoare :  10p. 

Model : copii- copil 

a. rădăcini- 

b.păduri-  

5.Unește substantivul din prima coloană cu sinonimul lui din a doua coloană.            20p. 

activitate  a. avere 

bogăție b. locuitor 

cetățean c. haină 

îmbrăcăminte d. ocupație 

 e. sală 
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6.Transcrie enunțul următor și subliniază două substantive : Că era o canoe sau o corabie, lui Ramo 

nu-i prea păsa.          20p. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mult succes! 

 

 

Din oficiu: 10 puncte 

Total: 100 puncte 
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Test de evaluare 

Fotin Alina 

Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret, Focșani 

1. Scrie  numărul   de  elemente. 

 

 

       

 

 

2.Colorează  atîtea  pătrate cîte  indică  cifra. 

           7 

 

          4 

3.Completează  corespunzător. 

          8 

 

          5 
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2     2          3                            1                                 9                   10 

                        3                   8               4     2         1                            6 

4. Scrie  unul  din  semnele  >  <  = 

10         10       5         8          3         6           2         5          7  >     1                     <  10 

5.Completează  șirul  numeric  în  ordinea   cuvenită. 

3         5          7                 10                                  8           6     

     F  B 

INDEPENDENT 

        B  

Cu puțin 

ajutor 

     S  

Cu mult 

ajutor 

1.Recunoaște  numărul  de  obiecte.        

 

   

2.Recunoaște  cifra. 

 

   

3. Recunoaște componența  numărului. 

 

   

4.   Scrie  corect  semnul  comparației. 

 

   

5. Completează  șirul  numeric  în  ordine  crescătoare 

și descrescătoare 

   

6. Completează   șirul  numeric  în  ordine  

descrescătoare. 
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TEST DE EVALUARE 

PENTRU ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE – FRACŢII ORDINARE 

 

                                              Prof. Manuela Mișcoci        

Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, București 

 

1. Pentru fiecare desen scrieţi fracţia reprezentată: 

                                           

     

 

 

a) ………..                       b) ………….                                 c)…………. 

   

2. Completaţi tabelul: 

 

 

 

 

 

 

3. Scrieţi trei exemple de fracţii subunitare: .................................... 

 

4. Din şirul de fracţii ordinare de alături încercuiţi-le pe cele supraunitare:  

 

3 22 15 1 2033 19 23 801
;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   

14 22 7 101 232 20 32 108
. 

 

5. Scrieţi sub formă de fracţie ordinară: 

a) o doime: ..............   ;   b) trei cincimi: .................   ;   c) un sfert: ............... 

 

6.Amplificaţi cu 3 fracţiile următoare: 

.........
4

3
)3

=    ;      ...........
7

9
)3

=   ;    .............
12

11
)3

=  ;      .............
3

32
)3

=   ;    .............
211

101
)3

=  

7. Simplificaţi: 

=

(

10

4
…………        =

(

150

100
…………. 

 

=

(

25

10
…………         =

(

32

24
…………. 

 

 =

(

14

49
…………        =

(

32

24
…………. 

   
    

       

Fracţia 
6

5

 7

7

 3

11

 

numărătorul    

numitorul    
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

CLASA I. – ELEVI CU CES 

          Prof.înv.primar Giurgiu Liliana 

     Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” Aiud, jud.Alba 

 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Numele şi prenumele elevului:____________________________________________________ 

 

Data susţinerii testului:_________________________________________________________ 

 

• Timpul efectiv de lucru: 40 minute 

PARTEA I 

 

1. Priveşte imaginile din fiecare rând şi taie cu o linie ce nu se potriveşte: 
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2. Uneşte imaginile ale căror denumiri au înţeles opus: 
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3. Încercuieşte imaginile care fac parte din povestea ”Cei trei purceluşi”: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Maria se joacă cu câteva jetoane cu imagini. Joacă-te şi tu cu ea, rezolvând următoarele 

cerinţe: 

 

a. Desparte cuvintele în silabe. Desenează tot atâtea liniuţe câte silabe are fiecare cuvânt 

sugerat de imagine. 

b. Taie cu o linie imaginile care sugerează cuvinte care încep cu sunetul A; 

c. Încercuiește imaginile care sugerează cuvinte ce se termină cu sunetul L. 
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PARTEA a II – a 

 

5. Scrie literele următoare în spaţiul de mai jos, în aceeaşi ordine dată: 

 

A     R     Y     D     S     K     V     P     I     J     K     L     M     E     O     H      B     E     T     U     I           
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Barem De Evaluare Şi De Notare  

Test De Evaluare Iniţială  Clasa I. – Elevi Cu Ces 

PARTEA I 

Descriptori de performanţă: 

 

ITEMUL CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1. Răspuns corect si 

complet: taie cu o 

linie toate cele patru 

imagini care nu se 

potrivesc. 

- Răspuns parţial 

corect: taie cu o linie 

trei dintre imaginile 

care nu se potrivesc. 

- Răspuns parţial 

corect: taie cu o linie 

două dintre imaginile 

care nu se potrivesc. 

- Răspuns incorect: 

taie cu o linie o 

singură imagine care 

nu se potriveste/ nu 

taie nicio imagine/ le 

greseste pe toate. 

2. - Răspuns corect si 

complet: uneste 

corect toate cele patru 

perechi de imagini ale 

căror denumiri au 

înţeles opus. 

- Răspuns parţial 

corect: uneste corect 

trei perechi de 

imagini ale căror 

denumiri au înțeles 

opus. 

- Răspuns parţial 

corect: uneste corect 

două perechi de 

imagini ale căror 

denumiri au înţeles 

opus. 

- Răspuns incorect: 

uneste corect o 

singură pereche de 

imagini ale căror 

denumiri au înţeles 

opus. 

3. - Răspuns corect si 

complet: încercuieste 

corect toate cele trei 

imagini 

reprezentative 

pentru povestea 

cerută. 

- Răspuns parţial 

corect: încercuieste 

corect două imagini 

reprezentative 

pentru povestea 

cerută. 

- Răspuns parţial 

corect: încercuieste 

corect o singură 

imagine 

reprezentativă 

pentru povestea 

cerută. 

- Răspuns incorect: 

nu încercuieste 

niciuna dintre 

imaginile 

reprezentative pentru 

povestea cerută/ le 

greseste pe toate. 

4.a - Răspuns corect si 

complet: trasează 

numărul corect de 

liniute 

corespondente 

silabelor pentru 

toate cele cinci 

cuvinte reprezentate 

de imagini. 

- Răspuns parţial 

corect: trasează 

numărul corect de 

liniute 

corespondente 

silabelor pentru 

patru/ trei cuvinte 

reprezentate de 

imagini. 

- Răspuns parţial 

corect: trasează 

numărul corect de 

liniute 

corespondente 

silabelor pentru 

două cuvinte 

reprezentate de 

imagini. 

- Răspuns incorect: 

trasează numărul 

corect de liniute 

corespondente 

silabelor pentru un 

singur cuvânt 

reprezentat de 

imagini/ nu trasează 

nicio liniută/ le 

greseste pe toate. 

4.b - Răspuns corect si 

complet: taie cu o 

linie toate cele patru 

imagini care 

sugerează cuvinte 

care încep cu 

sunetul A. 

- Răspuns parţial 

corect: taie cu o linie 

trei imagini care 

sugerează cuvinte 

care încep cu 

sunetul A. 

- Răspuns parţial 

corect: taie cu o linie 

două imagini care 

sugerează cuvinte 

care încep cu 

sunetul A. 

- Răspuns incorect: 

taie cu o linie o 

singură imagine care 

sugerează cuvinte 

care încep cu 

sunetul A/ nu taie 

nicio imagine/ le 

greseste pe toate. 
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4.c - Răspuns corect si 

complet: încercuieste 

toate cele trei 

imagini care 

sugerează cuvinte 

ce se termină cu 

sunetul L 

- Răspuns parţial 

corect: încercuieste 

două imagini care 

sugerează cuvinte 

ce se termină cu 

sunetul L. 

- Răspuns parţial 

corect: încercuieste o 

singură imagine care 

sugerează cuvinte ce 

se termină cu sunetul 

L. 

- Răspuns incorect: 

nu încercuieste nicio 

imagine/ le greseste 

pe toate. 

 

 

PARTEA  a II- a 

Descriptori de performanţă 

ITEMUL CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

5. Răspuns corect si 

complet: scrie corect, 

îngrijit, lizibil, 

respectând spaţiul 

grafic, toate literele 

date. 

Răspuns parţial 

corect: scrie corect si 

lizibil, respectând 

spațiul grafic, toate 

literele date. 

Răspuns parţial 

corect: scrie lizibil, 

respectând spațiul 

grafic, toate literele 

date 

Răspuns incorect: 

scrie literele date, 

fără a respecta 

spaţiul grafic/ nu 

scrie literele date/le 

greseste pe toate. 

 

 

EVALUARE FINALĂ 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral şi corect 6 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral şi corect 5 itemi; incorect 1 item/parţial 1 item. BINE 

Rezolvă integral şi corect 3 itemi;parţial 1 item/ incorect 2 itemi. SUFICIENT 

Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi INSUFICIENT 
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TEST DE EVALUARE  

ISTORIE, CLASA A VIII-A 

Prof. Baltaru Daniela Georgeta 

Școala Gimnazială Drăgoiești 

Subiectul I            (1,6 P) 

Privește cu atenție harta de mai jos și rezolvă sarcinile date: 

1. Colorează diferit fiecare stat medieval românesc . 

2. Notează pe hartă numele statelor medievale românești, folosind literele date. 

 
 

 Subiectul II    (1,2 P) 

 Trasează săgeți între cele 3 coloane , astfel încât să realizezi legătura corectă între portretul 

domnitorului, numele său și țara pe care a condus-o. 

 

 

Iancu de Hunedoara Moldova 

 

 

Ștefan cel Mare Transilvania 

 

 

Vlad Țepeș Țara Românească 
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Subiectul III   (1,6 p) 

 Citește cu atenție propozițiile de mai jos și taie cu o linie  cuvintele care sunt greșite. Vei obține 

propoziții corecte .  

1.  Vlad Țepeș a fost un domnitor cinstit / necinstit și care  pedepsea aspru pe hoți/ oamenii harnici. 

2. Ștefan cel Mare a construit multe biserici/fabrici după ce i-a învins pe turci/francezi. 

3. Mircea cel Bătrân a fost domnul Moldovei/ Țării Românești. 

4. Mănăstirea Putna a fost construită în timpul lui Iancu de Hunedoara / Ștefan cel Mare. 

 

Subiectul IV.     ( 1,6 p) 

 În careul de mai jos , găsește numele a 4 localități unde au avut loc lupte importante între 

domnii români despre care ai învățat și turci. Încercuiește aceste cuvinte. 

 

R O V I N E X J Y W 

Q S Z V A S L U I M 

C B E L G R A D T Y 

T Â R G O V I Ș T E 
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TEST DE EVALUARE 

Prof.înv.preșcolar , Morar Loredana Rafaela 

Grădinița  P.P. Fântânele 

 

1. Priviți cu atenție imaginile. În care dintre imagini ,copiii procedează corect și de ce? 

 

 

2. Andrei si tatăl lui, au ieșit la plimbare. Procedează ei corect,plimbându-se pe iarbă. De ce? 
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3.  Priviți cu atenție imaginile. Ce fac copiii si care dintre ei procedează corect? 

                    

 

4. Priviți imaginile. Ce trebuie și ce nu trebuie să facem ,atunci când ieșim în natură?   

 

                   

 

5. În care dintre imagini, copiii procedeaza corect? De ce? 
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6. Ce reprezintă indicatorul din imagine? De ce nu au voie copiii, să facă focul în pădure? 

 

 

 

7. Alegeți imaginea corectă.  
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TEST DE EVALUARE PENTRU  

ELEVII CU CES (DIZABILITĂȚI MODERATE ȘI UȘOARE) 

                                                                     Prof. Săndică Daniela 

                                   Șc. Gimnazială Specială „Constantin Pufan”Galați 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- CLASA A VII-A 

1. Citește textul: 

Mițu și Baruțu au mai crescut și încep să comploteze. Sunt curioși să afle ce se 

ascunde prin dulapuri. Numai că totul este încuiat.  

Odată, Baruțu a găsit ușa unui dulap deschisă. A strigat la Mițu. Au adus 

scaune la dulap. S-au suit pe ele, dar au dat de cutii încuiate. 

Deodată s-a auzit un zgomot. 

                         (Cheile, după Tudor Arghezi) 

2. Care este titlul povestirii de mai sus? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cum se numește autorul povestirii? 

           ……………………………………………………………………………………………… 

4. Cum se numesc personajele din fragmentul prezentat? 

 

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

 

5. Despărțiți cuvintele în silabe: 

scaune - ............................ 

încuiat - ............................ 

deschis - ........................... 

deodată - .......................... 

 

6. Alcătuiți propoziții cu cuvintele: comploteze, curioși, ascunde: 

 

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

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

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

 

7. Subliniați cu o linie subiectul  și cu două linii predicatul din enunțul următor, apoi 

analizați: 
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Albinele zboară din floare în floare. 

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

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

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

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

 

8. Completează propozițiile cu cuvintele  potrivite: 

 

Mițu și Baruțu au mai ……………………………și încep să……………………… 

 

9. Încercuiește  varianta corectă: 

 

Băieții  s-au / sau  dus la fotbal. 

Întro / într-o  zi frumoasă de vară am plecat la mare. 

Mama  sa / s-a era la bibliotecă. 

Profesorii  iau / i-au  cerut să fie atent la tablă. 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

 

ITEM 10 9-8 7-6 5 

1. Citește corect textul 

dat 

Citește parțial corect , 

cu 1-2 greșeli 

Citește parțial corect, 

cu 3-4 greșeli 

Citește parțial 

corect , cu 5 

greșeli 

2. Identifică și scrie 

corect titlul  

Identifică titlul, scrie 

parțial corect, face 1-2 

greșeli 

Identifică titlul, scrie 

parțial corect, face 3 

greșeli 

Identifică titlul, 

scrie parțial corect, 

face 4 greșeli 

3. Identifică și scrie 

corect autorul  

Identifică și scrie parțial 

corect autorul, face 1-2 

greșeli 

Identifică și scrie 

parțial corect autorul, 

face 3-4 greșeli 

Identifică și scrie 

parțial corect 

autorul, face 5 

greșeli 

4. Identifică și 

denumește personajele 

corect 

Identifică și denumește 

personajele parțial 

corect, face 1-2 greșeli 

Identifică și 

denumește 

personajele parțial 

corect, face 3-4 

greșeli 

Identifică și 

denumește 

personajele parțial 

corect, face 5 

greșeli 

5. Desparte corect 

cuvintele în silabe  

Desparte  cuvintele în 

silabe, face 1-2 greșeli 

Desparte  cuvintele 

în silabe, face 3-4 

greșeli 

Desparte  cuvintele 

în silabe, face 5 

greșeli 

6. Alcătuiește corect 

propozițiile 

Alcătuiește corect 

propozițiile, face 1-2 

greșeli 

Alcătuiește corect 

propozițiile, 

face 3-4 greșeli 

Alcătuiește corect 

propozițiile, 

face 5 greșeli 

7. Identifică, subliniază, 

analizează corect 

subiectul și predicatul 

Identifică, subliniază, 

analizează parțial corect 

subiectul și predicatul 

Identifică, 

subliniază,analizează 

parțial corect 

Identifică, 

subliniază parțial 

corect subiectul și 
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din propoziție din propoziție, face 1-2 

greșeli 

subiectul și 

predicatul din 

propoziție, face 3-4 

greșeli 

predicatul din 

propoziție, face 5 

greșeli 

8. Completeză propoziția  

cu cuvintele potrivite, 

scrie corect 

Completeză propoziția  

cu cuvintele potrivite, 

scrie parțial corect, face 

1-2 greșeli 

Completeză 

propoziția  cu 

cuvintele potrivite, 

scrie parțial corect, 

face 3-4 greșeli 

Completeză 

propoziția  cu 

cuvintele potrivite, 

scrie parțial corect, 

face 5 greșeli 

9. Identifică ortogramele 
scrise corect, le 
încercuiește 

Identifică parțial 
ortogramele scrise, le 
încercuiește, face 1-2 
greșeli 

Identifică parțial 
ortogramele scrise le 
încercuiește, face 3-4 
greșeli 

Identifică parțial 
ortogramele 
scrise,  le 
încercuiește, face 
5 greșeli 

 

CITIRE –SCRIERE-COMUNICARE  

CLASA a III-a  

10. Citește textul: 

Mircea  este  prietenul  meu. El  este înotător. Se  duce  mereu  la antrenament. Ieri  a  

participat  la  un  concurs. M-a  luat  și  pe  mine  să  văd  întrecerea. 

11. Transcrie prima și a doua propoziție din textul de mai sus: 

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

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

12. Copiază propoziția: 

(Eu  locuiesc  în  Galați.) 

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

13. Completează propozițiile, alegând cuvintele potrivite din coloana din dreapta: 

Tata  a  adus  o  pâine ......................                        citește 

Andrei  .......................  lecția.                                    caldă 

14. Eu  spun una, tu spui multe: 

         bancă – ......................... 

         caiet – ........................... 

         măr – ............................ 

15. Scrie după dictare: 

a. vară, cireșe, Anghel, școală 

b. Sonia  închide cartea de biologie. 

Îmi  place să mă joc  în parc. 
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Fișă de lucru pentru elevii cu CES 

Matematică-clasa a VIII-a 

Calcule cu litere-adunarea și scăderea 

Profesor, Isaia Dida-Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 20, Galați 

 

1. Completează spațiile punctate pentru a determina perimetrul fiecărei figuri 

geometrice. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

                      P = a + a + a  = ... a                                               P = a + a + a  + a = ... a      

                        

 

 

 

 

 

 

         

                P = a + b + a  + b = ... a + ... b                                     P = a + a + a  + a + a+ a = ... a      

2.  Completează în căsuțe coeficientul corespunzător fiecăruia dintre numerele scrise cu litere. 

5x;  -2xy;  3x2;  -2,5xy2;  
2

3
x2y2 

            xy                                                         x2y2                                                               x2     

                                              xy2                                                             x 

 

a a 

a 

a 

a 

a 

a 

a a 

b 

b 

a 

a 
a 

a a 

a 
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3. Subliniază cu o linie doar expresiile algebrice ce conțin pe c2. 

 

2c2;    -5y;    5c2;    3xy;    -4c2;    9abc;    1,8c2;    3c. 

 

4. Efectuează adunările, după model: 

 

a) 2a + 3a = (2 + 3)a = 5a; 

b) 5a + 2a = (... + ...)a = ...a; 

c) 2b + 7b = (... + ...)b = ...b; 

d) 10b + 8b = (... + ...)b = ...b; 

e) 5x + 2x = (... + ...)x = ...x; 

f) 11x + 4x = (... + ...)x = ...x. 

 

5. Efectuează scăderile, după model: 

 

a) 5a - 3a = (5 - 3)a = 2a; 

b) 7a - 2a = (... - ...)a = ...a; 

c) 11b - 7b = (... - ...)b = ...b; 

d) 9b - 8b = (... - ...)b = ...b; 

e) 10x - 2x = (... - ...)x = ...x; 

f) 12x - 4x = (... - ...)x = ...x. 

 

6. Efectuează calculele, după model: 

 

a) 7a - 5a + 2a = (7 – 5 + 2)a = 4a; 

b) 7a + 3a - 2a = (... +.... - ...)a = ...a; 

c) 11b - 7b + 5b  = (... - .... + ...)b = ...b; 

d) 9b + 8b  - 8b = (... +.... - ...)b = ...b; 

e) 9x + 3x - 2x = (... +.... - ...)x = ...x; 

f) 12x - 5x+ 7x  = (... -.... + ...)x = ...x. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: Manual, clasa a VIII-a, Ion Cicu, Eliza-Mihaela David, Ioana Iacob, Răzvan Ceucă, 

Editura Intuitext, 2020 
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TESTARE PENTRU VERIFICARE LA DISCIPLINA ISTORIE 

MARILE DESCOPERIRI GEOGRAFICE 

 

Prof. Doru Nicolae Grădinaru 

Școala Gimnazială „Sf. Silvestru”, București 

 

I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: (2 puncte) 

 

1. Un instrument ce s-a dovedit esențial în descoperirea unor noi teritorii în secolul XV a fost: 

a) busola  b) pantograful   c) navigația  d) patefonul 

 

2. Bartolomeo Diaz a descoperit: 

a) America  b) Capul Bunei Speranțe c) Africa;  d) India 

 

3. Prima circumnavigație a fost realizată de: 

a) Bartolomeo Diaz b) Amerigo Vespucci  c) Cristofor Columb   d)Fernando Magellan 

 

4. Continentul american a fost descoperit în: 

a) secolul XV  b) secolul XVI  c) 1592 d) nu se știe cu exactitate 

 

II. Prezentați, la alegere, viața și cariera lui Cristofor Columb sau Fernando Magellan. (2 

puncte) 

 

III. Redactați un scurt text în care să prezentați cele mai importante aspecte legate de unul 

dintre popoarele: mayaș, aztec sau incaș. (2 puncte) 

 

IV. Menționați patru plante sau animale descoperite în Lumea Nouă. (0,5 puncte) 

 

V.  Explicați semnificația termenilor caravelă și conquistador. (0,5 puncte) 

 

VI. Conchistadorii aveau un avantaj tehnologic important faţă de războinicii amerindieni, chiar dacă 

aceştia din urmă erau mult mai numeroşi. Europenii dispuneau de armuri puternice, de arme de 

metal, inclusiv de arme de foc, iar localnicii, de pumnale din piatră şi de săgeţi. Invadatorii aveau cai, 

animale necunoscute pentru locuitorii Americii. De asemenea, spaniolii au profitat de rivalităţile 

dintre populaţiile locale, şi le-au atras pe unele dintre ele de partea lor. 

 

a) Transcrieţi din text ce avantaj aveau amerindienii faţă de conchistadori. (0,25 puncte)    

b) Precizaţi pe baza textului care erau avantajele de care dispuneau europenii. (0,25 puncte)                 

c) Explicați procedurile prin care europenii au realizat colonizarea Americii, precum și 

implicațiile acestora.  (1 punct) 

d) Menționați numele a două viceregate spaniole. (0,25 puncte)                                              

e) Enumeraţi două urmări ale marilor descoperiri geografice. (0,25 puncte)   
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FIŞĂ DE LUCRU LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- cls. a V-a 

 
Prof. Dascălu Liliana Irina 

 Șc. Gimn. Țuglui,Dolj 

 
 

1.Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor:                                                                            

…………………

… 

…………

… 

……………….

.. 

 

 

 

 

 

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

... 

……………

…. 

 

2. Desparte în silabe cuvintele:  
 

pinguin - ……………………… 

iarnă - …………………… 

furnică - ……………………. 

Apolodor - …………………. 

căprioară - …………………                                                                                                                       

3. Alcătuieşte trei propoziţii referitoare la imaginea 

alăturată: 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….                                                 

4. Transcrie textul de mai jos: 
„Pe muşchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei. Acesta  şi-a 

întins capul cu botul mic, catifelat şi umed, pe spatele mamei lui şi, cu ochii închişi, se lasă 

dezmierdat.”  
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..................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................... 
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Test –cls. a VI-a 

 
1. (2 p) Subliniază cuvintele cu aceeași formă, dar sens diferit din enunțurile: 

 

Ne-au venit și nouă rezultatele la concurs. 

După o lună o nouă profesoară a venit la noi. 

 

Am venit să cer de la voi un sfat. 

Pasărea s-a înălțat spre cer și s-a dus departe. 

 

Râul curge lin pe panta abruptă. 

A pescuit din Dunăre crap, lin, caras și știucă. 

 

S-a lovit la cot și acum îl doare. 

Terenul era lat de un cot. 

 

 

      (2 p) Alcătuiește enunțuri cu diferite sensuri ale cuvintelor:  

liliac  

poartă  

gol -  

colț  

 

2. (2 p) Unește cuvintele din stnga cu sinonimele potrivite din coloana din dreapta: 

 

citit 

destin 

fragil 

culoar 

măiestrie 

povesti 

colora 

amăgi 

trezit 

lungime 

coridor 

desena 

deșteptat 

plăpând 

lectură 

suprafață 

înșela 

nara 

pricepere 

soartă 

 

3. (2 p) Rescrie enunțurile de mai jos, punând cuvintele subliniate la plural: 

 

Am mâncat cornul primit la școală.  

Un liliac a trecut zburând.  

2p oficiu 
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TES DE EVALUARE 

Itemi obiectivi în rezolvarea exercițiilor și problemelor de matematică 

                                               Șarpe Cristiana Liliana 

                                               Școala Gimnazială Țuglui, Dolj       

 

1. Citiți enunțurile și decideți dacă sunt adevărate sau false: 

a) Numerele impare sunt 1, 2,  3, 4, 5…………………………………..                         

b) Numerele pare  sunt numerele care se împart exact la 2…………..  

c) Numerele care se împart exact la 5, au ultima cifră 0 sau 5………..    

d) Numerele care se împart exact la 3, au ultima cifră 3……………….  

2. Descompuneți numerele de mai jos în produs de factori, după modelul de mai jos: 

24=     4     x             =              x            x             x              

16= ................................................................................. 

12= .................................................................................. 

20= ................................................................................. 

3. Identificați numerele după următoarele enunțuri si uniti-le cu raspunsurile din casuta 

                    

                

                 
 

4. Rezolvați exercițiile și apoi, incercuiti  rezultatul corect: 

1)  12x3: 4 – 6x6x 2: 8 este egal cu 

                  a)1                             b) 9                                         c) 0 

2) 4x3x5: 2 este egal cu  

        a)20                                b) 30                                     c) 60. 

3) 14x5- 20: 4x 6 este egal cu 

         a)70                             b) 30                                        c) 40 

5 La un concurs sportiv, elevii au participat la mai multe probe așa cum reiese în schema de mai 

jos. Calculați numărul total de elevi care au participat la acel concurs.  

4 

 

6 2 2 2 3 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/fisa-de-evaluareitemi-obiectivi-in-rezolvarea-exercitiilor-si-problemelor-de-mat
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Test de evaluare CES -animale nevertebrate 

 

Prof.Nicola Loredana  

                                                                                                          Școala Gimnazială Țuglui       

 

                             

1. Asociază grupul de nevertebrate din coloana A cu specia reprezentativă potrivită din coloana 

B,scriind litera coresunzatoare în spațiul punctat din dreptul fiecarei cifre a coloanei A: 

A                                                                             B 

.....1. spongieri a. limbric 

.....2. celenterate b. buretele de apa dulce 

.....3. moluste c. meduza 

.....4. viermi d. rac 

.....5. artropode e. melc 

 

2. Subliniază cu o linie animalele nevertebrate din categoria celenteratelor și cu doua linii pe cele din 

categoria moluștelor: 

Caracatița,limax,meduza,sepie,hidra,scoica,calamar. 

 

3. Citește ghicitoarea care face referire la o specie din grupa viermilor și scrie răspunsul,apoi 

compune și tu una despre melc,utilizând în formularea acesteia și următoarele cuvinte:moale, 

cochilie,lent(incet),picior musculos. 

„Am corp moale neindesat, 

N-am picioare și sunt lat, 

Nici nu văd ,nici nu aud 

Ouă multe eu produc!” (Raspuns:...........................) 

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

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

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

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

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

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

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

 

4. Identifică în imaginile de mai jos (încercuid litera corespunzatoare din dreptul imaginii),specia de 

animal nevertebrat care face parte din grupa insectelor și scrie trei caracteristici ale acesteia. 

a.   b.   c.  
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TEST- CES 

Petcuț Diana Maria 

Școala Gimnazială „Tabajdi Karoly” Zerind 

 

A-nceput de ieri să cadă 

Câte-un fulg, acum a stat, 

Norii s-au mai răzbunat 

Spre apus, dar stau grămadă 

Peste sat. 

 

Nu e soare, dar e bine, 

Şi pe râu e numai fum. 

Vântu-i liniştit acum, 

Dar năvalnic vuiet vine 

De pe drum. 

 

Sunt copii. Cu multe sănii, 

De pe coastă vin ţipând 

Şi se-mping şi sar râzând; 

Prin zăpadă fac mătănii; 

Vrând-nevrând.    (Iarna, de George Coșbuc) 

 

 

1. Precizează titlul și autorul textului.       1p 

2. Identifică, în text, un cuvânt care conține diftong.     1p 

3. Stabilește  măsura versului: „Spre apus, dar stau grămadă”.    1p 

4. Care este rima textului?        1p 

    

5. Identifică două cuvinte prin care este prezent eul liric în text.   2p 

6. Numește trei trăsături ale textului liric.      3p 

 

 

       Se acordă 1 punct din oficiu. 
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TEST- CES 

 

A-nceput de ieri să cadă 

Câte-un fulg, acum a stat, 

Norii s-au mai răzbunat 

Spre apus, dar stau grămadă 

Peste sat. 

 

Nu e soare, dar e bine, 

Şi pe râu e numai fum. 

Vântu-i liniştit acum, 

Dar năvalnic vuiet vine 

De pe drum. 

 

Sunt copii. Cu multe sănii, 

De pe coastă vin ţipând 

Şi se-mping şi sar râzând; 

Prin zăpadă fac mătănii; 

Vrând-nevrând.    (Iarna, de George Coșbuc) 

 

 

1. Precizează titlul și autorul textului.       1p 

2. Câte strofe are textul?         1p 

3. Câte versuri are textul?        1p 

4. Desparte în silabe cuvintele: norii, năvalnic,  zăpadă.    3p 

5. Stabilește  măsura versului: „Spre apus, dar stau grămadă”.    1p 

 

 

Se acordă 3 puncte din oficiu. 
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TEST DE EVALUARE CLR 

 
Prof. înv.primar Spatariu Cristiana 

Șc. Gim. Teodor V. Ștefanelli Câmpulung Moldovenesc 

 

 

1.Încercuieşte doar literele mari de tipar pe care le-ai învăţat până acum: 

    A   n   M   r    w    i    R     I   O   a    m      S     L    ă 

       2. Pentru fiecare   literă  mare  de  tipar   scrie  litera mică ! 

               M           R           E         A          U        I        N       L 

            ____        ___        ___     ____    ____    ___    ___   ____ 

 

     3. Citește   propoziţia.  Numără  cuvintele. Încercuieşte  cifra  corespunzătoare  numărului de 

cuvinte. 

Luca  e  un   român   mic.   

                                                                6        4        3        5 

 

     4. Unește  imaginea cu litera inițială corespunzătoare cuvântului:. 

                        

 

 

     a                  i                  m                   r 
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5.  Citește cuvintele cu voce tare. Încercuiește : cu galben litera  C , cu albastru litera r , cu  verde litera a , cu 

roșu litera n  , cu oranj litera o. 

Irina    ren    om   nume                   

camera    lalele   Corina  

România  noroc  lumina 
7. Sub fiecare desen scrie cuvântul potrivit. Folosește corect  literele mici și mari de tipar.    

    Stabilește numărul silabelor fiecărui cuvânt încercuind numărul corespunzător.  

    Colorează desenele. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

Aprecierea părintelui referitoare la felul în care citește copilul :  I,     S,      B  ,   FB 
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CAPITOLUL VI 

 
PLAN DE ACTIUNE, PEI, CURRICULUM-URI ADAPTATE
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CURRICULUM ADAPTAT PERSONALIZAT 

                                                               

     Prof. înv. preșcolar: Turda Monica 

                                                                    GPP ,,Căsuța cu povești” – Bistrița  

 

 

An școlar: 2020 - 2021 

Grupa: mare 

Nume/prenume: T. M. I. 

Data nașterii: 19.x.2014 

Deficiențe/afectări: TSA (tulburări de spectru autist) 

Gradul de handicap: GRAV – cu drept de asistent personal 

 

DOMENII DE DEZVOLTARE / DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII OBIECTIVE URMĂRITE 

 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI 

SCRIERII – vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi al 

înţelegerii semnificaţiei), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală şi scrisă, 

nonverbală şi verbală) şi preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte 

domenii. 

 

• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute / Premise ale citirii și scrierii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII – a fost definită în termenii abilităţii 

copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de 

caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilităţile de gândire logică şi rezolvare de probleme, 

cunoştinţele elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător. 

 

 

 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să asculte un mesaj în vederea înțelegerii și 

receptării lui. 

Să înțeleagă și să transmit mesaje simple; 

să reacționeze la acestea. 

Să identifice prezența mesajului scris. 

Să participe la activitățile de grup în 

calitate de auditor/ vorbitor. 

Să-și scrie corect numele. 

Să recunoască, cu sprijin, literele. 

Să scrie cuvinte simple. 

- Spune ce avem de făcut! 

- Cu ce ne jucăm? 

- Cine a primit mingea? 

- Spune cum face! 

- Arată-mi literele! 

- Spune cine face? (el/ea) 

- Unde se află? 

- Spune unde am ascuns jucăria! 

- Scrie numele tău! 

- Învățăm să scriem!  
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• Cunoștințe și deprinderi elementare matematice: 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să recunoască unele cantități ale unor 

obiecte. 

Să efectueze operații de seriere, grupare, 

clasificare, măsurare a obiectelor. 

Să constituie mulțimi pe baza unor însușiri 

comune. 

Să numere (1-10) și să recunoască cifrele. 

Să asocieze numărul la cantitate și invers. 

Să realizeze operații de adunare și scădere 

cu o unitate. 

- Ce jucării sunt pe raft? 

- Câte cărți sunt pe raft? 

- Ce culoare are mingea mea? 

- Sunt cel mic sau cel mare? 

- Formare  de grupe după anumite 

criterii. 

- Numărăm corect! 

- Recunoaște numerele! 

- Ne jucăm cu cifrele! 

- Scrie cifra corespunzătoare! 

- Unde sunt mai multe? Cu cât? 

- Unde sunt mai puține? Cu cât? 

 

 

• Caracteristici structurale ale lumii înconjurătoare: 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să cunoască unele elemente ale mediului 

înconjurător. 

 Să recunoască utilitatea unor obiecte. 

Să sesizeze diferențele dintre obiecte. 

Să recunoască anumite schimbări din 

mediul apropiat. 

Să identifice unele caracteristici ale lumii 

vii, ale Pământului și Spațiului. 

- Spune ce face copilul 

- Cum mă îmbrac? 

- Cum mă îngrijesc? 

- La ce folosește? 

- Cum este jucăria? 

- Să adunăm jucăriile ( să fim 

ordonați) 

- Călătorie în Cosmos (vizionare 

film) 

 

 

 

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ – vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui 

de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii 

se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de 

a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea 

conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă 

imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare. 
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• Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate: 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să manifeste încredere în adulții cunoscuți. 

Să cunoască normele elementare necesare 

integrării în viața socială, precum și reguli 

de securitate personală. 

Să-și adapteze comportamentul propriu la 

cerințele grupului. 

- Sunt prietenul tău! 

- Cine sunt eu? Cum mă numesc? 

- Cum îi chemă pe colegii mei? 

- Ne jucăm împreună în curte. 

- Cum ne comportăm? (la masă, la 

activități) 

 

 

• Autocontrol și expresivitate emoțională: 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să recunoască și să numească emoţii de 

bază, produse de piese musicale, texte 

literare. 

 

- Spune ce simți când... 

- Cum te simți când...? 

                                                                            

• Comportamente prosociale: 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să împartă și să înapoieze jucăriile. 

Să conștientizeze stările emoționale prin 

diferite jocuri de rol. 

Să demonstreze acceptarea și înțelegerea 

față de celelate persoane din mediul 

apropiat 

 

- O dată eu, o dată tu! 

- Fram, ursulețul care plânge. 

- Sunt prietenul tău, vreau să ne 

jucăm împreună. 

 

• Conceptul de sine: 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să realizeze, cu sprijin autoaprecierea 

pozitivă, în diferite situații. 

 

- Spune despre tine! 

- Sunt priceput la... 

- Mă simt bine când... 

 

DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE – cuprinde o gamă largă de 

deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul 

realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi 

abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte practici de menţinere a sănătăţii şi 

securităţii personale. 
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• Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sănătate, nutriție, îngrijire, igienă personală) și practice privind securitatea personală 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂȚARE 

- se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de învățare, modul în care abordează 

sarcinile și contextele de învățare, precum și la atitudinea să în interacțiunea cu mediul și persoanele din 

jur, în afara deprinderilor abilităților menționate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare. 

 

• Curiozitate, interes și inițiativă în învățare/Finalizarea sarcinilor/Manifestarea potențialului 

creativ. 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să manifeste curiozitate și interes pentru 

situații noi. 

Să finalizeze sarcinile propuse, cu ajutor, 

prin promptare direct. 

Să demonstreze simț muzical ritmic, 

armonic prin cântec, joc cu text și cânt, 

dans etc. 

 

 

- Să experimentăm! 

 

- Desenul este gata! 

 

- Să dansăm, să ne distrăm! 

 

Preșcolarul T. M. I. frecventează grădinița fiind însoțit de mama sa, care îl sprijină permanent în 

realizarea sarcinilor. Pentru el, sunt foarte importante rutinele, elementele neprevăzute sau zgomotele 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să fie capabil să execute mișcări motrice de 

bază: mers, alergare, sărituri. 

Să participle activ la jocuri, dansuri, jocuri 

în aer liber. 

Să utilizeze mâinile și degetele pentru 

realizarea de activități diverse. 

 

 

- Mergi la fel ca mine! 

- Aleargă la iepurași! 

- Uriașii 

- Sari ca mine! 

- Ținem corect creionul! 

- Lucrăm cu pensula! 

Obiective urmărite Exemple de activități de învățare 

Să manifeste deprinderi de păstrare a 

igienei personale. 

Să demonstreze abilități de autoprotecție 

față de obiecte și situații periculoase. 

 

 

- Pe mânuțe ne spălăm! 

- Suntem atenți la... 

 

- Traversăm strada cu un adult! 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4133 

 

puternice provocându-i agitație. Este foarte pasionat de geografie, de hărți, recunoaște diferite orașe și 

state și le identifică pe hartă sau pe Globul Pământesc. Se lucrează foarte mult cu el acasă, folosindu-se 

jetoane, hărți, reprezentări grafice. 

În cadrul activităților din grădiniță, educatoarea asigură materiale adaptate nevoilor și intereselor lui 

stimulându-i creativitatea și interesul. Sarcinile sunt explicate într-un mod clar și concis. 
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CURRICULUM  ADAPTAT. 

Aria curriculară Matematica si stiinte ale naturii 

Învățător/ diriginte Gherman Lavinia Delia 

Scoala Gimnaziala Oarţa de Sus 

Elev (ă) B.D.S, Clasa a IV a 

ARGUMENT: Această programă ne propune să abordăm matematica din perspectiva integrării elevilor 

cu CES în învăţământul de masă. Necesitatea unei astfel de programe derivă din cerinţele noii orientări 

în învăţământul românesc, care prevede ca şi elevii cu deficienţe mintale/motrice să fie incluşi în clase 

de elevi din şcolile de masă. Deficienţele lor necesită atât obiective suplimentare, dar şi complementare 

educaţiei copilului. Astfel, programa este realizată pe baza unui program de predare învăţare bine 

structurat care urmăreşte dezvoltarea proceselor mentale şi fizice ale elevului şi adaptate la cerinţele 

acestuia. Ţinând cont de nivelul de dezvoltare a elevului, propunem ca metoda de bază să fie jocul 

didactic, care va asigura nu numai participarea cu plăcere la actul de învăţare, dar şi o întărire imediată a 

succeselor. 

Obiective cadru/ competențe generale: 

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 

 Dezvoltarea capacităţilor de explorare, investigare şi rezolvare de probleme 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a comunica utilizând limbajul matematic 

 Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 

 

Conținuturile învățării: 

1. Numerele naturale de la 0 la 1000: formare, scriere, citire, comparare, ordonare; 

2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în intervalul 0-1000; 

 Terminologie specifică:termen, sumă, scăzător, descăzut, rest, „cu… mai mult/puţin”; 

 Aflarea termenului necunoscut(?+a=b; a,b sunt nr. naturale până la 1000), prin utilizarea de 

obiecte/desene/modelul balanţei; 

 Efectuarea probei la adunare/scădere; 

3. Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici de 50 

 Înmulţirea nr. naturale folosind adunarea repetată; 

 Înmulţirea nr. naturale scrise cu o singură cifră (de la 0 la 5); 

 Terminologie specifică:factor, produs, „de…ori mai mult”; 

 Tabla înmulţirii 0-5; 

 Împărţirea nr. naturale folosind scăderea repetată şi relaţia cu înmulţirea; 

 Terminologie:”de…ori mai puţin”; 

 Ordinea efectuării operaţiilor; 

4. Rezolvarea de probleme 

 Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii (de acelaşi ordin/de ordine diferite); 
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5.Elemente intuitive de geometrie 

 Forme plane; 

 Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice; 

 Observarea şi descrierea intuitivă a corpurilor geometrice(cub, sferă, con cilindru); 

6. Măsurări folosind etaloane neconvenţionale 

7. Unităţi de măsură pentru: lungime (metrul), capacitate (litrul), masă (kilogramul), timp (ora, 

minutul, ziua, săptămâna, luna anul), monede şi bancnote. 

 

Obiective cadru/ 

competențe generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare pentru 

elevii cu CES Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat 

  

1.Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

1.1 să înţeleagă şi să 

utilizeze sistemul 

poziţional de formare a 

nr. naturale<1000; 

1.2 să scrie, să citească, 

să compare şi să 

ordoneze nr. naturale de 

la 0 la 1000; 

1.3 să efectueze operaţii 

de adunare/scădere cu 

nr. < 1000: 

- fără trecere peste 

ordin 

- cu trecere peste ordin; 

1.4.să utilizeze numere 

fracţionare pentru a 

exprima subdiviziuni  

ale întregului 

 

 

1.1 –sa efectueze 

calcule simple 

cu cele patru 

operatii 

 

 

- ex. de reprezentare prin 

obiecte/desene a nr.; trecerea 

de la o formă de reprezentare 

la alta; 

- jocuri de numărare cu 

start/cu pas dat, 

crescător/descrescător; 

- jocuri de numărare în care 

grupele de câte 10/100 se 

înlocuiesc cu un alt obiect; 

- ex. de descompunere a nr. 

naturale în S,Z şi U; 

- ex. de scriere şi citire a nr. 

naturale; 

- compararea şi ordonarea nr. 

utilizând procedee diferite; 

- rezolvarea de probleme de 

adunare/scădere în care sunt 

date prin simboluri: puncte, 

cerculeţe, figuri geometrice; 

- efectuarea probei; 

- ex. de calcul; 

- ex. de operare cu nr. prin 

calcul mintal, folosind sprijin 

cu obiecte; ex. de scriere a 

acestor operaţii; 
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- ex. de calcul; 

- verificarea cu ajutorul 

reprezentărilor simbolice a 

operaţiilor de 

înmulţire/împărţire; 

2.Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare, 

investigare şi 

rezolvare de 

probleme 

 

2.1.să observe şi să 

descrie proprietăţi 

simple ale formelor 

plane şi spaţiale şi să 

recunoască proprietăţi 

simple de simetrie ale 

unor desene 

 

2.2.să exploreze 

modalităţi de efectuare 

a înmulţirii şi împărţirii 

utilizând modalităţi 

variate de lucru 

 

2.3.să colecteze date, să 

le organizeze în tabele,  

să le sorteze şi clasifice 

pe baza unor criterii 

date şi să ofere 

interpretări elementare 

ale lor 

2.1 să rezolve 

problemecu numere 

naturale de la 0 la 

100 

 

Exercitii de operare cu 

numere prin calcul mintal, 

folosind sprijin, obiecte. 

Schimbarea nr.dintr-o 

problema data cu pastarea 

tematicii. 

- explorarea sistematică a 

posibilităţilor de 

compunere/descompunere a 

nr. naturale pe baza 

operaţiilor de adunare/ 

înmulţire; 

- recunoaşterea situaţiilor 

concrete/a expresiilor care 

presupun efectuarea 

operaţiilor studiate; 

- schimbarea nr. dintr-o 

problemă dată cu păstrarea 

tematicii; 

- efectuarea de măsurători cu 

ajutorul instrumentelor 

standard/nonstandard; 

- citirea ceasului; 

- scrierea datei; 

- recunoaşterea valorii 

monedelor şi a bancnotelor; 

3.Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţilor de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

  

3.1 să verbalizeze 

modalităţile de calcul 

folosite în rezolvare 

unor probleme . 

3.1 sa utilizeze 

desene, scheme 

pentru a clasifica 

modul de calcul 

 

 

- exprimarea în cuvinte 

proprii a modului de lucru 

folosit în rezolvarea unor 

sarcini care solicită operarea 

cu obiecte(desene), nr.; 
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4.Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

4.1să manifeste 

disponibilitate pentru a 

învăţa de la alţii şi a-i 

ajuta pe ceilalţi în 

rezolvarea de probleme 

4.1 participa cu 

interes la orele de 

matematica 

 

- exerciţii-joc. 

    

    

 

Modalități de evaluare: 

 Evaluare orala 

 Evaluare prin joc 

  E valuare scrisa.(metode: fişe de lucru, probe de evaluare sumative din care rezultă calificative: 

I, S, B, FB;) 

 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

Obiectivele cadru/ competențe 

generale 

Standardele de performanță 

1. Cunoaşterea şi utilizarea 

conceptelor specifice 

matematicii 

 

S.1 Scrie şi citeşte nr. naturale date, de la 0 la 1000 

S.2 Precizează semnificaţia unei cifre în scrierea nr. naturale de 3 

cifre 

S.3 Compune şi descompune nr. naturale<1000 în S,Z şi U 

S.4 Rezolvă ex. de aflare a sumei/diferenţei cu/fără trecere peste 

ordin 

S.5 Stăpâneşte tabla înmulţirii de la 0 la 5 

2. Dezvoltarea capacităţilor de 

explorare, investigare şi 

rezolvare de probleme 

 

S.6 Recunoaşte şi desenează forme plane 

S.7 Rezolvă probleme cu 1-2 operaţii 

3. Formarea şi dezvoltarea 

capacităţilor de a comunica 

utilizând limbajul matematic 

 

S.8 Foloseşte un limbaj matematic minim(sumă, diferenţă, 

produs, cât şi expresiile „cu… mai mult/puţin”, „de… ori mai 

mult/puţin”) 

4. Dezvoltarea interesului şi a 

motivaţiei pentru studiul şi 

aplicarea matematicii în 

contexte variate 

 

S.9 participă cu interes la orele de matematică 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățare Nr de ore 

SEM I SEM II TOTAL 

   

1. Numerele naturale de la 0 la 1000: formare, 

scriere, citire, comparare, ordonare; 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

20 

 2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în 

intervalul 0-1000; 

 

 

20 

 

20 

 

40 

 3. Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale 

mai mici de 50 

 

 

28 

 

8 

 

36 

 4. Rezolvarea de probleme 

 Probleme care se rezolvă prin cel 

mult două operaţii (de acelaşi 

ordin/de ordine diferite); 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

20 

 5.Unitati de masura 

 

  

20 

 

20 
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PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT  

PENTRU COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

 
 (cf. AnexeiNr.15  laMetodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale,aprobată prinOrdinul comun al MMFPSPV/MS/MENCȘ nr. 

1985/1305/5805/2016) 

PROF. RUSAN OANA-RALUCA 

Şcoala Gimnazială Nr.195, Bucureşti 

PROF. R USAN GABRIEL-TIBERIU 

Şcoala Gimnazială Nr. 36 “D. Ştiubei”, Constanƫa 

 

 

Numele şi prenumele elevului:                M.M. 
 

Mama:                                                                     M.M.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tata:                                                                        M.R.-A. 

Reprezentantul legal al copilului:                      

Data naşterii:                                                         …..2005 

Domiciliul:                                                             BUCURESTI,  sector 3  

Unitatea de învăţământ la care este înscris:           S.G.  Nr…. 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. …., din ….2019 emis de CMBRAE 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat: Decembrie 2019- Iunie 2020 

Responsabilul de caz servicii educaţionale:           B.A 

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare):  
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SERVICII PSIHOEDUCAŢIONALE PENTRU COPILUL CU CES: M.M. 
 

 Tipul de 

serviciu/intervenţie 
Institutia responsabilă Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

Servicii educaţionale 

S. G. Nr…. 
 

• Receptarea mesajului oral in diferite 

situatii de comunicare; 

• Receptarea mesajului scris , din texte 

literare si nonliterare in scopuri diverse. 

• Identificarea unor date, mărimi și relații 

matematice, în contextul în care acestea 

apar 

• Utilizarea conceptelor și a algoritmilor 

specifici în diverse contexte matematice 

• Folosirea eficienta a timpului ca resursa  

pentru a obtine success in invatare. 

Decembrie 

2019 

 Diriginta  

B.A. 
TEL: ... 
Prof. romana 

R.O. 
Prof. matematica 

P.M. 
 

Servicii de asistenţă 

psihopedagogică prin 

cadrul didactic 

itinerant şi de sprijin 

Scoala Gimnaziala  

Speciala Nr. 5 
• Mentinerea elevului in invatamantul de 

masa pe toata durata ciclului gimnazial; 

• Optimizarea activitatii de invatare a 

elevului ; 

• Motivarea elevului pentru abordarea 

pozitiva a sarcinilor de invatare si 

finalizarea acestora; 

• Stimularea relationarii si comunicarii in 

cadrul grupului de elevi; 

• Optimizarea capacitatilor de invatare prin 

stimularea dezvoltarii proceselor atentiei 

,memoriei; 

• Cultivarea unei atitudini positive fata de 

activitatile scolare; 

• Implicarea familiei in activitatea de 

Decembrie 

2019 

Pana la 

finalizarea 

ciclului 

gimnazial 

Prof. itinerant si de 

sprijin :  

G.S.  
Tel.: ... 
Adresa mail:... 
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 Tipul de 

serviciu/intervenţie 
Institutia responsabilă Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

invatare a elevului. 

 

Măsuri de sprijin 

pentru educaţia 

incluzivă** 

 

Scoala Gimnaziala  

Speciala Nr. 5 

 

S.G.  Nr. …. 
 

• Informarea conducerii scolii de masa cu 

privire la educatia incluziva si necesitatile 

elevilor cu CES; 

• Consilierea elevilor clasei cu privire la 

educatia incluziva si necesitatile elevilor 

cu CES; 

• Consilierea parintilor in vederea 

informarii si responsabilizarii acestora; 

• Consilierea elevului in vederea combaterii 

violentei acestuia si ameliorarea 

comportamentelor negative; 

• Monitorizarea implementarii Planului de 

Servicii Individualizat in scopul 

identificarii dificultatilor cu care se 

confrunta elevul , si solutionarea acestora; 

 

Decembrie 

2019 

Pana la 

finalizarea 

ciclului 

gimnazial 

G.S.  
Prof. itinerant si de 

sprijin  

Tel.:... 
Adresa mail: 

... 

Diriginta  

B.A. 
TEL: ... 
Prof. romana 

R.O. 
Prof. matematica 

P.M. 

 

Responsabil de caz servicii psihoeducaţionale,                  

Prof. G.S. 
___________________________ 

  *Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ special 

**Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ de masă 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

Rizea Alina –Maria 

Scoala Gimnazială  Lucieni 

Nr. 

crt. 

Grup țintă Obiective Idei de activități Strategii de ȋnvățare Resurse Evaluare 

1. Elevi Să identifice 

diferențele care 

există între 

persoane; 

Să accepte 

diversitatea umană; 

Să se implice în 

activitățile de grup; 

Să colaboreze cu 

membrii grupului 

pentru realizarea 

sarcinilor de lucru; 

  

-Jocuri:Tot ca tine sunt si eu, Statuile. 

 

 

-Jocuri de integrare in colectiv si de 

cunoaştere mai bine a acestuia(Pânza 

increderii,Ghici cine e?) 

--vizionarea unor filmuleţe educative,a 

unor poveşti terapeutice,in funcţie de 

gradul de dizabilitate:Răţusca cea urâtă, 

Puiul. 

  

Joc didactic 

Metode activ-

participative:explozia 

stelara,Turul galeriei 

Invatarea prin 

cooperare  

Materiale:  

IT(calculator,videoproiector, 

tableta),fise,povesti,carioci 

jetoane,planse 

tematice.,carti cu imagini. 

Umane: 

-învățător de sprijin 

-părinți resursă 

-Aprecieri verbale 

-Observarea sistematică a 

comportamentului elevilor 

 -„Turului Galeriei” 

-Autoevaluarea 

2. Părinți Să accepte 

diversitatea din 

grupul clasei; 

Să sprijine 

învățătorul în 

-consultări permanente(Părinţi la şcoală-

părinţi acasă); 

-activitaţi comune cu invitaţi de 

specialitate; 

Brainstorming 

Workshop-uri 

Exercițiul 

Materiale:  

-ppt-uri tematice 

-Pliante /reviste/afise  

Chestionare orală 

Chestionar 

Observarea sistematică 
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realizarea coeziunii 

de grup în clasa de 

elevi; 

Să colaboreze cu 

învățătorul în 

vederea integrării 

elevilor în școală; 

-activităţi comune parinţi-elevi-

invăţător(Rama familiei); 

 

Implicarea in proiecte care să elimine 

/diminueze acţiunile de bulling; 

-activităţi de genul Schimb de mame; 

Explicația 

Dezbaterea 

Umane: 

-învățător de sprijin 

-psiholog 

-părinți resursă 

Portofolii cu  

Produsele copiilor 

3. Cadre 

didactice 

Să accepte nevoile 

individuale ale 

fiecărui elev de la 

clasă sau din școală; 

Să aplice PIP-uri 

pentru elevii cu 

cerințe educaționale 

speciale 

Să ofere contexte  

de învățare 

semnificative pentru 

fiecare elev; 

-colaborarea cu profesor de 

sprijin/consilier şcolar/preot; 

-plan de intervenţie comun cu profesorii 

de la clasă; 

-ateliere de lucru/mese rotunde; 

-activităţi comune părinţi-profesori-elevi 

Copilul vostru-elevul nostru); 

 

-predarea in echipă cu profesorul de 

sprijin; 

Ȋnvățarea prin 

cooperare 

Dezbaterea 

 

Lucrul in echipă 

Interasistente 

Materiale:  

-fișe, filme, PPT-uri, cărți de 

specialitate,cadru normativ 

Umane: 

-învățător de sprijin 

-preot 

-psiholog 

-părinți resursă 

Chestionare orală 

Observare sistematică 

Rapoarte 

Portofolii elev 

 

Caietul invatatorului 
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CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES)- ÎNTÂMPINAREA  ACESTORA  

PRIN LUCRUL CU COPIII  LA GRUPĂ 

                                                                                         

 Prof. înv. preşcolar: Pintilie Maricica 

Prof. înv. Preșcolar: Macovei Cristina 

Grădinița cu P.P nr.5 Vaslui 

 
 

“... în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate 

aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai 

agere sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ”   

(Comenius) 

Această sintagmă, cerinţe educative speciale (CES) privește cerințele pe care trebuie să le 

recepționeze educatorii copiilor ce suferă de anumite disfuncţii ori deficienţe ce țin de latura 

intelectuală, de percepția senzorială, de capacitățile psihomotrice, sau a celor ce se produc în urma 

existenței unor condiţii psiho-afective sau socio-economice. 

REGULI DE BAZĂ: 

 Stabilirea de  reguli și limite clare, de recompense și sancțiuni; 

 Direcționarea, hiperactivitatea motorie într-un cadru organizat sau într-o activitate 

complementară; 

 SUPORT VIZUAL.  

În grădinița de copii sunt foarte frecvente situațiile copiilor hiperactivi, cu ADHD/ADD. Acești 

copii trebuie atent monitorizați și ajutați pentru a reuși să se organizeze și să se integreze în grup. 

Educatoarea preia inițial acest rol pentru ca acești copii să se poată adapta cerințelor și treptat, să se 

poată autoregla grupului. 

Regulile stabilite în cazul copiilor cu ADHD trebuie să fie stricte și aplicate în mod consecvent 

pentru a se obține rezultate semnificative. Comportamentele greșite trebuie semnalate și atenționate, 

pentru a fi înțelese, corectate și învățate. Dacă există o inconsecvență în aplicarea regulilor, copiii 

hiperactivi  pot ușor să-i manipuleze pe cei din jur și să preia controlul, creând un precedent. Acești 

copii sunt foarte greu de oprit din manifestarea unui comportament nepotrivit, pentru că nu au 

capacitatea de a-și regla stările de dispoziție sau acțiunile, pentru că în multe situații, aceștia nu le 

conștientizează. 

Comparativ cu ceilalți copii, copiii hiperactivi nu reușesc să îndeplinească sarcinile    într-un 

anumit ritm sau până la capăt. De aceea, trebuie apreciați și recompensați constant, trezindu-le dorința 

de a repeta comportamentele pozitive, fiind motivați de recompense dar mai ales de laude și cuvinte de 

apreciere, explicând clar care au fost comportamentele care au dus la primirea recompenselor. 

Educatorii trebuie să scoată în evidență mai ales efortul depus de către copii și nu doar rezultatul obținut. 

Pentru copiii cu ADHD /ADD, mișcarea este o nevoie constantă. De aceea, este necesară 

implicarea lor în cât mai multe activități care să dea sens acestei energii pe care vor mereu să o consume. 

Implicarea în practicarea unor sporturi, ca de exemplu artele marțiale, judo, înotul, îi pot ajuta pe copiii 
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hiperactivi să-și amelioreze capacitatea de atenție și să aibă un control mai bun în ceea ce privește 

efectuarea mișcărilor, îi pot ajuta să-și găsească o relaxare dar și o stimă de sine. 

       Fiecare copil prezintă trăsături individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită o 

evaluare și o abordare personalizată. Copiii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și 

dezvoltare. Acești copii au în același timp și anumite necesități, particulare, specifice, individualizate. Ei 

sunt diferiți din punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității, chiar dacă prezintă același 

tip de deficiență. 

             În context psihopedagogic, termenul CES surprinde necesitatea de a individualiza evaluarea și 

demersul educațional în funcție de particularitățile fiecărui copil și în relație directă cu mediul. Este 

vorba, așadar, de o abordare personalizată pentru a asigura necesitățile de bază în creșterea și 

dezvoltarea copiilor. 

             Există şi o serie de factori cognitivi care sunt asociaţi cu apariţia problemelor emoţional-

comportamentale, cum ar fi: abilităţi reduse de rezolvare de probleme, abilităţi de comunicare reduse, 

abilităţi sociale reduse. Toate influenţele pot afecta adaptarea emoţională şi, în consecinţă, 

comportamentul unei persoane. 

              În planul dezvoltării curriculare, pentru copiii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite 

față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc 

activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. 

                Ținând cont de cele arătate  mai sus  în lucrul cu cu copiii la clasă  întâlnim o serie de 

dificultăţi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

Un copil hiperactiv poate fi recunoscut după frecvenţa şi intensitatea cu care apar aceste probleme. 

Are foarte multă energie, se concentrează greu, în grup are tulburări de comportament iar rezultatele lui 

şcolare sunt sub nivelul posibilităţilor. El atrage atenţia prin trei aspecte importante:  
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❖ dificultăţi de atenţie şi concentrare,  

❖ comportamente impulsive,  

❖ hiperactivitate (agitaţie evidentă). 

         Educatoarele  care obţin succese în instruirea copiilor cu ADHD folosesc o strategie care 

cuprinde 3 obiective.  

Îîncep prin identificarea nevoilor acestui copil.  

Exemplu: 

- Educatoarea determină cum, când şi de ce copilul este neatent, impulsiv şi hiperactiv.  

- Educatoarea selectează apoi diverse practici pedagogice şi le asociază cu instruirea şcolară, 

intervenţii comportamentale şi cu tehnici de adaptare a copilului la mediul şcolar şi al grupei, 

astfel putând să vină în întâmpinarea nevoilor copilului.  

- În cele din urmă,  combină aceste practici într-un program educaţional individualizat pe care îl 

integrează cu activităţile educaţionale ale celorlalţi elevi din clasă. 

Aceşti copii răspund foarte bine la cei trei „R”: rutină, regularitate şi repetiţie.  

Cel mai frecvent, copiii cu ADHD întâmpină dificultăți în următoarele direcții:  

➢  neatenție:  

❖ nu sunt consecvenți și nu se pot organiza să finalizeze o activitate;  

❖ dau impresia că nu ascultă sau nu aud ceea ce li se spune;  

❖ activitatea lor este dezordonată şi efectuată neglijent, repezit;  

➢ impulsivitate:  

❖ dau răspunsuri precipitate la întrebări înainte ca acestea să fie complet formulate;  

❖ nu-şi aşteaptă rândul la activitățile de grup;  

❖ nu se concentrează înainte de a începe să răspundă;  

❖ întrerup profesorul în timpul lecției;  

❖ întrerup sau vorbesc cu alți colegi în timpul lecțiilor;  

➢ hiperactivitate:  

❖ au dificultăți în a rămâne aşezați chiar și pentru perioade relativ scurte de timp;  

❖ se ridică excesiv în picioare, aleargă prin clasă;  
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❖ se joacă mereu cu tot felul de obiecte, se răsucesc, se fâțâie etc. 

Exemple de ameliorare /corectare a acestor deficiențe: 

➢ Neatenție-  Copiii pot avea imaginea unui ceas – sau chiar un mini-ceas, ori un cronometru de 

bucătărie – pe măsuță pentru a-l folosi ca reminder al timpului în care să rezolve activitatea dată.  

  La fel, își pot lipi bilețele cu mesaje (pentru temă etc.) în penar, în buzunar, pe caiet / manual. 

➢ Hiperactivitate  - Elevii cu ADHD pot fi cei care strâng sau împart lucrările / creioanele 

coelgilor, pot să aducă mingea din dulap pentru ora de sport, pot să fie responsabilii cu 

comunicarea pe terenul de sport și să se asigure că ne comunică mesajele tuturor colegilor etc.  

➢ Impulsivitate - Folosim tabelele și graficele care urmăresc desfășurarea activităților și a 

recompenselor / a sancțiunilor pentru fiecare dintre acestea. Precizați ce primește la x nr. de 

steluțe și ce pierde la y nr. de X-uri.  

 

     

 

 

 

 

 

 

Școala devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea 

barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  

Astfel încât, la finalul  aplicăriii tehnicilor de predare – învățare – evaluare vom avea satisfacția 

misiunii îndeplinite, vom spune: 

 
RECOMPENSA 

(în steluțe)  

SANCȚIUNEA 

(în X-uri)  

Activitatea 1  

    

  

Activitatea  2  

  

 

Activitatea 3  
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Adaptarea standardelor  minimale la disciplina Comunicare în limba română - clasa a II-a - 

pentru elevii cu CES 

Oprea-Șomtelecan Ligia Alina 

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Cluj-Napoca 

 

              Curriculumul disciplinei Comunicare în limba română are în vedere modelul comunicativ-

funcţional, axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a 

mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă și care asigură o dezvoltare progresivă 

a competenţelor, prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor şi prin accentuarea 

dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.  

           Pentru diminuarea barierelor de învățare ale elevilor se impune adaptarea curriculei existente, 

astfel încât  aceasta să fie accesibilă pentru a fi însuşită de elevii cu cerinţe educaționale speciale . Un 

curriculum adaptat nu este unul nou, nici alternativ, este acelaşi curriculum general, dar adaptat la 

potențialul individual specific al copiilor. 

 

COMPETENȚE 

GENERALE 

COMPETENȚE 

SPECIFICE 

STANDARDE MINIMALE 

1. Receptarea de 

mesaje orale în 

contexte de 

comunicare 

cunoscute 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identificarea 

semnificaţiei unui mesaj oral 

din texte accesibile variate 

La finalul clasei a II-a elevul: 

-selectează enunţuri/ imagini 

corespunzătoare subiectului unui text 

audiat 

-răspunde oral la întrebări legate de 

tema şi mesajul textului audiat  

- identifică personajele și acțiunea din 

textul audiat dintr-o serie de variante 

date (oral sau imagini) 

- selectează titluri potrivite textelor 

scurte audiate 

- povestește oral, cu întrebări de 

sprijin/ imagini, un fragment audiat 

- reproduce cu cuvinte proprii mesaje 

audiate din scurte emisiuni informative 

accesibile copiilor (prognoza meteo, 

spoturi 

publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul 

„Cum se fabrică” etc.) 

- manifestă reacții concordante cu 
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poveştile și descrierile audiate 

- ilustrează printr-o imagine/ serii de 

imagini mesajul transmis de un text 

audiat 

1.2. Identificarea unor 

informaţii variate dintr-un 

text audiat 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- identifică personajele principale 

dintr-un text audiat 

- precizează locul acţiunii prezentate 

într-un text audiat 

- identifică enunţurile adevărate/ false 

referitoare la ideile principale dintr-un 

text audiat 

- formulează răspunsuri la întrebări 

referitoare la textul audiat („Cine?, Ce 

face?, Unde?) 

- ordonează cronologic două-trei 

imagini, care reprezintă momentele 

principale ale acţiunii textului audiat 

- relatează, în succesiune logică, două-

trei întâmplări principale din 

textul audiat, cu întrebări de sprijin 

- recunoaşte personajele principale 

dintr-un text după prezentarea 

acţiunilor acestora 

- ilustrează prin desen un fragment din 

text, folosind informațiile de bază 

discutate în prealabil  

- completează enunţuri lacunare simple 

cu informaţii legate de ideile principale 

dintr-un text audiat 

1.3. Identificarea sunetelor şi 

silabelor în cuvinte şi a 

cuvintelor în enunţuri rostite 

cu claritate 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- realizează analiza şi sinteza fonetică a 

cuvintelor formate din două, trei și 

patru silabe 

- identifică vocalele în silabe şi 

cuvinte 

- formează cuvinte din două și trei 

silabe date 

- aplică regulile specific unor jocuri de 

tip „Fazan” „Cuvinte alintate” cu 
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sprijin 

- desparte în silabe cuvinte formate din 

cel mult patru silabe 

- stabilește poziţia unui sunet în cuvânt 

(poziție inițială, de mijloc sau finală) 

- identifică cuvinte date după criterii 

precum: sunet iniţial, sunet final, 

număr de silabe 

- stabilește poziţia şi ordinea cuvintelor 

din propoziţii de 3-4 cuvinte 

- dezvoltă o propoziţie prin adăugarea 

unor cuvinte 

- numește cel puțin un cuvânt potrivit 

în jocuri de tipul: „Continuă 

propoziţia”, „ Cum poate fi?” 

1.4. Exprimarea interesului 

pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de 

comunicare cunoscute 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- reproduce replici simple în jocuri de 

rol tematice, folosind măşti 

- își exprimă opinia în urma audierii 

unor întâmplări/ evenimente/ secvenţe 

din poveşti/ basme povestite/ citite de 

copii sau adulţi, cu sprijinul cadrului 

didactic 

- formulează oral întrebări sau solicitări 

cu scopul înţelegerii unui mesaj oral 

- inițiază discuții în urma vizionării 

unor secvenţe scurte din emisiuni sau 

filme româneşti/ dublate în limba 

română pentru copii 

- rezolvă sarcini simple după 

instrucțiuni primite verbal în jocuri pe 

computer cu tematică adecvată 

2. Exprimarea de 

mesaje orale în 

diverse situaţii de 

comunicare 

 

 

2.1. Formularea unor 

enunţuri proprii în situaţii 

concrete de comunicare 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- alcătuieste  propoziţii prin care se 

formulează o solicitare, o întrebare, o 

mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un 

salut etc.  

- ofera  informaţii despre sine, despre 

familie, colegi, despre activităţile 

preferate etc., folosind enunţuri - jocuri 
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de rol 

- formuleaza enunţuri după ilustraţii 

sau folosind cuvinte date - dramatizări 

ale unor fragmente din texte narat 

- recita  poezii pe teme familiar 

2.2. Transmiterea unor 

informaţii printr-o suită de 

enunţuri înlănţuite logic 

La finalul clasei a II-a elevul: 

-poarta  dialoguri despre sine, despre 

familie, colegi, despre animalul 

preferat, activităţile preferate/ 

desfăşurate etc.  

- povesteste  evenimente semnificative 

din viaţa proprie sau din activitatea 

şcolară/ a clasei, cu folosirea verbelor 

la timpurile potrivite 

-construieste  enunţuri pe baza unui set 

de cuvinte date şi/ sau a unui şir de 

imagini 

-creeaza  scurte povestiri orale după o 

imagine/ o suită de imagini şi după un 

şir de întrebări 

- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; 

„La casa de bilete”, „La bibliotecă” 

etc., cu respectarea normelor de 

adresare civilizat 

2.3. Participarea cu interes la 

dialoguri în diferite contexte 

de comunicare 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- participa la discuţii în perechi/ în grup 

pe teme de interes (timpul liber, 

animalul preferat, cartea preferată, 

prezentarea produselor activităţii 

şcolare etc.) 

- formuleaza  enunţuri scurte, clare, 

prin care să solicite sprijin în condiţiile 

neînţelegerii unui mesaj oral 

utilizeaza formule de adresare, de 

solicitare, de mulţumire, 

corespunzătoare unui anumit context  

- jocuri de rol: întâlniri cu personaje 

fantastice, 

2.4. Exprimarea expresivă a 

ideilor încontext familiar, 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- prezinta unele lucrări personale - 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4153 

 

manifestând interes şi 

încredere în sine 

repovesteste  poveşti citite sau audiate 

- concursuri de ghicitori, povestiri, 

recitări etc. - dramatizări ale unor 

poveşti cunoscute/ texte citite - 

participa la serbări şcolare 

3. Receptarea unei 

varietăţi de mesaje 

scrise, în contexte de 

comunicare 

cunoscute 

 

 

 

3.1. Citirea unor mesaje 

scrise, întâlnite în mediul 

cunoscut 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- recunoaște toate literele de tipar și de 

mână; 

grupurile de litere;  

- citește mesaje scurte din mediul 

cunoscut (bilet, afiș, anunț, invitație, 

reclame); 

- citește  în ritm propriu cuvinte, 

enunțuri și texte scurte (aproximativ 80 

de cuvinte), cu adaptarea  intonației 

impusă de semnele de punctuație, care 

marchează sfârșitul enunțului; 

- citește selectiv, în funcție de anumite 

repere: alineat, linie de dialog 

precizată, cuvinte după criterii date; 

- identifică alineatele, paragrafele, titlul 

și autorul textului; 

- citește texte scurte utilzând mijloace 

electronice ( manual electronic, soft-uri 

educaționale, reviste electronice etc.) ; 

- căută  la colțul de lectură unele  cărți 

cu titlu scurt. 

 

3.2. Identificarea mesajului 

unui text în care se relatează 

întâmplări, fenomene din 

universal cunoscut 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- stabilește cu ajutor aspecte esențiale 

pe baza discuțiilor/ilustrațiilor; 

- formulează cu ajutor și unele ezitări, 

într-un limbaj propriu, ideea esențială a 

unui fragment din textul citit; 

-formulează întrebări legate de textul 

citit utilizând  cuvintele cine?, ce? 

unde?  când?; 

-formulează răspunsuri la întrebări 

legate de textul citit; 

-ordonează  cronologic enunțuri date, 
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însoțite de imaginile adecvate 

conținutului; 

-identifică informații previzibile în 

diverse materiale cotidiene (orar, 

planificări cu elevii de serviciu etc.); 

3.3. Identificarea 

semnificaţiei unor simboluri, 

în context cunoscute 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- asociază simboluri cunoscute cu 

fragmente din textul citi/audiat( 

emoticoane); 

-identifică  semnificația unor simboluri 

convenționale sau inventate  întâlnite 

în situații simulate sau în viața 

cotidiană ; 

- transmite mesaje prin intermediul 

unor simboluri; 

3.4. Exprimarea interesului 

pentru lectura unor cărţi 

adecvate vârstei 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- prezintă cu ajutor povești/texte citite; 

- memorează cu ajutor poezii/ghicitori; 

- completează o fișă de lectură cu 

aspecte esențiale (titlu, autor, 

personaje) 

4. Redactarea de 

mesajeîn diverse 

situaţii de comunicare 

4.1. Scrierea unor mesaje, în 

diverse contexte de 

comunicare 

 

 

La finalul clasei a II-a elevul: 

-copiază şi transcrie toate literele mari 

și mici de mână, silabe, cuvinte, 

propoziţii 

- autocorectează literele, silabele, 

cuvintele scrise, prin compararea cu un 

model 

- copiază texte scurte (formate din 5-6 

propoziții), respectând încadrarea în 

spaţiul paginii și spațiul între cuvinte 

- transcrie cuvinte şi propoziții dintr-un 

text scurt pe teme cunoscute 

- scrie propoziţii (simple și dezvoltate) 

dintr-un text scurt pe foaie tip II, 

dictando, respectând încadrarea în 

pagina de caiet (tip II, dictando) şi 

spațiul între cuvinte 

- realizează planşe/ etichete/ postere/ 

afişe pe teme familiare, după modele 
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date și cu sprijin 

4.2. Redactarea unor mesaje 

simple, cu respectarea 

convenţiilor de bază 

 

 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- realizează sinteza silabelor în cuvinte 

bisilabice sau plurisilabice simple; 

- scrie cu unele ezitări aceste cuvinte;  

-folosește convențiile limbajului scris 

(majuscule, alineat);  

-marchează cu semnele de punctuație 

potrivite sfârșitul enunțului; 

- completează cu ajutor un text cu 

semnele de punctuație potrivite; 

- confecționează felicitări și 

completează  mesaje lacunare pe care 

acestea le includ; 

-formulează enunțuri cu cuvinte date; 

-formulează enunțuri pe baza unor 

imagini/întrebări și le ordonează logic 

și cronologic(3-4 enunțuri); 

-formulează în scris cu unele ezitări 

răspunsuri la întrebări;  

-realizează cu ajutor sau în grup mini-

cărți. 

4.3. Exprimarea unor idei, 

sentimente, păreri prin 

intermediul limbajelor 

convenţionale 

 

 

La finalul clasei a II-a elevul: 

- organizeaza un colţ în clasă/ panou 

unde copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, 

pot lansa dezbateri, îşi pot exprima în 

scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri 

şi impresii despre anumite evenimente, 

dar şi informaţii pe o temă aleasă de ei 

(proiecte) - completarea unui jurnal 

personal sau al clasei, 

- realizeaza portretele anotimpurilor în 

cuvinte, formă şi culoare. 
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CURRICULUM  ADAPTAT 

pentru activitate remedială de predare-învăţare-evaluare 

şi integrare a elevilor cu cerinţe educative speciale 

clasa a III-a B 

 

                                                         Prof. Înv. Primar Drăgan Julieta 

                                                             Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița, jud. Călărași 

 

LIMBA ROMANA 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil 

 - completarea unor tabele/ scheme/   cu informaţii din texte audiate;   

- îndeplinirea unor instrucţiuni audiate (  învăţarea regulilor unui joc nou, construirea unui obiect din 

materiale din natură/reciclate pe baza unor paşi simpli, urmărirea unui clip youtube: „Cum fac…?”)  

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare 

familiare  

- folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor  

- explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale pornind de la contextul mesajului 

audiat  

1.4. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului 

audiat  

- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am 

înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”)  

- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”) - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: 

exerciţii de reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/ 

înţelegerea mesajului  

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

2.1.Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu  

- identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat  

- descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări 

de sprijin şi ajungând la mesaj)  

- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului sau a altui coleg; 
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2.2 Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului  

  - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? 

Dar în cele din urmă?” 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare  

3.2.Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit 

 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, 

schemă, ritm/ melodie etc. 

 - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ..  

3.3.Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia  

- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text  

–exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor personaje  

3.6. Aprecierea valorii cărţilor  

- activităţi la bibliotecă 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

4.3Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări 

de sprijin  

- elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână (de exemplu, „Cum este guma? La ce 

foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”) 

Conţinuturile învăţării   

1.Funcţii ale limbii (acte de vorbire)1. Comunicarea orala.  

  Componentele comunicării dialogate. Descrierea (de obiecte, fiinţe din universul imediat)  

    - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (trăite, vizionate, citite)  

   -  oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat) 

   -  solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat)  

   -  cererea simplă familiară, cerere politicoasă - prezentarea (de persoane,   a unor activităţi) 

   -  iniţierea unui schimb verbal 

2. Comunicarea scrisa 

Aşezarea corecta a textului in pagina: plasarea titlului, folosirea alineatului, respectarea spaţiului 

dintre cuvinte; 

Scrierea corecta a cuvintelor (care conţin: consoana „m” înainte de „p” sau „b”, grupurile de litere, 

literele „â” si „î”, litera „x”;  
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Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de dialog, virgula;  

3.Textul 

Textul pentru lectură are maxim 300 cuvinte - textul literar: cu precădere narativ; fragmente descriptive 

scurte; poezii scurte adecvate nivelului de intelegere;  

- text de informare şi funcţional: afiş,   invitaţie;     

4 Elemente de construcţie a comunicării  

1. Noţiuni de fonetica 

▪ Sunetul si litera – corespondenta dintre ele; Vocalele si consoanele. Silaba. Despărţirea 

cuvintelor in silabe. Alfabetul. 

2. Cuvântul - parte de vorbire:  

▪ Substantivul (recunoaştere ); 

▪ Adjectivul (recunoaştere ); 

▪ Pronumele (recunoaştere ); 

▪ Numeralul (recunoaştere); 

▪ Verbul (recunoaştere ) 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

 

Aria curriculară : LIMBA SI COMUNICARE  

Disciplina : LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

Clasa : a III – a B 

Număr de ore pe săptămână : 5 

 

Sem.al II-LEA 

NR. 

CRT 

UNITATEA DE 

INVATARE 

CONTINUTURI NR. 

ORE 

SAPT. OBS. 

1.  Cum arată iarna ?  Cuvântul – parte de vorbire 

Substantivul  -recunoastere   

Ascultăm și comunicăm! 

Haideți să recapitulăm!  

Ce știu? Cum știu? Cât știu? 

▪ Evaluare 

  Exersare,joc și învățare 

 15  

 

S15-S17 

 

2.   Spre ce tărâmuri ne 

îndreptăm ? 

 Cuvântul – parte de vorbire  

Adjectivul. –recunoastere 

Comunicarea orală.  Descrierea unui 

obiect.   Descrierea unei personae  

  Ascultăm și comunicăm! 

15 S18-S20 
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 Texte suport: 

 Jim Năsturel și Lukas, mecanicul de 

locomotivă, după Michael Ende  

George și cheia secretă a Universului, 

după Lucy și Stephen Hawking  

Emil și trenul spre Berlin,după Erich 

Kästner 

Cartea cu Apolodor (fragment), de Gellu 

Naum 

Recapitulare 

▪ Evaluare 

  Exersare,joc și învățare   

3.  Care e alaiul 

primăverii? 

  Cuvântul – parte de vorbire  

Pronumele-recunoastere 

 Comunicarea scrisa. Comunicarea 

orala 

Proiectul APA 

Textul  

1Cum să creezi un afis -text de informare 

şi funcţional 

2. Ascultăm și comunicăm! 

 Texte suport:  

 Text suport: Legenda ghiocelului (după o 

poveste populară)  

Pentru tine, primăvară!, de Otilia Cazimir  

De unde a apărut prima sămânță?, de dr. 

Karen James 

Recapitulare 

▪ Evaluare 

  Exersare,joc și învățare 

15  

S21-S23 

 

 

4.   De ce aș vrea să 

rămân copil? 

 Cuvântul – parte de vorbire  

Verbul. -recunoastere 

. Textul  

Invitația- text de informare şi funcţional 

Comunicarea scrisa. Comunicarea 

orala 

.Ascultăm și comunicăm!  

  Texte suport: 

 Text suport: La Medeleni, după Ionel 

Teodoreanu  

Zânele nu bat la ușă, după Silvia Kerim  

Recapitulare 

▪ Evaluare 

  Exersare,joc și învățare 

10 S 24-25  
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5.  SAPTAMANA  ȘCOALA ALTFEL 

6.  Cum gândesc? Ce 

simt? Cum mă 

comport? 

▪ Numeralul (recunoaştere); 

1.Cum adresăm o rugăminte sau o cerere 

2.Ascultăm și comunicăm! 

   Texte suport: 

 Dărnicie, dup ă Mircea Sântimbreanu  

Fetița care l-a luat pe NU în brațe, după 

Octav Pancu-Iași Un mic ajutor, după 

Cleopatra Lorințiu 

Recapitulare 

▪ Evaluare 

  Exersare,joc și învățare 

10 27-28  

7.  Ce prieteni 

necuvântători am? 

1.Enunțul 

2.Ascultăm și comunicăm! 

3.Cartea poștală 

   Texte suport: 

 Tomi, dup ă Adrian Oprescu  

Povestea melcului fără casă,după Adina 

Popescu   

Într-o zi pe când lucram, de Ana Blandian 

Recapitulare 

▪ Evaluare 

  Exersare,joc și învățare 

10 29-31  

8.  Cine vine odată cu 

vara? 

Proiectul Cartea- Curcubeu 

1. Textul literar – titlu, autor, personaje;   

2. Textul nonliterar 

Redactarea unei compuneri; Ce exprimă 

cuvintele?; Noțiuni de fonetică și 

vocabular  

  Texte suport:  

Pădurea fermecată, după Enid Blyton  

Cum creează scriitorii personajele din 

cărți, după Jacqueline Wilson       

Recapitulare  

Evaluare 

5 32  
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PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT (PEI) 

COJOCARU MAGDALENA  

GRADINITA NR. 3- BUCUREȘTI 

 

 

Numele si prenumele beneficiarului: A.Z. 

Data si locul nașterii: 07.x.2021 

Domiciliul: București  

Școala/Instituția: Grădinița Nr.3 

Numele şi prenumele cadrului didactic: COJOCARU MAGDALENA 

Disciplina: Limbă și comunicare  

I. Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe) 

- IQ general de 65 

- Dificultăţi generale în verbalizarea cuvintelor, în comunicare şi socializare, în achiziţionarea 

conceptelor, numerologiei matematice 

- Performanţe sub medie în toate domeniile 

- Permanent are nevoie de sprijin 

-    Nivelul de dezvoltare al limbajului este sub vârsta cronologică  

-    Vocabularul şi structurile gramaticale nu sunt dezvoltate şi utilizate în mod corect; 

-    Situaţia articulării nu este foarte bună, prezintă sunete înlocuite, omise sau alterate; 

-    Limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, ezitantă, nu 

recunoaşte toate literele; în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi sinteza 

fonematică; face confuzii vizuale ale literelor simetrice ,,b-d’’,inversiuni de litere, confuzii între 

consoanele surde şi sonore ,,p-b’’. 

 

II. Evaluarea iniţială. Achiziţii ( o succintă descriere a nivelului la care se prezintă elevul raportat la 

programa şcolară).Competenţe formate. Dificultăţi. 

Puncte forte: 

 posibilităţi bune de comunicare gestuală, expresivă; 

 memorie mecanică şi de lungă durată; 

 capacităţi imitative înalte; 

 operează uşor cu materialele intuitive de mărime medie şi mare (blocuri, puzzle, figuri 

geometrice); 

Puncte slabe: 

 nivel scăzut de socializare; 

 vocabular limitat; 

 ritm lent de realizare a sarcinilor; 

 are deseori reacţii violente; 

Dificultăţi: îi este dificil: 

 să lucreze în plan abstract; 

 să coopereze, comunice cu colegii şi persoanele adulte; 
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 să povestească un text scurt; 

 

II. Obiectivele propuse 

 

Dezvoltarea  abiliţǎtilor de comunicare 

Termen limită: sfîrşitul anului scolar 

 Obiectivul 1: va percepe şi va rosti cuvinte simple, formate din 2-3 silabe, va indica obiectele 

despre care se vorbeşte şi va repeta după educator/ colegi cuvinte noi. 

 Obiectivul 2: va folosi  cuvinte simple pentru a obține ce dorește  

Obiectivul 3: va răspunde la întrebări simple despre activităţile cotidiene, obiectele de uz casnic, 

despre ce a făcut ziua precedentă. 

Obiectivul 4: va iniţia discuţii cu colegii şi alţi adulţi, va pune întrebări simple 

 

 Indicatori de reuşită Materiale şi strategii incluzive 

Obiectivul 1 rosteşte cuvinte simple 

Repetă, în cor şi individual, 

cuvinte 

Arătă spre obiectele care se 

pronunţă 

Set de materiale didactice ce 

denumesc obiectele de uz 

casnic, fenomene ale naturii, 

fiinţe şi obiecte 

Evaluări orale 

Obiectivul 2 Se orientează în cartea de citit 

Deschide cartea la imaginea 

indicată 

Rosteste  cuvinte simple 

Recunoaşte corect literele din 

cuvinte 

Cărţi cu texte scurte 

Abecedarul 

Fişe şi teste 

Materiale manipulative 

Stimulări şi evaluări orale 

Obiectivul 3 Recunoaşte şi denumeşte 

obiectele 

Verbalizează corect cuvintele 

Nu recurge la omisiuni, 

denaturări de sunete 

Răspunde corect la întrebări, 

fără a ezita 

Se încadrează benevol în 

discuţie 

Activitate practică  

Evaluări orale  

 

Obiectivul 4 Iniţiază discuţii cu colegii şi 

adulţii 

Pune întrebări simple 

Înţelege despre ce se discută 

Cere explicaţii 

Utilizează corect ordinea 

Evaluare orală 

Planşe cu desene 

Stimulări şi încurajări 
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cuvintelor într-o propoziţie 

simpla  

Începe întrebările cu cuvinte 

interogative 

 

DISCIPLINA OBIECTIVE STRATEGIE 
DUR

ATA 
RESURSE 

RE

SP

ON

SA

BI

L 

CRITERII 

PROCEDURI 

I. Limbă şi comunicare 

 

1. Formarea stimularea 

şi compensarea 

limbajului 

 

O1 – să stea 

implicat în 

sarcinǎ 5-10 

minute 

 

exerciţiul 

conversaţia 

demonstraţia 

dialog activ 

povestirea 

 

Imagini 

Obiecte 

Cartonaşe 

Volum de 

poveşti, 

fabule, 

versuri 

 

Durata 

implicǎrii în 

sarcinǎ 

O2 – să 

pronunţe clar 

şi corect 

diferite 

sunete şi 

cuvinte; 

 

exerciţiul 

conversaţia 

demonstraţia 

problematizar

ea 

dialog activ 

povestirea 

 

Imagini 

Obiecte 

Cartonaşe 

Volum de 

fabule 

 

Frecvenţa  şi 

numǎrul 

sunetelor 

emise 

Numărul de 

repetări 

corecte a 

cuvintelor 

 

I. Limbă şi comunicare 

 

2. Citire – scriere – 

comunicare 

O1 – să 

adopte 

poziţia 

corectă a 

corpului în 

bancă. 

Povestirea 

Exerciţiul 

Conversaţia 

 

Plastilină, 

lădiţă cu 

nisip, 

creioane 

ceară, 

imagini 

 

Frecvenţa 

adoptǎrii 

poziţiei corecte 

în bancǎ 

O2 – să stea 

implicat în 

sarcinǎ 10 

minute 

 

 

Povestirea 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

Explicaţia 

 

Plastilină, 

lădiţă cu 

nisip, 

creioane 

ceară 

 

Durata 

implicǎrii în 

sarcinǎ 

O3 – să 

realizeze 

Povestirea 

Exerciţiul 
 

Lădiţă cu 

nisip, 
 

Numǎrul 

literelor scrise 
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grafic forma 

literelor cu 

sprijin fizic şi 

verbal 

 

Conversaţia creioane 

ceară, 

imagini 

I. Limbă şi comunicare 

 

3. Desenul formelor  

O1 – să 

adopte o 

poziţie 

corectă la 

scris; 

 

Demonstraţia  

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

Creioane 

cerate, lădiţă 

cu nisip, 

hârtie 

colorată+ 

bandă 

adezivă 

 

Frecvenţa 

adoptǎrii 

poziţiei corecte 

în bancǎ 

O2 – să 

deseneze 

formele în 

lǎdiţa cu 

nisip cu 

sprijin fizic şi 

verbal 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

Creioane 

cerate, lădiţă 

cu nisip,  

 
Distanţa între 

forma scrisǎ 

O3 – să 

deseneze 

linia dreaptă 

verticală, 

orizontală, 

oblică, curbă 

şi frântă; 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

Creioane 

cerate, lădiţă 

cu nisip, 

hârtie 

colorată+ 

bandă 

adezivă 

 
Numǎrul de 

linii trasate 
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                                PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT (PEI) 

 

Prof. Cîmpean  Carmen 

Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”Bălan 

 

 

 

Numele si prenumele beneficiarului: B.S.C    

Data si locul nașterii: 2006, localitatea Miercurea Ciuc 

Domiciliul: Bălan ,jud. Harghita 

Disciplina: Geografie  

Clasa : a- VIII-a 

Anul şcolar: 2020-2021 

Certificat     nr.582 data 27.10.2017 

 

I.Problemele cu care se confrunta copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe)Tulburări 

specifice de dezvoltare ale abilităților de școlare,discalculie, 

TSI 

 

II. Evaluarea iniţială. Achiziţii ( o succintă descriere a nivelului la care se prezintă elevul raportat 

la programa şcolară).Competenţe formate. Dificultăţi. 

 În urma evaluării iniţiale elevul dovedeşte următoarele competenţe formate/dificultăţi:  

-capacitate redusă de identificare a elementelor de identificare spaţială legate de folosirea hărţilor 

-se orientează cu dificultate în spaţiu, nu cunoaşte punctele cardinale 

-recunoaşte cu greu formele de relief din ţara noastră  

-nu cunoaşte caracteristici ale niciuneia dintre formele de relief 

-nu utilizează termeni specifici disciplinei 

 

III. Obiectivele propuse 

1. Să identifice/utilizeze termeni geografici în texte/contexte/situaţii diferite de învăţare 

2. Să se orienteze în spaţiu după puncele cardinale 

3. Să cunoască formele de relief (caracteristicile)  

4. Să relaţioneze realităţi înconjurătoare cu reprezentarea lor cartografică 
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IV. Proiectarea activităţii: 

 

Competențe specifice Conținuturi 
Metode si mijloace 

de realizare 

Perioada 

de 

intervenț

ie 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode si instrumente 

de evaluare 

 Evaluare iniţială - 

predictivă 

 Sept 

2020 

  

-Domeniul cognitiv 

să organizeze spatiul 

inconjurator plasandu-

se pe sine in raport cu 

obiectele 

-să localizeze corect 

elemente ale spatiului 

geografic 

-să coreleze fenomene 

observabile în 

intervale diferite de 

timp 

- -să cunoască 

caracteristicile   

reliefului 

 

-să utilizeze algoritmi 

de prezentare 

structurată a realității, 

la diferite scări 

(orizont local, 

regiune, țară, ) 

 

-să se orienteze  pe 

hartă 

 

 

 

 

Poziţia geografică. 

Elemente definitorii şi 

consecinţe. Statele 

vecine 

România – ţară 

carpatică, dunăreană, 

pontică şi central 

europeană 

Caracteristici 

generale 

Unităţile majore de 

relief: 

- Carpaţii şi 

Depresiunea 

Colinară a 

Transilvaniei 

- Subcarpaţii 

- Podișul Getic şi 

Podişul Mehedinţi 

- Podişul Moldovei 

şi Podişul Dobrogei 

- Câmpia de Vest şi 

Dealurile de 

 Vest 

- Câmpia Română 

- Delta Dunării şi 

platforma 

continentală a 

Mării Negre 

Aplicații practice/studii 

de caz. 

-  să utilizaze semne 

convenţionale pentru 

reprezentarea unor 

elemente pe o hartă 

(fizică, topografică, 

tematică) 

selectarea unei 

imagini dintr-un set 

,pentru a indica despre 

ce este vorba . 

-oferirea de răspunsuri  

la  întrebarea -

caracteristici ale 

reliefului României 

-completarea hărților 

oarbe 

 

Exerciții de 

familiarizare și 

recunoastere   pe hartă 

 

-

observarea,recunoaște

rea și pronunțarea 

corectă a termenilor și 

denumirilor 

geografice 

Muncă independenta 

Planșe 

Fișe 

-să identifice 

elementele de 

orientare în natură 

 

Rezolvarea unor fișe 

de evaluare 

14 sept – 

2 dec 

2020) 

 

-răspunde la întrbări 

recunoscând  

elemente de pe hartă 

 

-recunoaște  și 

localizează unități 

majore de relief 

 

 

-identifică  corect  

relieful 

 

 

-reușește să 

folosească  harta 

 

-formulează corect 

propoziții folosind 

termini geografici 

-utilizează imaginile  

pentru ralizarea unor 

corelări 

 

Evaluare formativă 

prin: 

- probe orale 

- observarea sistematică 

a elevului, analiza 

modului de lucru,  

aprecierea verbală 

-probă practică 

-rezolvarea unor fișe de 

evaluare. 

- evaluarea orală va fi 

preponderentă, 

dar va alterna cu 

evaluarea scrisă (elevul  

se poate exprima mai 

bine oral decât scris) 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4167 

 

Domeniul 

psihomotor 

-să utilizeze în context 

nou informațiile 

primite din diferite 

surse(text din 

manual,imagini 

cartografice sau alte 

surse) 

 

 

 

 

 

-să identifice numele 

proprii predate pe 

hartă și în texte 

diferite 

 

-să desprindă 

informațiile  esențiale 

din text 

 

 

 

 

 

Factorii  genetici 

-Elementele  

climatice 

-Particularităţile 

climatice regionale 

(etaje şi influenţe 

climatice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunărea 

-Râurile interioare 

-Lacurile și apele 

subterane 

-Marea Neagră 

Vegetaţia 

Fauna 

Solurile 

 

 

- să  aprecieze ca 

adevărat/ fals  a unor 

enunțuri 

 

-să cunoască   

elemente climațice 

 

-munca cu harta 

 

-exerciţii de 

identificare a 

elementelor climatice  

utilzând semnele 

convenționale din 

legendă 

 

-   prezentarea unor 

imagini 

 

- compară  bazine 

hidrografiec 

Exercitii de clasificare  

a tipurilor de lacuri 

din România 

Rezolvarea unor fișe 

de evaluare 

 

 

(2 – 22 

dec 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11 -  29 

ian 2021 

 

- completarea  unui 

text lacunar cu 

termini geografici 

 

 

 

-recunoaște formele  

de relief și 

Etajarea climatică 

 

-identifică fluvial 

Dunărea ,râurile și 

lacurile 

 

Recunoaște și  

caracterizareză 

Fluvial Dunărea 

-descrie  tipuri de 

lacuri 

 

-selectează o 

imagine din cele 

prezentate și 

raspunde  corect la 

întrebări. 

 

 

Evaluare formativă 

prin: 

 

- probe orale 

- observarea sistematică 

a elevului, 

analiza modului de 

lucru,  aprecierea 

verbală 

 

 

 

- evaluarea orală va fi 

preponderentă, 

dar va alterna cu 

evaluarea scrisă (elevul  

se poate exprima mai 

bine oral decât scris) 
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Social afectiv 

-să poziționeze 

elemente  geografice 

pe reprezentări 

cartografice 

 

 

 

 

 

-să grupeze fenomene 

şi procese din natură 

pe baza unor criterii 

diferite 

 

 

-să coreleze fenomene 

observabile în 

intervale diferite de 

timp 

-utilizează  metode 

simple de investgare 

 

 

 

 

 

Comunicare  și 

limbaj 

-utilizarea termenilor 

geografici în context 

diferite 

 

-descrierea unor 

elemente ,fenomene 

observate direct sau 

indirect 

 

Dezvoltarea 

curiozității de 

cunoaștere a 

elementelor 

geografice 

caracteristice 

orizontului local 

 

Recapitulare  și 

evaluare 

 

• Populația – elemente 

și structuri 

demografice 

• Aşezările rurale – 

evoluție și diferențieri 

teritoriale 

• Aşezările  urbane – 

evoluție și 

caracteristici actuale 

• Caracterizarea 

geografică a oraşului 

Bucureşti 

• Organizarea  

administrativ-

teritorială 

Aplicaţii practice/studii 

de caz 

 

 

 

 

• Agricultura 

- Fondul funciar agricol 

– potenţial şi 

valorificare 

- Regiunile agricole – 

elemente specifice 

- Valorificarea 

produselor agricole – 

tradiţie şi modernitate 

 

 

 

 

 

explicaţia 

-exerciţiul 

-demonstraţia 

-exerciţii de 

identificare a 

articulațiilor țărmului 

 

 

Să identifice  forme 

așezări omenești 

-să recunoască  

împărțirea 

administrative 

teritorială a României 

 

Să localizeze pe hartă 

județele 

 

Să  precizeze  regiuni 

agricole 

 

Rezolvarea unor fișe 

de evaluare 

 

-cunoașterea și 

înțelegerea 

importanței 

agriculturii 

 

 

 

Să  repartizeze 

culturile agricole  

după forma de relief 

 

 

Rezolvarea unor fișe 

de evaluare 

 

 

(8 

februarie  

– 16 

aprilie 

 

”Școala 

altfel”, 

12-16 

aprilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-23 

aprilie 

2021) 

Aprilie-

mai 

 

2021 

-precizarea  

elemente și structure 

demografice 

Indică și enumeră 

tipuri de așezări 

rurale și urbane 

Compară 2 orașe 

 

Recunoaște   și 

localizează 

Orașe pe hartă 

 

 

 

Indică și enumeră 

orașe din România 

 

Realizează  

descrierea unei 

regiuni agricole 

 

Recunoaște 

regiunile agricole 

 

 

 

 

 

 

Evaluare formativă 

prin: 

- probe orale 

- observarea sistematică 

a elevului, 

analiza modului de 

lucru,  aprecierea 

verbală 

Proiect: „Relieful 

României” 

 

 

- evaluarea orală va fi 

preponderentă, 

dar va alterna cu 

evaluarea scrisă (elevul  

se poate exprima mai 

bine oral decât scris) 
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Autonomie 

personală 

 

 

 

 

explicarea legăturilor 

dintre mediul natural 

şi activităţile umane 

folosind terminologia 

adecvată 

 

 

 

amplasarea semnelor 

convenţionale pe 

suporturi cartografice 

date 

Resursele naturale şi 

industria 

- Resursele naturale şi 

valorificarea lor 

- Industria energetică 

şi a energiei electrice 

- Industria 

construcţiilor de 

maşini 

- Serviciile 

- Căile de 

comunicaţie şi 

transporturile 

- Comerţul 

- Turismul – potenţial 

şi valorificare 

economică 

Resurse, populaţie 

şi elemente ale 

dezvoltării 

sustenabile 

Valorile naturale şi 

culturale ale 

României 

România ca 

membru ONU, 

NATO şi UE 

 

Localizarea pe hartă 

 

Realizarea unui 

text,pe o problematică 

investigate 

re. 

 

Rezolvarea unor fișe 

de evaluare 

 

 

 

 

(26 aprilie 

- 28 mai 

2021) 

 

 

 

 

 

(31 mai – 

11 iunie 

2021) 

-Localizează pe 

hartă resurse natural 

si ramuri industrial 

cu ajutorul semnelor 

convenționale 

-Descrie cu sprijinul 

profesorului după o 

imagine sau 

răspunde la întrebări 

- identifica   pe hartă 

-descrie o imagine 

din carte pe baza 

cunoștiintelor 

accumulate 

-recunoaște material 

primă folosită în 

diferite ramuri 

industrial 

Clasifică  căile de 

comunicație 

Evaluare formativă 

prin: 

- probe orale 

- observarea sistematică 

a elevului, analiza 

modului de lucru,  

aprecierea verbală 

- evaluarea orală va fi 

preponderentă, 

dar va alterna cu 

evaluarea scrisă (elevul  

se poate exprima mai 

bine oral decât scris) 
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Recapitulare 

Evaluare 

 

 

(13-18 

iunie 

2021) 

 

 

Evaluare sumativă prin: 

- probe scrise 

- probe orale 

 

Concluzii: În urma evaluării rezultatelor obţinute, s-a ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi 

activităţilor simple, accesibile, desfăşurate în ritm propriu, elevul a depăşit în mare parte dificultăţile 

sale, dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând anumite bariere din cale 

dezvoltării sale. 

Recomandări:   -se recomandă colaborare cu profesorii clasei, profesorul diriginte, părinţi; 

-se constată că reluarea unor sarcini de învăţare sunt de un real folos în dezvoltarea deprinderilor de 

muncă independente; 

-se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi 

reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite. 
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PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALIZAT 

RAPORT DE EVALUARE  

Cercetare 

ani școlari 2017- 2020 

Prof. dr. Iordan Irina 

Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea, Ilfov 

 

ELEV ASISTAT: D. M. I.  

Fiecare copil este unic, așa cum fiecare problemă a sa este unică! Fiecare dizabilitate capătă conotații 

specifice, conforme cu particularitățile individuale ale subiectului analizat. 

PROBLEMATICĂ:  

Diagnostic: tulburare hiperkinetică cu deficit atențional, opoziționism 

Intelect de limită: QI= 88,  inteligență sub medie 

RECOMANDĂRI MEDICALE:  Diagnosticul medical recomandă un program școlar reeșalonat, 

stimulare cognitivă, terapie psihoeducațională, activități relaxante, cu implicare benevolă, prin motivare 

extrinsecă, în măsura în care este posibil, motivare extrinsecă.  

Comportamentul său hiperactiv, cu excese de violență manifestate prin crize vulcanice, opoziționism, 

impune prezența unui profesor de sprijin. Acesta îl susține în activitățile desfășurate la clasă, asistându-l 

social și oferindu-i sprijin didactic suplimentar.  

COLABORATORI  

profesorul clasei 

profesorul de sprijin  

profesorul consilier  

profesorul logoped 

familia 

SCOP:  

ameliorarea problemelor comportamentale 

integrarea în colectivitate  

stimularea randamentului şcolar scăzut, pe fondul intelectului liminar şi a tulburării hiperchinetice şi 

deficitului atenţional  

MODALITĂȚI SPECIFICE 

particularizarea programei școlare conform nevoilor sale 

teste de evaluare aplicate la clasă/ inițiale, formative, sumative 

observarea sistematică a copilului 

analiza cazului 

jocul de rol; jocul de masă şi cu reguli 

poveştile terapeutice 

art-terapie  
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Inițiator Obiective 

Diminuare

a 

comporta

mentului 

hiperchine

tic şi 

impulsiv 

în timpul 

orelor şi în 

familie  

Îmbunătă

ţirea 

capacităţi

i de 

concentr

are şi a 

vigilenţei  

Formarea 

unor 

deprinderi 

motorii 

elementare  

Stimularea 

limbajului, 

dezvoltare

a 

exprimării 

orale  

Îmbunătăţi

rea 

productivit

ăţii şi a 

performan

ţelor 

şcolare  

Îmbunătă

ţirea 

relaţiilor 

sociale, 

accepatre

a 

reciprocă 

cu 

colegii  

Îmbună

tăţirea 

interacţ

iunii 

familie-

copil/ 

profeso

r/ copil  

Prof. 

clasa 

X X X X X X X 

Prof. de 

sprijin 

X X X X X X X 

Consili

er 

școlar 

X X X X X X X 

Logope

d 

 
X 

 
X X 

  

Familia X X X X 
 

X X 

 

 
 

0
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

                                                                                  Prof. Lăcrămioara Cojocaru 

                                                      Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret”, Piatra Neamț 

  

Elevi 

Idei de activități 

- așezarea optimă a copilului în clasă: 

- să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie; 

- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia(Pânza încrederii, Schimbă locul!, 

Ghici cine e? etc.) 

- tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine sunt și eu, Bingo, 

Statuile etc.); 

- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate 

(Rățușca cea urâtă,Puiul, Frumoasa și Bestia etc.); 

- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională); 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități; 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare. 

  

Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic,Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, 

Turul galeriei etc. - adaptate); 

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- valorizarea activității în fiecare oră; 

- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare. 

  

Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, 

jetoane etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 
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- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

  

Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului; 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

  

Părinți 

Idei de activități 

- consultăripermanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă)); 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari (Împreună 

vom reuși) 

- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite, serbări etc.); 

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?); 

- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying); 

- activități de genul Schimb de mameetc. 

  

Strategii de învățare 

- lectorate 

- dezbateri 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- tehnici dramatice 

- expoziții. 

  

Resurse 

- ppt-uri tematice 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin. 

  

Evaluare 

- observarea sistematică 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților. 
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Cadre didactice  

Idei de activități 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu 

CES); 

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice 

- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru) 

- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

  

Strategii de învățare 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- dezbateri 

- interasistențe 

- lucru în echipă. 

  

Resurse 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- listă cu lucrări de specialitate 

- cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului 

necesar elevilor cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-

na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru integrarea –elevilor- cu 

tulburări de învățare; Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau 

CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-

grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1 

- materiale didactice adecvate.  

Evaluare 

- chestionare 

- portofolii. 

 

 Bibliografie-suport de curs CRED. 

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
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Plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv în vederea integrării în școala de 

masă a unui copil cu CES 

 

Profesor învățământ primar, Argăseală  Cristina Emilia 

Școala „Gimnazială George Emil Palade”, Buzău 

 

 

  O şcoală incluzivă este o şcoală deschisă pentru toţi, şcoala fără bariere în calea învăţării pentru 

toţi tinerii, fără discriminări de orice natură, fără etichetări. Această şcoală are la bază o educaţie de tip 

incluziv. Educaţia incluzivă este o orientare care presupune o schimbare a modalităţilor de tratare a 

problemelor educaţionale, bazată pe considerentul că modificările de metodologie şi organizare, aduse 

pentru a răspunde elevilor cu dificultăţi de învăţare, sunt benefice pentru toţi copiii. 

 Şcoala incluzivă pune în centrul atenţiei sale persoana umană ca fiinţa originală, unică şi 

irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există personalităţi, grupuri diferite, motivaţii, 

raţiuni şi puncte de vedere diferite. 

 Educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să 

desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă  frumoasă. 

  Elev: 

Categoria CES 

Caracteristice principale: 

-elevul este diagnosticat cu ADHD (deficit de atenție, intelect de limită cu coeficient 75) 

-tulburare de limbaj, de înțelegere și de vorbire 

-cu dificultăți de asimilare și acomodare 

-introvertit, tulburări emoționale(anxietate, stimă de sine scăzută) 

-este orientat pentru școala de masă cu profesor de sprijin și adaptare curriculară 

  

Idei de activități: 

- așezarea optimă a copilului în clasă: 

- copilul trebuie să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl va    

  ajuta la nevoie;  

- ambientul din jurul copilului trebuie să fie unul liniștit fără să fie agitaţie în jurul  

  lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui ar trebui să fie elevi liniștiți; 

- materialele didactice care îl ajută la învăţare trebuie să fie la îndemâna lui; 

- este recomandat ca tabla să fie albă; 

- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia la disciplina    

  consiliere și dezvoltare personală (Pânza încrederii, Schimbă locul!, Ghici cine e?   

  etc.) 

- tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca  

  tine sunt și eu, Bingo, Statuile etc.); 

- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul  

  de dizabilitate la consiliere și dezvoltare ; 
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- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională); 

-conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de  

  remediere, după caz); 

- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu CES; 

- activităţile trebuie să fie scurte şi profesorul ar trebui să se pregătească mai multe   

  variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare. 

 Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, 

Turul galeriei etc. - adaptate);  

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- valorizarea activității în fiecare oră; 

- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare; 

- terapie de stimulare și dezvoltare a gândirii; 

-asistență și consiliere psihopedagogică de către profesorul consilier; 

  

Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, 

jetoane etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 

- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

  

Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului;  

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 
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PROGRAMĂ ŞCOLARĂ ADAPTATĂ 

Limba și literatura română 

Conf.O M nr 5003/02.12.2014 

 

                                                                         Prof. Mocanu Oana-Roxana 

                                                                                   Scoala Gimnaziala Panait Cerna, Tulcea 

An scolar....  

Elev:   

Clasa a VIII-a 

Certificat CES: 

Profesor limba și literatura română:  

Învăţător itinerant /de sprijin:  

 

 

1. Receptarea de mesaje 

orale în diverse contexte de 

comunicare 

 

1.1. Realizarea de deducţii simple 

pe baza audierii unui text literar 

sau informativ accesibil 

- oferirea concluziilor simple pornind de la 

scurtmetraje animate / fragmente de desene animate  

- audierea unor dialoguri amuzante/ interesante şi 

identificarea persoanelor care comunică (numărul şi 

statutul lor, vârsta, preocupările) 

 1.2. Deducerea sensului unui 

cuvânt prin raportare la mesajul 

audiat în contexte de comunicare 

previzibile 

- intuirea sensului unui cuvânt dintr-o secvenţă de 

emisiune audio/ video (Discovery, National 

Geographic)  

- explicarea sensului cuvântului pornind de la 

context 

 1.3. Manifestarea atenţiei faţă de 

diverse tipuri de mesaje în 

contexte previzibile 

- vizionarea de scurtmetraje animate sau filme 

scurte pentru copii  

- notarea unor elemente considerate importante 

dintr-un scurt text de informare audiat 

 1.4. Manifestarea interesului 

pentru receptarea mesajului oral 

indiferent de perturbările de canal  

- jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje 

bruiate, trunchiate, articulate defectuos. 

 

2. Exprimarea de mesaje 

orale în diverse situaţii de 

comunicare 

 

2.1. Descrierea unui personaj 

dintr-o carte/ dintr-un film /a unui 

personaj imaginar urmărind un set 

de repere 

- discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ 

carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi 

place personajului? Cum se mişcă/se deplasează? 

Ce jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece 

timpul liber?” etc.) 

 - realizarea unui portret al personajului folosind 

diferite modalităţi de exprimare: desen/colaj, 

ritm/melodie, pantomimă etc.; verbalizarea şi 

comentarea acestei descrieri de către cel care a 

realizat-o sau de către un coleg 

  

 

2.2. Relatarea unei întâmplări 

- jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – 

eşti pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit 

furtuna, ce faceţi?”)  
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imaginate pe baza unor întrebări 

de sprijin  

- inventarea unui alt final la o poveste 

- relatarea unor întâmplări având ca suport banda 

desenată 

 - exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de 

exemplu, „Intrăm în podul unei case: Ce auzim? Ce 

mirosim? Ce vedem?”) 

  

2.3. Prezentarea ordonată logic şi 

cronologic a unui proiect/ a unei 

activităţi derulate în şcoală sau 

extraşcolar  

- discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în 

faza iniţială şi la final 

- prezentarea în ordine logică, cronologică a unor 

imagini care corespund momentelor unei întâmplări 

 2.4. Iniţierea şi menţinerea unei 

interacţiuni în vederea rezolvării 

de probleme individuale sau de 

grup  

- jocuri care se bazează pe întrebări reciproce 

 2.5. Manifestarea interesului 

pentru participarea la interacţiuni 

orale 

- exprimarea propriilor opinii în legătură cu un fapt 

cunoscut, o întâmplare trăită, un eveniment public 

etc. 

3. Receptarea de mesaje 

scrise în diverse contexte 

de comunicare 

3.1. Formularea de concluzii 

simple pe baza lecturii textelor 

informative sau literare 

- punerea în funcţiune a unei jucării/ a unui aparat 

simplu pe baza instrucţiunilor de folosire 

 3.2. Manifestarea interesului 

pentru lectura literară şi de 

informare 

- concursuri legate de conţinutul cărţilor citite 

 

4. Redactarea de mesaje în 

diverse situaţii de 

comunicare 

 

4.1. Recunoaşterea şi remedierea 

greşelilor de ortografie şi de 

punctuaţie în redactarea de text 

- autoevaluarea şi inter evaluarea textelor redactate 

 - discutarea greşelilor de ortografie  

- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea 

corectă 

  

4.2. Redactarea unor texte 

funcţionale scurte pe suport de 

hârtie sau digital 

- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, 

la un picnic etc. 

 - completarea corectă a datelor destinatarului pe un 

plic/ pe o carte poştală, precum şi în format digital 

 4.3. Redactarea unei descrieri tip 

portret pe baza unui plan simplu 

- proiect „Căutăm familie iubitoare – descrierea 

unor animale de companie fără stăpân” 

 - prezentarea unui personaj de poveste/ film/ serial 

pentru copii 

 4.4. Povestirea pe scurt a unei 

secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un 

film/ desen animat / a unei 

activităţi/ a unei întâmplări 

imaginate/trăite  

 

- relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, 

unde, de ce a făcut...? 

 4.5. Manifestarea interesului 

pentru scrierea creativă şi pentru 

redactarea de texte informative şi 

 

- realizarea de afişe pentru promovarea unor 

evenimente din şcoală; concurs de afişe 
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funcţionale 
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ADAPTARE CURICULARĂ 

(Elevi cu CES integraţi în învăţământul de masă,Modulul I:Reprezentarea pieselor mecanice) 

 

prof.ing.Ieremie Valentin 

Colegiul Tehnic,,Alexandru Ioan Cuza “ Suceava 

 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic de la clasă: ………………………….. 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic,,Alexandru Ioan Cuza“ Suceava 

Numele şi prenumele elevului: ………………………………………………… 

Clasa:a IX-a învăţământ profesional; Calificarea profesionala:Mecanic auto 

Disciplina:Modulul I:Reprezentarea pieselor mecanice. 

Perioada de implementare: an şcolar 2020-2021 

Problemele cu cu care se confruntă elevul:deficienţă psihică/uşor 

Competențe generale: Reprezentarea pieselor mecanice 

Competențe specifice: 

- Selectarea materialelor şi a instrumentelor pentru întocmirea schiţei piesei mecanice 

- Pregătirea materialelor şi a instrumentelor pentru întocmirea schiţei piesei mecanice 

-Utilizarea regulilor de reprezentare în proiecţie ortogonală pentru întocmirea schiţei utilizate necesare 

executării piesei mecanice 

- Realizarea vederilor şi secţiunilor piesei mecanice necesare executării acesteia 

- Identificarea elementelor din geometria plană necesare realizării schiţei piesei mecanice 

- Cotarea pieselor mecanice reprezentate în proiecţie ortogonală 

- Inscrierea abaterilor dimensionale de formă şi poziţie pe schiţa piesei mecanice necesare executării 

acesteia. 

- Intocmirea schiţei piesei mecanice în vederea executării acesteia prin operaţii de lăcătuşerie 

 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 
Metode şi mijloace de 

realizare 

Metode şi mijloace de 

evaluare 

Selectarea 

materialelor şi a 

instrumentelor pentru 

întocmirea schiţei 

piesei mecanice. 

Exerciţii de identificare a 

instrumentelor pentru 

întocmirea schiţei piesei 

-demonstraţia practică 

-conversaţia 

-expunerea 

-explicaţia ştiinţifică 

-instrumente de desen 

Observare sistemică; 

Fişe de lucru; 

Chestionare; 

Test de evaluare cu 

itemi de diferite tipuri. 

 

Pregătirea materialelor 

şi a instrumentelor 

pentru întocmirea 

schiţei piesei 

mecanice 

 

Exerciţii de identificare a 

tipurilor de linii. 

Exerciţii de identificare a 

formatelor de hârtie 

utilizate 

0,A1,A2,A3,A4,A5,A6, 

Exerciţii de identificare a 

-demonstraţia practică 

-conversia 

-expunerea 

-explicaţia ştiinţifică 

-instrumente de desen 

-formate de hârtie 

-planşa cu tipuri de linii 

Observare sistemică; 

 

Fişe de lucru. 
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elementelor grafice ale 

formatului (chenar, fâşia 

de îndosariere, reperele de 

centrare) 

Pregătirea materialelor 

şi a instrumentelor 

pentru întocmirea 

schiţei piesei 

mecanice. 

 

Exerciţii de identificare a 

conturului aparent, a 

muchiei reale, a muchiei 

fictive; 

Activităţi în perechi de 

reprezentarea 

convenţională a 

suprafeţelor plane. 

 

-demonstraţia practică; 

-conversaţia; 

-expunerea; 

-explicaţia ştiinţifică; 

-diferite tipuri de 

piese/instrumente de 

desen; 

-formate de hârtie; 

Observare sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

Utilizarea regulilor de 

reprezentare în 

proiecţie ortogonală 

pentru întocmirea 

schiţei utilizatăşi 

necesară executării 

piesei mecanice. 

 

 

Activităţi în perechi de 

reprezentare în proiecţie 

ortogonală apieselor 

mecanice simple. 

 

-demonstraţia practică; 

-conversaţia; 

-expunerea; 

-explicaţia ştiinţifică; 

-diferite tipuri de piese; 

-instrumente de desen. 

Observare sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

Chestionar; 

Realizarea vederilor şi 

secţiunilor piesei 

mecanice necesare 

executării acesteia. 

 

Exerciţii de reprezentare în 

vederi şi secţiuni a  piesei 

mecanice simple. 

 

Activităţi în perechi de 

reprezentare în proiecţie 

ortogonală apieselor 

mecanice simple. 

 

-demonstraţia practică; 

-conversaţia; 

-expunerea; 

-explicaţia ştiinţifică; 

-diferite tipuri de 

piese/instrumente de 

desen; 

-formate de hârtie A3; 

Observare sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

 

Utilizarea normelor şi 

regulilor de cotare în 

vederea realizării 

schiţei piesei 

mecanice, necesară 

operaţiunilor de 

Exerciţii de identificare a 

elementelor cotării. 

-demonstraţia practică; 

-conversaţia; 

-expunerea; 

-explicaţia ştiinţifică; 

-diferite tipuri de piese; 

-instrumente de desen. 

Observare sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

Chestionar; 
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lăcătuşerie. 

 

 

Identificarea 

elementelor din 

geometria plană 

necesare realizării 

schiţei piesei 

mecanice. 

 

Exerciţii de reprezentare în 

proiecţie ortogonală a 

piesei mecanice simple. 

-demonstraţia practică; 

-conversaţia; 

-explicaţia ştiinţifică; 

-diferite tipuri de piese; 

-instrumente de desen; 

-formate de hârtie. 

Observare sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

Chestionar; 

 

Cotarea pieselor 

mecanice reprezentate 

în proiecţie 

ortogonală. 

 

 

 

Activităţi în echipă de 

realizare a cotării schiţelor  

pieselor mecanice simple. 

-demonstraţia practică; 

-conversaţia; 

-expunerea; 

-explicaţia ştiinţifică; 

-diferite tipuri de piese; 

-instrumente de desen; 

-formate de hârtie; 

-diferite tipuri de piese. 

Observare sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

 

Chestionar; 

 

Inscrierea abaterilor 

dimensionale de 

formăşi poziţie pe 

schiţa piesei mecanice 

necesare executării 

acesteia. 

 

Exerciţii de înscriere pe 

desen a abaterilor 

dimensiunilor liniare. 

Exerciţii de înscriere pe 

desen a toleranţelor. 

Activităţi în perechi de 

înscriere pe desen a 

abaterilor dimensiunilor şi 

toleranţelor. 

 

 

-demonstraţia practică; 

-conversaţia; 

-expunerea; 

-explicaţia ştiinţifică; 

-diferite desene tehnice 

fără cote; 

-instrumente de desen; 

-formate de hârtie. 

Observare sistemică; 

 

Fişe de lucru; 

Intocmirea schiţei 

piesei mecanice în 

vederea executării 

acesteia prin operaţii 

de lăcătuşerie. 

 

Exerciţii de identificare a 

piesei; 

Exerciţii de analiză a 

formei; 

Exerciţii de analiză 

tehnologică; 

Exerciţii de stabilirea 

poziţiei de reprezentare. 

Activităţi în perechi şi în 

-demonstraţia practică; 

-conversaţia; 

-expunerea; 

-explicaţia ştiinţifică; 

-diferite tipuri de piese; 

-instrumente de desen; 

-formate de hârtie; 

 

 

 

Observare sistemică; 

 

Fişe de lucru; 
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echipă de realizare a 

schiţelor pieselor mecanice 

simple cu respectarea 

normelor generale. 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

 
Prof. dr. Rucăreanu Alina Marieta 

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”Otopeni, Ilfov 

 

Motto: „Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini în 

cea mai mare măsură dacă voi reuși sau voi eșua în viață! Dă-mi, te rog, acele 

lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o 

binecuvântare pentru lume.” (din Child` s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

Fiecare copil are dreptul fundamental de a beneficia de o educație de calitate. Un mediu de 

învățare inclusiv și prietenos are porțile deschise, educă și îngrijește toți copiii indiferent de rasă  sau 

diverse caracteristici fizice, intelectuale, sociale, emoționale, lingvistice. Acești copii pot fi cu 

dizabilități sau supradotați, pot proveni din medii izolate, din  familii nomade sau din minorități 

lingvistice, entice, culturale; pot fi copiii afectați de HIV/SIDA sau să facă parte din grupuri sau zone 

dezavantajate sau marginalizate.  

 Efortul tuturor trebuie orientat către crearea unor școli și săli de clasă ce sunt mult mai primitoare 

și propice învățării pentru toți elevii. Mai mult de atât, școlile de masă și cele speciale trebuie să devină 

locuri pline de viață, ce sunt deschise și prietenoase cu toți copiii și profesorii,  neexcluzând din procesul 

instructiv-educativ părinții și comunitatea.  

  Conceptul pe care toți trebuie să-l acceptăm este acela că TOȚI COPIII SUNT DIFERIȚI și că 

toți au dreptul egal la educație, indiferent de abilitățile sau de originiile lor. În prezent, sistemul nostru 

educațional și o parte din școlile din România depun efort pentru a se îndrepta către o educație inclusivă, 

unde elevii cu diverse abilități și medii de proveniență sunt identificați și încurajați să urmeze cursurile 

școlilor de masă. Astfel, cresc șansele lor de a învăța întrucât aceștia au posibilitatea de a interacționa cu 

ceilalți copii. Progresul realizat în procesul de învățare va promova participarea activă a acestora la viața 

familiei și a comunității. Vor avea oportunitatea să învețe să se respecte, să fie toleranți, înțelegători, 

răbdători, dar și să-și prețuiască reciproc abilitățile; vor fi capabili să înțeleagă că fiecare persoană este 

specială și vor putea îmbrățișa și prețui diversitatea .   

 Pentru noi, cadrele didactice și specialiștii din învățământul de masă și special, acceptarea 

diversității din sala de clasă nu este o sarcină ușoară. Diversitatea elevilor reprezintă o provocare 

continuă. Gestionarea diferențelor copiilor din școlile de masă și speciale presupune identificarea 

punctelor tari și slabe ale acestora, planificarea lecțiilor/activitățiilor în concordanță cu particularitățile 

psihoindividuale ale acestora, aplicarea  unor strategii de lucru individualizate și diferențiate, utilizarea 
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unui curriculum adaptat care să corespundă caracteristicilor fizice, intelectuale, sociale, emoționale, 

lingvistice, culturale sau religioase ale copiilor. Dar cel mai important lucru este acela că noi trebuie să 

acționăm ca un catalizator/liant între colegii noștri-specialiști-părinți-comunitate, mobilizăndu-i 

permanent pe aceștia pentru a ne ajuta în promovarea și susținerea unei educații de excelență pentru toți 

copiii.  

 

Descrierea  mediului de învățare inclusiv și prietenos 

 Incluziunea se referă la schimbările concrete pe care noi le putem realiza astfel încât toți copiii, 

inclusiv cei cu diverse caracteristici fizice, intelectuale, sociale, emoționale, lingviste, religioase etc.,  

sau diferite aptitudini, să fie puși în situații de succes, atât la nivelul școlii, cât și al sălii de clasă. 

Beneficiile unor astfel de schimbări inovative, vor fi vizibile pentru copiii cu nevoi speciale, dar și 

pentru ceilalți copii și părinții acestora, profesori, școală și comunitate.  

 De-a lungul timpului, incluziunea a ajuns să fie înțeleasă ca o modalitate de includere a copiilor 

cu dizabilități în școala de masă. Într-adevăr, incluziunea presupune includerea elevilor cu dizabilități de 

vedere, auz, fizice, intelectuale. Însă acest termen are o arie de cuprindere mult mai mare. Incluziunea 

face referire la toți copiii ce sunt lăsați în afara școlii sau excluși din aceasta. E posibil ca acești copii să 

nu cunoască limba de predare din cadrul școlii sau să fie puși în situația de abandon școlar ca urmare a 

unor boli sau diferențe religioase. Poate fi cazul fetițelor minore ce sunt gravide sau a băieților minori ce 

sunt nevoiți să muncească pentru a-și ajuta familia să supraviețuiască. Incluziunea înseamnă că noi, 

cadrele didactice din învățământul de masă și special, avem datoria de a căuta sprijin din partea 

managerilor școlilor, a comunității, a diverselor insituții educaționale, a serviciilor medicale, a 

reprezentanților clasei politice, în vederea facilitării includerii tutoror copiilor în sistemul educational.  

 În unele comunități însă, e posibil ca toți copiii să fie înscriși la o școală de masă sau special. Cu 

toate acestea, unii dintre ei pot fi în continuare excluși din procesul de învățare din sala de clasă. De 

exemplu, putem avea următoarele situații: 

 Copii care nu au acces la o lecție/ carte în limba maternă ; 

 Copii ce nu sunt solicitați niciodată să participe la lecție; 

 Copii ce nu se oferă niciodată să participe la lecție; 

 Copii ce nu văd bine la tablă sau nu pot citi manualul școlar; 

 Copii ce nu aud bine profesorul; 

 Copii care nu învață bine și nu este depus niciun efort de către școală pentru a-i ajuta. 
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De cele mai multe ori, acești elevi stau în spatele clasei, dar mai grav este riscul crescut de 

abandon școlar. Ca profesori, avem responsabilitatea de a crea un mediu de învățare la care să aibă acces 

toți copiii. 

Putem contura astfel noțiunea de proces de învățare prietenos. Este necesar ca școala de masă și 

specială să devină un mediu prietenos și primitor pentru copii, în care aceștia au dreptul să învețe la 

potențialul lor maxim și să fie în siguranță. Scopul este acela de îmbunătăți participarea activă a elevilor 

în cadrul procesului de învățarea, dar și la viața școlii, iar accentul pus pe materiile de studiu și procesul 

de evaluare să fie situat pe un plan secund.   

Un mediu de învățare prietenos/primitor înseamnă  să fim pietenoși atât cu elevii, dar și cadrele 

didactice. Acest lucru ne subliniază importanța învățării împreună a elevilor cu profesorii ca o 

comunitate de învățare.  Plasăm astfel copiii în centrul procesului de învățare și încurajăm participarea 

lor activă și învățarea, oferindu-le accesul la cea mai bună educație. 

În designul unei clase moderne și prietenoase din școala de masă și specială, trebuie să ținem 

cont de următoarele aspecte: 

• Să fim prietenoși și calzi; de exemplu, vom sta aproape de un copil cu deficiențe de auz, îi vom 

zâmbi și îl vom încuraja; 

• Vom acorda accesul în sala de clasă a părintelui/facilitatorului; 

• Vom poziționa elevii în sala de clasă în funcție de nevoile acestora și vom asigura mobilierul 

necesar bunului mers al procesului instructiv-educativ; 

• Vom acorda o atenție sporită materialului didactic; vom diversifica resursele educaționale pentru 

toate disciplinele (de exemplu, putem utiliza diferite marionete pentru limba română, formarea 

abilităților de comunicare, terapia tulburărilor de limbaj etc., sau putem confecționa diferite 

materiale din ziare pentru orele de matematică) 

• Vom planifica activitățile cu o zi în avans, vom încuraja elevii să aducă diverse materiale 

ajutătoare procesului de învățare, dar fără cost pentru acestea; 

• Să adaptăm procesul de evaluare la particularitățile psihoindividuale ale copiilor; pe lângă 

evaluarea clasică scrisă, vom include și observarea și portofoliile elevilor ca metode de evaluare. 

Ținând cont de toate aceste caracteristici ale unei clase moderne și prietenoase din învățământul de 

masă și special, este indicat să ne punem următoarele întrebări: 

• Eu în ce tip de clasă îmi desfășor activitatea? 

• Ce schimbări pot aduce pentru a crea un mediu prietenos și incluziv în clasa mea? 

• Cum pot face disciplinele de studiu mult mai interesante pentru elevii mei astfel încât ei să își 

dorească să învețe mai mult? 

• Cum pot dispune mobilierul din sala mea de clasă astfel încâ toți elevii să învețe împreună? 

• Cum pot crea un mediu de învățare prietenos și incluziv în școala mea? 
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Elementele unui mediu de învățare inclusiv și prietenos 

 Toți copiii au dreptul să învețe, așa cum Convenția Drepturile Copilului o menționează, 

convenție ce a fost ratificată de către toate guvernele din lume. Mai mult de atât, toți elevii pot învăța, 

indiferent de caracteristicile lor fizice, intelectuale, sociale, emoționale, lingvistice etc. sau mediul lor de 

proveniență (minorități etnice, familii izolate sau nomade, grupuri dezavantajate sau marginaliate, copii 

cu HIV/SIDA). Deși toți copiii au capacitatea de a învăța, nu toți învață în același lucru în același timp și 

cu aceleași rezultate. Dar acest lucru este complet normal și acceptabil. Diversitatea copiilor implică o 

multitudine de modalități de învățare. 

 Într-un mediu de învățare prietenos și incluziv, trebuie să avem o viziune comună cu privire la 

modul în care copiii ar trebui să lucreze și să se joace împreună. Iar această viziune presupune ca 

educația să fie atât incluzivă, nondiscriminatorie, atentă la toate diferențele culturale dintre elevi, cât și 

relevantă pentru viața de zi cu zi a elevilor și familiile acestora. Managerii școlilor de masă și speciale, 

profesorii și elevii acestor școli trebuie să respecte și să celebreze diversitatea. 

 Prin susținerea unui mediu de învățare prietenos și incluziv ne propunem să le predăm elevilor 

abilități de viață și sănătate astfel încât aceștia să fie capabili să ia decizii corecte și să se protejeze 

împotriva bolilor și pericolelor. Într-un astfel de mediu prietenos, nu există abuz împotriva copiilor sau 

pedepse corporale. 

 Școala de masă sau specială, ce pune la dispozitia copiilor un mediu prietenos, încurajează 

managerii, familiile și comunitatea să îi ajute pe aceștiasă învețe atât în sala de clasă, dar și în afara ei. În 

cadrul clasei, elevii- și nu doar profesorii- sunt responsabili pentru învățare și participarea activă la ore. 

Procesul de învățare trebuie să fie în strânsă concordanță cu aspirațiile copiilor-cu ceea ce doresc să facă 

în viață- și trebuie să fie relevant pentru viața lor de zi cu zi. Învățarea îi ajută să dezvolte noi aspirații pe 

măsură ce nivelul lor de cunoștințe crește și pot tinde astfel o viață mult mai bună în viitor decât cea pe 

care o trăiesc în prezent.  

 Un mediu de învățare prietenos și inovativ ia în considerare nevoile, interesele și dorințele 

noastre ca profesori. Ne oferă oportunitatea de a învăța să predăm mai bine și ne asigură cele mai bune 

resurse educaționale. Ne încununează succesul prin intermediul recunoașterii și recompenselor adecvate. 

 Sintetizând, putem afirma că elementele cele mai importante ale unui mediu de învățare inovativ 

și prietenos în cadrul școlii de masă și speciale sunt: 

• Este un mediu sigur ce protejează elevii de violență, abuz și pericol; 

• Include toți elevii, indiferent de caracteristicile și mediul lor de proveniență; 

• Este un mediu non-discriminator; 
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• Stimulează toți copiii să învețe; 

• Învățarea este relevantă pentru viața de zi cu zi a elevilor, elevii sunt responsabili pentru 

învățarea continuă; 

• Promovează cooperarea, participarea și încrederea în forțele proprii; 

• Relația profesori-familie-comunitate este activă și implicată în procesul de învățare al 

copiilor; 

• Promovează un stil de viață sănătos și dezvoltă aptitudini pentru viață. 

 

Beneficiile unui mediu de învățare incluziv și prietenos pentru profesori, elevi, părinți și 

comunitate 

 Beneficii pentru copii: 

• Devin încrezători în propriile forte și le crește stima de sine; 

• Sunt mândri de ei și realizările lor; 

• Devin independenți atât în școală, cât și în afara acesteia (de exemplu, învță cum să 

formuleze întrebări bune, învață să aplice ceea ce au învățat la școală în viața lor de zi cu zi, 

învață să interacționeze activ și fericiți cu profesorii și colegii lor de clasă); 

• Devin mult mai creativi; 

• Își îmbunătățesc aptitudinile de comunicare și sunt mai bine pregătiți pentru viață; 

• Învață să se respecte și să îi respecte pe cei din jur. 

 

Beneficii pentru cadrele didactice: 

• Își perfecționeze tehnicile de predare  astfel încât fiecare elev din clasă să învețe; 

• Își perfecționează cunoștințele cu privire la modalitățile în care elevii învață și pot fi învățați; 

• Dezvoltă atitudini positive față de oameni, copii, situații; 

• Predarea devine o bucurie, nu o sarcină; 

• Au oportunitatea de a comunica frecvent atât cu cei din școală, cât și cu ce din afara ei, 

explorând astfel noi idei; 

• Îi încurajează pe elevi să devină mult mai creativi; 

• Pot obține feedback pozitiv de la părinți și elevi; 

• Pot obține un sprijin crescut din partea comunității și pot fi răsplătiți pentru munca excelentă 

pe care o depun; 

• Pot beneficia de voluntari care să lucreze cu ei în sala de clasă, reducând astfel din volumul 

de muncă. 

 

Beneficii pentru părinți: 

• Devin activi implicați în procesul de învățare , întelegând de ce este important să-și ajute 

elevii în învățare; 

• Devin parteneri egali ai profesorilor, oferin oportunități bune de învățare pentru elevi; 

• Învață tehnici noi de gestionare a relației părinte-copil acasă; 

• Învață să interacționeze mai bine cu comunitatea; 

• Știu că toți elevii beneficiază de o educație de calitate. 
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Beneficii pentru comunitate: 

• Se dezvoltă sentimental de mândrie al comunității atunci când mult mai mulți copii sunt 

înscriși în școlile de masa și speciale; 

• Comunitatea realizează că infracționalitatea poate să scadă ca urmare a reducerii abandonului 

școlar și integrării socio-profesionale eficiente a copiilor; 

• Relația școală -comunitate se îmbunătățește. 

 

Etapele integrării copiilor cu CES în şcoala de masă: 

• Sensibilizarea - prin acţiuni de informare;  

• Trainingul - învaţă principii, metode şi tehnici adecvate activităţilor instructiv-educative cu 

elevii deficienţi şi/sau dificili şi, în acelaşi timp, modalităţile prin care aceste metode şi 

tehnici pot fi adaptate în timpul orelor la clasă; 

• Luarea deciziei - implică reorganizarea structurilor  funcţionale ale şcolii şi revizuirea 

atitudinii tuturor angajaţilor şcolii; 

• Tranziţia - adoptarea noilor modalităţi de lucru în plan didactic şi renunţarea la unele 

stereotipuri dar şi schimbări  privind structura claselor, dotările necesare în clasă şi în şcoală, 

curriculum flexibil şi accesibil, modalităţi noi de relaţionare şi colaborare cu părinţii copiilor; 

• Evaluarea procesului - să se facă periodic prin implicarea tuturor părţilor: profesori, elevi, 

părinţi, membri  ai instituţiilor locale .                                                                             

 

Integrarea școlară 

    Reprezintă  procesul de adaptare a persoanei cu CES la normele şi cerinţele şcolii pe care o 

urmează, de stabilire a unor relaţii afective pozitive cu membrii grupului şcolar (grupă/clasă) și de 

desfăşurare cu succes a activităţilor şcolare.  

 

Principiile integrării: 

• echitații - din perspectiva dreptului la educație, în baza căruia accesul la învățare se 

realizează fără discriminare; 

• relevanței - în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social-

economice; 

• eficienței - în baza căruia se urmăreste obținerea de rezultate educaționale maxime, prin 

gestionarea resurselor existente; 

• asigurării egalității de șanse - în scopul facilitării accesului la orice formă de educație şi 

asigurării șanselor egale oricărui copil, elev, tânăr, indiferent de rasă, etnie, naționalitate, 

limbă, religie, apartenență la o categorie defavorizată; 

• incluziunii sociale; 

• centrării educației pe beneficiarii acesteia; 

• participării și responsabilizării părinților. 
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Evaluarea 

a) medicală (scrisoare/adeverinţa medicală) realizată de medicul de familie sau medicul specialist; 

b) psihologică (fișa psihologică eliberată de profesorul psiholog); 

c) educațională (caracterizare şi fişa psihopedagogică) realizată de către cadrele didactice direct 

implicate în procesul educaţional; 

d) socială (ancheta socială) realizată de asistenţii sociali din cadrul CJRAE sau din primării.  

Planul de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în 

școala de masă a copiilor cu CES, cuprinde desfășurarea unor activități cu părinții, elevii, cadrele 

didactice, comunitatea.  

Elevi 

Idei de activități: 

• computerul îi ajută pe elevi să vadă ceea ce nu pot vedea în mediul lor obișnuit de viața 

(prezentări Power Point), jocurile pot fi folosite în oricare secvență a lecției: pentru fixarea 

cunoștințelor, pentru reactualizarea lor, pentru predare;  

• folosirea situațiilor de joc în învăţare, jocurile de rol, dramatizarea, folosirea povestirilor cu 

nume de elevi din clasa sau cu situații prin care au trecut elevii. Jocul stimulează funcțiile 

intelectuale, modelează procesele afectiv – motivaționale. Prin intermediul jocului, elevul se 

simte responsabil de rezolvarea problemei impuse de acesta. Elevul își asumă roluri luate, fie din 

viața cotidiană, fie din povești. Jocurile de rol sunt numeroase şi vizează învăţarea diferitelor 

conținuturi mult mai ușor.  

• vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de 

dizabilitate (Rățușca cea urâtă, Puiul, Frumoasa și Bestia etc.); 

• planșe cu imagini - imaginile trebuie să fie punct de plecare pentru discuții frontale, care să 

dezvolte atenția şi creativitatea; 

• material distributiv - elevii pot alcătui mici texte, oral sau scris; materialul se poate folosi şi 

pentru munca în echipe, grupuri mici care favorizează interacțiunea elevului cu colegii săi; 

• lucrul în grup oferă o gamă largă de interrelații care sprijină învăţarea şi evidențiază rolul social 

al acesteia; 

• activități de terapie educațională; 

• conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, 

după caz). 

Strategii de învățare: 

• învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

• tehnici art-creative (de exemplu: Baloane care te înalță, Papioanele – elevii sunt împărţiţi pe 

echipe. Fiecare elev primește câte un papion cu un mesaj pozitiv sau negativ: „ești extraordinar”, 

„am încredere în tine“, „nu te apreciez“, „ești rău“. În echipe, se creionează portretele 

„criminalilor“ comunicării şi „îngerilor“ comunicării, prin raportarea la ceilalți în funcție de 

mesajul de pe papion. Sunt evidenţiate astfel barierele în comunicare, discriminările, temerile, 

care conduc la conflicte în comunicare sau ceea ce facilitează respectul între participanţi, buna 

comunicare şi înţelegerea etc.); 

• tratarea diferențiată; 

• tehnici ale gândirii critice; 
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• metode activ-participative şi practice (brainstorming, joc de rol, blazonul clasei noastre, cartea 

mea de vizită); 

• învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

• ancorarea de interesele copilului, hobby-urile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare. 

Resurse: 

• mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

• mijloace IT (computer, videoproiector, tabletă, internet, CD-uri etc.); 

• cărți/reviste cu imagini; 

• resurse educaționale deschise; 

• folosirea de material didactic adecvat fiecărei activități (markere, culori, coli de flipchart, reviste, 

foarfece, materiale reciclabile, lipici, scotch etc.); 

• planșe tematice afișate permanent în clasă;  

• timp. 

Evaluare: 

• observarea sistematică a comportamentului;  

• evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

• prin expunerea produselor activităţii: postere, fişe de lucru, portofolii, colaje, desene, construcţii, 

modelaje, scrisori, pereţi decoraţi sau săli amenajate etc. 

• jurnalul de activități; 

• aprecieri verbale; 

• (auto)reflecţia cu privire la comportamente, emoţii, atitudini. 

Părinți 

Idei de activități: 

• activități comune părinți-elevi-profesor (de exemplu: Floarea - fiecare participant primeşte 

materiale decupate din coli colorate: două frunze, o floare, o tulpină, în funcţie de anotimp; pe 

elementele florii, participanţii sunt invitaţi să scrie sau să deseneze: ultima reuşită, o dată 

calendaristică importantă, o calitate a copiilor, activitatea preferate: se prezintă fiecare floare 

grupului; se afișează rezultatele obținute pe o coală de flipchart., Actori şi spectatori - se 

proiectează o secvenţă de film despre evenimente educaţionale pozitive şi negative din viaţa unei 

şcoli (www.youtube.com); se analizează, pe baza unor criterii: subiect, impact, învăţături; din 

evenimentele propuse se alege unul care să fie organizat împreună cu toţi factorii implicaţi – 

profesori, părinţi, elevi: seara bunicilor, taţilor, festivalul seminţelor, sărbătoarea culorii verzi, 

gătitul unor produse cu drag (gogoşi, plăcinte, dulciuri de post), decorarea şcolii ca un cadou, 

expoziţii outdoor cu lucrările copiilor și părinților, Remarci – părinții trebuie să comenteze 

următoarele mesaje ale copiilor: „este greu”, „nu-mi place”, „mă enervează”, „nu mă atrage 

deloc”, „nu-mi va folosi niciodată”, „şi, care-i scopul”, „teorie, m-am săturat”, „adios, şcoală”, 

„m-a pierdut de elev/elevă”, „nu mă mai interesează deloc ce se întâmplă”, etc. sau „super”, 

„sunt sărac, nu voi reuşi”„am trăit o experienţă formidabilă”, „de mult nu a mai fost aşa cool la 

ore”, „în sfârşit, un prof/o profă...altfel”, „nu ştiu cum, dar m-a atras, am participat cu atenţie”, 

„am învăţat ceva practic“ etc.; profesorul invită participanții să identifice factorii care susţin sau 

 împiedică participarea la educație a copiilor etc.); 

• consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului; 

• activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari; 
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• lectorate despre integrarea copiilor cu CES; 

• implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying. 

 

Strategii de învățare:  

• problematizarea – care să fie succintă şi să reflecte realitatea cu care se confruntă aceşti părinţi; 

• joc de rol; 

• tehnici art-creative; 

• brainstorming - se solicită, spre exemplu, ca participanţii să ofere cât mai multe şi variate 

răspunsuri pentru ceea ce înseamnă a fi un părinte bun, ce este educația și care sunt roadele 

acesteia, cum se pot implica părinții copiilor cu dizabilități în activitățile educaționale; 

• lucru în echipă; 

• studiu de caz; 

• lectorate; 

• dezbateri; 

• expoziții. 

Resurse: 

• prezentări tematice (ppt., activități cu persoane specializate etc.); 

• fișe de lucru; 

• resurse educaționale deschise; 

• umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin; 

• timp. 

Evaluare:  

• portofoliul părintelui; 

• proiectul;  

• observarea sistematică a părinţilor; 

• chestionarul de evaluare; 

• autoevaluarea; 

• (auto)reflecţia cu privire la comportamente, emoţii, atitudini. 

 

Dificultăți  în realizarea integrării elevilor cu CES: 

În colaborarea cu familia 

• Nu informează cadrele didactice despre problemele copilului;  

• Refuză/ Neagă problemele copilului când îi sunt aduse la cunoştinţă; 

• Nu sunt de acord cu diagnosticarea medicală; 

• Întârzie întocmirea dosarului şi expiră adeverinţa medicală; 

• Renunţă la medicaţia copilului fără acordul medicului; 

• Nu colaborează în exersarea acasă a terapiei logopedice; 

• Au o slabă participare la întâlnirile de consiliere; 

• Nu supraveghează/sprijină elevii în pregătirea şcolară; 

• Consideră că obţinerea Certificatului de orientare şcolară îi asigură promovarea fără a fi 

prezent/fără a-şi pregăti temele şcolare.  
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În colaborarea cu familiile celorlalţi copii 

• Manifestă nemulţumire faţă  de copiii cu CES  din cauza tulburărilor  de comportament. 

 

Cadre didactice 

Idei de activități: 

• realizarea unor activităţi de consiliere în care şcoala şi familia să reușească să pună în 

comun resursele pe care le deţin pentru a construi împreună viitorul educaţional şi 

profesional al copiilor( de exemplu: hărţile/spaţiile de viaţă.  - fac vizibile aspecte mai 

puţin conştientizate, permit conturarea unei imagini clare a influenţelor şi modelelor care 

acţionează  în spaţiul vieţii, pun în evidenţă strategia de organizare interioară a 

individului, oferă posibilitatea de cooperare între participanţi, au ca rezultat un produs 

concret (harta), identifică obstacolele, punctele tari, resursele personale, valorile şi 

credinţele, permite reflecţii critice; floarea, fluturele cu diverse cerinţe şi forme reprezintă 

exemple concrete ale hărţilor şi conturează spaţiul de viaţă al participanţilor); 

• colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după 

caz); 

• plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

• participare la simpozioane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu 

CES; 

• ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice;  

• activități comune părinți-profesori-elevi (vezi exemplele de mai sus - Părinți); 

• predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar. 

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): 

• interasistențe; 

• dezbateri; 

• metode de lucru experienţiale, interactive, creative, bazate şi valorificarea resurselor şi 

experienţelor fiecărui participant; 

• învăţarea prin cooperare în grupuri mici, în echipe, prin rezolvarea anumitor sarcini (de exemplu: 

mozaicul, turul galeriei  etc.); 

• metoda observației. 

Resurse: 

• resurse educaționale deschise; 

• listă cu lucrări de specialitate (de exemplu: 

https://www.academia.edu/36251946/GHID_DE_IDEI_PRACTICE_PENTRU_ACTIVIT

%C4%82%C5%A2I_CU_P%C4%82RIN%C5%A2II); 

• pliante/reviste/afișe informative 

• cadrul normativ:  

✓ Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-

na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru 

✓ Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 
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profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 

dizabilități și/sau CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-

privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-

incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1 

Evaluare: 

• portofoliul dirigintelui; 

• chestionarul de evaluare; 

• autoevaluarea (scale de autoevaluare); 

• jurnalul activităţilor cu părinţii. 

 

Dificultăți  în realizarea integrării elevilor cu CES: 

În colaborarea cu profesorii 

• Realizarea programelor adaptate în colaborare cu profesorul de sprijin; 

• Respectarea obiectivelor din programele adaptate; 

• Adaptarea tezelor şi a testelor ca durată şi grad de dificultate; 

• Schimbarea atitudinii faţă de elevii cu CES 

• Disponibilitatea de timp pentru consiliere. 

 

Etapele integrării copiilor cu CES în şcoala de masă: 

• Sensibilizarea - prin acţiuni de informare;  

• Trainingul -  învaţă principii, metode şi tehnici adecvate activităţilor instructiv-educative cu 

elevii deficienţi şi/sau dificili şi, în acelaşi timp, modalităţile prin care aceste metode şi 

tehnici pot fi adaptate în timpul orelor la clasă; 

• Luarea deciziei - implică reorganizarea structurilor funcţionale ale şcolii şi revizuirea 

atitudinii tuturor angajaţilor şcolii; 

• Tranziţia - adoptarea noilor modalităţi de lucru în plan didactic şi renunţarea la unele 

stereotipuri dar şi schimbări  privind structura claselor, dotările necesare în clasă şi în şcoală, 

curriculum flexibil şi accesibil, modalităţi noi de relaţionare şi colaborare cu părinţii copiilor; 

• Evaluarea procesului - să se facă periodic prin implicarea tuturor părţilor: profesori, elevi, 

părinţi, membri  ai instituţiilor locale .  

                                                                             

Copiii cu dizabilități au nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul colegilor 

de clasă. Ei nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie „uitaţi” în clasă pornind de la ideea că nu 

vor putea ajunge niciodată precum ceilalţi elevi. Școala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului 

într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru rezolvarea 

problemelor reale şi apropiate. Este esențial ca profesorul în colaborare cu părinții și specialiștii 

(profesorul de sprijin, psihologul, consilierul școlar) să proiecteze conţinuturile  individualizat şi 

diferenţiat, astfel încât să poată fi înţelese de către elevi, având în vedere faptul că învăţarea trebuie 

văzută ca un proces la care elevii participă în mod activ, îşi asumă roluri şi responsabilităţi. 
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  IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR LOGOPEDICE PENTRU ELEVII                       

DIAGNOSTICAŢI CU T.S.A 

 

                                                                                                             Prof. Păduraru Georgeta-Maricela 

                                                                                                                C.S.E.I. Nr.1 Bacău 
          

     Formarea la elevii cu autism a conduitei verbale, constă în: pronunția corectă a sunetelor și a 

cuvintelor; exprimarea sentimentelor și experiențelor proprii prin intermediul propozițiilor simple și 

dezvoltate; stimularea limbajului coerent, contextual, dialogat. Tulburările de limbaj mai dificile nu pot 

fi diminuate într-un timp foarte scurt, unele dintre acestea persistând  chiar şi după perioade mari de la 

includerea elevului în programul terapeutic. 

 

 

                                                         PROGRAM TERAPEUTIC 

 

Numele şi prenumele: N.I. 

Data naşterii: 2013 

Diagnosticul cu care a venit copilul în şcoală: autism infantil, deficienţă mintală severă, dislalie 

polimorfă. 

Obiective: 

- Exersarea aparatului fonoarticulator; 

- Impostarea, consolidarea şi automatizarea fonemelor  ,,t,, și ,,d,,; 

- Dezvoltarea capacităţilor de diferenţiere fonematică corectă; 

- Redarea şi înțelegerea structurilor silabice; 

- Redarea mesajelor orale în diverse contexte de comunicare;  

- Stimularea comunicării orale în diverse situaţii de comunicare; 

- Stimularea motricităţii fine prin intermediul activităţilor artistice și plastice; 

- Dezvoltarea capacităţii de orientare față de  schema corporală  proprie. 

 

 

Obiective            Conținuturi Metode de 

realizare 

Perioada  Criterii 

minimale 

Metode de 

evaluare 

-să 

identifice  

şi să 

reproducă 

sunete  

 

 

-execitii de imitație a unor  

sunete din natură în şoaptă, în 

ritm prelungit; 

-exerciţii-joc cu onomatopee : 

,,Ploaia”,  “Să facem ca  pisica/ 

şarpele/ albina”/ ,, Greieraşul 

cântă,,/,,Deschide urechea 

-demonstraţia  

-explicaţia   

-conversaţia  

-exerciţiul 

-explicaţia   

-demonstraţia  

-exerciţiul 

 

 Oct. 

         

 

 

 

 

-identifică 

şi 

reproduce 

3 din 5 

sunete 

emise  

 

Evaluare 

orală 
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-să repete 

sunetele 

auzite şi să 

respecte 

ritmul 

 

- să execute 

corect  

exercitii de 

gimnastica  

respiratorie 

 

 

-să execute 

corect  

exercitii de 

gimnastica  

a aparatului 

articulator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să 

pronunte 

bine,,/,,Cine te-a strigt pe 

nume?,, / ,,Imită cum bate 

toba,,  

 

-joc didactic: ,,Imită cum bate 

toba,, / ,,Imită cum cântă 

trompeta,, 

 

 

 

- ex. de suflat în lumânare, în 

batistă, în apă cu paiul  

- ex de umflat baloane, de 

aburire a oglinzii, de mirosit 

flori,  de inspire-expir  

-ex.de pronunţie a vocalelor  

 

-ex. pentru gimnastica 

maxilarelor: mişcarea 

maxilarului inferior stânga -

dreapta, coborârea-ridicarea 

maxiarului liber-cu rezistenţă; 

- ex.pentru gimnastica buzelor: 

sugerea cu buzele lipite, 

scoaterea aerului prin buzele 

uşor -deschise, acoperirea 

dinţilor inferiori cu buza 

superioara mişcarea buzei 

inferioare stânga - dreapta, 

vibrarea buzelor  

- ex.pentru gimnastica limbii: 

scoaterea- retragerea limbii, 

limba- săgeată, limba-lopata,  

atingerea dinţilor inferiori-

superiori cu limba,  

 

 

 

- exerciţii-joc: “Cu ce sunet 

începe cuvântul?” 

-joc didactic 

-imitaţia 

 

 

-demonstraţia  

-explicaţia   

-conversaţia  

-exerciţiul  

 

 

-demonstraţia  

-explicaţia   

-conversaţia  

-exerciţiul 

 

 

 

-demonstraţia  

-explicaţia   

-conversaţia  

-exerciţiul 

 

 

-demonstraţia  

-explicaţia   

-conversaţia  

-exerciţiul 

 

 

 

-exerciţiul 

-imitaţia 

-impostarea 

sunetului 

deficitar  

 

 

 

-exerciţiul 

-imitaţia 

 

 

 

 

 Oct. 

 

 

 

 

 

 Nov. 

 

 

 

 

 

 

 Nov. 

 

 

 

 

 

 Dec. 

 

 

 

 

 

 

 Dec. 

 

 

 

 

 

 

 

  Dec. 

 

 

 

 

 

-repetă  

sunetele 

auzite şi 

respectă 

ritmul 

 

- execută 

corect  

exerciţiile 

de 

gimnastică  

respiratorie 

 

- execută 

corect  

exerciţiile 

de 

gimnastică  

a aparatului 

articulator 

 

 

 

 

 

 

-execută 

corect  

exerciţiile  

 

 

 

 

 

-pronunţă 

corect 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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corect 

fonemul 

,,t,,şi ,,d,, în 

silabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să 

pronunțe 

corect 

fonemele 

,,t,,  şi ,,d,, 

în cuvinte 

 

 

-să despartă 

cuvinte  

- exerciţii de pronunţare a 

fonemele ,,t,, şi ,,d,,   

- exerciţii de consolidare 

 -fixare a fonemelor ,,t,,şi ,,d,, ; 

- exerciţii cu silabe directe şi 

inverse cu sunetul  

impostat  

-joc didactic: ,,Jocul silabelor 

vesele,,/ ,,Câte silabe am spus? 

-exerciţii cu sunetul impostat în 

poziţie intervocalica: ata; 

iti;ete; ada; ide; ede; 

 

 

 

- structuri silabice cu ritm: ta – 

ta,; ta – ta – ta/ ti –ti ; ti – ti – 

ti/  te – te; te – te – te/ da – 

da;da –da – da/ di – di; di –di – 

di/ do – do; do –do – do 

 

- exercitii în combinatii 

consonantice sau cu diftongi: 

trap/ trac/ trai/  troc/  drag/ 

dram/ des 

- exerciţii de diferenţiere a 

fonemelor ,,t-d,, la nivel de 

silabe: ta – da/ te – de/ tu – du/  

ti – di  

 

-joc didactic: ,,Cuvinte 

bisilabice,,/ ,,Spune-mi cuvinte 

cu 3 silabe!,, 

 

 

 

 

 

- joc didactic de despărtire în 

silabe, a cuvintelor care contin 

-impostarea 

sunetului 

deficitar in 

cuvinte 

 

 

 

-consolidarea 

sunetului 

deficitar 

-explicaţia  

-exerciţiul 

-joc didactic 

 

 

-explicaţia 

-exerciţiul 

-joc didactic 

-imagini 

 

 

-automatizarea 

sunetului 

-explicaţia 

-exerciţiul 

-joc didactic 

 

 

 

 

-explicaţia 

-conversaţia 

-exerciţiul 

-joc didactic 

-planşe 

 

 

 

-explicaţia 

-exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ian. 

 

 

 

 

 

 

 Ian. 

  

 

 

 

 

Feb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feb. 

 

 

 

 

 

 

 

Mar. 

 

fonemele 

,,t,, şi ,,d,,  

 

 

 

 

 

-pronunţă 

corect 

fonemele 

,,t,, şi ,,d,,  

 

 

 

 

-pronunţă 

corect 

fonemele 

,,t,, şi ,,d,,  

 

 

-pronunţă 

corect 

fonemele 

,,t,, şi ,,d,,  

 

 

 

 

 

-pronunţă 

corect 

fonemele 

,,t,, şi ,,d,,  

 

 

 

 

-desparte 

cu ajutor 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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care conţin 

fonemele 

,,t-d,, în 

silabe 

 

 

-să 

pronunţe 

corect 

cuvinte care 

conţin 

fonemele 

,,t-d,, 

 

- să 

alcătuiască 

propoziții cu 

cuvinte care 

conţin 

fonemele  

,,t-d,, 

 

-să   

înţeleagă 

semnificaţi

a unui 

mesaj scurt 

 

fonemele ,,t-d,, : ,,La școală,, 

/“Câte silabe am spus?”. 

 

 

 

 

- joc didactic: “Jocul 

cuvintelor”,  “ Eu zic una-tu 

zici multe”,  ,,Citim după 

imagini” 

 

 

 

 

-ex. De formare a unor 

propoziţii pe bază de imagini  

-joc idactic: ,,Jocul cuvintelor,, 

/  ,,Cuvinte şi propoziţii,, 

 

 

 

 

- selectarea unei imagini dintr-

un set, pentru a indica despre 

ce este vorba în mesaj 

-oferirea de răspunsuri la 

întrebarea: „Despre ce este 

vorba (în acest fragment de 

poveste)?” 

-joc didactic 

-imagini 

 

 

 

 

-explicaţia 

-exerciţiul 

-joc didactic 

 

 

 

 

 

-explicaţia 

-exerciţiul 

-joc didactic 

 

 

 

 

 

-explicaţia 

-exerciţiul 

-joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mar. 

 

 

 

  

 

 

 

 Apr. 

 

 

 

 

 

 

 

 Apr. 

 

 

 

 

 

 

cuvintele în 

silabe 

 

 

 

 

-pronunţă 

clar şi 

corect 

cuvinte 

 

 

 

 

-alcătuieşte 

propoziţii 

cu 3 din 4 

cuvinte 

date 

 

 

 

-înţelege 

semnificaţi

a unui 

mesaj scurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

-să coloreze 

şi să 

respecte 

reperele 

date 

 

- să scrie 

corect 

semnele 

grafice și 

litere de 

-joc-exercitiu  de  colorare 

după  model 

 

 

 

 

-ex. de scriere  a semnelor 

grafice; 

-ex.de trasare a elementelor 

grafice; 

-ex.de adoptare a poziţiei 

-explicaţia 

-demonstraţia 

- planşă 

- creioane 

colorate 

 

-explicaţia 

-demonstraţia 

- fișe 

individuale 

- creioane  

 

  Mai 

 

 

 

 

  Mai 

 

-colorează 

respectând 

conturul 

 

 

 

-scrie 

corect 

semene 

grafice, 

trasează 

Evaluare 

practică 

 

 

 

 

Evaluare 

practică 
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tipar 

 

 

corecte pentru scris; 

- ex. de scriere a unor elemente 

grafice pregătitoare, care să 

faciliteze scrierea literelor şi 

scriere în duct continuu; 

 elemente 

grafice 

- să 

recunoasca  

şi să 

denumeasca 

schema 

corporală 

 

- să rezolve 

o situaţie 

simplă de 

joc 

-joc didactic de  recunoaştere a 

schemei corporale: ,,Arată 

unde este gura/ochii?", "Spune-

mi cu ce mirosim floarea?"  

-exerciţiu-joc practic : "Ne 

spălăm pe faţă" 

 

-joc didactic  pentru rezolvarea 

unor sarcini simpe: ,,Ebine sau 

e rău?,, / ,,La magazin,, /,,La 

piață,, 

-exerciţiul  

-explicaţia 

 

 

 

 

 

-explicaţia 

-joc di dactic 

Iun. 

 

 

 

 

 

 

Iun. 

-denumeşte 

părţile 

corpului 

 

 

 

 

- rezolvă 

 o situaţie 

simplă de 

joc 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

      Deficienţele de limbaj mai ușoare se corectează în timp, sub influenţa activităţii permanente de 

învăţare. Multitudinea tulburărilor de limbaj la copii cu  autism, se diminuează pe măsură ce acești copii 

înaintează în vârstă. Activitățile logopedice desfășurate cu  elevii diagnosticați cu  T.S.A, trebuie să fie 

realizate astfel încât aceşti elevii să fie atraşi de activități și să participe activ în derularea acestora.     
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PROIECT DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

STUDIU DE CAZ: Probleme comportamentale, randament şcolar scăzut, pe fondul intelectului 

liminar şi a tulburării deficit atenţionale. 

Prof. Iancu Maria 

Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște  

 

1. IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA PROBLEMEI  

Tabloul familiei: Z.M. este un băiat de unsprezece ani, provine dintr-o familie destrămată. Copilul 

a rămas în grija bunicilor din partea mamei într-un apartament cu două camere din apropierea şcolii. 

Copilul este adus şi dus de la şcoală alternativ de către bunici. Aceaştia manifestă afecţiune faţă de copil 

şi copilul de asemeneea este ataşat de ei. Tatăl păstrează relaţia cu baiatul, vorbesc la telefon, se 

interesează de situaţia şcolară a copilului, şi uneori îl duce în vizită la domiciliul lui.   Mama menţine de 

asemenea relaţia cu copilul său telefonic, însă se văd mult mai rar, de două, trei ori pe an. Copilul este 

afectat de absenţa părinţilor, este lipsit de afecţiunea acestora, iar pentru a compensa lipsa lor bunicii 

adesea îl supraprotejează.  

Tabloul copilului. 

Încă de la început am desprins câteva caracteristici ale acestui copil care-l diferenţiau de ceilalţi 

elevi din clasă, de aceeaşi vârstă cu el. Astfel, el era foarte impulsiv, hiperactiv, cu tulburări de atenţie şi 

cu deprinderi motorii mai puţin formate decât ceilalţi copii. Se manifesta ca fiind foarte nerăbdător, 

întâmpina dificultăţi în a aştepta sau a-şi amâna nevoile, iar uneori avea acţiuni bruşte şi fără 

premeditare.  

De cele mai multe ori răspunde înainte ca întrebarea să-i fie adresată, întrerupe şi îi deranjează pe 

alţii provocând probleme în clasă sau în grupul de copii în timpul pauzelor. Îşi deranjează colegul de 

bancă, îi ia rechizitele, atinge lucruri pe care nu ar trebui să le atingă. În clasă îi este dificil să stea 

liniştit. El se ridică frecvent din bancă, alunecă de pe scaun sau atârnă pe marginea lui, se joacă cu alte 

obiecte, îşi mişcă picioarele aproape tot timpul cât stă pe scaun, se ridică deseori din bancă în timpul 

orei.  

În ceea ce priveşte sarcinile şcolare acest copil nu reuşeşte niciodată să le ducă la bun sfârşit. Acest 

lucru se poate observa mai ales în activităţile care reclamă efort intelectual. Problemele apar în general 

în activităţile impuse de alţii, comparativ cu cele pe care le alege singur. El oscileză frecvent între 

activităţi, pierzându-şi repede interesul faţă de activitatea în desfăşurare şi dedicându-se alteia.  

Limbajul este mai sărac, se exprimă uneori greoi, nu are întotdeauna o coerenţă verbală. Comunică 

destul de greu cu ceilalţi copii, de multe ori ceilalţi copii evitându-l. Prezintă o uşoară întârziere în 

dezvoltarea cognitivă. Toate acestea au dus la achiziţii şcolare scăzute.  

 

2. STABILIREA ECHIPEI CARE PARTICIPĂ LA SOLUŢIONAREA PROBLEMEI 

• Consilierul şcolar 

• Învăţătorul / Dirigintele clasei 

 

3. ALEGEREA MODALITATILOR SPECIFICE: 

Metode: 

• Observaţia copilului; 

• Analiza cazului; 

• Jocul de rol; 

• Jocul de masă şi cu reguli 
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• Poveştile terapeutice; 

 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

 Programul de intervenţie personalizat are la bază metode şi strategii centrate pe copil, în funcţie 

de particularităţile lui, pentru a crea un mediu care să favorizeze şi să sprijine învăţarea, dar şi centrate 

pe familie, prin intermediul acestor demersuri dorindu-se modificarea acelor condiţii familiale care 

menţin simptomatologia copilului.  

 

1. Terapia cognitiv-comportamentală 

În intervenţia noastră am avut ca scop diminuarea tulburărilor de comportament ale copilului prin 

demersuri care includ alături de terapia medicamentoasă specifică tulburărilor hiperchinetice şi metode 

de auto-educaţie, intervenţii prin joc, precum şi demersuri de management al comportamentului şi 

metode de întărire operantă.  

Tehnicile de management al comportamentului sunt centrate pe respectarea anumitor reguli şi pe 

oferirea de recompense. Astfel, au fost discutate cu copiii „Regulile clasei”, stabilind cu toţii, împreună 

anumite reguli de comportament pentru anumite situaţii, urmând ca ei să se observe şi să se 

monitorizeze. Dacă regulile erau respectate elevul A. era recompensat prin laudă, încurajare, dar şi prin 

oferirea de puncte, întărindu-se în acest fel comportamentele pozitive.  

Nu în ultimul rând am recurs la trainingul prin joc. Am utilizat diferite jocuri şi activităţi, de 

diferite grade de familiaritate, şi diferit structurate prin care am urmărit îmbunătăţirea intensităţii şi 

duratei jocurilor şi activităţilor. Am început cu jocuri şi activităţi simple, insistând pe regulile jocului şi 

pe finalitatea lui, asigurându-mă că jocul ales poate fi dus la bun sfârşit de A., după care am crescut 

gradual complexitatea lui, crescând astfel gradual implicarea copilului în sarcină şi prelungind durata 

concentrării atenţiei în sarcină. Dintre activităţile derulate amintim: jocuri de rol, materiale de 

construcţii, jocuri de masă şi cu reguli, jocuri didactice pe calculator, materiale de pictat şi de 

confecţionat. Nu uitam nici de metodele de întărire: întărirea socială a fiecărei activităţi de joc şi 

întărirea prin oferire de puncte.  

 

2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare  

Scopul acestei acţiuni este şi activizarea vocabularului pe baza experienţelor imediate, cu cuvinte 

care denumesc obiecte, fiinţe, fenomene observate, cunoscute, însuşiri caracteristice, acţiuni, poziţii 

spaţiale, relaţii interpersonale, unele trăiri afective. 

Obiectivele acţiunii sunt conturate raportat la particularităţile individuale şi de vârstă ale lui A.:  

• să transmită un mesaj simplu în cadrul activităţilor de învăţare;  

• să primească mesaje, să îndeplinească acţiuni simple; 

• să răspundă adecvat ( verbal sau comportamental) la ceea ce i se cere. 

Examenul vorbirii constă în următoarele manifestări: 

- vocalele sunt pronunţate, consoanele dificile sunt înlocuite sau omise; 

- grupurile consonantice sunt înlocuite cu o consoană mai uşor de pronunţat. 

- nu formulează propoziţii, adesea cuvântul are rol de propoziţie sau foloseşte propoziţii în 

care lipseşte pronumele, vorbeşte sacadat. 

 

3. Consilierea familiei (Programul părinte-copil) 

Scopul programului părinte-copil este acela de a induce modificări în interacţiunile părinte-copil, 

acestea constituind o premisă a reducerii problemelor comportamentale ale copilului în familie.  
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Punctele centrale ale programului sunt modul în care caracteristicile copilului, cele ale părinţilor şi 

problemele familiale influenţează: 

➢ comportamentul copilului, 

➢ percepţia comportamentului copilului de către părinţi şi 

➢ reacţiile părinţilor la comportamentul copilului. 

Reducerea tensiunilor în familie poate avea o importanţă majoră în diminuarea problemelor 

comportamentale ale copilului, de aceea ele au fost discutate în cadrul programului părinte-copil.  

Etapele terapeutice ale programului părinte-copil au urmărit: 

➢ îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil; 

➢ modificarea comportamentului impulsiv în situaţii bine definite prin utilizarea consecventă 

a unor tehnici pedagogice şi terapeutice; 

➢ utilizarea de către părinţi a întăririlor comportamentelor dezirabile; 

➢ folosirea unor întăriri verbale specifice (lauda sau dezaprobarea); 

➢ recurgerea la întăriri consistente; 

➢ utilizarea în primă fază a metodelor de recompensare şi abia apoi a tehnicilor de pedepsire; 

➢ acordarea unei atenţii deosebite la posibilele reacţii faţă de comportamentele indezirabile 

(nu certăm copilul, nu stabilim reguli dacă nu reuşim să obţinem cooperarea lui); 

➢ observarea calităţilor copilului; 

➢ stabilirea de comun acord a Regulilor familiei; 

➢ formularea cerinţelor într-un mod eficient; 

➢ utilizarea Planului de puncte atunci câng lauda nu este suficientă; 

 

4. REALIZAREA EVALUĂRILOR 

 

Pentru cunoaşterea obiectivă a profilului psihologic al copilului şi mai ales pentru adoptarea unor 

măsuri pedagogice adecvate particularităţilor individuale s-au folosit un set de probe psihologice care au 

permis identificarea unor particularităţi ale dezvoltării. 

 

5. CONCLUZII: 

Programul de intervenţie personalizat presupune colaborarea în echipă, formată din toţi cei 

implicaţi în activitatea desfăşurată pe parcursul unei zile pentru a forma un cerc de susţinere, echilibrare 

şi integrare a lui în comunitate. 

În urma intervenţiei educative am reuşit să realizăm un progres favorabil prin ameliorarea 

tulburărilor hiperchinetice şi de atenţie. Activitatea noastră în şcoală s-a axat pe urmărirea evoluţiei 

copilului implicat şi pe crearea de prilejuri pentru a exersa suplimentar activităţi necesare urmărind 

totodată dezvoltarea încrederii în forţele proprii. Acest fapt l-am realizat prin aplicarea unor metode şi 

procedee eficiente pentru integrarea copilului în colectivul clasei, relaţionarea sa cu ceilalţi copii şi cu 

adulţii, formarea deprinderilor comportamentale, motrice, socio-afective, practice. 

 

 

Bibliografie:  

❖ Băban, Adriana, (coord.), Consiliere educaţională, Revista - Învăţământul preşcolar, 2006; 

❖ Puiu, E, Şcoala – abordare sociopedagogică, Ed, Polirom, Iaşi, 1999; 

❖ Salade, D, Dăscălescu, R, Învăţăm spre drumul spre mai bine, Ed, Napoca Star, Cluj Napoca, 

2000. 
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Plan de acțiune 

pentru integrarea copiilor cu C.E.S. 

                                                                          p.i.p. Ciucu Lucia 

                                     Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu „ Craiova 

Date generale: 

    Elev: V. E. S ., născut la data de 21.x.2011.  

          A fost  înscris în clasa I în anul şcolar 2019-2020, fără să fi fost la grădiniţă şi fără clasa 

pregătitoare (CP). Este în grija bunicii maternale, părinţii fiind plecaţi la muncă , în Marea    Britanie.     

Bunica ştie că este un copil cu cerinţe educaţionale speciale (CES), care are nevoie de sprijin , de ajutor 

din partea tuturor celor apropiaţi şi din parte şcolii.  

      Încă de la sosirea în clasă, bunica a fost de acord să colaboreze cu cadrele didactice care predau la 

clasă. DAR, copilul nu avea niciun fel de act oficial de încadrare într-un grad de handicap, şi nici 

împuternicire din partea părinţilor pentru a se putea ocupa de obţinerea acestui document.    La revenirea 

în ţară,  părinţii se prezintă cu elevul la CJRAE, care constată şi hotărăşte încadrarea în grad de handicap 

mediu. 

Dificultăţi cu care se confruntă elevul: 

 – dificultăţi de exprimare, vorbeşte greu; 

- deficit cognitiv, din cauză că nu a frecventat grădinița; 

- labilitate emoțională, lipsă de concentrare a atenției;  

-dezinteres față de activitatea școlară, lipsă de receptivitate la observații;     

- deranjează uneori în timpul lecțiilor; 

- nu manifestă răbdare și uneori face alte activități decât ceea ce i se cere...; 

 Diagnostic: 

- elev cu cerinţe educaţionale speciale (CES); 

-grad de handicap : mediu; 

-deficienţe constatate: retardare mentală uşoară cu declararea unei deficienţe  minime de comportament 

(F 70); tulburări de limbaj expresiv (F 80.1)  ;tulburare de conduită hiperkinetică (F 90.1). 

 Recomandări : profesor de sprijin, exerciţii de logopedie, exerciţii grafice. 
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        Exerciţii de logopedie: 

 - Exerciţii pentru dezvoltarea auzului fonematic;                                      

 -Exerciţii pentru corectarea dislaliei, dislexiei;                                                                  

 -Exerciţii cu emitere de onomatopee (cum face pisica, vaca, etc.) 

- Antrenarea mobilităţii aparatului fono-articulator – limbă, obraji, buze; 

- Frământări de limbă: Capra calcă piatra, piatra crapă-n patru, Şase saşi în şase saci, etc. 

 Exerciţii grafice: 

- Exerciţii de scriere de la simplu la complex (elemente grafice, litere silabe, cuvinte) cu accent pe 

scriere în ritm propriu, corectă şi conştientă; 

-  Aplicaţii intuitiv-concrete de calcul matematic în concentrul 0 – 10 (ex. de numărare ,adunări şi 

scăderi fără trecere peste ordin); 

A) Elevi 

Idei de activități: 

- așezarea optimă a copilului în clasă, dar nu în prima bancă; 

- să stea în bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl poate ajuta la nevoie; 

- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, să stea între elevi liniștiți; 

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să îi fie la îndemână ; 

- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia(Schimbă locul!, Ghici cine e? etc.) 

- tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine sunt și eu, 

Statuile etc.); 

- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate 

(Rățușca cea urâtă,Puiul, Frumoasa și Bestia etc.); 

- conținuturile activităților au fost adaptate după documentele oficiale   (Plan sau Plan de remediere, 

după caz); 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil, pe înţelesul elevului; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 
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- momente frecvente de consolidare și exersare; 

 Strategii de învățare:  

- tratarea diferențiată şi individualizarea învățării ; 

- implicarea familiei și implementarea în afara școlii a aceleiași rutine în/de învățare; 

- învățarea prin cooperare, alături de copii empatici și toleranți (pereche sau  grup restrâns); 

- încurajarea și motivarea pozitivă permanentă, chiar prin folosirea unor simboluri vizuale; 

- valorificarea activităților extrașcolare sau a pasiunilor copilului. 

 Resurse: 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (cărţi de colorat, socotitori, alfabetar 

magnetic, carioci, jetoane etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material  concret-intuitiv;  

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 

- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

 Evaluare:  

- observarea sistematică a comportamentului; 

- evaluări orale și scrise diferențiate cu sprijin (indicații); 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

 B) Părinți:  

     Idei de activități: 

 - Colaborarea şcoală-familie este esenţială în activităţile de  recuperare/remediere a dizabilităţii 

constatate; 
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- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului; 

- descoperirea hoby-urilor elevului şi încurajarea pentru practicarea acestora, în măsura în care acestea 

duc la  progres ; 

- desfăşurarea unor activităţi recreative în familie (excursii, drumeţii, pregătirea mesei  împreună etc.);  

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari (Împreună 

vom reuși); 

- activități comune părinți-elevi-profesor (ateliere de lucru- Tabloul familiei  excursii, vizite, serbări 

etc.); 

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?); 

- implicarea în proiecte care să elimine acțiunile de bullying (Stop bullying). 

 Strategii de învățare: 

- lectorate  

- dezbateri 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- tehnici dramatice 

- expoziții 

 Resurse: 

 -mijloace de predare cu material concret-intuitiv(cărţi cu imagini, planşe de colorat,) 

 -ppt-uri tematice 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de  

sprijin 
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Evaluare: 

 - observarea sistematică 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

  C) Cadre didactice 

La începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la clasă au fost  informate despre sosirea  

elevului V.E.S.  

 Idei de activități: 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de  remediere, după caz); 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- simpozioane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES ; 

- ateliere de lucru/mese  rotunde în cadrul Comisiei metodice; 

- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru);  

- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

 Strategii de învățare (comune cu alți colegi): 

- mese rotunde, dezbateri 

- workshop-uri desfăşurate în cadrul Comisiei metodice 

- interasistențe 

- lucru în echipă 

 Resurse:  

- cadru normativ : 

•Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.124/20.01.2017 privind  aprobarea Metodologiei pentru 

asigurarea suportului necesar elevilor cu  tulburări de învăţare  https://edu.ro/ordinul-ministrului-

educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr- 134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru 

•  Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și  intervenția integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a 

copiilor cu CES, precum și în  vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES.  

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-
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https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru-evaluarea-şi-intervenţia-integrată-în-vederea-încadrării-copiilor-cu-dizabilităţi-în-

grad-de-handicap-a-orientării- şcolare-si-profe/1 

- pliante/reviste/afișe informative; 

- tehnologii informatizate; 

- listă cu lucrări de specialitate; 

- materiale didactice adecvate. 

 Evaluare: 

- chestionare; 

- portofolii cu produsele activităților; 

-analiza progresului elevului şi a influenţei planului individualizat; 

-revizuirea şi îmbunătăţirea planului individualizat (dacă este cazul); 

- evaluare diferenţiată orală/scrisă  urmărind progresului elevului; 

-este de evitat competiţia între elevi, compararea, admonestarea verbală  descurajatoare. 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-şi-intervenţia-integrată-în-vederea-încadrării-copiilor-cu-dizabilităţi-în-grad-de-handicap-a-orientării-
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-şi-intervenţia-integrată-în-vederea-încadrării-copiilor-cu-dizabilităţi-în-grad-de-handicap-a-orientării-
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-şi-intervenţia-integrată-în-vederea-încadrării-copiilor-cu-dizabilităţi-în-grad-de-handicap-a-orientării-
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CURRICULUM ADAPTAT 

DISCIPLINA MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

CLASA I  

 

Prof. Înv. Primar Chirilă Georgeta Mirela 

Şc. Gimn. Nr.1 Abram, Jud. Bihor 

 

Nume şi prenume elev: B.M.M 

Domiciliu: ABRAM, Nr.224 

Certificat de orientare şcolară şi profesională Nr.834 Data:27.06.2018 

Diagnostic (cf. certificat)Deficiență mintală moderată IQ=52, Tulburări în achiziția limbajului expresiv, 

tulburări de comportament, carențe afectiv educative, MCC- DSV perimembranos mare operat NYHA 

III 

 

ARGUMENT 

Eleva B.M.M  a fost diagnosticată cu Deficiență mintală moderată IQ=52, Tulburări în achiziția 

limbajului expresiv, tulburări de comportament, carențe afectiv educative, MCC- DSV perimembranos 

mare operat NYHA III. 

Eleva, formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 10, dar are probleme în 

ceea ce priveşte număratul până la 31 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. 

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie 

semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 
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Programa școlară adaptată  

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 

 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare(adaptate) 

1.1. Scrierea, citirea şi 

formarea numerelor 

până la 100 

 

1.1. Recunoaşterea şi 

scrierea numerelor în 

concentrul 0-31 

- citirea numerelor de la 0 la 31;  

- scrierea numerelor de la 0 la 31;  

- numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un punct al seriei, din 

1 în 1, din 2 în 2cu/fără manipularea obiectelor; 

1.2. Compararea 

numerelor în concentrul 

0-100 

1.2. Compararea 

numerelor în concentrul 

0-31 

-compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin figurarea lor 

unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale grupurilor, punerea în 

corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor; 

- identificarea „vecinilor” unui număr;  

- selectarea unor numere după un criteriu dat 

1.3. Ordonarea 

numerelor în concentrul 

0 -100, folosind 

poziţionarea pe axa 

numerelor, estimări, 

aproximări 

1.3. Ordonarea 

numerelor în concentrul 

0-31, folosind 

poziţionarea pe axa 

numerelor 

-ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător; 

 - completarea unor serii numerice; 

 - identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se dau două 

numere; 

1.4. Efectuarea de 

adunări şi scăderi, 

mental şi în scris, în 

concentrul 0-100, 

recurgând frecvent la 

numărare 

1.4. Efectuarea de 

adunări şi scăderi în 

concentrul 0-31, prin 

adăugarea /extragerea a 

1-5 elemente dintr-o 

mulţime dată 

- compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având drept cardinal un 

număr de elemente mai mic decât 10; mai mic decât 31; 

- rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 şi 

verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene; 

1.5. Efectuarea de 

adunări repetate/ scăderi 

repetate prin numărare şi 

1.5. Efectuarea de 

adunări repetate/ scăderi 

repetate prin numărare şi 

- numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi descrescător; 

- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime 

dată ( 
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reprezentări obiectuale 

în concentrul 0-100 

reprezentări obiectuale 

în concentrul 0-31 

1.6. Utilizarea unor 

denumiri şi simboluri 

matematice (termen, 

sumă, total, diferenţă, , 

=, +. -) în rezolvarea 

şi/sau compunerea de 

probleme 

1.6. Utilizarea unor 

denumiri şi simboluri 

matematice (sumă, total, 

diferenţă, =, +. -) în 

rezolvarea şi/sau 

compunerea de 

probleme 

- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 31;  

- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei; 

- transformarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi invers; 

 

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

2.1. Orientarea şi 

mişcarea în spaţiu în 

raport cu repere/direcţii 

date folosind sintagme 

de tipul: în, pe, 

deasupra, dedesubt, 

lângă, în faţă, în spate, 

stânga, dreapta, 

orizontal, vertical, oblic , 

interior, exterior, 

2.1. Orientarea şi 

mişcarea în spaţiu în 

raport cu repere/direcţii 

date folosind sintagme 

de tipul: în, pe, 

deasupra, dedesubt, 

lângă, în faţă, în spate, 

stânga, dreapta, 

orizontal, vertical, oblic , 

interior, exterior, 

- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu în raport cu alte 

obiecte precizate;  

- jocuri de identificare a obiectelor din realitatea imediată sau din imagini, în 

funcţie de poziţia pe care o au faţă de un reper; 

2.2. Recunoaşterea unor 

figuri şi corpuri 

geometrice în mediul 

apropiat şi în 

reprezentări plane 

2.2. Recunoaşterea unor 

figuri şi corpuri 

geometrice în mediul 

apropiat şi în 

reprezentări plane 

- reproducerea, prin desen, a formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc) cu ajutorul unor şabloane sau cu mâna liberă pe foaie cu 

pătrăţele;  

- decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite dimensiuni, realizate 

pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton)- cu sprijin. 
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accesibile (incluzând 

desene, reproduceri de 

artă, reprezentări 

schematice) 

accesibile (incluzând 

desene, reproduceri de 

artă, reprezentări 

schematice) 

 

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

3.1. Rezolvarea de 

probleme prin 

observarea unor 

regularităţi din mediul 

apropiat 

3.1. Rezolvarea de 

probleme prin 

observarea unor 

regularităţi din mediul 

apropiat 

- descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv; 

 - realizarea/transcrierea unor modele repetitive - înşirarea mărgelelor, jucăriilor 

etc. respectând o anumită regulă; 

- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul omenesc cu principalele 

organe; 

- completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu starea vremii, prin 

lipirea/desenarea unor simboluri - nori, soare, vânt etc 

- enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice care funcţionează cu ajutorul 

electricităţii; 

3.2. Manifestarea grijii 

pentru comportarea 

corectă în relaţie cu 

mediul natural 

3.2. Manifestarea grijii 

pentru comportarea 

corectă în relaţie cu 

mediul natural 

- activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii sau a colţului 

verde din clasă, cu ajutor; 

- identificarea efectelor pozitive şi negative ale acţiunilor proprii asupra mediului 

apropiat; 

- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la anumite comportamente 

observate în mediul înconjurător 

 

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 

 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

4.1. Formularea  - jocuri de mişcare în care se folosesc operatorii logici „şi”, „nu” (ex.: „Copiii care 
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rezultatelor unor 

observaţii, folosind 

câţiva termeni ştiinţifici, 

reprezentări prin desene 

şi operatorii logici „şi”, 

„sau”, „nu” 

au ochi verzi şi păr blond să ridice mâna.”); 

- exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii: observă elemente de detaliu 

dintr-un desen, componente ale unei scheme simple, componente de mici 

dimensiuni ale unei plante etc.;  

- jocuri logico-matematice referitoare la intersecţia a două mulţimi; 

4.2. Identificarea unor 

consecinţe ale unor 

acţiuni, fenomene, 

procese simple 

 - analiza consecinţelor acţiunilor unor personaje din poveşti; 

 - organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”;  

- vizionarea unor filme/prezentări pentru identificarea efectelor pozitive/negative 

ale unor alimente, a necesităţii hranei pentru creştere şi dezvoltare etc.; 

 

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

5.1. Sortarea şi 

clasificarea unor date din 

mediul apropiat pe baza 

a două criterii 

5.1. Sortarea şi 

clasificarea unor date din 

mediul apropiat pe baza 

a unui criteriu 

- gruparea obiectelor/corpurilor după un anumit criteriu (formă, culoare, mărime, 

grosime, gust, utilitate, naturale/prelucrate etc.);  

- gruparea materialelor după caracteristici observate: transparenţă, duritate, 

flexibilitate, utilizare etc.; 

 - sortarea pe diverse categorii: legume/fructe; cu gust dulce/acru etc.;  

- identificarea categoriei căreia îi aparţine un anumit element;  

- clasificarea animalelor în funcţie de numărul de picioare, de mediul de viaţă, de 

modul de hrănire 

5.2. Rezolvarea de 

probleme simple în care 

intervin operaţii de 

adunare sau scădere în 

concentrul 0-100, cu 

sprijin în obiecte, 

imagini sau reprezentări 

schematice 

5.2. Rezolvarea de 

probleme simple în care 

intervin operaţii de 

adunare sau scădere în 

concentrul 0-100, cu 

sprijin în obiecte,  

- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin 

semne simple: puncte, cerculeţe, linii etc.  

- identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor probleme prin 

adunare/scădere: 

-rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date 

 - recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme 
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6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 

 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

6.1. Utilizarea unor 

măsuri neconvenţionale 

pentru determinarea şi 

compararea capacităţilor 

şi a lungimilor 

6.1. Utilizarea unor 

măsuri neconvenţionale 

pentru determinarea şi 

capacităţilor şi a 

lungimilor 

- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale cu sprijin(pahare/sticluţe de 

plastic etc.) pentru măsurarea capacităţii; 

- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind capacitatea acestora 

(”plin”, ”gol” etc.); 

6.2. Utilizarea unor 

unităţi de măsură pentru 

determinarea şi 

compararea duratelor 

unor activităţi cotidiene 

6.2. Utilizarea unor 

unităţi de măsură pentru 

determinarea şi 

compararea duratelor 

unor activităţi cotidiene 

- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în ordinea succesiunii lor 

în săptămână ( cu sprijin);  

- aşezarea unor imagini în ordinea derulării evenimentelor dintr-o zi; 

 - plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice (ieri, azi, mâine);  

- jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul „Cine ajunge mai repede la...?” „A cui 

activitate a durat mai mult?”; 

6.3. Realizarea unor 

schimburi echivalente 

valoric folosind 

reprezentări 

convenţionale standard 

şi nonstandard în 

probleme-joc simple de 

tip venituri-cheltuieli, cu 

numere din concentrul 

0-100 

6.3. Realizarea unor 

schimburi echivalente 

valoric folosind 

reprezentări 

neconvenţionale în 

probleme-joc simple de 

tip venituri-cheltuieli, cu 

numere din concentrul 

0-31 

- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei 

- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu altul având aceeaşi valoare; 

 - punerea în corespondenţă: 1 leu –→o pâine; 1 leu –→o acadea etc; 5 lei –→1 

suc; 5 lei –→o revistă 

- jocuri de utilizare a banilor: La piaţă, La librărie, La chioşc; 

 

6.4. Identificarea 

unităţilor de măsură 

uzuale pentru lungime, 

capacitate (centimetrul, 

6.4. Identificarea 

unităţilor de măsură 

uzuale pentru lungime, 

capacitate (centimetrul, 

- identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea 

unor măsurători (rigla, vasul gradat); 
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litrul) şi a unor 

instrumente adecvate 

litrul) şi a unor 

instrumente adecvate 

 

Mențiuni:  Conținuturile și Modalitățile de evaluare puteți să le treceți separat nu neapărat tabelar! 

CONŢINUTURI (ADAPTATE) 

• Numere 

Numerele naturale 0-31recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare: 

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv Probleme simple de 

adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu suport intuitiv 

• Figuri şi corpuri geometrice 

Orientare spaţială şi localizări în spaţiu Repere/direcţii în spaţiu : în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, 

dreapta, orizontal, vertical, oblic  

Figuri plane/ 2D Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire; conturare 

• Măsurări 

Lungime - Unităţi nonstandard Timp Ziua, săptămâna, luna: denumire, ordonare Anotimpurile: denumire, ordonare  

Bani Leul - (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei) Schimburi echivalente valoric în concentrul 0- 31 

• Date 

Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor 

• Ştiinţele vieţii 

Corpul omenesc Scheletul şi organe majore ale corpului (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi); localizare şi roluri  

Plante şi animale Rolul structurilor de bază la plante Scheletul şi organele majore la animale (creier, inimă, plămâni, stomac, 

rinichi); localizare şi roluri 

• Ştiinţele Pământului 

Elemente intuitive privind: Pământul Prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.) Fenomene ale 

naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet 

Universul Soarele, sursă de căldură şi lumină 

• Ştiinţele fizicii 

Forţe şi mişcare Efecte observabile ale forţelor: împingere, tragere Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, rupere 
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Forme şi transfer de energie Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor 

electrice Unde şi vibraţii: producerea sunetelor 

 

STRATEGII DIDACTICE ȘI DE  EVALUARE (ADAPTATE) 

 

Metode și procedee: observația sistematică,conversația, explicația, jocul didactic, exercițiul. 

Mijloace didactice: fișe de lucru, rechizitele şi manualele şcolare, planşe, jetoane, jocuri didactice,  obiecte de uz general; 

Metode şi instrumente de evaluare:  

• Observarea sistematică 

• Aprecieri verbale 

• Probe orale 

• Probe scrise 

 Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe 
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ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE LA 

MODULUL II – REPREZENTAREA ORGANELOR DE MAȘINI 

 

Prof. Simion Petronela Gabriela 

Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții, Iași 

 

 

Principalele obstacole în calea învățării:             

 - dificultăți în înțelegerea unor informații transmise;                                                                                          

 - dificultăți în a aplica în structuri informațiile primite;                                                                                     

- nivel scăzut de concentrare;                                                                                                

- dificultati în a elabora o strategie eficientă de memorare;                                                                                   

- dificultăți în a reține informații complexe;                                              

- dificultț în a înțelege unele sarcini de lucru;                                                                                

- dificultăți în a selecta și  a se concentra pe aspectele relevante ale unei sarcini;                                                                           

- dificultăți în a se autoorganiza (lucrează ineficient fără supraveghere și indicații); 

 

Modulul REPREZENTAREA ORGANELOR DE MAȘINI face parte din cultura de 

specialitate aferentă domeniului de pregătire de bază Mecanic, clasa a X-a, corespunzător anului II de 

învățământ professional, calificarea: Mecanic auto, fiindu-i alocat un număr de 64 de ore pe an. Modulul 

oferă elevilor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi referitoare la citirea, reprezentarea şi interpretarea 

desenelor tehnice (schiţe, desene de reper, subansambluri, desen de ansamblu), cu referire mai ales la 

modul de realizare a desenului la scară și a desenului de ansamblu, înscrierea pe desen a stării 

suprafețelor (rugozitate), a toleranțelor cu referire mai ales la organele de mașini. Curriculumul adaptat 

este util pentru elevii cu dificultati  generale sau severe de învățare, cu sau fără tulburări de 

comportament pentru a–şi putea forma competenţele profesionale necesare domeniului mecanic.  

 

1. Argument  

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi competențele/obiectivele generale ale 

predării şi învăţării disciplinelor tehnice, în special a modulului Reprezentarea organelor de mașini: 

trezirea interesului şi a curiozităţii tehnice, ştiinţifice a elevilor, înţelegerea unor fapte şi fenomene din 

universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană.  

Conţinuturile învăţării trebuie să ofere elevilor o informare corectă din punct de vedere ştiinţific 

despre organele de mașini și repprezentarea acestora în construcția de mașini, metodele și instrumentele 

utilizate pentru Reprezentarea, cotarea și notarea acestor organe. 

Curriculum-ul adaptat îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi 

moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare 

parcurgerii materiei și de formare a deprinderilor necesare reprezentării organelor de mașini, folosind 

metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri. Se va aborda instruirea 
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centrată pe elev prin proiectarea unor activități de învățare variate ținând cont și de stilul de învățare al 

acestora. Activitățile de învățare vor viza: 

-aplicarea metodelor centrate pe elev, activarea structurilor cognitive și operatorii ale elevilor, 

exersarea potențialului psiho-fizic al elevilor, transformarea elevului în coparticipant la propia învățare 

și instruiré; 

-îmbinarea și alternarea sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului 

(documentara după diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul personal adaptat, instruirea 

programată în pași mici conform ritmului de învățare al elevului, lucrări practice și lucrul individual, 

tehnica muncii cu fișe de lucru adaptate)  

Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu consilierul școlar al şcolii şi 

integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei. 

  

2. Beneficiari  

Elevi cu cerințe educaționale speciale cuprinşi în învățământul de masă. 

 

3. Unități de rezultate ale învățării/rezultate ale învățării şi activităţi de învăţare 

 

1. Starea suprafetelor pieselor tehnice 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de observare şi descriere a stării suprafețelor; 

 exerciţii de identificare a modului de notare rugozității suprafețelor; 

 exerciţii de observare a simbolurilor pentru notarea stării suprafețelor; 

 exerciţii de realizare a inscrierii datelor privind starea suprafețelor 

 exerciţii de observare a regulilor de înscriere pe desen a datelor privind starea 

suprafețelor și precizia formei. 

 

2.  Reprezentrea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de realizare a cotării filetelor și flanșelor; 

 exerciţii de observare a elementelor caracteristice filetelor și flanselor ; 

 experienţe simple pentru evidenţierea modului de reprezentare a flanșelor și filetelor, 

adaptate stilului propriu de învățare al elevului. 

 

3. Reprezentarea și cotarea organelor de asamblare și a asamblărilor folosite în construcția de mașini 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de utilizare a desenului pentru identificarea  tipului de asamblare folosită; 

 exerciţii de reprezentare și cotare a diferitelor tipuri de asamblări(nituite, sudate, 

filetate, prin pene, cu elemente elastice; 
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 experimente, interviuri, simulări, jocuri – concurs, dezbateri, comentarii pentru 

descoperirea tipurilor de reprezentări studiate; 

 rubrica: „Ştiaţi că…”; 

 activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de informare: albume, atlase, 

reviste, filme documentare, internet, dicţionare etc.; 

 realizarea de portofolii pe teme date (categorii de reprezentari și cotari etc.); 

 utilizarea de soft educaţional(învățare, evaluare în ritmul propriu al elevului).  

 

4. Reprezentarea și cotarea organelor de transmitere a mișcării de rotație și a puterii mecanice 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de elaborare a unor reguli/norme pentru reprezentarea și cotarea arborilor, 

osiilor, roților dințate, angrenajelor; 

 dezbateri, jocuri de rol şi simulări, analiza unor cazuri reale. 

 povestiri despre domeniile de utilizare ale arborilor, osiilor, roților dințate, 

angrenajelo ;  

 activităţi practice de aplicare a regulilor de reprezentare și cotarea arborilor, osiilor, 

roților dințate, angrenajelor; 

 rebusuri simple şi concursuri tematice sau de desene. 

 activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de informare: albume, atlase, 

reviste, filme documentare, internet, dicţionare etc.; 

 realizarea de portofolii pe teme date (categorii de organe de transmitere a mișcarii de 

rotație etc.); 

 utilizarea de soft educaţional(învățare, evaluare în ritmul propriu al elevului). 

 

4. Strategii didactice 

 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială a copiilor cu CES se 

subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că, este nevoie de flexibilitate și adaptare la 

particularităţile aptitudinale ale elevilor. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, se folosesc strategiile 

didactice tradiţionale îmbinate cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind 

acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are 

aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru 

ȋnvăţare,crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm 

propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și 

acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii. Dintre metodele de ȋnvăţare prin 

cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe educative speciale se numără: 

▪ Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 
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▪ Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și 

după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la 

finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

▪ Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un 

produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, 

rotindu-se de la un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul 

oferit de colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 

▪ Activitatea dirijată de citire (desen) – gândire: presupune fragmentarea unei reprezentări grafice 

astfel ȋncât elevii pot face predicţii despre ce va fi reprezentat ȋn desenul următor. 

Alte metode activ-participative mai sunt : interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și 

trei circulă, linia valorilor, masa rotundă. 

           Este important de precizat faptul că există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează 

ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar   aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar 

ȋmbogățite cu alte variante ȋn funcţie de tipul disciplinei, de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului. 

METODELE  pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un 

învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. 

 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia; 

 metode de învăţare: studiul cu manualul, studiul individual, exerciţiul, dezbateri;  

 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, programul AeL, activităţi 

practice; interviu, simulări,  învăţământul diferenţiat; 

 metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în programul Power 

Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc 

 metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”. 

MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ pentru 

elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în  materiale didactice şi mijloace 

tehnice (calculatorul). 

Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea  elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale sunt: 

● materiale informativ–demonstrative: planșe model, piese model, diferite organe de mașini, 

etc; 

● materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: instrumente de desen – riglă, compas, 

raportor,  etc.; 

● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în programul Ael, 

portofoliul, etc. 
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5. Standardul de evaluare asociat unității de rezultate ale învățării: 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de realizare și 

ponderea acestora 

Indicatorii de realizare și ponderea 

acestora 

Ponderea 

minimă pentru 

îndeplinirea 

indicatorilor 

pentru elevii cu 

CES 

1. Primirea și 

planificarea 

sarcinii de lucru 

35% Analiza stării suprafețelor pentru 

întocmirea desenului la scară 
30% 20% 

Pregătirea materialelor și 

instrumentelor pentru întocmirea 

desenului la scară a organelor de 

mașini 

70% 40% 

2 

 

 

 

.  

Realizarea sarcinii 

de lucru 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

Întocmirea desenului la scară a 

organelor de amșini 50% 
30% 

 

Respectarea normelor și 

regulilor de întocmire a  

desenului la scară a organelor de 

mașini 

30% 20% 

Folosirea corespunzătoare a 

instrumentelor de desen tehnic în 

vederea întocmirii desenului la 

scară a organelor de mașini 

10% 5% 

Verificarea calității desenului la 

scară a organelor de mașini 

necesar executării lor 

10% 5% 

3. Prezentarea și 

promovarea 

sarcinii realizate 

15% 

 

Utilizarea vocabularului de 

specialitate în prezentarea 

desenului la scară a organelor de 

mașini 

100% 60% 
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CURRICULUM ADAPTAT 

DISCIPLINA MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

CLASA I  

 

Prof. înv. primar Chirilă Georgeta Mirela 

Şc. Gimn. Nr.1 Abram, jud. Bihor 

 

Nume şi prenume elev: B.M.M 

Domiciliu: ABRAM, Nr.224 

Certificat de orientare şcolară şi profesională Nr.834 Data:27.06.2018 

Diagnostic (cf. certificat)Deficiență mintală moderată IQ=52, Tulburări în achiziția limbajului expresiv, 

tulburări de comportament, carențe afectiv educative, MCC- DSV perimembranos mare operat NYHA 

III 

 

ARGUMENT 

Eleva B.M.M  a fost diagnosticată cu Deficiență mintală moderată IQ=52, Tulburări în achiziția 

limbajului expresiv, tulburări de comportament, carențe afectiv educative, MCC- DSV perimembranos 

mare operat NYHA III. 

Eleva, formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 10, dar are probleme în 

ceea ce priveşte număratul până la 31 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. 

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie 

semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 
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Programa școlară adaptată  

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 

 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare(adaptate) 

1.1. Scrierea, citirea şi 

formarea numerelor 

până la 100 

 

1.1. Recunoaşterea şi 

scrierea numerelor în 

concentrul 0-31 

- citirea numerelor de la 0 la 31;  

- scrierea numerelor de la 0 la 31;  

- numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un punct al seriei, din 

1 în 1, din 2 în 2cu/fără manipularea obiectelor; 

1.2. Compararea 

numerelor în concentrul 

0-100 

1.2. Compararea 

numerelor în concentrul 

0-31 

-compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin figurarea lor 

unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale grupurilor, punerea în 

corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor; 

- identificarea „vecinilor” unui număr;  

- selectarea unor numere după un criteriu dat 

1.3. Ordonarea 

numerelor în concentrul 

0 -100, folosind 

poziţionarea pe axa 

numerelor, estimări, 

aproximări 

1.3. Ordonarea 

numerelor în concentrul 

0-31, folosind 

poziţionarea pe axa 

numerelor 

-ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător; 

 - completarea unor serii numerice; 

 - identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se dau două 

numere; 

1.4. Efectuarea de 

adunări şi scăderi, 

mental şi în scris, în 

concentrul 0-100, 

recurgând frecvent la 

numărare 

1.4. Efectuarea de 

adunări şi scăderi în 

concentrul 0-31, prin 

adăugarea /extragerea a 

1-5 elemente dintr-o 

mulţime dată 

- compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având drept cardinal un 

număr de elemente mai mic decât 10; mai mic decât 31; 

- rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 şi 

verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene; 

1.5. Efectuarea de 

adunări repetate/ scăderi 

repetate prin numărare şi 

1.5. Efectuarea de 

adunări repetate/ scăderi 

repetate prin numărare şi 

- numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi descrescător; 

- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime 

dată ( 
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reprezentări obiectuale 

în concentrul 0-100 

reprezentări obiectuale 

în concentrul 0-31 

1.6. Utilizarea unor 

denumiri şi simboluri 

matematice (termen, 

sumă, total, diferenţă, , 

=, +. -) în rezolvarea 

şi/sau compunerea de 

probleme 

1.6. Utilizarea unor 

denumiri şi simboluri 

matematice (sumă, total, 

diferenţă, =, +. -) în 

rezolvarea şi/sau 

compunerea de 

probleme 

- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 31;  

- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei; 

- transformarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi invers; 

 

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

2.1. Orientarea şi 

mişcarea în spaţiu în 

raport cu repere/direcţii 

date folosind sintagme 

de tipul: în, pe, 

deasupra, dedesubt, 

lângă, în faţă, în spate, 

stânga, dreapta, 

orizontal, vertical, oblic , 

interior, exterior, 

2.1. Orientarea şi 

mişcarea în spaţiu în 

raport cu repere/direcţii 

date folosind sintagme 

de tipul: în, pe, 

deasupra, dedesubt, 

lângă, în faţă, în spate, 

stânga, dreapta, 

orizontal, vertical, oblic , 

interior, exterior, 

- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu în raport cu alte 

obiecte precizate;  

- jocuri de identificare a obiectelor din realitatea imediată sau din imagini, în 

funcţie de poziţia pe care o au faţă de un reper; 

2.2. Recunoaşterea unor 

figuri şi corpuri 

geometrice în mediul 

apropiat şi în 

reprezentări plane 

2.2. Recunoaşterea unor 

figuri şi corpuri 

geometrice în mediul 

apropiat şi în 

reprezentări plane 

- reproducerea, prin desen, a formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc) cu ajutorul unor şabloane sau cu mâna liberă pe foaie cu 

pătrăţele;  

- decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite dimensiuni, realizate 

pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton)- cu sprijin. 
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accesibile (incluzând 

desene, reproduceri de 

artă, reprezentări 

schematice) 

accesibile (incluzând 

desene, reproduceri de 

artă, reprezentări 

schematice) 

 

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

3.1. Rezolvarea de 

probleme prin 

observarea unor 

regularităţi din mediul 

apropiat 

3.1. Rezolvarea de 

probleme prin 

observarea unor 

regularităţi din mediul 

apropiat 

- descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv; 

 - realizarea/transcrierea unor modele repetitive - înşirarea mărgelelor, jucăriilor 

etc. respectând o anumită regulă; 

- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul omenesc cu principalele 

organe; 

- completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu starea vremii, prin 

lipirea/desenarea unor simboluri - nori, soare, vânt etc 

- enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice care funcţionează cu ajutorul 

electricităţii; 

3.2. Manifestarea grijii 

pentru comportarea 

corectă în relaţie cu 

mediul natural 

3.2. Manifestarea grijii 

pentru comportarea 

corectă în relaţie cu 

mediul natural 

- activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii sau a colţului 

verde din clasă, cu ajutor; 

- identificarea efectelor pozitive şi negative ale acţiunilor proprii asupra mediului 

apropiat; 

- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la anumite comportamente 

observate în mediul înconjurător 
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4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

4.1. Formularea 

rezultatelor unor 

observaţii, folosind 

câţiva termeni ştiinţifici, 

reprezentări prin desene 

şi operatorii logici „şi”, 

„sau”, „nu” 

 - jocuri de mişcare în care se folosesc operatorii logici „şi”, „nu” (ex.: „Copiii care 

au ochi verzi şi păr blond să ridice mâna.”); 

- exerciţii care implică atenţie concentrată pe detalii: observă elemente de detaliu 

dintr-un desen, componente ale unei scheme simple, componente de mici 

dimensiuni ale unei plante etc.;  

- jocuri logico-matematice referitoare la intersecţia a două mulţimi; 

4.2. Identificarea unor 

consecinţe ale unor 

acţiuni, fenomene, 

procese simple 

 - analiza consecinţelor acţiunilor unor personaje din poveşti; 

 - organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”;  

- vizionarea unor filme/prezentări pentru identificarea efectelor pozitive/negative 

ale unor alimente, a necesităţii hranei pentru creştere şi dezvoltare etc.; 

 

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

5.1. Sortarea şi 

clasificarea unor date din 

mediul apropiat pe baza 

a două criterii 

5.1. Sortarea şi 

clasificarea unor date din 

mediul apropiat pe baza 

a unui criteriu 

- gruparea obiectelor/corpurilor după un anumit criteriu (formă, culoare, mărime, 

grosime, gust, utilitate, naturale/prelucrate etc.);  

- gruparea materialelor după caracteristici observate: transparenţă, duritate, 

flexibilitate, utilizare etc.; 

 - sortarea pe diverse categorii: legume/fructe; cu gust dulce/acru etc.;  

- identificarea categoriei căreia îi aparţine un anumit element;  

- clasificarea animalelor în funcţie de numărul de picioare, de mediul de viaţă, de 

modul de hrănire 

5.2. Rezolvarea de 

probleme simple în care 

intervin operaţii de 

5.2. Rezolvarea de 

probleme simple în care 

intervin operaţii de 

- rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin 

semne simple: puncte, cerculeţe, linii etc.  

- identificarea situaţiilor contextuale care impun rezolvarea unor probleme prin 
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adunare sau scădere în 

concentrul 0-100, cu 

sprijin în obiecte, 

imagini sau reprezentări 

schematice 

adunare sau scădere în 

concentrul 0-100, cu 

sprijin în obiecte,  

adunare/scădere: 

-rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date 

 - recunoaşterea reprezentării prin desen a rezolvării unei probleme 

 

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 

 

Competența specifică 

clasei I 

Competențe adaptate Activități de învățare adaptate 

6.1. Utilizarea unor 

măsuri neconvenţionale 

pentru determinarea şi 

compararea capacităţilor 

şi a lungimilor 

6.1. Utilizarea unor 

măsuri neconvenţionale 

pentru determinarea şi 

capacităţilor şi a 

lungimilor 

- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale cu sprijin(pahare/sticluţe de 

plastic etc.) pentru măsurarea capacităţii; 

- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind capacitatea acestora 

(”plin”, ”gol” etc.); 

6.2. Utilizarea unor 

unităţi de măsură pentru 

determinarea şi 

compararea duratelor 

unor activităţi cotidiene 

6.2. Utilizarea unor 

unităţi de măsură pentru 

determinarea şi 

compararea duratelor 

unor activităţi cotidiene 

- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în ordinea succesiunii lor 

în săptămână ( cu sprijin);  

- aşezarea unor imagini în ordinea derulării evenimentelor dintr-o zi; 

 - plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice (ieri, azi, mâine);  

- jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul „Cine ajunge mai repede la...?” „A cui 

activitate a durat mai mult?”; 

6.3. Realizarea unor 

schimburi echivalente 

valoric folosind 

reprezentări 

convenţionale standard 

şi nonstandard în 

probleme-joc simple de 

tip venituri-cheltuieli, cu 

numere din concentrul 

6.3. Realizarea unor 

schimburi echivalente 

valoric folosind 

reprezentări 

neconvenţionale în 

probleme-joc simple de 

tip venituri-cheltuieli, cu 

numere din concentrul 

0-31 

- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei 

- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu altul având aceeaşi valoare; 

 - punerea în corespondenţă: 1 leu –→o pâine; 1 leu –→o acadea etc; 5 lei –→1 

suc; 5 lei –→o revistă 

- jocuri de utilizare a banilor: La piaţă, La librărie, La chioşc; 
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0-100 

6.4. Identificarea 

unităţilor de măsură 

uzuale pentru lungime, 

capacitate (centimetrul, 

litrul) şi a unor 

instrumente adecvate 

6.4. Identificarea 

unităţilor de măsură 

uzuale pentru lungime, 

capacitate (centimetrul, 

litrul) şi a unor 

instrumente adecvate 

- identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea 

unor măsurători (rigla, vasul gradat); 

 

Mențiuni:  Conținuturile și Modalitățile de evaluare puteți să le treceți separat nu neapărat tabelar! 

CONŢINUTURI (ADAPTATE) 

• Numere 

Numerele naturale 0-31recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare: 

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv Probleme simple de 

adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu suport intuitiv 

• Figuri şi corpuri geometrice 

Orientare spaţială şi localizări în spaţiu Repere/direcţii în spaţiu : în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, 

dreapta, orizontal, vertical, oblic  

Figuri plane/ 2D Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire; conturare 

• Măsurări 

Lungime - Unităţi nonstandard Timp Ziua, săptămâna, luna: denumire, ordonare Anotimpurile: denumire, ordonare  

Bani Leul - (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei) Schimburi echivalente valoric în concentrul 0- 31 

• Date 

Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor 

• Ştiinţele vieţii 

Corpul omenesc Scheletul şi organe majore ale corpului (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi); localizare şi roluri  

Plante şi animale Rolul structurilor de bază la plante Scheletul şi organele majore la animale (creier, inimă, plămâni, stomac, 

rinichi); localizare şi roluri 

• Ştiinţele Pământului 
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Elemente intuitive privind: Pământul Prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.) Fenomene ale 

naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet 

Universul Soarele, sursă de căldură şi lumină 

• Ştiinţele fizicii 

Forţe şi mişcare Efecte observabile ale forţelor: împingere, tragere Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, rupere 

Forme şi transfer de energie Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor 

electrice Unde şi vibraţii: producerea sunetelor 

 

STRATEGII DIDACTICE ȘI DE  EVALUARE (ADAPTATE) 

 

Metode și procedee: observația sistematică,conversația, explicația, jocul didactic, exercițiul. 

Mijloace didactice: fișe de lucru, rechizitele şi manualele şcolare, planşe, jetoane, jocuri didactice,  obiecte de uz general; 

Metode şi instrumente de evaluare:  

• Observarea sistematică 

• Aprecieri verbale 

• Probe orale 

• Probe scrise 

 Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe 
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CURRICULUM ADAPTAT 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - CLASA A II A 

 

Prof. itinerant Achilăriței Maria 

Școala Profesională Specială ,,Sf. Stelian”Botoșani 
 

Competenţe generale  

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

 

Competențe specifice 

La sfârșitul clasei II elevul va fi 

capabil: 

Exemple de activități de învățare 

1.1. 1.1. Sesizarea semnificaţiei 

globale a unui mesaj scurt, pe 

teme accesibile, rostit cu 

claritate 

 

-exerciții de tipul „adevărat”/ „fals”; 

-selectare și ordonare de imagini; 

formularea orală de răspunsuri la întrebări despre 

conţinutul unui mesaj/ text audiat 

-exerciții de recunoaștere a unor momente din textul audiat, 

pe baza unor imagini prezentate; 

1.2. Recunoaşterea unor 

detalii dintr-un mesaj rostit cu 

claritate 

-selectare de obiecte sau imagini; 

-exerciții de poziționare a unor obiecte; 

- numirea personajelor/personajului unui text audiat 

- oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? 

Când? Unde? Cum? De ce? 

Selectarea imaginii potrivite cuvântului audiat; 

1.3. Identificarea cuvintelor 

din enunţuri rostite cu 

claritate 

-jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziții; 

-exerciții de percepție fonică a intonației propoziției 

enunțiative și interogative( fără terminologie) 

-numărarea cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte 

1.4. Identificarea sunetelor şi 

a silabelor în cuvinte clar 

articulate 

-exerciții de delimitare a cuvintelor în enunțuri; 

-exerciții de stabilire a poziției unui cuvânt într-o 

propoziție; 

-jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziție; 

-exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe; 

-*exerciții de identificare a sunetelor în diferite 

poziții(inițială, medială, finală); 

- Jocuri de tipul: ”Cuvinte alintate”, ”Eu spun una, tu spui 

multe”, „Eu spun ceva, tu spui opusul”, ”Telefonul fără fir” 
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- numărători melodice însoţite de mişcare 

- despărţirea cuvintelor în silabe 

1.5 Manifestarea curiozităţii 

faţă de receptarea 

semnificaţiei mesajelor orale, 

în contexte de comunicare 

cunoscute 

-exerciții de răspuns la formule uzuale (la salut, la o 

cerere,etc.); 

-exerciții de sesizare a corespondenței elementelor verbale 

cu cele nonverbale; 

-exerciții de executare a unor comenzi  

-audierea unor poveşti şi povestiri citite, înregistrate sau 

povestite de adulţi sau de către copii 

 -jocuri de rol de tipul vorbitor/ascultător vizând formarea 

comportamentului de ascultător activ; 

-jocuri de grup pe teme date. 

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

Competențe specifice 

La sfârșitul clasei II elevul va fi 

capabil: 

Exemple de activitati de invatare 

Pe parcursul clasei II se vor realiza următoarele activități: 

2.1. Articularea de enunţuri 

simple, folosind accentul şi 

intonaţia corespunzătoare 

intenţiei de comunicare 

-exerciții de pronunție; 

-repetare dupa model; 

- formularea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date 

- formularea orală de întrebări şi răspunsuri la întrebări 

referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor 

2.2Participarea la dialoguri 

simple, în diferite contexte de 

comunicare 

-alcătuire de propoziții cu ajutorul unor cuvinte date; 

-formulare de întrebări și răspunsuri în cadrul unui dialog; 

-scurte relatări pe baza imaginilor; 

-exerciții de completare a unor propozitii folosind cuvinte 

corespunzătoare, dintr-un sir dat sau din imaginație; 

-exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe; 

-formare de cuvinte pe baza silabei inițiale date, 

introducerea cuvântului într-o propoziție; 

-exerciții de identificare și corectare a greșelilor de 

exprimare; 

-exerciții de transformare a unor cuvinte/propoziții după 

modele date( singular/plural); 

2.3. Descrierea unei imagini pe 

baza unor întrebări de sprijin 

-lectura de imagini; răspunsuri la întrebări; 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

 

 Competențe specifice 

La sfârșitul clasei a IIa elevul 

Exemple de activități de învățare 

Pe parcursul clasei II se vor realiza următoarele activități: 
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va fi capabil: 

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte 

şi enunţuri scurte, scrise cu 

litere de tipar sau de mână 

-exerciții de asociere a sunetului cu litera; 

-exerciții pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea 

silabelor în structura cuvintelor și a cuvintelor în structura 

propoziției; 

-jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte și 

denumirea acestora 

- citirea pe silabe/integrală a cuvintelor 

- citirea în ritm propriu a unor scurte enunţuri care conţin 

cuvinte cu structură fonetică simplă, scrise cu litere de tipar 

sau de mână 

3.2. Desprinderea semnificaţiei 

globale a unui scurt text care 

prezintă întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare 

- identificarea personajelor, locului şi timpului unei 

întâmplări prezentate în textul citit 

- citirea unor „cuvinte cheie” 

- recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, timpului 

şi momentului evocat 

- formularea de răspunsuri orale la întrebări despre 

conţinutul textului citit 

- asocierea unor cuvinte/enunţuri, scrise cu litere de tipar şi 

de mână, cu imaginile potrivite 

3.3. Identificarea semnificaţiei 

unor simboluri care transmit 

mesaje simple din universul 

familiar 

-sortarea unor semne, simboluri grafice identice 

- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje 

orale/scrise indicate 

- plasarea unor jetoane sau afişe care transmit mesaje în 

spaţiul clasei sau al casei (reguli de conduită, aniversări ale 

copiilor, mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc.) 

- realizarea unor mesaje, utilizând simboluri din mediul 

apropiat 

- exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile 

sunt date prin desene/simboluri 

3.4. Manifestarea curiozităţii 

pentru decodarea semnificaţiei 

mesajelor exprimate în limbaj 

vizual sau verbal, în contexte 

cunoscute 

-confecţionarea unor mini cărţi pe teme familiare 

(individual şi în grup) 

- activităţi în biblioteca şcolii 

- observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme, 

dimensiuni,grosimi, cu sau fără imagini 

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa 

   

 Competențe specifice Exemple de activități de învățare 

4.1.  Scrie corect litere, silabe, 

cuvinte 

-exerciții de trasare a elementelor grafice; 

-exerciții de adoptare a pozitiei corecte și comode pentru 
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scris; 

-exerciții de scriere a unor elemente grafice pregătitoare 

care să faciliteze scrierea literelor; 

-exerciții de scriere, de încadrarea corectă a literelor și a 

spațiilor delimitate; 

-exerciții de scriere caligrafică a literelor și a cuvintelor, 

respectând forma, mărimea lor; 

4.2.  Scrie corect, lizibil și 

îngrijit propoziții scurte 

-exerciții de încadrare corectă în pagină a textului (data, 

alineat); 

-exerciții de apreciere a spațiului dintre cuvinte; 

-exerciții de scriere corectă a cuvintelor și propozițiilor; 

-exerciții de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziție; 

-exerciții de alcătuire de propoziții cu cuvinte date; 

4.3. Utilizează convenții ale 

limbajului scris (punctul, 

semnul întrebării, majuscula) 

-exerciții de folosire a punctului, semnului întrebării și a 

scrierii cu majusculă; 

-exerciții de copiere, *transcriere a unor cuvinte, substantive 

proprii, propozitii enunțiative/interogative; 

-dictări de litere, silabe, cuvinte,*propoziții. 

 

B. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta și a prezenta pe cineva, a identifica un obiect, a descrie un 

obiect/o persoană, a cere şi a da informaţii, a formula o idee/o părere/o opinie, a formula o solicitare. 

Dialoguri despre viaţa de şcolar, despre familie şi prieteni/colegi, despre mediul înconjurător  Reguli de 

vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea, păstrarea ideii, combaterea unei idei cu argumente. 

Povestirea unor întâmplări personale. Repovestirea unor întâmplări audiate sau citite. 

Elemente de construcţia comunicării 

Sunetele limbii române. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire). Alfabetul 

Literele mari şi mici de tipar şi de mână, grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. 

Simboluri uzuale din universul apropiat Silaba. Cuvântul. Enunţul (fără teoretizări). Despărţirea 

cuvintelor în silabe (intuitiv, fără cunoaşterea regulilor). Convenţii ale limbajului scris: scrierea cu 

majusculă;  punctuaţia ( punctul, semnul întrebării, semnul exclamării); *virgula în enumerare. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa pregătitoare, 

clasa I şi clasa a II-a. Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
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 PROIECT DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Prof: Pagnejer Iulia Claudia 

 Grădinița nr.196, București 

 

STRUCTURA PROIECTULUI 

Proiectul are ca subiect un copil cu dizabilități: Daniel K. care suferea de insuficiență mintală  

(oligofrenie), determinată de leziuni ale sistemului nervos în perioada prenatală. Copilul trebuia integrat 

în învățământul preșcolar. 

Tabloul clinic si psihopedagogic al deficienței: funcționarea intelectuală sub medie, dificultăți 

motorii, deficiențe în adaptare, reacții afective instabile și de o anumită intensitate(frică, mânie, furie, râs 

și plâns nestăpânit, țipete), agitație dusă până la violență, dependența de mamă, respingerea mediului 

nou, grădinița. 

Obiectivele proiectului: 

- Adaptarea copilului la noul mediu, grădinița. 

- Integrarea copilului în grupa de copii și într-un program educațional personalizat. 

Justificarea proiectului: Daniel a fost adus în grupa mea, după ce mai întâi el a fost  înscris la o altă 

grupă. După ce a frecventat două săptămâni în acea grupă, concluzia a fost că nu există progrese în 

adaptare si că starea generală a copilului devine critică. Mediul i-a fost ostil, copiii din grupă nu l-au 

acceptat, „doamna educatoareˮ  neputincioasă și-a pierdut cumpătul. În ziua în care mama lui Daniel a 

venit cu copilul la mine, din relatările făcute de aceasta am înțeles că am cinci tipuri de probleme de 

rezolvat, având cinci protagoniști: Daniel, mama revoltată, copiii grupei, părinții copiilor și eu  însămi, 

care nu aveam pregătirea necesară și nu mă mai confruntasem profesional cu o astfel de situație. Foarte 

repede s-a produs empatia cu mama lui Daniel. Am conștientizat cât este de important pentru  Daniel să 

reușească, să se adapteze și să se integreze în colectivitate. Atunci m-am gândit că viața acestui copil s-

ar schimba fundamental în bine si că acest lucru ar fi benefic pentru toată familia care suferise o 

sumedenie de evenimente neplăcute, ce-și puneau amprenta și asupra lui  Daniel. Daniel avea 

manifestări violente, arunca mobilierul cu o forță uimitoare comparativ cu fizicul său fragil. Era evidentă 

lipsa de autocontrol, considera din manifestări ca mediul este nesecurizant. O striga pe mama țipând, iar 

în timpul manifestării furiei țipătul se transforma în urlet. Era necesar ca acest copil să se simtă în 

siguranță, să ajungă la o stare de echilibru emoțional, să capete încredere în noii parteneri (educatoare, 

copii), să înceapă a comunica altfel decât sub starea de stres. Următoarea etapă era aceea de a evalua 

nevoile educaționale ale copilului și dificultățile lui de învățare.  

Pentru a reuși m-am gândit la un proiect de consiliere care să cuprindă zilnic un plan de intervenție 

personalizat în funcție de evoluția lucrurilor. La momentul acela am avut în atenție faptul că strategia 

adoptată azi, era posibil ca mâine să nu funcționeze! De aceea era nevoie de un proiect flexibil, 

adaptabil, dar în același timp bine gândit. Ajutându-l pe Daniel să se adapteze obțineam în același timp 

confortul psihic al tuturor copiilor, puternic perturbați și stresați de comportamentul lui Daniel. Aveam 

nevoie de asemenea de o coerență a intervențiilor, de un plan de intervenție pentru nivelul de adaptare și 

integrare dorit. Planul avea sa-mi permită în cazul de față nu atât stabilirea unui calendar al realizării 
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obiectivelor, cât mai ales ordonarea priorităților. În cazul lui Daniel dificultățile de adaptare erau 

evidente, ele întreceau cu mult așteptările mele și se contura din ce în ce mai mult faptul că adaptarea lui 

Daniel va fi un proces lent. 

Din momentul în care Daniel a ajuns în grupa de copii unde eu îmi desfășuram activitatea, viața mea 

profesională și pe alocuri chiar personală s-a schimbat. Eram foarte stresată pentru că nu aveam 

pregătirea necesară pentru a face față unei situații atât de complexe, la care se adăuga o presiune foarte 

mare din partea mamei lui Daniel, care considera că Daniel este cel mai important. Eram conștientă că 

Daniel are nevoi speciale, că mama își punea toate speranțele în mine, dar mă apăsa foarte tare și 

responsabilitatea față de ceilalți copii a căror viață fericită în grădiniță se transformase în stres și 

disconfort. O altă problemă a mea era faptul că în grădiniță nu aveam cu cine să fac echipă, nu aveam 

psiholog, colega de grupă era suplinitoare și de profesie bibliotecară. Așadar mă aflam în situația de a 

decide singură ce va cuprinde planul de intervenție. Mă bazam pe mine, pe mama lui Daniel, pe copiii 

grupei, pe părinții acestora si într-o oarecare măsură si pe Daniel. De ce pe Daniel? Eu gândeam că voi 

afla cât mai multe informații despre acest copil, că-l voi cunoaște, și voi folosi toate acestea pentru a-l 

sprijini. Comunicarea devenise obiectiv si mijloc în același timp. A fost necesar să discut cu copiii din 

grupă, să le explic situația lui Daniel, fără să le spun de la început problemele lui de sănătate. Mă 

temeam că aflând părinții, mulți dintre ei victime ale propriilor prejudecăți, ar fi putut crea o problemă 

majoră, cum ar fi, neacceptarea lui Daniel.  

Strategia mea era aceea de a fi un model de comportament  pozitiv, nepărtinitor, afectuos și 

înțelegător față de problemele lui Daniel, gata sa-l sprijin în orice moment. Comunicând mereu cu copiii 

le-am cerut părerea, sfatul, ajutorul, și treptat, au început sa-l ajute pe Daniel, sa-l accepte, să nu mai 

aibă reacții la comportamentul acestuia. Simțindu-ne pe toți mereu aproape, atitudinea lui Daniel 

devenea mai puțin violentă, mai puțin ostilă. De la început am încercat cu mult curaj si afecțiune să-l 

integrez în activitatea zilnica a grupei de copii. Îi puneam la dispoziție tot ce aveau și ceilalți, nu-i 

ceream nimic în schimb, așteptând să vad ce dorințe are, de ce se simte atras. În tot acest timp eu am 

rugat-o pe mama lui Daniel să stea în clasă ca un observator fără să intervină în vreun fel. Gândeam că 

acest copil are nevoie de un punct de sprijin din punct de vedere psihologic, iar eu aveam nevoie din 

comunicarea cu mama să aflu cât mai multe informații: care sunt diagnosticele, ce-i place să facă, ce știe 

să facă, ce nu poate să facă, care sunt așteptările medicilor si ale familiei. Comunicarea cu mama era 

zilnică și  importantă, mă interesa tot ce făcea Daniel acasă, ce schimbări surveneau, ne consultam, 

uneori luam decizii împreună, sau ceream sfatul medicului specialist neurolog. 

Participarea, concentrarea si coordonarea. Conștientă că proiectul nu va funcționa dacă apar 

influențe negative, am decis ca o perioadă de timp să nu dau detalii părinților din grupă. Din experiența 

pe care o aveam știam că părinții pun mai presus de orice propriul copil, și apoi nevoile altor copii. 

Trebuia să evit conflictele între tipurile de intervenții. Responsabilitatea era a mea și între timp reușisem 

să determin rolul fiecărui participant. Daniel trebuia să se simtă cât mai bine cu noi toți și mama, pentru 

a ne accepta. Acceptarea însemna să nu mai plângă, să se bucure atunci când simte asta, să spună când 

are o nevoie de orice fel. După o perioadă lungă de timp a venit treptat acceptarea și apoi, s-a conturat 

adaptarea. Daniel venea la grădiniță surâzător, senin, părea că începe să-i placă. După „acceptareˮ mama 

a dispărut progresiv din decor și au reînceput problemele. De data aceasta singura preocupare a lui 
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Daniel era mama. După un timp Daniel a  început să se obișnuiască fiindcă eu încercam să-mi asum și 

rolul de mamă. Când Daniel a simțit că grădinița este un mediu securizant, unde primește dragoste, și 

unde cei din jur sunt atenți  cu el, a început să fie dornic să vină la grădiniță. Daniel nu avea capacitatea 

de a relaționa, de a operaționaliza, dar reușea să memoreze cu fidelitate. Eu îl ajutam să memoreze, nu 

era ușor, pentru că atenția era deficitară, dar când reușea, era bucuros că-i spun „Bravo! ˮ sau că-l sărut 

pe obraz. 

Copiii din grupă au atins performanțele comportamentale pe care eu mi le-am propus. Au învățat de 

la mine cum să-i fie de folos lui Daniel, au învățat să-l ia lângă ei când se joacă, pentru că este al nostru 

și are nevoie de noi. Timp de doi ani, Daniel a făcut parte din grupă, a participat la toate activitățile 

deschise, serbări, excursii, i-am încredințat roluri în scenete pe care le spunea cu ajutorul meu. Niciodată 

nu m-a dezamăgit cu ceva, am fost tot timpul mândră de tot ce reușea să facă, personal învățasem la ce 

să mă aștept, începusem să-l cunosc si să-i cunosc problemele de sănătate dobândite la naștere. Pașii lui 

înainte reprezentau motivația mea de a rezista unei serioase solicitări. 

Activitățile desfășurate au fost de testare si observare contextuală, de realizare a unei anchete, de 

consiliere efectivă, la care s-au  adăugat activitățile instructiv-educative. Am folosit metode ale 

psihologiei copilului și psihologiei pedagogice pentru a-l cunoaște pe Daniel dar și pentru a identifica 

efectele suferinței sale asupra comportamentului și asupra rezultatelor sale. Am încercat sa-mi fac o bază 

de date de la care să pornesc în luarea deciziilor pentru a-i ușura lui Daniel adaptarea și integrarea în 

regimul grădiniței.  

Metoda observația psihopedagogică: am utilizat-o pentru a urmări manifestările 

psihocomportamentale ale copilului în condițiile firești ale climatului educațional din grădiniță.  

Metoda experimentul psihopedagogic-constatativ: situațiile create trebuiau consemnate la un 

moment dat deoarece analiza lor conduceau la identificarea de comportamente ale lui Daniel sub 

influența unor stimuli diferiți, apoi la aceeași stimuli în condiții diferite. Exemplu: Daniel nu cânta 

niciodată în clasă organizat sau spontan, în schimb făcea acest lucru acasă, în familie. 

Metoda analiza produselor activității: orice „produsˮ realizat de Daniel devenise un obiect de 

investigație psihologică. În mod invariabil, lucrările conțineau linii trasate aleatoriu. Variabilă era 

intensitatea culorilor, densitatea liniilor, intensitatea suprapunerii , relativitatea dimensiunii (uneori, pe 

foaie, trasa puține și firave linii, alte ori liniile erau trasate prin apăsare, erau multe, puternic suprapuse 

si erau negre). 

Ideea care se contura pe măsură ce-i analizam lucrările lui Daniel era aceea că existau factori externi 

grădiniței care-i influența starea de confort psihic ce se reflecta și prin descrierea de mai sus. Daniel avea 

nevoie de confort psihic constant si pozitiv stimulativ și acasă. Pe observațiile mele am discutat și cu 

medicul curant neurolog care a certificat faptul că eram pe drumul cel bun.  

Echipa propusă pentru implementarea proiectului a fost formată din toate persoanele cu care intra 

în contact Daniel: familia, cadrele didactice, medicul neurolog, copiii, părinții acestora. Toți cei 

implicați au respectat la un anumit moment reguli ce au contribuit la adaptarea copilului.  

Durata si planul de acțiune au fost nelimitate. Totul avea să dureze atât cât îi era necesar lui 

Daniel. Datorită proiectului copilul s-a adaptat în aproape trei luni. 
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Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. După perioada de adaptare copilul venea cu bucurie la 

grădiniță, îi cerea mamei să-l aducă, îl simțeam fericit pentru că era permanent stimulat, în mod voit 

exagerat apreciat, ocrotit în permanență de mine, de copii. Proiectul a fost binevenit, obiectivele 

îndeplinite. După o perioadă de timp de experimentare comportamentală s-a conturat potențialul lui  

Daniel. Într-un mediu socio-afectiv generos, liniștit, echilibrat, cald, copilul s-a putut adapta și integra 

regimului zilnic al grădiniței. Cu condiția ca mediul să nu fie schimbat, Daniel se integra și adapta unor 

situații noi pe care le accepta așa cum erau, nedorind să schimbe ceva. Cu ajutorul metodelor psihologiei 

copilului si psihologiei pedagogice, s-a evidențiat faptul că Daniel nu putea să operaționalizeze și nici să 

relaționeze (nu comunica idei, el prelua idei pe care le repeta). Daniel memora si reproducea cu 

fidelitate. Era fragil, sensibil, factorii de stres își puneau amprenta în mod evident asupra lui și se 

manifesta în diverse moduri. 

Proiectul de consiliere permite adaptarea strategiilor de lucru pentru particularitățile individuale ale 

copilului cu dizabilități, el asigură planificarea direcțiilor de acțiune, cuprinde echipa de lucru și este 

flexibil, intervențiile pot fi schimbate în funcție de evoluția lucrurilor. 

Plecând la școală Daniel a întâmpinat foarte multe probleme. În fiecare an a fost mutat de la o clasă la 

alta, excesul de zel si lipsa de profesionalism au făcut ca Daniel să devină un paria în școala în care 

învăța. Tot ce am construit pentru viața lui Daniel a fost spulberat și nu a folosit la nimic nefiind 

continuitate. 
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PROGRAMĂ ADAPTATĂ- LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A IV-A 

(NIVEL CLASA A II-A) 

Prof.Înv.Primar Gogescu Alina 

Școala Gimnazială ”Coresi”Târgoviște, Jud.Dâmbovița 

 

 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

ELEV CU CES, M.D. 

 

 

Competenţe generale 

 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  

 

Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

 

Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate  

- selectarea unor enunţuri simple/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat;  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat ; 

- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de 

variante date ; 

- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat ; 

- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare la 

acestea ; 

1.2     Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat, cu sprijin  

  

- identificarea personajelor dintr-un text audiat, cu sprijin; 

- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat, cu sprijin; 

- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat ; 

-formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat, cu sprijin („Cine?, Ce?, Cu cine?, 

Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.); 

- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat, cu sprijin;  

- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor 

acestora, cu sprijin;  
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- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat , cu sprijin; 

- intuirea structurilor corecte sau incorecte dintr-un enunț oral, cu sprijin. 

 

Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri  

rostite cu claritate  

- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor ; 

- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date, cu sprijin; 

- formarea unor cuvinte din silabe date, cu sprijin; 

- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără terminologie), cu sprijin; 

- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”; 

- despărţirea cuvintelor în silabe; 

- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt ;  

- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc., cu 

sprijin; 

- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, 

obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” etc.  

 

Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de  

comunicare cunoscute  

- participarea la activităţi de tipul „ce e nou în lumea poveştilor”, în care copiii ascultă întâmplări/ 

evenimente/ secvenţe din poveşti/ basme povestite/ citite de copii sau adulţi;  

- conversaţii pe teme de interes pentru copii; 

- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral;  

- aplicaţii interactive în jocurile pe computer cu tematică adecvată, în care instrucţiunile sunt oferite 

verbal; 

 

 

Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare, cu sprijin 

- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un 

îndemn, un salut etc.; 

- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc., folosind 

enunţuri; 

- jocuri de rol ; 

- transformarea/ completarea unor enunţuri după modele date;  

- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare;  

- formularea de enunţuri simple, după ilustraţii sau folosind cuvinte date, cu sprijin;  

- povestirea unor vise, poveşti etc.  
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2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic, cu sprijin  

 - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul preferat, activităţile preferate/ 

desfăşurate etc., cu sprijin; 

- povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei, cu 

folosirea verbelor la timpurile potrivite, cu sprijin;  

- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau a unui şir de imagini, cu sprijin; 

- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri, cu sprijin;  

-realizarea acordului dintre subiect şi predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără menţionarea 

terminologiei); 

- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea 

normelor de adresare civilizată  

 

Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare, cu sprijin  

- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes;  

- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură cu un 

aspect/ o problemă din spaţiul familiar;  

- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile neînţelegerii unui mesaj 

oral; 

- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit context;  

 

2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine  

- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii atenţiei 

interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton);  

- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi susţine afirmaţiile ; 

- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii ; 

- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi;  

- jocuri de recunoaştere a unor personaje, după indicii date;  

- participarea la serbări şcolare. 

 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut, cu sprijin   

- citirea în forme variate a cuvintelor, a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în 

gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.);  

- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, etc.;  

- identificarea titlului şi autorului unui text, cu sprijin; 

- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri. 
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3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul 

cunoscut, cu sprijin  

 

- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text citit, cu sprijin;  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit, cu sprijin;  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit, cu sprijin;  

- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit, cu sprijin;  

 

Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare, cu sprijin  

- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte scurte ; 

- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model ; 

- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a 

spaţiului între cuvinte ; 

- transcrieri selective de cuvinte dintr-un scurt text pe teme cunoscute;  

- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi individuale sau comune  

- scrierea corectă a unor cuvinte/propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie dictando, velină, respectând 

încadrarea în pagina de caiet (dictando sau cu foaie velină), -- 

--aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte;  

 

Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază, cu sprijin  

- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe;  

- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor 

de punctuaţie), cu sprijin  ; 

- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text, cu sprijin;  

- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor, cu sprijin;  

- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor 

corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.);  

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ care prezintă interes, cu sprijin;  

- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul 

caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie);  

- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri/ texte scurte;  

 

 

CONŢINUTURI 

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)  

Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere 

şi a da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare  

Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul  

Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu  
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Intonarea propoziţiilor exclamative, interogative  

Dialogul  

Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul 

înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în comun, în sala de 

spectacol  

Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, 

prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)  

Forme ale discursului oral  

Povestirea unor întâmplări trăite sau observate  

Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane  

Reguli ale discursului oral  

Pronunţie clară şi corectă  

Acord de număr şi gen, fără terminologie  

Intonaţie adecvată  

Citire/ lectură  

Cartea  

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi  

Alfabetul limbii române  

Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte  

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)  

Textul (de maxim 30 de cuvinte)  

Titlu. Autor. Aşezarea textului în pagină  

Textul literar  

Textul narativ  

Recunoaşterea personajelor.  

Textul liric  

Poezii despre universul copilăriei  

Textul nonliterar/ informativ  

Scriere/ redactare  

Alfabetul limbii române  

Literele mici şi mari de mână  

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi  

Ortografia  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie),  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x  

 

Punctuaţia  

Semnul exclamării 

Semnul întrebării  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4246 

 

Organizarea textului scris  

Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului, respectarea spaţiului dintre cuvinte  

Scrierea funcţională  

Copieri (texte de maxim 20 de cuvinte)  

Transcrieri (texte de maxim 30 de cuvinte)  

Dictări (texte de maxim 20 de cuvinte)  

Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare  

Felicitarea  

Elemente de construcţie a comunicării  

Vocabular  

Cuvântul  

Cuvinte cu sens asemănător  

Cuvinte cu sens opus  

Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând  

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări  
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PROGRAMĂ ADAPTATĂ- MATEMATICĂ 

CLASA a IV-a (NIVEL CLASA a II-a) 

 

prof.înv.primar Banu Gabriela 

Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște, Jud. Dâmbovița 

 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

ELEV CU CES, M.D. 

Competenţe generale 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare  

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător  

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat  

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică  

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date  

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări  

 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  

 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000, cu sprijin  

- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare;  

- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000;  

- transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte;  

- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu reprezentarea lor prin desen;  

- identificarea ordinelor şi claselor cu sprijin;  

- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;  

- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea limitelor 

intervalului (de la ...până la), cu sprijin; 

 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000  

- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor 

comune, punerea în corespondenţă;  

- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =;  

- compararea a două numere naturale mai mici decât 1000, atunci când acestea au acelaşi număr de 

sute/de zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii de poziţionare, cu sprijin;  

- aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere date;  

- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000, cu sprijin;  

- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat , cu sprijin;  
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- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai mici 

decât 405”);  

- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de comparare a două numere mai mici 

decât 1000; 

 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, cu 

sprijin  

- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale de trei cifre prin compararea acestora 

două câte două, cu sprijin;  

- identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiţii precizate;  

- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele intervalului;  

 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la 

numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar , cu sprijin 

 

- numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) cu sau fără suport intuitiv;  

- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1000, folosind obiecte, desene şi numere;  

- jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea numerelor din concentrul 0-100 (ex.: La 

cumpărături, În parcare etc.);  

- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi 

verificarea prin operaţia inversă;  

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul 

şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor;  

 

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-50 prin adunări/scăderi repetate, cu 

sprijin  

- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente;  

- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată;  

- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru determinarea 

cardinalului acesteia;  

- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme practice;  

- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-50 , prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii, 

cu sprijin;  

- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe de termeni egali, cu sprijin;  

- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-50 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire, cu 

sprijin;  

- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor, cu sprijin;  

- jocuri de tip LOTO cu numere;  

- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite, cu sprijin;  
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1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, 

rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) 

în rezolvarea şi/sau compunerea de problem, cu sprijin  

- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ dublul etc.”, 

cu sprijin;  

- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, 

cutie de bomboane, caiet etc.), cu sprijin;  

- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării, 

cu sprijin;  

- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a două numere mai mici decât 100 şi 

scrierea relaţiei;  

- rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la numere date/de la verbe/expresii care 

sugerează operaţii, cu sprijin;  

 

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

 

2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă 

dat, folosind sintagmele învăţate, cu sprijin  

- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu alte 

obiecte precizate;  

- poziţionarea obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate;  

- realizarea unor desene, respectând condiţii date;  

- recunoaşterea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor obiecte din realitatea imediată sau în 

cadrul unor desene;  

- compararea poziţiei a două obiecte din mediul apropiat;  

- realizarea unor desene simple, respectând o axă de simetrie dată;  

- realizarea şi completarea unor tabele respectând instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi 

„coloană”  

- stabilirea coordonatelor unui obiect intr-un plan în raport cu un sistem de referinţă dat (ex.: este situat 

pe peretele cu uşa, în stânga dulapului)  

- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;  

- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite materiale;  

 

2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor 

geometrice identificate în diferite context, cu sprijin  

- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc;  

- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat ; 

- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul instrumentelor de 

geometrie/şabloanelor ; 
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-identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură geometrică 

„fragmentată”, cu sprijin;  

- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date, cu sprijin;  

- decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru, con;  

-marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, 

respectiv ¼, cu sprijin ;  

- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate;  

 

 

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor 

modele sau regularităţi din mediul apropiat , cu sprijin 

- completarea de şiruri de numere mai mici decât 1000 sau de obiecte ordonate, respectând reguli 

precizate, cu sprijin;  

- realizarea unor modele repetitive (prin desen sau cu obiecte), respectând o anumită regulă, cu sprijin;  

- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte/simboluri/numere, cu sprijin;  

- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;  

- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi problem, cu sprijin;  

 

4. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut, cu 

sprijin  

- selectarea/gruparea unor figuri geometrice după mai multe criterii date, cu sprijin;  

- selectarea materialelor de lucru după mai multe criterii date (ex.: Alegem materiale tari, aspre şi 

colorate.), cu sprijin ;  

 

4.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în 

concentrul 0-50, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice , cu sprijin 

- identificarea semnificaţiei datelor unei problem; 

- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart, a distribuit în mod 

egal, pentru fiecare etc) , 

- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări simbolice  

asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu 

fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼, cu sprijin; 

- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 

0-1000, respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-50, cu sprijin;  

- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul rezolvării, cu sprijin:  

- rezolvarea de probleme în mai multe moduri, cu sprijin; 

 

5. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 
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6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea maselor, 

lungimilor şi capacităţilor , cu sprijin 

- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru măsurarea masei;  

- măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme şi mărimi diferite, cu sprijin;  

- modificarea unei reţete culinare simple în vederea realizării unui număr mai mare/mai mic de porţii, cu 

sprijin;  

- aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în propriile mâini ;  

- compararea maselor unor obiecte dintre care masa unuia se cuprinde de un număr întreg de ori în masa 

celuilalt, cu sprijin;  

- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării succesive (două câte două) a lungimii / capacităţii / 

masei lor, cu sprijin;  

- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind lungimea/capacitatea/ masa acestora (”mai 

lung”, ”mai scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” etc.), cu sprijin;  

- estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt aproximativ la fel de înalţi?; Care copii cântăresc aproape 

la fel?; În câte pahare pot vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?);  

- echilibrarea leagănului-balansoar de către copii cu mase asemănătoare/ diferite;  

- cântărirea unor obiecte folosind metoda balanţei, cu sprijin;  

 

5.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea 

duratelor unor evenimente variate, cu sprijin  

- ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului, cu sprijin;  

- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului;  

- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc, cu sprijin;  

- completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu evenimente care au importanţă pentru copii/ 

activităţi extraşcolare;  

- prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea acestora;  

- identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas de perete, ceasul electronic, ceasul de 

mână, clepsidră, nisiparniţă, cadran solar;  

- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute 

(ora 8 fix, ora 9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de minute, ora 7 şi 20 de minute etc.), cu 

sprijin;  

- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului de oră, cu sprijin;  

- realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic;  

- calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un interval dat , cu sprijin; 

 

5.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin reprezentări convenţionale standard şi 

nonstandard şi prin utilizarea banilor în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu 

numere din concentrul 0-1000, cu sprijin  
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- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei;  

- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt grup de bancnote sau monede având 

aceeaşi valoare;  

- adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate;  

- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma 

de bani de care dispun;  

- jocuri de utilizare a banilor;  

- compararea unor sume de bani compuse din monede şi bancnote diferite;  

- rezolvarea unor probleme de cheltuieli/ buget/ cumpărături, oral şi scris, folosind adunarea şi /sau 

scăderea, înmulţirea, împărţirea;  

- jocuri: „Schimbul de cartonaşe”, „La cumpărături”, ”În excursie”; 

 

5.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă 

(metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate  

- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri, cu sprijin;  

- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame, cu sprijin;  

- identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de 

croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa), cu sprijin;  

-măsurarea unor dimensiuni/ cantităţi/volume, cu instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea taliei, 

a masei corporale, a masei ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un recipient negradat etc.), cu sprijin;  

- aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului;  

- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură (Cântăreşte cu balanţa 2 mere etc.), cu 

sprijin; 

 

Conţinuturile învăţării 

Numere  

Numerele naturale 0-1000:  

-recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi litere) comparare, ordonare, numere pare/impare:  

- de la 0 la 100  

- de la 100 la 1000  

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin  

Înmulţirea în concentrul 0-50  

Evidenţierea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru - fără precizarea 

terminologiei)  

Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-50  

Proba înmulţirii. Proba împărţirii  

Fracţii: ½ (jumătate/doime), ¼ (sfert/pătrime)  

Fracţii echivalente: ½= 2/4  
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Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii de adunare şi/sau scădere, înmulţire, 

împărţire  

Figuri şi corpuri geometrice  

Figuri plane / 2D  

Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc: axa de simetrie  

Corpuri/ 3D  

Cub, cuboid, cilindru, sferă, con: construcţie după desfăşurare dată  

Măsurări  

Lungime  

Unităţi standard: metrul, centimetrul, milimetru  

(1m = 1000 mm);  

Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta  

Capacitate  

Unităţi standard: litrul, mililitrul (1l = 1000ml)  

Masă  

Unităţi standard: kilogramul, gramul  

(1 kg = 1000 g);  

Instrumente de măsură: cântarul, balanţa  

Timp  

Ora (1 oră = 60 de minute; 5 minute; jumătatea de oră, sfertul de oră),  

Ziua (ieri, alaltăieri, mâine, poimâine), săptămâna, luna, anul (calendarul)  

Anotimpurile: lunile corespunzătoare  

Instrumente de măsură: ceasul  

Bani  

Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei  

Euro (1 euro = 100 de cenţi) monede şi bancnote  

Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-1000 

Date  

Organizarea şi reprezentarea datelor (tabele, grafice cu bare)  
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PLAN DE SERVICII PERSONALIZAT (PSP) 

 

                                                                                       Prof.înv.primar Osăceanu Neluța Valentina 

                                                                Școala Gimnazială,com.Drăcșenei,Jud.Teleorman 

 

 

 
NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI:  Iordache Florentin 

DATA NASTERII : 11.07.2013 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COM. DRĂCȘENEI 

CLASA : A II-A 

DIAGNOSTIC: Dificulțăți de învățare 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE: Comunicare în limba română 

PROFESOR PENTRU ÎNV.PRIMAR : OSĂCEANU NELUȚA VALENTINA 

 
S 

E 

R 

V 

I 

C 

I 

I 

 

 

E 

D 

U 

C 

A 

T 

I 

O 

N 

A 

L 

COMPETENTE 

(ce poate face copilul) 

DIFICULTATI 

(ce nu poate face copilul) 

PRIORITATI 

(ce ar trebui sa achizitioneze) 

SCOPURI 

 

• Intelege semnificatia globala 

a mesajului oral 

• Desparte cuvinte in silabe 

• Citeste cuvinte monosilabice, 

bisilabice, plurisilabice 

• Citeste un text dat pe silabe 

• Este capabil sa poarte un 

dialog 

• Desprinde semnificatia 

globala a unui text 

 

 

• Nu scrie corect un text dat 

• Nu alcatuieste propozitii 

simple sau dezvoltate cu 

cuvinte date 

• Nu transcrie corect un text 

• Nu formuleaza corect o 

intrebare/ un raspuns logic 

intr-o comunicare scrisa 

• Nu completeaza cuvinte 

lacunare 

• Nu ordoneaza corect 

cuvintele intr-o propozitie 

• Nu scrie  corect un text 

dupa dictare 

• Dezvoltarea vocabularului 

• Dezvoltarea capacitatii de 

abstractizare  si de 

generalizare 

• Dezvoltarea memoriei 

auditive cat si a celei vizuale  

• Alcatuirea orala de propozitii 

cu cuvinte date 

• Scrierea dupa dictare a 

grupurilor de litere, a 

cuvintelor sau a propozitiilor 

• Citirea cursiva a unui text dat 

• Folosirea corecta a semnelor 

de punctuatie 

 

 

• S1– dezvoltarea 

vocabularului 

 

 

 

• S2– dezvoltarea 

abilitatilor de 

citit-scris 
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E 

 
• Nu foloseste corect semnele 

de punctuatie 

• In vorbire nu respecta 

regulile gramaticale 

 

• Identificarea partilor de 

vorbire dintr-un text dat 

 

 

 

 

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT ( PIP) 

 

Obiective Continuturi Metode si 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

interventie 

Criterii minimale de 

apreciere a progreselor 

(obiectivul se considera atins 

daca:) 

Metode si 

instrumente 

de evaluare 

S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

S3 

O1- Sa alcatuiasca propozitii 

simple si dezvoltate cu cuvinte 

date 

O2 - Sa integreze cuvintele noi 

in enunturi proprii 

O3– Sa ordoneaze corect 

cuvintele intr-o propozitie 

 

O1 - Sa citeasca corect un text 

scurt 

O2 - Sa desprinda informatiile 

esentiale dintr-un text citit 

O3 - Sa scrie corect dupa 

dictare un scurt text asezandu-l 

corect in pagina,  respectand 

scrierea cu alineate si spatiul 

liber intre cuvinte 

Vocabular 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

Comunicare 

orala/ scrisa 

 

 

 

 

 

 

 

conversatia, 

jocul didactic, 

 

conversatia, 

jocul didactic, 

explicatia  

 

 

 

explicatia, 

demonstratia 

conversatia 

euristica 

   

 

 

 

Semestrul I 

 

 

Semestrul I 

 

Semestrul I 

 

 

Semestrul I 

 

Semestrul I 

 

Semestrul I 

 

 

 

 

-alcatuieste oral 3 propozitii 

cu 3 cuvinte date 

-alcatuieste oral 3 propozitii 

cu 3 cuvinte date 

-ordoneaza cuvintele date , 

formand o propozitie 

 

-citeste  ,corect si  un text dat 

-raspunde corect la intrebari 

formulate pe baza textului citit 

-scrie corect dupa dictare un 

scurt text asezandu-l corect in 

pagina  

-completeaza un text cu 

semnele de punctuatie 

corespunzatoare 

 

Evaluare orala 

 

 

Evaluare orala 

 

Fisa de 

evaluare 

 

 

Evaluare orala 

Evaluare orala 

 

Fisa de 

evaluare 

 

Fisa de 

evaluare 
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O4- Sa foloseasca in mod 

corespunzator semnele de 

punctuatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicatia 

 

 

 

Semestrul I 

 

Semestrul I 

Semestrul I 

 

Semestrul I 

 

  

  

 

 

Fisa de 

evaluare 

 

 

Fisa de 

evaluare 

 

Fisa de 

evaluare 

 

Fisa de 

evaluare 
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Domeniul de intervenţie: Matematică 

Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme în ceea ce priveşte număratul până la 10 

sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate 

cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode şi instrumente de 

evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

- să scrie, să 

citească numerele 

naturale de la 0 la 

10; 

 

- să compare două 

numere cu 

diferenţă de o 

unitate; 

 

- să completeze 

un şir de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

 

- să exploreze 

modalităţi variate 

de compunere şi 

- exerciţii de numărare cu 

obiecte de la 0 la 10; 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 10; 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la 10; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 10; 

- exerciţii de alegere a 

unei descompuneri 

potrivite pentru efectuarea 

unui calcul; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.. 

- asociază mulţimi (alcătuite din 

obiecte identice, uşor de 

numărat), cu numărul lor 

(cardinalul mulţimii); 

- identifică cifra zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea unui număr 

de două cifre; 

-numără corect, crescător şi 

descrescător, din 1 în 1, în 

concentrul 0-30; 

- copiază, transcrie şi scrie după 

dictare cifrele, cu greşeli 

privind corectitudinea 

elementelor grafice, încadrarea 

în spaţiul de scriere, înclinarea; 

-efectuează adunări şi scăderi în 

concentrul 0-30, fără trecere 

peste ordin, utilizănd 

simbolurile +, -, = în scrierea 

unui exerciţiu; 

- efectuează corect 50-60% 

dinexerciţiile cu o singură 

 

Evaluarea orală şi scrisă 

  

Aprecieri stimulative  

 

Evaluare cu mai multe reveniri 

 

 

 

Evaluări curente formative 

Probe scrise, fişe de lucru 
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capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0 – 10 

cu obiecte de 

sprijin;  

 

 

 

 

 

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

de la 0 la 10 fără 

trecere peste 

ordin cu obiecte 

de sprijin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare şi scădere 

cu numere de la 0 la 20 ; 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. de verificare a 

rezultatului prin probă ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

calcul 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând 

numerele date 

-ex. de numărare cu pas 

dat „înainte” şi „înapoi” 

cu şi fără sprijin de 

obiecte sau desene ; 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora ; 

-compunerea şi 

descompunerea numerelor 

în z şi u . 

operaţie cuprinsă într-o listă 

dată; 

- descompune numere naturale 

mai mici decât 10 în sume sau 

diferenţe, utilizând obiecte; 

-rezolvă probleme cu date 

numerice şi enunţ sintetic, care 

presupun o singură operaţie, cu 

numere mai mici decât 10, 

recurgând la modelarea figurală 

a datelor problemei; 

- execută, parţial corect, în ritm 

propriu, comanda dată, după 

lămuriri suplimentare;   
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4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

 

- să rezolve 

probleme care 

presupun o 

singură operaţie 

dintre cele 

învăţate. 

 

 

Prin acest program am urmărit: 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CURRICULUM ADAPTAT 

CLASA a V-a 

An şcolar 2020/2021 

Szekely Carmen-Monica 

Prof. limba și literatura română  

           Școala Gimnazială Nimigea de Jos, Jud. Bistrița-Năsăud  

 

Elaborat după programa şcolară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr.3393 / 

28.02.2017                                             

 

Competențe generale 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral  

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea 

textului oral: 

1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a 

comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate 

− scrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului oral; 

− extragerea informațiilor esențiale și de detaliu din diferite texte;  

− identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor emițătorului din diferite texte; 

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând 

opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de 

la textele ascultate/citite  

− completarea, în dialog cu un partener, a unor enunțuri, pornind de la ideile principale 

identificate într-un text studiat. 

1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare        
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  − mimarea unei situaţii de comunicare; 

1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă 

și manifestând un comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) 

 − construirea unei comunicări dialogate folosind formule specifice date; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi 

multimodale 

− exerciții de lectură predictivă; 

− imaginarea unei continuări a întâmplărilor narate; 

− exerciții ghidate de lectură a imaginii;  

2.2. Identificarea temei și a ideilor principale  

 − recunoaşterea reperelor spaţiale şi temporale din texte diverse; 

2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

− completarea spațiilor libere dintr-un dialog pe teme familiare.  

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și 

structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau 

imaginate 

− redactarea unei pagini de jurnal; 

3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor 

imagini, desene, scheme 

− exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme;  

− exerciţii de ilustrare a atitudinii/emoţiei prin folosirea de emoticoane. 

3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al 

lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii 

 − exerciții de transcriere a unor scurte texte/fragmente; 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor communicative 

 − exerciţii ludice, tip „telefonul fără fir‟, pentru a sesiza distorsiunile care apar în emiterea 

mesajelor;  
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4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă 

a intenţiilor communicative 

− descrierea unui personaj/persoană/animal; 

4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile 

fonetice de bază  

− exerciții de scriere, de transcriere şi de rescriere corectă a unor texte;  

− recitarea unor poezii cu/fără fundal sonor; 

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional  

5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi 

 − prezentarea unor experiențe similare sau diferite privitoare la viața de familie, la valorile 

promovate în școală etc., pornind de la tradiții întâlnite în textele orale sau scrise studiate; 

 Conţinuturi 

 Tema generală: EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR 

Domenii de conţinut Conţinuturi 

COMUNICARE ORALĂ − Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător 

− Reguli de acces la cuvânt (aşteptarea rândului la cuvânt) 

− Unităţile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita, a 

recomanda, a promite, a felicita, a declara etc.);  

− Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a interlocutorului fără a-l 

întrerupe,  

− Atitudini comunicative: atenţie, empatie  

− Exprimarea adecvată a emoţiilor   

Tipuri de interacţiune propuse: conversații informale, dialoguri între doi participanţi 

LECTURĂ  Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicative 

• Textul narativ  Narativul literar. Acțiune, personaj, timp, spaţiu 

• Narativul în texte multimodale (text și imagine – banda desenată) 

 

 Sugestii pentru alegerea textelor  

– texte literare și nonliterare/ficționale și nonficționale (text integral sau 

fragment; fără definirea conceptelor):  

- texte discontinue: tablă de materii/cuprins, liste, tabele, calendare, 

etichete, articole din DEX; schema;  

- texte multimodale: manualul, benzile desenate.  

Domenii de conţinut Conţinuturi 

REDACTARE − Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere  
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(a) descoperirea unor subiecte din universul familiar  

(b) restrângerea unor teme la aspecte particulare  

(c) încadrarea în subiect  

− Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; inserarea unor 

desene, grafice, fotografii, scheme −  

 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare:  

(a) notițe  

(b) texte narative: relatarea unor experiențe personale, narațiuni ficționale  

ELEMENTE DE 

CONSTRUCȚIE A 

COMUNICĂRII 

Gramatică  

− Enunțul. Punctuația enunțului  

− Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată 

− Propoziția afirmativă. Propoziția negativă  

ELEMENTE DE 

INTERCULTURALITATE 

− Identitate personală – identitate națională – diversitate culturală și 

lingvistică  

(Tradiții și obiceiuri românești) 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

NR. 

CRT. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

COMPETENȚE SPECIFICE NR.

ORE 

AN 

OBS. 

1. CUNOAȘTERE ȘI 

AUTOCUNOAȘTERE 

Prezentarea orală a preferințelor, a 

caracteristicilor propriei persoane 

3  

2. EVALUARE INIȚIALĂ Lectură, înțelegere a unui text 3  

3. RECAPITULARE I-IV Lectură, transcriere, asociere de imagini 

și text, exerciții ludice, recitarea unei 

strofe 

13  

4. COMUNICARE Dialog cu un coleg, de tipul întrebare-

răspuns, ascultarea atentă a 

interlocutorului fără a-l întrerupe, 

aşteptarea rândului la cuvânt, redactarea 

unui dialog de 2-3 replici. 

 

16  

5. LECTURĂ  Lectura unui text narativ scurt și 

dovedirea înțelegerii lui; 

Asocierea unei imagini cu textul 

corespunzător. 

Identificarea temei sau /și a personajului. 

Alcătuirea orală  de propoziții scurte, 

afirmative sau negative. 

9  
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6. REDACTARE Redactarea unor propoziții cu programul 

zilnic (jurnal) 

Redactarea unor propoziții scurte prin 

care să descrie un animal sau un prieten. 

Transcriere de text. 

10  

7. ELEMENTE DE 

CONSTRUCȚIE A 

COMUNICĂRII 

Enunțul. Punctuația enunțului  

Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată 

 Propoziția afirmativă. Propoziția 

negativă 

7  

8. ELEMENTE DE 

INTERCULTURALITA

TE 

Recitarea unor texte reprezentative a 

tradițiilor și obiceiurilor românești 

(plugușor, sorcovă, colind) 

3  

9. RECAPITULARE ȘI 

EVALUARE FINALĂ 

Aplicarea cunoștințelor însușite. 

Rezolvarea corectă a exercițiilor. 

4  

 

 

PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

NR. 

CRT. 

DETALIERI DE 

CONȚINUT 

CONȚINUTURI 

ASOCIATE 

ACT. DE 

ÎNVĂȚARE 

RESURSE 

DID. 

OBS. 

1. CUNOAȘTERE ȘI 

AUTOCUNOAȘ-

TERE 

Prezentarea orală a 

preferințelor, a 

caracteristicilor 

propriei persoane; 

Lectura unui text, 

în ritm propriu. 

 

Conversația 

 

Lectura 

 

 

manual 

 

2. RECAPITULARE 

I-IV 

Lectură, 

transcriere, 

asociere de imagini 

și text, exerciții 

ludice, recitarea 

unei strofe   

Lectură 

  

Transcriere 

Somnoroase 

păsărele, de 

Mihai 

Eminescu 

 

3. EVALUARE 

INIȚIALĂ 

Lectură, înțelegere 

a unui text, 

redactarea unor 

propoziții scurte. 

 Fișa de 

evaluare  

 

4. COMUNICARE Dialog cu un 

coleg, de tipul 

Conversația 

     

Joc de rol  
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întrebare-răspuns, 

ascultarea atentă a 

interlocutorului 

fără a-l întrerupe, 

aşteptarea rândului 

la cuvânt, 

redactarea unui 

dialog de 2-3 

replici. 

 

 

Redactarea 

5. LECTURĂ Lectura unui text 

narativ scurt și 

dovedirea 

înțelegerii lui; 

Asocierea unei 

imagini cu textul 

corespunzător. 

Identificarea temei 

sau /și a 

personajului. 

Alcătuirea orală  

de propoziții 

scurte, afirmative 

sau negative. 

Emoticoane 

 

Lectură 

 

 

Conversație 

 

Explicarea 

unor cuvinte 

Aventurile 

lui Pâlpâilă 

de Adina 

Popescu 

(fragment) 

 

6. REDACTARE Redactarea unor 

propoziții cu 

programul zilnic 

(jurnal) 

Redactarea unor 

propoziții scurte 

prin care să descrie 

un animal sau un 

prieten. 

Transcriere de text. 

Transcriere 

 

Redactare 

Zdeanță de 

Tudor 

Arghezi 

 

D-l 

Goe…I.L. 

Caragiale 

 

7. ELEMENTE DE 

CONSTRUCȚIE 

A COMUNICĂRII 

Enunțul. 

Punctuația 

enunțului  

Propoziția simplă. 

Propoziția 

dezvoltată 

Exercițiul Fișa de 

lucru 
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Propoziția 

afirmativă. 

Propoziția negativă 

8. ELEMENTE DE 

INTERCULTURA

LITATE 

Recitarea unor 

texte 

reprezentative a 

tradițiilor și 

obiceiurilor 

românești 

Transcriere 

Recitare 

Colind 

Plugușorul 

Sorcova 

 

9. RECAPITULARE 

ȘI EVALUARE 

FINALĂ 

Aplicarea 

cunoștințelor 

însușite. 

Rezolvarea corectă 

a exercițiilor. 

Conversația 

Exercițiul 

Fisa de 

evaluare 
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PROGRAMĂ ŞCOLARĂ 

ADAPTATĂ       

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

 

Profesor învățământ primar Stan Iuliana 

Școala Gimnazială ,,Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău  

 

                                                              
CLASA a II-a 

OBIECTIVE CADRU: 

 

1. Cunoaşterea conceptelor specifice matematicii 

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de probleme 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 

 

                                                                 CURRICULUM ADAPTAT 
 

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

 

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ                          Exemple de activităţi de învăţare 

 

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 

      La sfârşitul clasei a II-a                              Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele                    

       eleva va fi capabil să:                                                  activităţi de învăţare  

 

1.1  să înţeleagă sistemul 

zecimal de formare a numerelor 

(din zeci şi unităţi), utilizând 

obiecte pentru justificări 

 

- exerciţii de numărare din 1 in 1 cu sprijin de obiecte 

- exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care 

sunt formate 

- exerciţii de reprezentarea numerelor pe numărătoare 

- jocuri 

 

1.2 să scrie, să citească, să 

compare şi să ordoneze 

numerele naturale 

-de la 0 la 20  

-de la 0 la 30 

-de la 0 la 50 

-de la 0 la 100 

- exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20; de la 0 la 50; 

de la 0 la 100 

- exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” cu şi fără sprijin în 

obiecte sau desene 

- exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale 

acestora 

- jocuri 
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1.3  să efectueze operaţii de 

adunare şi de scădere: 

- în concentrul 0-30, fără trecere 

peste ordin 

-*în concentrul 0-100 fără 

trecere peste ordin  

 

- exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără 

trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; 

-*exerciţii de adunare si scădere cu numere naturale de la 0 la 100 

fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul 

obiectelor; 

- exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără 

efectuarea probei operaţiei 

 

 

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 

      La sfârşitul clasei a II-a                               Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele                    

        eleva va fi capabil să:                                                     activităţi de învăţare  

 

2.1  să stabilească poziţii 

relative ale obiectelor în 

spaţiu 

 

- exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, dreapta, sus, 

jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.) 

- exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse 

obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos....) 

2.2  să recunoască forme 

plane, să sorteze şi să 

clasifice obiecte date sau 

desene, după criterii diverse 

 

- exerciţii de observare şi descriere verbală a formei obiectelor din 

mediul înconjurător 

- decuparea unor figuri geometrice desenate 

- desenarea după contur a unor figuri geometrice 

- jocuri de construcţie 

2.3  să utilizeze uniţăti de 

măsură pentru timp si unităţi 

monetare 

- citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas –model a diverselor ore 

- identificarea monedelor necesare pentru cumpărarea unui obiect 

- compararea sumelor de bani 

2.6  să rezolve probleme care 

presupun o singură operaţie 

dintre cele învăţate 

 

- exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme; 

- rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene simple ( puncte, 

cerculeţe, linii şi verificarea rezultatului prin numărare) 

- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere 

date; 

2.11 să măsoare si să 

compare lungimea, 

capacitatea sau masa unor 

obiecte folosind unităţi de 

măsură nestandard adecvate  

 

- compararea lungimilor a două obiecte; 

- ordonarea unor obiecte date, în funcţie de lungimea, grosimea, 

întinderea sau forma lor, folosind expresii ca: “mai lung”, “mult mai 

lung”, “cel mai lung”, mai scurt” etc  

- alegerea unităţii de măsură potrivite pentru a efectua anumite 

măsurători 

 

 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 

      La sfârşitul clasei a II-a                                   Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele                    

       eleva va fi capabil să:                                                           activităţi de învăţare  

 

3.1  să verbalizeze 

modalităţile de calcul folosite 

în rezolvarea unor probleme 

practice  

- exerciţii de citire a numerelor ce apar în problemă  

- exerciţii de verbalizare a  problemei 

- exerciţii de localizare a întrebării   

- rezolvări de probleme  
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4.Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 

 

     La sfârşitul clasei a II-a                                         Pe parcursul clasei a II-a se realizează 

următoarele                    

      eleva va fi capabil să:                                                              activităţi de învăţare  

 

4.1  să manifeste o atitudine 

pozitivă pentru aflarea 

rezultatelor unor exerciţii şi 

probleme , precum şi plăcere 

în a utiliza numere  

 

- jocuri cu numere 

 

 

B. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII 

 

• Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice: 

✓ orientare spaţială şi localizări în spaţiu 

• Numere naturale: de la 0 la 10 ( actualizare)  de la 10 la 20; de la 20 la 30;de la 30 la 50; de la 50 

la 100- citire, scriere, comparare, ordonare. 

• Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10 ( actualizare); terminologia 

specifică: termen, sumă, “ cu”atât” mai mult”, / cu “atât” mai puţin” 

• Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30, 0-50; 0-100  fără trecere peste ordin  

• Probleme care se rezolvă cu o singură operaţie ( adunare sau scădere) 

• Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc. 

• Măsurări folosind etaloane neconvenţionale: (palmă, creion, bile, cuburi etc.) şi cu unităţi 

standard  pentru lungime, capacitate, masă. 

• Măsurarea timpului; recunoaşterea orelor fixe pe ceas. 
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SECVENȚĂ DE INSTRUIRE DIFERENȚIATĂ 

 Copil Alina-Simona 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” , Năsăud, Jud. Bistrița - Năsăud   

                                                

Clasa I 

Diagostic logopedic: dislalie (stigmatism/ zitacism) 

Materiale didactice: oglinda, planșe, recitări, povești, ghicitori, seturi de cuvinte, poze, stickere 

Strategii folosite în realizarea obiectivelor: demonstrația, observația, explicația, exercițiul,  

                                                                      imitația, jocul. 

Obiectiv: Obținerea/emiterea sunetului ‘z’(pronunția corectă a sunetului ‘z’) 

1. Obținerea și exersarea sunetului deficitar 

Impostarea sunetului (obținerea izolată a sunetului) 

1.a. Pregătirea impostării – onomatopeele (cum face albina: bzzz; zzza, azzzz) 

1.b. Emiterea sunetului  prin demonstrație si imitație  

     - Pentru articularea sunetului ,,z” se fac simțite vibrațiile în dreptul laringelui, punând mâna în 

dreptul gâtului. 

1.c. Emiterea sunetului prin derivarea lui din sunetele care apar primele în ontogeneză 

     - Un ‘s’ bine consolidat faciliteaza apariția consoanei sonore ‘z’, perechea sa.  

 1.d. Emiterea concomitentă  

     - După pronunția model se realizează pronunția concomitentă a sunetului corect, prin imitarea 

lui sau o metodă de derivare 

1.e. Emiterea independentă 

     - Când pronunția sunetului se poate realiza și independent, prin execuții diferite, se poate 

trece la exersarea sunetelor în structuri complexe. 

 

       2. Consolidarea sunetului 

           2.a. Introducerea sunetului în silabe 

                  - Silabe directe si inverse ( za, ze, zi, zo, zu, az,ez,iz,oz, zaz, zez, ziz,zuz etc) 

                 - Structuri reversibile (za-az, ez-ze, iz-zi etc.) 

                 - Structuri silabice cu ritm ( za-za, za-za-za) 

            2.b. Introducerea sunetului în cuvinte ( se vor exersa cuvinte cu sunetul în poziție inițială, 

mediană, finală, cu vocale sau cu consoane : zar, zebra, ziar, vaza, barza, izvor, roz, ovăz, prânz etc.) 

    3. Diferențierea sunetului  

           3.a. Diferențierea la nivelul silabelor  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4271 

 

                  - Diferențierea se face de sunetele apropiate sau de sunetul cu care copilul înlocuia sunetul în 

curs de corectare ( Z se diferențiaza de S, D, T) 

           3.b. Diferențierea la nivelul cuvintelor  

                  - Se folosesc cuvinte paronime 

    4. Automatizarea  

           4.a. Exersarea sunetului deficitar în propoziții 

                - Se folosesc exercițiile de pronunție a unor propoziții simple în care este prezent în cuvinte 

sunetul ‘z’, la început, mijloc și final; 

                - Sintagme cu partea finală / inițială constantă; 

                - Sintagme cu frecvența mare a fonemului ‘z’ ( ex. ,,Zapada cade în zori de zi.”/ ,,Am văzut în 

ziar poza unui filozof. “); 

                - Sintagme afirmative, negative, interogative. 

           4.b. Exersarea sunetului ‘z’ corectat în scurte texte, poezii, ghicitori, proverbe, frământări de 

limbă. 

                - Povestiri și repovestiri după imagini; 

                - Memorarea de scurte poezii ( ,,Zarzării au înflorit/ Câmpul a înverzit/ Zilele s-au mărit/ 

Vremea s-a încălzit/ Primăvara a sosit.”); 

                - Rostirea și memorarea unor scurte ghicitori ( ,, Lasă urme pe hârtie/ Poți cu el să desenezi/ 

Tot cu el te și semnezi “- Creionul ); 

                - Texte scurte în care cuvintele care prezintă dificultăți se repetă ( ,,Prin păduri izvoarele au și 

ele muzica lor. “/ ,,Totul înverzește și prin iarbă auzim zumzetul gâzelor. “ etc ); 

                - Dialoguri ( Convorbire liberă cu temă – folosind materiale didactice sau teme propuse de 

copil ); 

                - Compuneri cu cuvinte date. 

Criterii de evaluare : introducerea permanentă a progreselor obținute în contextul normal de 

comunicare. 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT- MATEMATICĂ, CLASA A 7-A 

 

Profesor Diana Gregoretti 

Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”, Galați 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI):  

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 

DOMICILIUL:  

ȘCOALA/ INSTITUȚIA  

 ECHIPA DE LUCRU:  

Profesor diriginte  

PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL/ ELEVUL (rezultatele evaluării 

complexe)(din fişa psihopedagogică, din Certificatul de Orientare Şcolară şi din recomandările COSP) 

Tulburare din spectrul autist, Intelect normal conform COSP ____________ 

 

PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA (2020-2021):  

- Dezvoltarea capacităţii de receptare şi inţelegere a mesajului scris şi oral ; 

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă ; 

- Dezvoltarea capacităţii de a comunica folosind limbajul matematic 

- Dezvoltarea capacităţii de relaţionare pozitivă 

- Dezvoltarea autonomiei personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4273 

 

 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT- MATEMATICĂ 

 

Domeniul de 

intervenţie 

Obiective Conţinuturi Metode și mijloace de realizare Perioada 

de 

intervenț

ie 

Criterii minimale 

de apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

Domeniul 

cognitiv 

Identificarea numerelor 

aparținând diferitelor 

submulțimi ale lui ℝ  

Aplicarea regulilor de calcul 

pentru estimarea şi 

aproximarea numerelor reale 

Utilizarea regulilor de calcul 

cu numere reale pentru 

verificarea soluţiilor unor 

ecuaţii sau sisteme de ecuaţii 

liniare 

Folosirea terminologiei 

aferente noţiunii de număr 

real (semn, modul, opus, 

invers) 

. Identificarea unor informaţii 

din tabele, grafice și diagrame 

Prelucrarea unor date sub 

formă de tabele, grafice sau 

diagrame în vederea 

MULŢIMEA 

NUMERELOR 

REALE 

Numere iraţionale, 

exemple; mulţimea 

numerelor reale; 

incluziunile ℕ ℤ ℚ 

ℝ ⊂ ⊂ ⊂ ; modulul 

unui număr real 

(definiţie, 

proprietăţi) ;  

 

 

 

 

 

ELEMENTE DE 

ORGANIZARE A 

Exerciţii de Recunoaştere a 

numerelor naturale, întregi, 

raţionale dintr-un şir dat 

Exerciţii de comparare  şi 

ordonare a numerelor reale; 

reprezentarea numerelor reale pe 

axa numerelor prin aproximări 

- Scrierea unui număr real în 

diverse forme  

Exerciţii de Determinare a 

opusului, a modulului şi a 

inversului unui număr real 

Verificarea, prin calcul, a soluţiei 

unui sistem de ecuaţii liniare 

Reprezentarea într-un sistem de 

axe ortogonale a unor perechi de 

numere reale; reprezentarea 

punctelor într-un sistem de axe 

ortogonale; distanţa dintre două 

puncte din plan • Reprezentarea şi 

2020-

2021 

Ordonează 

numerele 

crescător şi 

descrescător 

dintr-un şir de 

numere 

Să realizeze 50% 

din exerciţiile 

prezentate în fişa 

de lucru 

 

Recunoaşterea 

unor relaţii 

matematice care 

reprezintă 

ecuaţii-

Identificarea 

necunoscutei-

Verificarea, prin 

calcul, a soluţiei 

Extragerea unei 

informaţii dintr-

- fişe de 

lucru 

Observaţia 

Dialogul 

Tema 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

de grafice , 

tabele 

Fişe de 

lucru 
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înregistrării, reprezentării și 

prezentării acestora 

Analizarea unor situaţii 

practice prin elemente de 

organizare a datelor 

 

Identificarea patrulaterelor 

particulare în configurații 

geometrice date 

Descrierea patrulaterelor 

utilizând definițiile și 

proprietățile lor  în 

configuraţii geometrice date 

Descrierea unor proprietăți ale 

laturilor, unghiurilor și 

diagonalelor unor patrulatere 

particulare  

Exprimarea în limbaj 

geometric a noţiunilor legate 

de patrulatere 

 

Identificarea elementelor 

cercului şi/sau poligoanelor 

regulate în configurații 

DATELOR 

 

 

 

 

 

 

PATRULATERUL 

Patrulaterul convex; 

Paralelogramul 

Paralelograme 

particulare: 

dreptunghi, romb, 

pătrat; proprietăţi 

;Trapezul,  

Perimetre și arii: 

paralelogram, 

paralelograme 

particulare, triunghi, 

trapez 

CERCUL 

Unghiuri şi arce 

interpretarea unor dependenţe 

funcţionale prin tabele, diagrame 

- Prelucrarea statistică a unor date 

reprezentate în tabel - 

Reprezentarea unor date prin 

diagrame, grafice circulare sau 

grafice cu bare 

Exerciţii de identificare a 

patrulaterelor pe corpuri 

geometrice sau pe desfăşurări ale 

acestora –  

Exerciţii de recunoaştere a 

patrulaterelor în cotidian  

- Construcţia cu ajutorul 

instrumentelor geometrice a unor 

patrulatere utilizând definiţia sau 

proprietăţi ale acestora –  

Exerciţii de Recunoaştere a 

trapezului isoscel sau a trapezului 

dreptunghic 

- Exerciţii de recunoaştere a 

paralelogramelor particulare pe 

baza unor proprietăţi precizate 

 Exerciţii de Calculare a măsurii 

unghiurilor unui poligon regulat  

un tabel, grafic 

sau diagramă 

Ordonarea 

datelor intr-un 

tabel, diagramă 

etc 

 

Folosirea corectă 

a instrumentelor 

geometrice în 

desenul 

patrulaterelor 

convexe, 

cercului, 

triunghiurilor 

Calculul 

lungimii şi 

perimetrului 

cercului 

 

 

 

 

Să realizeze 75% 

din exerciţiile 

Observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea, 

tema 

indivdiuală 

Fişa de 

lucru 

Exemplifica

re 
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geometrice date 

Descrierea proprietăților 

cercului şi ale poligoanelor 

regulate înscrise într-un cerc 

Exprimarea proprietăţilor 

cercului şi ale poligoanelor în 

limbaj matematic 

Interpretarea unor proprietăți 

ale cercului și ale poligoanelor 

regulate folosind reprezentări 

geometrice 

Identificarea triunghiurilor 

asemenea în configurații 

geometrice date 

Stabilirea relaţiei de 

asemănare între triunghiuri 

Recunoaşterea elementelor 

unui triunghi dreptunghic într-

o configuraţie geometrică dată  

Aplicarea relaţiilor metrice 

într-un triunghi dreptunghic 

pentru determinarea unor 

elemente ale acestuia 

Exprimarea în limbaj 

matematic a relaţiilor dintre 

înscrise în cerc 

Poligoane regulate 

înscrise într-un cerc. 

Lungimea cercului şi 

aria discului 

 

 

 

 

 

TRIUNGHIUL 

 

 

Relaţii metrice în 

triunghiul 

dreptunghic 

 

 

 

 

- Reprezentarea prin desen a 

configuraţiilor geometrice care 

conţin un cerc şi elementele sale 

folosind instrumente geometrice - 

Utilizarea instrumentelor 

geometrice pentru a reprezenta 

prin desen poligoane regulate 

înscrise în cerc 

Identificarea unor imagini care își 

păstrează forma prin mărire sau 

micșorare Recunoașterea 

proporţionalităţii lungimilor unor 

segmente care reprezintă laturi ale 

unor triunghiuri 

Exercitii de Calculare a 

lungimilor unor segmente 

utilizând teorema înălţimii, 

teorema catetei sau teorema lui 

Pitagora -  

Utilizarea valorilor pentru sinus, 

cosinus, tangentă sau cotangentă 

din tabele trigonometrice în 

rezolvarea unor probleme practice 

- Utilizarea unor metode de 

calculare a ariei unui triunghi sau 

a unui patrulater. 

prezentate în fişa 

de lucru 

 

 

 

 

Ştie să utilizeze 

valorile pentru 

sinus, cosinus, 

tangentă sau 

cotangentă din 

tabele 

trigonometrice în 

rezolvarea unor 

probleme 

practice. 

 

 

 

 

Desenul 

Exerciţiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea, 

tema 

indivdiuală 

Fişa de 
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elementele unui triunghi 

dreptunghic 

Interpretarea unor relaţii 

metrice între elementele unui 

triunghi dreptunghic 

  

 

 

 

 

lucru 

Exemplifica

rea 

Desenul 

Exerciţiul 

 

EVALUAREA PERIODICĂ 

• Obiective realizate: Deşi a mai avut dificultăţi în anii anteriori în relaţiile cu colegii ( se enervează des, nu inţelege “glumele” 

colegilor care il mai tachinează) este bine integrat în colectiv, are prieteni, manifestă iniţiative la multe ore, îşi indeplineşte 

sarcinile şcolare în măsura posibilităţilor. Este ascultător şi compliant la sarcinile primite.  

• Dificultăți întâmpinate : Mama îl ajută, facilitându-i înţelegerea anumitor termeni abstracţi, dificili pentru el. Mama este aproape 

întotdeauna alături de el în realizarea sarcinilor primite acasă. 

 

• Metode cu impact ridicat: 

 Pozitiv : încurajarea, ascultarea, adaptarea cerinţelor 

 Negativ 

Părinţii respectă recomandarile date de cadrul didactic şi de psihologul şcolar. Acasă, părinţii vor exersa din tematicile prezentate în 

acest PIP pentru atingerea obiectivelor fixate. Părinţii au cel puţin o întrevedere semestrială cu dirigintele şi psihologul şcolar pentru 

discutarea eventualelor dificultăţi şi evaluarea  progreselor înregistrate. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4277 

 

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZATĂ 

CURRICULUM ADAPTAT 

      Prof. Crăciun Eugenia 

                                                       Liceul Teoretic „George   Călinescu” , Constanţa                                                                 
 

 

ARGUMENT 

Integrarea elevilor cu C.E.S. în şcoala publică este o consecinţă  a unei teze elaborate în anul 1988 de 

UNESCO şi care a stat ulterior la baza  Directivelor de acţiune ale Conferinţei Mondiale a Educaţiei 

Speciale de la  Salamanca.  Procesul a continuat la Conferinţa UNESCO de la Jomtiem, Thailanda 

(1990), unde s-a adoptat principiul educaţiei pentru toţi. În Declaraţia de la Salamanca se preciza că 

şcoala incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un 

mijloc care creează comunităţi şcolare primitoare pentru toţi. 

Ca urmare a acestei organizări complexe şi a structurii eterogene a colectivelor şcolare sunt necesare şi 

în clase unele măsuri speciale organizatorice (săli multifuncţionale, materiale suport etc.), dar şi măsuri 

de diferenţiere şi adaptare curriculară, precum şi instrumente adaptate de evaluare. Adaptarea curriculară 

presupune un curriculum diferenţiat pentru elevii cu C.E.S., o adaptare personalizată pentru fiecare elev 

cu C.E.S. În acest sens adaptarea curriculară selectează acele cunoştinţe care pot fi accesate de elev 

raportat la specificul funcţiilor sale psihice,în special cele ale gândirii , atenţiei, limbajului, memoriei 

etc. 

Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de 

deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un 

grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie 

tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. 

Educaţia integrată îi va permite elevului cu C.E.S. să trăiască alături de ceilalţi elevi, să 

desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea 

normala, pentru o adecvată inserţie socială. Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de 

ajutor în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu 

realizări şi ratări dar şi cu rezultate încurajatoare. 

 

COMPETENŢE GENERALE 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 
 

1.1 Localizarea în spaţiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice 

 

1. 1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu 

2. 2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice 

3. 3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a  

4.     diversităţii socio-culturale 

4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare educaţiei permanente 
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1.2. Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele şi procesele istorice 

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/limbajului de specialitate în prezentarea unui  

       fapt/proces istoric 

2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare 

2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate 

3.1. Utilizarea dialogului intercultural 

3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învăţare 

3.3. Descrierea consecinţelor deciziei şi acţiunii umane 

4.1. Utilizarea informaţiilor cu ajutorul resurselor multimedia 

4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social 

 

 

DOMENII DE CONŢINUT 

1.Călători şi călătorii – Europa şi lumea Nouă 

2.Geneza spiritului modern 

3. Spre o nouă societate 

4. Secolul naţionalităţillor 

 
DOMENIU DE 

COŢINUT/OBIECTIVE 

GENERALE 

                            COMPETENŢE SPECIFICE   

 

ACTIVITATEA DE 

ÎNVĂŢARE PE BAZA 

CURRICUMULUI 

ADAPTAT Majoritatea elevilor Curriculum adaptat 
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Călători şi călătorii – 

Europa şi lumea Nouă 
 

1.Utilizarea în contexte 
diverse a coordonatelor 
şi reprezentărilor de 
timp şi spaţiu 

 

2.Utilizarea critică şi 

reflexivă a limbajului 

de specialitate şi a 

surselor istorice 

 
3. Manifestarea 
comportamentului civic 
prin valorificarea 
experienţei istorice şi a 
diversităţii socio-
culturale 
 
 

 

1.1 Localizarea în spaţiu a 

lumii cunoscute în diferite 

perioade istorice 

 

1.2 Utilizarea 

coordonatelor temporale 

referitoare la faptele şi 

procesele istorice 

 

2.3 Identificarea 

elementelor de cauzalitate 

prezente în surse variate 

 
 

3.1 Utilizarea dialogului 

intercultural 

 

 

3.2 Asumarea cooperării în 

grupuri de învăţare 

 

 

4.1 Utilizarea informaţiilor 

cu ajutorul resurselor 

multimedia 

 

-identificarea pe hartă a 

lumii cunoscute şi a 

Lumii noi 

 

-Realizarea unei axe 

cronologice a 

desfăşurării 

evenimentelor 

-Identificarea cauzelor 

unui eveniment pe baza 

unei surse  
 
- stabilirea unor elemente 

curturale spacifice unei 

civilizaţii anume 

 

 

-colaborarea cu colegii 

din grupul de lucru  

 

-rezolvarea unei sarcini 

de lucru prin folosirea 

informaţiilor pe internet 

 

-indicarea pe hartă a 

spaţiilor istorice ale lumii 

cunoscute şi colorarea 

acestora diferit de Lumea 

Nouă 

-operaţionalizarea cu o 

axă cronologică 

 

-lecturarea sursei 

istorice şi 

indentificarea cauzelor  

care au generat un fapt 

istoric 

-realizarea unui desen 

cu tema Contribuţia  

civilizaţiilor lumii la 

patrimoniul cultural 

universal 

- asumarea unoe sarcini 

în grupul de lucru 

- completarea unei fişe 

de lucru cu spaţii 

lacunare prin selectarea 

unor informaţii pe 

internet 

2.Geneza spiritului 

modern 
 

2.Utilizarea critică şi 

reflexivă a limbajului 

de specialitate şi a 

surselor istorice 

 
3. Manifestarea 
comportamentului civic 
prin valorificarea 
experienţei istorice şi a 
diversităţii socio-
culturale 
 
 
4.Folosirea autonomă 
şi responsabilă a 
instrumentelor necesare 
educaţiei permanente 
 

1.2  Utilizarea 

coordonatelor temporale 

referitoare la faptele şi 

procesele istorice 

 

2.1  Utilizarea adecvată a 

termenilor istorici/ 

limbajului de specialitate 

în prezentarea unui 

fapt/proces istoric 
 

2.2 Utilizarea gândirii 

critice în analiza surselor 

de informare 
 

3.2 Asumarea cooperării în 

grupuri de învăţare 

 

3.3.Descrierea 

consecinţelor deciziei şi 

acţiunii umane 

 

- stabilirea ordinii 

logice, cronologice a 

desfăşurării 

evenimentelor 

 

- folosirea limbajului 

istoric în nararea uni 

proces/eveniment 

istoric 

 

-analiza unei surse 

grafice pe baza unor 

cerinţe 

 

- cooperarea în cadrul 

grupului de lucru 

 

-descrierea 

consecinţelor acţiunii 

umane, a raportului 

-redactarea unui text 

logic, respectând 

ordinea coronologică a 

faptelor 

 

-alcatirea unui dicţionar 

cu termeni istorici 

 

 

-aplicarea unui plan dat 

în analiza unei surse 

grafice 

 

 

-asumarea unei sarcini 

precise în grupul de 

lucru 

-completarea unui tabel 

care să indice decizii şi 

consecinţe surprinse în 
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 4.1 Utilizarea informaţiilor 

cu ajutorul resurselor 

multimedia 
 

4.2 Asumarea critică a unui 

set de valori recunoscute 

social 

cauză-efect 

-folosirea internetului 

pentru a redacatarea de 

fişe pe  o anumită temă 

- aderarea la un set de 

voalori perene 

două surse istoriece 

-alcătuirea unor afişe 

cu informaţii selectate 

de pe internet 

-alcatuirea unei liste cu 

valorile personale pe 

care le regaseşte şi în 

perioada istorică 

studiată  
Spre o nouă societate 

 

1.Utilizarea în contexte 
diverse a coordonatelor 
şi reprezentărilor de 
timp şi spaţiu 
 

2.Utilizarea critică şi 

reflexivă a limbajului 

de specialitate şi a 

surselor istorice 

 

 
3. Manifestarea 
comportamentului civic 
prin valorificarea 
experienţei istorice şi a 
diversităţii socio-
culturale 
 
4.Folosirea autonomă 
şi responsabilă a 
instrumentelor necesare 
educaţiei permanente 

1.2 Utilizarea 

coordonatelor temporale 

referitoare la faptele şi 

procesele istorice 

 

2.1 Utilizarea adecvată a 

termenilor istorici/ 

limbajului de specialitate 

în prezentarea unui 

fapt/proces istoric 
 

2.3 Identificarea 

elementelor de cauzalitate 

prezente în surse variate 
 

3.1Utilizarea dialogului 

intercultural 
 
 

 

3.3 Descrierea 

consecinţelor deciziei şi 

acţiunii umane 
 

4.1 Utilizarea informaţiilor 

cu ajutorul resurselor 

multimedia 
 

4.2 Asumarea critică a unui 

set de valori recunoscute 

social 

 

 
 

 

 

- folosirea corectă a 

oridii cronologice a 

desfăşurării 

evenimentelor istorice 

 

-operarea corectă cu 

termenii de specialitate 

specifici unei epoci 

istorice 

 

-descoperirea cauzelor 

unui eveniment prin 

analiza a două surse  

 

-identificarea unor 

valori comune 

civilizaţiilor şi religiilor 

acestora 

 

-  observarea 

consecinţelor acţiunilor 

umane  

 

-folosirea surselor 

media în realizarea unei 

sarcini de lucru 

 

-aderarea la un set de 

valori perene 

 

 

-redactarea unui text 

istoric folosind 

informaţii provenite din 

două surse 

 

-redactarea  de texte 

scurte folosind adecvat 

limbajul istoric 

 

-descoperirea cauzelor 

unui eveniment prin 

utilizarea a două surse 

 

 

-compararea unor surse 

şi sesizarea valorilor 

comune transmise de 

acestea 

 

-exerciţii de 

identificare şi descriere 

a consecinţelor 

acţiunilor umane 

 

-realizarea unei scurte 

prezentări istorice cu 

ajutorul surselor 

multimedia 

-alcătuirea unei liste cu 

valorile umane comune 

personalităţilor studiate 
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Secolul naţinalităţilor 

1.Utilizarea în contexte 
diverse a coordonatelor 
şi reprezentărilor de 
timp şi spaţiu 
 
3. Manifestarea 
comportamentului civic 
prin valorificarea 
experienţei istorice şi a 
diversităţii socio-
culturale 
 
4.Folosirea autonomă 
şi responsabilă a 
instrumentelor necesare 
educaţiei permanente 

1.2 Utilizarea 

coordonatelor temporale 

referitoare la faptele şi 

procesele istorice 

 

2.3 Identificarea elemente -

lor de cauzalitate prezente 

în surse variate 
 

3.2 Asumarea cooperării în 

grupuri de învăţare 

 

3.3Descrierea consecinţelor 

deciziei şi acţiunii umane 

 

4.1 Utilizarea informaţiilor 

cu ajutorul resurselor 

multimedia 
 

4.2 Asumarea critică a unui 

set de valori recunoscute 

social 

 

-operarea cu 

coordonatele temporare 

ale faptelor istorice 

 

-Observarea asemănării  

cauzelor unor 

evenimente care au 

generat fapte istorice 

asemănătoare 

 

-Asumarea unor sarcini 

în grup 

 

-folosirea corectă a 

informaţiilor din surse 

multimedia  

 

-aderarea la un set de 

valori umane cu largă 

recunoaştere socială 

-realizarea de axe 

cronologice pentru 

perioadele istorice 

studiate 

-recunoaşterea cauzelor 

unor evenimete 

asemănătoare  

 

-îndeplinirea unor 

roluri în grupul de 

lucru 

 

 

-alcătuirea unei 

prezentări istorice 

folosind mijloace 

multimedia 

 

-completarea unei listei 

cu valori personale şi 

compararea acesteia cu 

valorile grupului. 

 

 

 

 

 

Modalități de evaluare: 

•         Evaluarea formativă orală şi scrisă;  

• Aprecieri stimulative;  

• Evaluare cu mai multe reveniri; 

• Probe scrise, fişe de lucru; 

• Selectarea meterialelor şi realizarea unui proeict pe un plan dat. 

• Realizarea de fişe, axe cronologice,  

 

 

Criterii de evaluare: 

 

•    Exprimarea logică şi  coerentă  a ideilor, utilizând noţiunile istorice adecvate 

•     Interpretarea unui text istoric  

•     Identificarea  relaţiilor cauză-efect într-un text istoric 

•    Identificarea transformărilot teritoriale prin interpretarea unei hărţi (cu suport material) 
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•    Comunicarea expresivă prin realizarea unor discursuri argumentative scurte sau comentarii    

  istorice  pe text după un plan dat  
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PROIECT DE INTERVENTIE PENTRU REDUCEREA AGRESIVITATII PREȘCOLARILOR 

 

Tătaru Lolica-Lenuța 

Grădinița cu PP ”Albinuța” Cluj-Napoca/CJRAE Cluj 

 

 

1. Definirea şi operaţionalizarea problemei 

a. Descompunerea problemei prin analiza nivelară  

Statisticile arată că problemele de comportament (agresivitate, tulburarea de comportament, etc.) 

reprezintă majoritatea cazurilor din Clinicile de Sănătate Mentală a Copilului şi Adolescentului,  precum 

şi proporţia cea mai mare de copii încadraţi în clase cu progame educaţionale speciale, vârsta de 16-17 

ani fiind punctul maxim de manifestare a comportamentelor violente, cu peste 25% dintre băieţi având la 

activ cel puţin un act delicvent grav (Dodge şi Pettit, 2003).  

Conform criteriilor stabilite de Asociaţia Psihologilor Americani, comportamentul agresiv este descris 

prin următoarele categorii de comportamente: 

▪ Ameninţarea, intimidarea, ironizarea celorlalţi 

▪ Manifestarea agresivităţii fizice faţă de alţii 

▪ Distrugerea bunurilor celorlalţi 

▪ Încălcarea drepturilor celorlalţi 

Pe lângă aceste manifestări de la nivel comportamental, agresivitatea se manifestă şi la alte 3 

niveluri şi anume:  

✓ nivelul cognitiv 

✓ nivel biologic 

✓ nivel subiectiv  

Nivelul cognitiv 

Cercetările arată că există o legătură clară între modul în care persoanele interpretează interacţiunile 

sociale dintr-un context dat, experienţele anterioare şi performanţele lor în acel context (Crick şi Dodge, 

1994). În agresivitate sunt implicate câteva convingeri centrale şi anume: 

▪ ideea ce corectitudine (ex. „Nu-i bine, nu-i corect, nu aşa trebuie”) 

▪ convingerea că este nedreptăţit şi dorinţa de a face dreptate cu orice preţ (ex. „Intotdeauna se dă 

vina pe mine pentru lucruri pe care nu le-am făcut”) 

▪ convingeri ambivalente despre sine (ex. „Sunt prost, nu sunt bun de nimic; Sunt mai important, 

mai special decât ceilalţi”) 

▪ convingerea că lucrurile îl depăşesc (ex. „Simt că înnebunesc, Nu mai suport”) 

▪ ostilitate faţă de ceilalţi (ex. „Am dreptul să mă răzbun pe ceilalţi dacă aceştia merită, Ceilalţi 

copii sunt proşti, Nimeni din cei care se leagă de mine nu va scăpa nepedepsit, Dacă cineva mă 

răneşte, am dreptul să îl rănesc şi eu”). 
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Nivelul biologic şi subiectiv 

De cele mai multe ori comportamentele agresive sunt însoţite de furie. Furia poate determina o serie 

de manifestări biologice (înroşire, accelerarea respiraţiei, palpitaţii) şi care pe termen lung se 

concretizează în: 

a) probleme de sănătate (ex., creşterea tensiunii arteriale) 

b) comportamente antisociale – agresivitate verbală, fizică. 

b. Caracteristicile grupului ţintă  

Este constituit din preşcolarii de la o grădiniță din  Cluj –Napoca ce au vârste cuprinse între 3 și 

6 ani. Se va lucra cu grupuri de 6-8 copii ce au aceeaşi vârstă şi la care s-au identificat anumite 

manifestări agresive (împing, lovesc pe ceilalţi, trântesc jucării, înjură). Marea majoritate a copiilor 

selectaţi sunt băieţi, deoarece la aceştia apare mai frecvent agresivitatea fizică (la fete se manifestă 

agresivitatea relaţională) şi provin fie din familii cu părinţi foarte ocupaţi, fie din familii cu părinţi prea 

autoritari sau prea permisivi.  

 

2. Repere teoretice pentru abordarea problemei în context şcolar 

a. Factori care duc la apariţia problemei  

Cercetările de până acum au scos în evidenţă principalii factori de risc ce ţin de copil şi din 

mediu care determină apariţia comportamentelor agresive (Brennan, Hall şi Bor, 2003; Aquillar, 2000). 

Factorii de risc ce ţin de copil sunt factorii biologici care fac mai probabilă apariţia comportamentelor 

agresive; iar factorii de mediu se referă la contextul familial şi educaţional al copilului şi la cel social în 

care trăieşte.  

Factorii biologici: Fiecare copil moşteneşte de la părinţi un bagaj genetic unic care este responsabil de 

diferenţele ce apar în tendinţa copiilor de a se comporta într-un anumit fel şi care nu reprezintă altceva 

decât temperamentul. Două dimensiuni ale temperamentului sunt relevante din punctul de vedere al 

apariţiei agresivităţii şi anume: temperamentul inhibat-dezinhibat şi reactivitatea emoţională sporită-

scăzută.  

Tendinţa copilului de a evita sau a interacţiona cu persoane nefamilare, cu obiecte şi situaţii 

necunoscute se reflectă într-un temperament inhibat sau dezinhibat. Aceeaşi metodă de disciplinare are 

efecte diferite la copii cu temperamente diferite. De exemplu, la copiii cu temperament inhibat, 

comportamentul prea strict al părinţilor are efecte negative, pe când la cei cu temperament dezinhibat, 

stabilirea unor reguli clare, stricteînsoţite de o relaţie apropiată cu copiii este esenţială în prevenirea 

comportamentelor agresive (Maccoby, 2000).  

Aceste două tipuri de temperament sunt factori de risc pentru apariţia unor simptomatologii diferite: 

temperamentul dezinhibat, în prezenţa unor caracteristici de mediu inadecvate, se asociază cu probleme 

de agresivitate, iar temperamentul inhibat în prezenţa aceloraşi caracteristici cauzează apariţia anxietăţii 

şi a depresiei (Schwartz, 2003; Fox şi colab., 2001).  

b. Dinamica de manifestare a problemei 

Unul dintre modelele teoretice care explică apariţia şi menţinerea comportamentelor agresive 

este Modelul procesării informaţiei sociale (Crick şi Dodge, 1994). Conform acestui model, 

interpretarea situaţiilor sociale se realizează în mai multe etape, iar diferenţele dintre copiii agresivi şi 
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cei cu comportamente prosociale pot fi observate în unele din aceste etape: (1) modul în care 

interpretează situaţia: copiii agresivi fac atribuiri ostile în situaţii ambigue în care cealaltă persoană nu 

prezintă clar motivele pentru care a făcut un comportament;  (2) scopul personal stabilit: copiii agresivi 

îşi doresc să obţină cu orice preţ un lucru fără a ţine cont de nevoile celorlalţi şi de consecinţele actului 

lor şi (3) alegerea răspunsului: copiii agresivi posedă capacităţi scăzute de a genera soluţii prosociale 

în situaţii de conflict şi găsesc mai puţine alternative decât copiii cu abilităţi sociale bine dezvoltate.  

Un alt model care explică apariţia comportamentelor agresive este Modelul coerciţiei (Patterson, 

1983). Conform acestuia, apariţia timpurie a comportamentelor disruptive se datorează monitorizării 

scăzute de către părinţi a comportamentului copiilor, evenimentelor familiale disruptive şi tehnicilor de 

disciplinare inconsistente. În mediul familial, copiii învaţă comportamentele agresive ca răspuns la 

metodele de disciplinare negative; ca urmare, neavând abilităţi alternative de relaţionare, aceste 

comportamente se generalizează şi la celelalte contexte cum ar fi grădiniţa. 

c. Efecte ale problemei 

Este necesar să se acorde o atenţie deosebită agresivităţii, datorită stabilităţii în timp a 

comportamentelor agresive şi a efectelor negative, pe termen scurt şi pe termen lung, pe care 

agresivitatea le are: imagine negativă a copiilor agresivi în faţa colegilor şi a educatoarelor, 

marginalizarea lor, sentimente de singurătate, depresie, anxietate, abandon şcolar, consum de alcool, 

droguri şi acte de delicvenţă în adolescenţă, criminalitate şi psihopatologie la vârsta adultă (Sappington, 

1997).  

 

3. Modalităţi de intervenţie aplicativă la nivelul preşcolarilor pentru a remedia comportamentele 

agresive 

a. Denumirea intervenţiei  

De cele mai multe ori, problemele comportamentale se menţin datorită reacţiilor neadecvate ale 

adultului şi lipsei de abilităţi socio-emoţionale ale copiilor. De aceea, cele mai adecvate modalităţi de 

intervenţie vizează:  

(a) Dezvoltarea unor abilităţi emoţionale  

- să recunoască propriile emoţii şi ale celorlaţi 

- să înţeleagă emoţiile proprii şi ale celorlalţi 

- să identifice emoţii asociate cu diverse situaţii 

- să-şi dezvolte abilităţi de management al emoţiilor- managementul furiei 

(b) Dezvoltarea abilităţilor sociale şi de rezolvare a unor probleme sociale (ex., conflicte) 

- să iniţieze şi să menţină o conversaţie  

- să împartă obiecte cu ceilalţi 

- să-şi împărtăşească experienţe 

- să ofere şi să primească complimente 

- să rezolve în mod eficient conflictele 

b. Nivelul intervenţiei  

Ambele intervenţii vor fi aplicate la nivel de grup de către consilierul şcolar.  

c. Rolul intervenţiei în remedierea comportamentelor agresive 
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Datorită expunerii la comportamentele agresive din familie, copiii învaţă prin imitare aceste 

modalităţi de relaţionare, modalităţi pe care le folosesc şi în grupul de prieteni. Modelele actuale care 

explică apariţia comportamentului antisocial accentuează contribuţia pe care lipsa prieteniilor o are în 

menţinerea şi accelerarea acestuia. Kupersmidt, Burchinal şi Patterson (1995) au arătat că numărul de 

comportamente antisociale manifestate de copii a crescut odată cu intensificarea numărului de conflicte 

cu prietenii lor cei mai buni. O diferenţă majoră între modul de relaţionare a copiilor ce prezintă 

comportamente prosociale şi cei cu comportamente agresive constă în încălcarea regulilor, deşi la nivel 

subiectiv ei spun că se simt la fel de bine.  

Ca urmare, învăţarea de către copii a unor abilităţi de relaţionare cu ceilalţi şi de identificare a 

emoţiilor pe care ei sau ceilalţi le experimentează în anumite contexte este esenţială pentru reducerea 

comportamentelor agresive.  

d. Descrierea intervenţiilor 

Dezvoltarea unor abilităţi emoţionale 

√ Să recunoască propriile emoţii şi ale celorlaţi 

Materiale necesare: cartonaşe pe care sunt desenate diferite personaje ce exprimă prin mimică şi gestică 

(expresiile feţei şi gesturile corporale) una dintre următoarele emoţii: bucurie, tristeţe, furie, frică, 

surpriză, dezgust, ruşine, dispreţ, interes, mândrie, vinovăţie (vezi Anexa – fig. 1).  

Descrierea activităţii: Li se oferă copiilor cartonaşele cu personajele care exprimă emoţiile menţionate 

mai sus şi li se cere să recunoască emoţia şi să denumească emoţia de pe fiecare cartonaş. Apoi, fiecare 

copil trebuie să mimeze câte o emoţie, iar ceilalţi copii să o recunoască (mimarea se poate realiza cu 

oglinda în faţă sau cu un partener, în diadă, care joacă rolul oglinzii, după care se schimbă rolurile); 

√ Să identifice emoţii asociate cu un anumit context 

Materiale necesare: cartonaşe ce reprezintă diverse contexte, situaţii, evenimente; figuri care exprimă 

diferite emoţii (simple şi complexe); 

Descrierea activităţii: Copiilor li se prezintă o serie de cartonaşe ce reprezintă diverse contexte, situaţii, 

evenimente şi un set de figuri ce exprimă diverse emoţii. Copiii trebuie să „potrivească” fiecărei emoţii 

diverse contexte. Acei copii care asociază corect figurile cu evenimentele sunt recompensaţi cu feţe 

zâmbitoare.  

√ Să-şi dezvolte abilităţi de management al emoţiilor 

Materiale: o jucărie sau un desen cu o broscuţă ţestoasă (vezi anexa – fig. 3) 

Desfăşurarea activităţii: Copiii sunt învăţaţi tehnica broscuţei pentru reglarea emoţiilor negative. Paşii 

de bază ai acestei tehnici sunt: recunoaşterea faptului că te simţi furios, întreruperea oricărei activităţi, 

retragerea în carapace, respirarea de 3 ori însoţită de calmare, identificarea unor soluţii.  

Copiilor li se prezintă diverse situaţii sociale (sub formă de imagini sau poveşti) în care ei resimt emoţii 

negative; pe aceste situaţii ei vor exersa individual paşii ce trebuie parcurşi pentru reglarea emoţiilor 

negative. Copiii care reuşesc să aplice această tehnică cel mai corect vor fi recompensaţi cu o diplomă 

de superţestoasă (vezi anexa – fig. 4). 

 

Dezvoltarea abilităţilor sociale şi de rezolvare a unor probleme sociale  

√ să iniţieze şi să menţină o conversaţie  
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Materiale: poveşti care au ca temă prietenia dintre copii; 

Descrierea activităţii: Se citeşte o poveste în care doi copii se împrietenesc. După citirea poveştii, copiii 

vor trebuie să precizeze cum au reuşit să se împrietenească cele două personaje şi se va încerca o punere 

în scenă a poveştii. Se accentuează formulele verbale folosite de cei doi copii pentru a se împrieteni 

(“Cum te cheamă?”, “Pot să mă joc şi eu cu tine?”) sau comportamentele pe care le pot folosi în astfel 

de cazuri (ex. mergem la copil şi îi arătăm jucăriile noastre). În final, un copil trebuie să se 

împrietenească cu altul, utilizând pentru aceasta strategiile folosite de cele două personaje.  

√ Să împartă obiecte şi să împărtăşască experienţe 

Descrierea activităţii: Fiecare copil trebuie să se gândească la o întâmplare din viaţa lui şi să o 

povestească celorlalţi, precizând ce au simţit, dacă a trebuit rezolvată vreo problemă, cum au rezolvat-o. 

Persoana căreia i se împărtăşeşte o experienţă va trebui să spună şi ea o întâmplare. 

√ să ofere şi să primească complimente  

Descrierea activităţii: luaţi o minge sau orice altă jucărie, aşezaţi copiii în cerc şi aruncaţi mingea de la 

unul la celăllt; în timp ce se aruncă mingea persoana care o aruncă trebuie să spună  un lucru care îi 

place la cel la care aruncă mingea. 

√ să rezolve în mod eficient conflictele 

Materiale necesare: două păpuşi 

Descrierea activităţii: Copiii vor asista la o piesă de teatru de păpuşi în care se vor prezenta situaţii 

conflictuale.Una dintre păpuşi îi ia jucăria alteia sau îi dărâmă un castel pe care tocmai l-a construit sau 

una din păpuşi vrea să se joace cu cealaltă, iar aceasta nu vrea. Păpuşa supărată va reacţiona fie prin 

agresivitate verbală sau fizică – îi va lua cu forţa jucăria, va vorbi urât, fie se va retrage. După ce au 

asistat la „reprezentaţie”, copiii trebuie să răspundă unor întrebări puse de adult: “Cum s-au simţit cele 

două păpuşi? Ce ar putea să facă pentru a se împăca?”. Se învaţă apoi etapele rezolvării conflictelor în 

mod eficient.  
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Anexă 

 

Fişa 1 
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Fişa 2 

 
PREMIUL DE SUPER  PRIETEN 

Acest certificat dovedeşte faptul că ……………………..este un „super-prieten” ! 

Urra!  Eşti un super-prieten! 

 

 

Fişa 3: Tehnica broscuţei 
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Fişa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DIPLOMĂ  DE SUPERŢESTOASĂ 

 

 

DRAGĂ ......................,  

 

 

PENTRU CĂ AI FOST AŞA DE CUMINTE ŞI AI REUŞIT SĂ STAI CALMĂ, BROSCUŢA ............... 

TE PREMIAZĂ CU ACEASTĂ DIPLOMĂ. FELICITĂRI ! 

 

                                                                  BROSCUŢA ŞTEFI 
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Plan de acțiune pentru integrarea 

copiilor cu dizabilități 

                                                                                   Prof.învățământ primar Ștefan Marilena  

                                                                                Școala Gimnazială George Poboran  

Strategii de predare/învăţare trebuie adaptate la particularitățile individuale, elevul trebuind să fie 

motivat prin utilizarea fișelor de lucru, a jocurilor didactice, exerciții de trasare a grafemelor, de 

ordonare a obiectelor, strategii de exersare și studiere a literelor și cuvintelor: asocierea unor litere cu 

culori, să decupeze litere, exerciții de copiere și dictare etc.  

➢ Diferenţiere şi individualizare 

Exemple de sarcini diferenţiate: lucrul la calendarul zilei, mesajul 

Categoria de copii Organizarea activităţii de învăţare 

Copii care nu întîmpină greutăți Citesc, numără, numesc, expun oral singuri, le scriu singuri 

sau cu ajutorul învățătorului 

Copii cu deficienţe motorii şi psihomotrice 

(care la scriere, tăiere, desen au nevoie de 

efort deosebit şi de timp suplimentar) 

Citesc, numără, numesc, expun oral singuri şi le scriu cu 

ajutorul colegilor sau învățătorului. 

Copii cu deficienţe de vedere Li se explică/citeşte sarcina încă o dată, oferindu-le timp 

pentru gîndire. Se selectează acele sarcini care s-ar baza mai 

mult pe gîndire, decît vizuale. (de exemplu: astăzi este ziua 

de marţi, ieri ce zi a săptămînii a fost?; salut colegi- cum 

mai spunem –prieteni, amici. 

Copii cu deficienţe în vorbire, comunicare, 

auz 

Dacă deficienţele nu sunt severe, i se vor citi cu glas mai 

tare, privind copilul în faţă, i se vor solicita răspunsuri orale 

sau în scris dacă poate. În caz că are dificultăţi mai severe 

de vorbire, i se vor citi cu glas tare şi i se vor prezenta mai 

multe variante cu imagini şi el o va selecta pe cea potrivită.  

Copii cu retard în dezvoltare I se vor prezenta mai multe fişe cu cuvinte dacă poate citi, 

sau imagini diferite asociate imaginii sau cuvîntului-cheie. 

Copilul va alege cuvîntul sau imaginea care se va asocia 

cuvîntului-cheie. 

 

➢ Învăţarea prin cooperare 

             Metodele interactive de grup îmbracă forma unor jocuri cu reguli, jocuri de învăţare, de 

cooperare, distractive şi acţionează direct asupra modului de gîndire şi manifestare a copiilor. Spre 

exemplu: 

 Metoda „Acvariul” 

 Copiii grupei sunt aşezaţi în formă de „U”. În mijlocul spaţiului de la U se aranjează 4-6 scaune care 

vor fi ocupate de 4-6 copii. Aceştia sunt peştişorii din acvariu. Ei dezbat problema pusă în discuţie. 

Ei sunt auziţi de copiii de pe margine. Dacă un copil de pe margine vrea să intervină în discuţie 

trebuie să vină în centru, să-l bată pe umăr pe altul decît pe cel care discută şi să treacă în locul lui, 
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să-l contrazică pe cel cu care nu este de acord. În discuţii copiii sunt ajutaţi de educator prin întrebări 

de tipul: Cine a procedat corect ? De ce ?; Cine a procedat greşit ? De ce ?; Cum ar fi trebuit să 

procedeze?; Cum aţi proceda voi?; De ce?. Urmăriţi ca în discuţie să fie antrenaţi toţi copiii. 

Explicaţi clar sarcinile/instrucţiunile pentru dezbateri. Temele pot fi din diferite domenii, nu doar de 

dezvoltare personală, educaţie pentru familie şi societate: „Drepturi şi responsabilităţi”, „Despre 

situaţii obişnuite şi situaţii excepţionale”, „Despre conflicte şi violenţă”, la lecturarea unor texte cum 

ar fi „Căţeluşul şchiop” de Elena Farago, „Fata babei şi fata moşneagului” „Greierele şi furnica” de 

La Fontaine. etc. 

 Această metodă este de un real folos în dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale copiilor, inclusiv 

şi celor cu CES, rezolvarea situaţiilor de conflict, unde fiecare se simte implicat şi are ceva de spus. 

În dependenţă de abilităţile de comunicare, cunoştinţe anterioare căpătate, metoda respectivă se 

poate aplica la grupa mare şi pregătitoare. 

 Metoda „Dezbate”  

Este o metodă creativă care se aplică în cadrul unui grup care a fost împărţit în două subgrupe: unii 

vor aduce în dezbatere numai argumente în susţinerea temei puse în dezbatere (grupul pro) şi alţii 

care vor aduce numai argumente împotrivă (grupul contra). În timpul dezbaterii, cei din grupul 

„contra” vor încerca să critice problema supusă atenţiei lor. Educatorul va juca rolul juraţilor, care va 

decide care grup a fost mai productiv. După aproximativ 10 minute veţi cere să schimbe rolurile: cei 

care au adus argumente „pro” să caute noi argumente „contra” şi invers. Această regulă nu va fi 

anunţată de la început şi ea crează pe moment o anumită stare de rumoare printre participanţi, care 

sunt solicitaţi astfel şi văd „ambele feţe ale medaliei”. Metoda poate fi aplicată în lecturarea unor 

texte „Fata babei şi fata moşneagului”, „Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă, (Cu cine aţi dori să 

vă asemănaţi? de ce?); fragment din „Norocul şi Mintea” de Ion Luca Caragiale. 

Elevi /Activități 

 • Utilizaţi frecvent numele copilului. 

 • Însoţiţi comunicarea de expresii faciale potrivite (zîmbet, dezaprobare, mirare, supărare).  

• Dacă copilului îi face bine comunicarea cu un coleg anume sau implicarea într-o anume activitate, 

folosiţi această informaţie pentru a-l ajuta să înregistreze succese şi în alte activităţi. 

 • Stabilizaţi orarul şi activităţile, pentru ca copilul să ştie exact ce se întîmplă şi la ce oră, evitând 

schimbările inutile. Dacă este absolut necesar să se schimbe rutina, avertizaţi copilul înainte să se 

întâmple.  

• Instriuţi colegii copilului să încerce să comunice cu el.  

• Faceţi pe „translatorul” pentru alţii pentru a-şi putea continua comunicarea.  

• Urmăriţi copiii şi nu anticipaţi nevoile lor – lăsaţi-i pe ei să spună ce doresc; plasaţi obiecte interesante 

în interiorul unor vase care sunt dificil de deschis/de ajuns la ele şi aşteptaţi ca copilul să folosească 

privirea, gesturi prin care să indice dorinţa lor, apoi daţi-le obiectul; la fel puteţi proceda cu jucăria, 

mîncarea, imaginea, echipamentul de joc etc. 
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 • Modelaţi limbajul copilului prin folosirea pronumelui personal (Eu): în loc de a spune „Tudor se urcă 

pe tobogan”, spuneţi „Eu mă urc pe tobogan”. Copilul ecolalic va repeta propoziţia, folosind pronumele 

personal EU în vorbire. 

 • Reduceţi problemele comportamentale (comportament ritualistic, agresivitate, hiper-activitate etc.). 

 • Acordaţi timpul necesar răspunsurilor şi procesării informaţiei. 

 • Observaţi şi răspundeţi la toate încercările non-verbale ale copilului. 

 • Folosiţi un limbaj simplu şi alegeţi cu atenţie cuvintele (limitare cantitativă, accentuarea cuvintelor 

cheie).  

• Folosiţi instrucţiuni scurte, concise. Folosiţi la început instructajul individual, iar apoi apelaţi tot mai 

mult la lucrul în echipă.  

• Identificaţi obiecte (mijloace didactice) – explicaţi folosirea lor cu cuvinte simple;  

• Inventaţi cântece sau melodii care să însoţească rutina (aceasta dezvoltă atenţia).  

• Numiţi articole în ordinea îmbrăcării/dezbrăcării lor sau obiecte în ordinea folosirii lor. 

 • Verbalizaţi acţiunile în ordinea efectuării lor.  

• Folosiţi cărţi cu poze simple (imagini clare, nu stilizate), orare, calendare, cu regimuri de zi/ 

săptămână; numiţi obiectele din imagini.  

• Folosiţi pictograme şi/sau limbajul semnelor pentru a explica instrucţiunile; 

 • Organizaţi activităţi ce au ca scop stabilirea relaţiilor de reciprocitate (cîntece însoţite de mişcări, 

jocuri cu mingea etc.). 

 • Programaţi experienţe senzoriale cu efect calmant - legănatul (în balansoar sau pe o minge mare), 

şederea pe un puf, între perne, între două saltele etc. Timp de 5-10 min înainte de începerea unei 

activităţi noi; dacă observaţi că aceste experienţe îi displac, încetaţi.  

• Când este necesar ca un copil să exerseze o anume abilitate sau să încerce o activitate nouă, insistaţi ca 

el să participe. Dacă copilul va înţelege că poate evita activitatea prin plâns sau opunere (refuz), el va 

apela la aceste metode tot mai mult şi se va eschiva de la îndeplinirea sarcinilor impuse de Dvs. Folosiţi 

încurajările în cazurile cînd copilul cooperează; nu este bine pentru copilul autist ca cei din mediul său 

să cedeze în faţa fiecărui moft şi să se adapteze modului lui de viaţă . Acest compromis deseori crează o 

situaţie insuportabilă. 

Predarea în parteneriat - scenarii:  

• Un învățător organizează şi desfăşoară activitatea, iar celălalt observă sau ajută;  

• Organizare/desfăşurare în paralel – acelaşi conţinut, la 2 subgrupe de copii; 

 • Predare alternativă – 2 grupe de copii, eterogene, predare adecvată fiecărui nivel; 
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 • Predare în etape – distribuirea unor dimensiuni ale conţinutului activităţii, a responsabilităţilor şi a 

copiilor;  

• Predare în echipă – ambii desfăşoară activitatea şi asigură managementul clasei şi activităţii didactice. 

Cîteva strategii utile părinţilor în acceptarea situaţiei şi susţinerea educaţiei copilului cu CES în 

procesul incluziunii  

• Ţineţi minte cît de mult vă iubiţi copilul, cît de mult el are nevoie de Dvs şi Dvs de el;  

• Bucuraţi-vă pentru el, pentru orice realizare a lui;  

• Trăiţi cu prezentul, percepeţi copilul aşa cum este el sau cum va fi în următoarele 2 săptămâni; 

 • Mergeţi înainte oricât de încetenită ar fi dezvoltarea copilului, concentraţi-vă asupra reuşitei lui, nu vă 

chinuiţi comparându-l cu semenii „normali”. 

 • Apelaţi la ajutorul specialiştilor şi încurajaţi copilul să meargă la școala din localitate.  

• Implicaţi-vă activ în identificarea necesităţilor copilului împreună cu cadrele didactice din instituţiile 

preşcolare.  

• Încurajaţi toţi membrii familiei (fraţi, surori, bunei, mătuşe, etc.) în educaţia copilului cu cerinţe 

educative speciale. 

Evaluare 

1. Evaluarea prin raportare la standarde sau norme 

2.  Evaluarea prin raportare la criteria 

3.  Evaluarea prin raportare la individ 
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Plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în școala de 

masă a copiilor cu CES. 

          

Prof.inv.primar Vulc Elna Mihaela 

      Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”Petroșani 

 

 

Elevi 

Idei de activități: 

Strategii de învățare: 

Resurse: 

Evaluare: 

 

Părinți 

(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/ așteptările 

mele? Provocarea: Care sunt modalitățile prin care pot colabora eficient cu părintele unui copil cu 

CES?)  

Idei de activități: 

Strategii de învățare:  

Resurse:  

Evaluare:  

 

Cadre didactice 

(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor despre acesta? 

Provocarea: Care sunt modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască și putem colabora 

pentru a-l sprijini să-și atingă potențialul?) 

Idei de activități: 

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): 

Resurse: 

Evaluare:  

Planul de activități pentru integrarea copiilor cu dizabilități, conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, un instrument de proiectare şi 

implementare a activităţilor educaţional-terapeutice utilizat pentru eficientizarea activităţilor de 

intervenţie şi atingerea finalităţilor prevăzute de planul de servicii personalizat. 

Planul de servicii personalizat este anexa Certificatului de orientare şcolară, act care stabileşte 

modul în care un copil cu CES va trebui sprijinit în şcoala de masă.Evaluarea iniţială şi observaţia 

directă ne spune totul. Pornim de la ce ştie să facă elevul şi construim PIP-ul în aşa fel ca în ritmul 

propriu al elevului achiziţiile să sporească, să se dezvolte capacitatea de învăţare. Ţinta este 

normalizarea, în acelaş timp trebuie să avem în vedere posibilităţile proprii ale elevului . 
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 Exemplu: 

Elevul X este în clasa a IV-a. Stă în ultima bancă, încearcă să copieze ceea ce este pe tablă, dar 

nu ştie ce scrie, copiază pe litere şi rămâne în urmă. Nu urmăreşte explicaţia profesorului, nu poate 

răspunde nici la cele mai simple întrebări ale profesoruluii, nu relaţionează cu ceilalţi.  

În acest caz este clar că trebuie să lucrăm pe capacitatea de receptare a mesajului oral, pe 

comunicare şi pe integrare socială. Pentru o vreme trebuie să stopăm ocupaţia de a copia de pe tablă 

mecanic, ocupaţie care-i solicită toată atenţia. Ar fi bine să-l aducem într-o bancă mai în faţă, să-i dăm 

sarcini verbale clare, scurte.  Să-l facem să comunice şi să-l recompensăm pentru fiecare reuşită. Este 

strict interzis să-l presăm, să-l facem să se ruşineze într-o situaţie de comunicare. Clasa, de asemenea, 

trebuie educată să-l încurajeze să comunice. Cum facem acest lucru? Preponderent prin exemplul 

personal. Copiii simt dacă dascălul are bunăvoinţă faţă de un elev, doreşte să-l sprijine, şi îi urmează 

exemplul. Dar dacă elevul cu CES este tratat ca o povară nedorită, clasa va relaţiona la fel cu acesta. 

Să nu dăm elevilor sarcini despre care ştim  sigur că-l depăşesc, deoarece sporesc frustrarea şi 

scade motivaţia de învăţare. Să nu uităm că aceşti elevi au o stimă de sine şi motivaţie şcolară scăzută. E 

bine să lucrăm şi pe acest lucru. Nu trebuie să facem vrăji, o observaţie laudativă, o privire prietenoasă 

uneori este suficientă. 

Aşadar, cum se concretizează toate observaţiile noastre într-un plan? 

 

1. Investigarea: ce ştie elevul să facă, care sunt cauzele majore ale rămânerii în urmă? 

2. Stabilirea unor obiective pe termen lung realiste 

3. Stabilirea unor obiective pe termen scurt 

4. Stabilirea  modului în care intervenim, cu activităţi concrete şi termene 

5. Verificarea rezultatelor, după care, dacă acestea nu sunt cele scontate, revizuim planul de 

activități 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

 Tipul de deficienţă: Deficienţă mentală, nivel uşor. 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama, 

tata şi o soră de 4 ani. Familia nu are nici un venit şi prezintă condiţii precare de locuit. Mama îi acordă 

atenţie privind activitatea şcolară, dar acţionează cu violenţă, urmată de satisfacerea poftelor copilului. 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Profesor înv.primar 

Părinți 
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3. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• aplicaţii practice; 

• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

• proba de evaluare; 

• convorbire individuală şi în grup; 

• observaţia spontană şi dirijată. 

 

4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul 

familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 

gramaticale; 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

• Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

• Formarea abilităţilor de comunicare; 

• Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

• Partciparea la activităţi de grup; 

• Participarea la activităţi specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 

5. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 
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• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

ÎNVĂŢĂTOR: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi manualele 

şcolare, obiecte de uz general; 

Domeniul de intervenţie: limba română 

Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt monosilabice 

sau în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa 

personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în 

conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de 

scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

 

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate 

-exercitii de delimitare a 

cuvintelor in enunturi; 

-exercitii de stabilire a 

pozitiei unui cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de identificare a 

pozitiei silabelor in 

cuvant; 

-exercitii de distingere a 

- înţelege 

semnificaţia globală 

a unui text scurt, 

după ascultarea 

repetată a acestuia, 

sau după lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 
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2. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / lectura) 

 

 

 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în textul 

tipărit şi în textul 

de mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit 

sunetului initial, final sau 

din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvant; 

-identificarea cuvintelor 

ce contin sunetul învăţat si 

despartirea lor in silabe; 

-jocuri de punere in 

corespondenta a unui 

cuvant auzit cu imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitii de despartire a 

cuvintelor in silabe; 

- exerciţii de trasare a 

elementelor grafice; 

- exerciţii de adoptare a 

poziţiei corecte si comode 

pentru scris; 

- exerciţii de scriere a 

unor elemente grafice 

pregătitoare, care sa 

faciliteze scrierea literelor 

si scriere în duct continuu; 

- exerciţii de scriere a 

literelor, silabelor, 

cuvintelor si propoziţiilor; 

 

- exerciţii de scriere a 

literelor si a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de încadrare 

corecta în pagina a 

textului (data, alineat); 

- exerciţii de apreciere 

corecta a spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de cuvinte si 

uneori cu 

imprecizii, corectate 

la solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de două 

cuvinte, rostite clar 

de învăţător; 

- distinge, după auz, 

silabele şi sunetele, 

dintr-un cuvânt dat, 

de 1-2 silabe; 

- pronunţă, corect, 

cuvântul integral şi 

pe silabe, cu 

imprecizii corectate 

cu sprijinul 

învăţătorului; 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; citeşte 

în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi 

propoziţii alcătuite 

diin 2-3 cuvinte, 

uneori cu inversiuni 

sau repetări, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate din 

silabe cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

atunci când 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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4. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

 

propoziţii; 

 

întâlneşte cuvinte 

care conţin 

aglomerări de 

consoane, grupuri 

de litere etc.; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la regulile 

grafice, ortografice 

şi de punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ transcrie/ 

scrie după dictare, 

cu unele omosiuni, 

inversiuni de litere, 

uneori cu abateri de 

la normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a semnelor 

de punctuaţie; 

 

Domeniul de intervenţie: matematică 

Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme în ceea ce 

priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. Capacitate 

scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne 

grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4301 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 
Activităţi de învăţare 

Criterii minimale 

pentru evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1. Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

- să scrie, să 

citească numerele 

naturale de la 0 la 

10; 

 

- să compare două 

numere cu 

diferenţă de o 

unitate; 

 

- să completeze 

un şir de numere; 

- să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

 

- să exploreze 

modalităţi variate 

de compunere şi 

descompunere a 

numerelor, în 

concentrul 0 – 10 

cu obiecte de 

sprijin;  

 

 

 

 

- exerciţii de numărare cu 

obiecte de la 0 la 10; 

- exerciţii de citire şi de 

scriere a numerelor 

naturale de la 0 la 10; 

- compararea şi ordonarea 

numerelor de la 0 la 10; 

- exerciţii compunere şi 

descompunere cu numere 

naturale de la 0 la 10; 

- exerciţii de alegere a 

unei descompuneri 

potrivite pentru efectuarea 

unui calcul; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.; 

- rezolvarea de probleme 

cu obiecte sau cu desene 

simple: puncte, cerculeţe, 

linii etc.. 

-ex. de descompunere a 

numerelor în sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare şi scădere 

cu numere de la 0 la 20 ; 

-ex. de aflare a numărului 

necunoscut ; 

-ex. de verificare a 

rezultatului prin probă ; 

-ex. – joc pentru 

verbalizarea etapelor de 

- asociază mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

- identifică cifra 

zecilor şi cifra 

unităţilor în scrierea 

unui număr de două 

cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, din 1 

în 1, în concentrul 

0-30; 

- copiază, transcrie 

şi scrie după dictare 

cifrele, cu greşeli 

privind 

corectitudinea 

elementelor grafice, 

încadrarea în spaţiul 

de scriere, 

înclinarea; 

-efectuează adunări 

şi scăderi în 

concentrul 0-30, 

fără trecere peste 

ordin, utilizănd 

simbolurile +, -, = 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează corect 

50-60% 

dinexerciţiile cu o 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  

 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 

contexte variate 

 

 

- să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale 

de la 0 la 10 fără 

trecere peste 

ordin cu obiecte 

de sprijin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să rezolve 

probleme care 

presupun o 

singură operaţie 

dintre cele 

învăţate. 

 

calcul 

-ex. de analiză a părţilor 

componente ale unei 

probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de transformare a unei 

probleme păstrând 

numerele date 

-ex. de numărare cu pas 

dat „înainte” şi „înapoi” 

cu şi fără sprijin de 

obiecte sau desene ; 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

diferite reprezentări ale 

acestora ; 

-compunerea şi 

descompunerea numerelor 

în z şi u . 

singură operaţie 

cuprinsă într-o listă 

dată; 

- descompune 

numere naturale mai 

mici decât 10 în 

sume sau diferenţe, 

utilizând obiecte; 

-rezolvă probleme 

cu date numerice şi 

enunţ sintetic, care 

presupun o singură 

operaţie, cu numere 

mai mici decât 10, 

recurgând la 

modelarea figurală a 

datelor problemei; 

- execută, parţial 

corect, în ritm 

propriu, comanda 

dată, după lămuriri 

suplimentare;   
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Prin acest program am urmărit: 

• recuperarea laturilor disfuncţionale; 

• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad 

mare de adaptare şcolară şi socială); 

• consilierea comportamentală; 

• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

Părinți 

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă)); 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari (Împreună 

vom reuși) 

- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite, serbări etc.); 

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?); 

- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying);  

- activități de genul Schimb de mame etc. 

Strategii de învățare 

- lectorate  
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- dezbateri 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- tehnici dramatice 

- expoziții 

Resurse 

- ppt-uri tematice 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

Evaluare 

- observarea sistematică 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 
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PROGRAM DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI 

COPIII cu C.E.S. – alături de NOI 

Model program managerial, clasele P-XII 

                           

 Prof. drd. înv.primar: Spirea Isabela Elena 

Liceul Marin Preda Bucureşti / 
 Universitatea Din București, Școala Doctorală Filologie 

 

 

 

Niveluri 

de 

desfăşur

are a 

program

ului de 

educaţie 

pentru 

sănătate 

Obiective 
Tipuri de 

activităţi 
Teme 

Loc de 

desfăşu

rare 

Perioa

da 

Cine 

participă 

 

Dimensiu

nea fizică 

şi psihică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-şcolarul 

sănătos şi 

bolnav 

 

 

 

 

 

 

1. a) 

Culegerea 

datelor 

despre elevi 

şi părinţi  

 

    

 

 

 

 b) 

Interpretare

a datelor:  

-analizare 

-înregistrare 

 

 

2. 

Creşterea şi 

dezvoltarea 

FIZICĂ a 

copilului- 

1. a) Cunoaşterea 

datelor personale 

ale elevilor pe 

baza studierii 

FIŞEI 

MEDICALE, 

TESTULUI DE 

AUTOCUNOAŞ

TERE şi 

TESTULUI 

PĂRINTELUI 

    b) Realizarea 

unui portofoliu 

pentru fiecare 

clasă, cu ajutorul 

diriginţilor şi 

responsabililor 

sanitari. 

 

2 – 3. Organizarea 

unor 

LECTORATE 

1. “Ai posibilitatea 

să te autocunoşti” 

 

“Cât de bine îmi 

cunosc copilul”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a) Copilul cu 

handicap fizic şi cu 

handicap 

neuropsihomotor. 

 

    b) “Colegul de 

lângă mine” 

 

- sala de 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sala de 

clasă 

 

 

 

 

 

 

septem

brie-

octomb

rie 

 

 

 

 

 

 

noiemb

rie 

 

 

 

 

 

confor

m 

planific

ării 

 

- diriginţii 

/învăţătorii 

claselor 

- părinţi / 

asistentul şi 

medicul 

şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

-cabinetul 

medical  

- diriginţii 

claselor 

unde există 

elevi cu 

handicap 

- părinţii 
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-

recunoaşt

erea 

semnelor 

unor boli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acordarea 

primului 

indicatori ai 

stării de 

sănătate 

(alături de 

dezvoltarea 

psihointelec

tuală, 

capacitatea 

de apărare şi 

reproducere

). 

-cunoaşterea 

de către 

părinţi a 

particularită

ţilor 

individuale 

şi de vârstă 

ale copilului 

 

 

3. 

Cunoaştere

a 

particularit

ăţilor de 

dezvoltare 

PSIHICĂ a 

copilului. 

 

 

 

 

 

4. 

Recunoaşter

ea semnelor 

unor boli 

frecvent 

întâlnite la 

CU PĂRINŢII 

pe teme diferite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Integrarea 

şcolară a copiilor 

cu deficienţe  

                 * 

mintale 

                 * 

auditive 

                * 

vizuale 

                 * fizice 

* Integrarea 

şcolară a copiilor 

cu autism 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a) Organizarea 

unor SESIUNI 

DE REFERATE 

pe teme diferite. 

 

-referate; 

-compuneri ale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a) Pragurile 

şcolarităţii 

    b) Modificările 

neurologice şi 

psihice ale 

şcolarilor (şcolarul 

mic, şcolarul 

mijlociu, 

adolescentul) 

c) Copilul 

superdotat 

d) Copilul cu 

handicap 

psihoafectiv şi 

comportamental 

 

4.a1) simptomele 

îmbolnăvirilor 

aparatului-respirator 

                -

cardiovascular 

                -digestiv 

                -urinar 

                -nervos 

   a2) simptomele 

bolilor infecto-

 

 

 

 

 

 

 

-camera 

de 

resurse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copiilor cu 

handicap 

consilierul 

şcolii 

 

 

 

 

 

 

- cadrul 

didactic 

itinerant  

profesorul 

camerei de 

resurse 

-medicul 

şcolii 

- părinţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- medicul 

unităţii 

şcolare 

- alţi invitaţi 

medici 
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ajutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prevenire

a 

îmbolnăv

irilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copiii de 

vârstă 

şcolară şi 

acordarea 

PRIMULU

I AJUTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

identificarea 

situaţiilor în 

care se 

acordă 

primul 

ajutor 

- 

cunoaşterea 

regulilor de 

acordare a 

primului 

ajutor la 

situaţiile 

date 

 

- corelarea 

regulilor 

adecvate de 

acordare a 

primului 

ajutor la 

situaţiile 

date 

- 

elevilor  

-realizarea de 

PORTOFOLII 

TEMATICE  

 

 

 

 

 

 

 

b) Exerciţii de 

descoperire a unor 

situaţii care 

necesită acordarea 

primului ajutor 

-simulări 

-portofolii 

tematice 

 

 

 

 

c) organizarea 

unor concursuri 

de tipul 

„SANITARII 

PRICEPUŢI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contagioase, ex. 

COVID-19 

   a3) simptomele 

intoxicaţiilor 

accidentale 

   a4) simptomele 

traumatismelor 

   a5) simptomele 

bolilor alergice 

 

b) „AJUTORUL 

MEU 

CONTEAZĂ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) „TOŢI 

PENTRU UNUL, 

UNUL PENTRU 

TOŢI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a) „Aşa DA! Aşa 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- medicul 

şcolar 

Responsabil

ul cu crucea 

roşie al 

fiecărei 

clase 

 

 

 

 

 

 

- medicul 

şcolar  

- invitaţi  

-diferiţi 

specialişti 

- medici 

- Brigada 

Antidrog 

- Protecţia 

Civilă 

- Protecţia 

Consumator

ului 
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Igiena 

alimentar

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confecţionar

ea unor 

materiale 

necesare 

acordării 

primului 

ajutor. 

- realizarea 

de expoziţii 

cu materiale 

realizate sau 

procurate de 

copii. 

 

5. 

Prevenirea 

îmbolnăviril

or la copii 

de vârstă 

şcolară. 

    a) 

Alimentarea 

copilului şi 

necesităţile 

calorice. 

 

 

 

 

 

    b) 

diferenţierea 

normelor de 

igiena 

individului 

de normele 

de igienă 

individuală 

 

 

5a) exerciţii de 

aplicare a 

normelor igienice 

sanitare în situaţii 

date. 

b) Organizarea de 

concursuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciţii de 

recunoaştere a 

simptomelor  

-exerciţii de 

corelare şi 

completare a 

informaţiilor 

utilizând 

publicaţii de 

specialitate, 

lecturi literare 

- exerciţii de 

identificare a 

greşelilor de 

alimentaţie. 

- Programul 

Educativ „Și eu 

mănânc 

sănătos!”- 

programul 

educaţional de 

nutriţie. 

 

 

 

NU!” 

  

   - Obezitatea 

   - Diabetul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Obezitatea la 

copilul de vârstă 

şcolară 

 c)Diabetul zaharat 

juvenil  

    Aventuri în 

„Ţara Nutriţiei” 

   „Și eu mănânc 

sănătos!”  

 *1-noţiuni 

introductive despre 

alimentaţie 

   2-

glucidele,grăsimile,

proteinile 

   3-sărurile 

minerale 

   4-vitaminele 

   5-laptele şi 

produsele lactate 

   6-carnea şi 

produsele din carne 

   7-legumele 

   8-fructele 

   9-cerealele 

   10-oul 

   11-zahărul şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-invitaţi  

-medicul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-directorul 

şcolii 

-consilierul 

şcolii 

profesor/înv

ăţător 
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Igiena 

corporală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    c) 

realizarea 

conexiunii 

cauză-efect 

vizând 

alimentaţia 

corectă-

incorectă  

 

 

 

 

 

-

identificarea 

greşelilor în 

alimentaţie 

şi 

eliminarea 

lor 

-prezentarea 

unor 

exemple de 

raţie 

alimentară 

zilnică 

pentru 

acoperirea 

nevoilor 

energetice 

ale unui 

copil de 9-

10 ani 

-cunoaşterea 

valorilor 

normale ale 

greutăţii şi 

înălţimii 

- CONCURSUL 

„Fii cumpătat, fii 

sănătos!” 

Juriul  

a) Director şcolar-

preşedintele 

juriului 

b) Consilierul 

educaţional 

c) Medicul 

Instituției Școlare 

d) Profesor limba 

română. 

e) Profesor 

educaţie plastică 

f) 

Învăţător/profesor 

de la o clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5d)Programul 

Dințișorul 

Sănătos 

-concursul „Un 

zâmbet frumos şi 

dinţi sănătoşi” 

-experimente cu 

fluoruri 

-periajul corect 

-Castorul dinţos 

ne sfătuieşte 

-Cabinet 

produsele zaharoase 

   12-lichidele 

   13-metabolismul 

bazal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)Dințișorul 

Sănătos 

 *1.Dintele vital 

        -dinţii de lapte 

        -dentiţia mixtă 

        -dinţii maturi 

  2.Caria dentară 

        -placa dentară 

bacteriană 

        -etapele 

apariţiei cariei 

  3.Alimentaţia şi 

starea de sănătate a 

dinţilor 

 

-Prevenirea  

*infecţii respiratorii 

*bolilor 

   -cardiovasculare         

   -digestive                   

-renală                            

Igiena  

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octomb

rie-

iunie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participanţi 

-elevii 

claselor  

a-III-a 

 

 

 

 

-invitat 

Direcţia de  

Sănătate 

Publică 

-invitat 
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corelate cu 

vârsta 

 

 

5d) – 

cunoaştere

a-dentiţiei 

 -etapelor de 

formare a 

cariei 

 

 

 

 

 

* 

Dezvoltarea 

naţională şi 

incluziunea 

în educaţie 

în România. 

  -politica de 

protecţie a 

copilului 

* Facilitarea 

şi 

demonstrare

a 

interacţiunii 

adecvate  

între copiii 

cu HIV 

pozitiv şi 

cei cu HIV 

negativ. 

  -

cunoaşterea 

concretă şi 

corectă de 

către elevi şi 

stomatologic  

 

-exerciţiu de 

problematizare  

-aplicaţii practice 

vizând exersarea 

unor 

comportamente 

corecte din punct 

de vedere 

igienico-sanitar 

 

STUDIU pe 

grupuri 

semnificative de 

copii cu potenţial 

de marginalizare. 

   a) - copiii cu 

dizabilităţi   

       - copiii cu 

SIDA 

       - copiii care 

trăiesc în instituţii 

de ocrotire 

   b) copiii rromi 

 

 

 

 

 

 

 

e)-test pentru 

evaluarea privind 

consecinţele 

fumatului şi 

consumului de 

alcool şi cafea 

 

 

   -cutanate                 

corporală 

-infecto-contagioase 

-HIV/SIDA 

*intoxicaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) „Tutunul, 

alcoolul şi 

cafeaua” 

-factori nocivi 

asupra stării de 

sănătate a şcolarului 

-droguri de tranziţie 

-intoxicaţia cu cafea 

 

f) „Drogurile-

Extaz sau Moarte 

alba?” 

-principalele 

categorii de droguri 

       -solvenţii 

       -amfetaminele 

       -

tranchilizantele şi 

sedativele 

       -drogurile de 

origine vegetală 

       -steroizii 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

“Casa 

Speranţa” 

Constanţa 

-consilierul 

şcolii 

 -specialiştii 

 

 -medicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -consilierul 

şcolii 

 -specialiştii 

  -medicii 
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Dimensiu

nea 

emoţional

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igiena 

examenel

or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

părinţi a 

aspectelor 

legate de 

HIV/SIDA  

 

e)-

cunoaşterea 

efectelor de 

scurtă şi 

lungă durată 

ale 

consumului 

de cafea, 

alcool şi ale 

fumatului 

 

f)-

cunoaşterea 

principalelo

r categorii 

de droguri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)-

cunoaşterea 

pericolului 

ce decurge 

din 

apropierea 

excesivă de 

animalele 

 

f) test pentru 

evaluarea 

cunoştinţelor 

referitoare la 

principalele 

categorii de 

droguri şi riscul 

consumării lor. 

-corelarea şi 

completarea 

informaţiilor, 

utilizând 

publicaţii de 

specialitate, casete 

video, audio, 

ilustraţii, reviste, 

emisiuni radio-tv. 

 

 

-dezbatere-

convorbire cu 

specialişti 

g) –exemplu de 

selectare a 

mesajelor vizând 

importanţa 

normelor igienico-

sanitare în urma 

vizionării unor 

filme sau emisiuni 

radio-tv 

 

 

 

h) Exerciţii de 

selectare a 

emisiunilor TV şi 

a jocurilor din 

calculator/consolă

anabolizanţi 

       -drogurile de 

origine sintetică 

 

 

g) Îmbolnăvirile 

copiilor de la 

animalele din jur. 

     „Cum şi cât 

iubesc animalele?” 

 

 

 

 

 

h) *îmbolnăviri ale 

copiilor favorizate 

de civilizaţie.  

        

„Calculatorul-

prieten sau 

duşman” 

(Sindromul 

telemaniei) 

 

*Pe perioada 

pandemiei, datorită 

măsurilor impuse 

pentru diminuarea 

transmiterii 

virusului SARS-

COV2, cursurile 

școlare s-au ținut 

online. Acest lucru 

a determinat o 

creștere a expunerii 

copiilor la ecrane.  

 

6a) „TIMPUL 

LIBER – cum îl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

camera 

de 

resurse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septem

brie 

octomb

rie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diriginţii, 

informaticia

-nul şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-specialişti 

în igienă 

şcolară 

-consilierul 

şcolar 

-director 

instituţie 
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Igiena 

spaţiului 

 

 

 

 

 

Dimensiu

nea 

domestice 

 

 

h)cunoaşter

ea 

consecinţelo

r potenţiale 

ale 

vizionărilor 

TV 

neselective 

şi haotice 

          -

psihoze 

          -

surmenaj 

          -

insomnii 

 

 

 

 

 

 

6.Clădirea 

unui sistem 

de valori şi 

a încrederii 

în sine.  

a) 

Respectarea 

curbei 

fiziologice a 

capacităţii 

de muncă 

intelectuală 

a elevilor 

prin 

întocmirea 

raţională a 

.  

 

- organizarea unei 

MICROANCHE

TE 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.a) propuneri 

pentru 

ALCĂTUIREA 

ORARULUI PE 

CRITERII 

IGIENICE 

- curbele diurne, 

săptămânale, 

trimestriale şi 

anuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Organizarea 

unor întâlniri 

consilier-

diriginte-părinţi-

elevi în scopul 

cunoaşterii 

folosesc?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) „Ce doresc eu şi 

ce vor părinţii 

privind CARIERA 

MEA” 

 

 

 

 

6c – Problematica 

inadaptării şcolare 

* cauzele 

inadaptării şcolare  

*repere 

metodologice legate 

de conţinutul de 

bază al predării-

învăţării  

*probleme speciale 

de management al 

clasei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

-diriginţii 

responsabili 

de arii 

curriculare 

responsabil

ul cu munca 

educaţional

ă 

-consilierul 

şcolar 

-echipa de 

suport 

psihopedag

ogic  

-specialişti 

de profil  

   * înalt 

   * jos 

   * mai jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-echipa de 
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spirituală  

-

atitudinea 

entuziastă 

faţă de 

viaţă 

-gândire 

pozitivă 

-

experienţ

ă şi 

sentiment

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igiena 

sexuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiu

nea 

social-

vocaţiona

lă 

 

orarelor 

şcolare, 

mijloc de 

prevenire a 

surmenajulu

i (stresului) 

la şcolari 

  b) igiena 

examenelor 

 

 

 

 

 

c)Oboseala 

şcolară-

cunoaşterea 

cauzelor 

care ţin de :  

 c1-elev 

 c2-cadru 

didactic 

 c3-cadrul 

organizatori

c şi 

administrati

v 

 c4-mediul 

socio-

familial 

 -

cunoaşterea 

factorilor de 

risc de 

supraîncărca

re a 

şcolarilor 

 

 

 

programului 

CAPACITATE / 

BAC 

 

c) Exerciţii de 

organizare a 

timpului pentru 

studiu şi al celui 

pentru recreere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) –stimularea 

unor situaţii 

corecte/incorecte 

în legătură cu 

regimul de 

activitate şi 

odihnă, 

comentarea 

acestora, stabilirea 

unor concluzii, 

corelarea 

concluziilor la 

normele de igienă 

 

 

e) realizarea unei 

BAZE DE DATE 

(informaţii, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Minte sănătoasă 

în corp sănătos.” 

*domenii de 

intervenţie 

acoperite: 

     -psihoafectiv 

     -psihomotor 

     -psihopedagogic 

 

 

 

 

 

 

c1) „Cea mai 

curată clasă.” 

      „Şcoala mea 

frumoasă.” 

 

 

 

7a) „Tu câştigi, eu 

câştig alături de 

tine.” 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suport 

psihopedag

ogic  

-cadrul 

didactic 

itinerant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-personalul 

administrati

v 

-diriginţii 

-elevii 

-părinţii 
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Igiena 

profesion

ală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-realizarea 

conexiunii 

CAUZĂ-

EFECT 

vizând 

factorii 

naturali şi 

ambientali 

asupra 

sănătăţii 

individului 

şi a grupului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a) –

formarea 

unei 

atitudini şi a 

unei gândiri 

pozitive  

 

 

 

b/c) 

aplicarea 

unei 

ilustraţii, casete 

video/audio, 

publicaţii, pliante) 

în legătură cu:  

-igiena-corporală 

           -

vestimentaţiei 

           -

alimentaţiei 

           -locuinţei 

şi sălii de clasă 

 

-realizarea de fişe 

de lucru în care să 

se puncteze 

aspecte specifice 

ale aplicării 

normelor igienico-

sanitare 

-concurs 

 

7a) Organizarea 

unor 

SCHIMBURI 

DE 

EXPERIENŢĂ / 

online prin 

ZOOM  cu elevi 

din alte instituţii 

de învăţământ 

 

 b) Organizarea 

unui ASALT DE 

IDEI pe teme 

IGIENA 

COMUNICĂRII 

 

c) Prezentarea 

unei ierarhii a 

sentimentelor de 

 

 

 

 

  b) „ASCULT şi 

ÎNŢELEG ce îmi 

comunici.” 

 

 

 

  c) „IUBIREA la 

vârsta 

adolescenţei.” 

 

 

 

 

 

 

 

d) „Un moment 

neprotejat de 

iubire – o viaţă cât 

o clipă.” 

 

 

 

 

 

 

 

8a) “Noi, în loc de 

EU” 

 

 

 

 

b) PRIETENIA – 

un miracol 

înşelător? 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

conferin

ţe/ 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-directorul 

instituţiei 

-diriginţii 

-elevii 

-părinţii 

 

 

 

 

-directorul 

instituţiei 

-diriginţii 

-elevii 

-părinţii 

 

 

 

 

 

 

 

-implicarea 

Comunităţii 

-acordarea 

de sprijin  

pentru 

elevii cu 

CES în  

alegerea 

profesiei 

- 

reprezentanţ

i ai  
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programe 

corecte şi 

consecvente 

de 

diminuare şi 

eliminare a 

efectelor 

„poluării” 

spirituale 

prin 

conţinutul 

activităţilor 

educativ-

sanitare  

 

 

d) evaluarea 

cunoştinţelo

r privind: 

-bolile cu 

transmitere 

sexuală 

-

contracepţia 

şi metodele 

ei 

 

8a) – 

socializarea 

copilului  

 

 

 

b) – 

socializarea 

tânărului 

 -climatul 

afectiv 

 -coeziunea 

familială 

IUBIRE cu cel de 

RELAŢIE 

INTIMĂ 

 

 

 

 

 

d) SESIUNE DE 

REFERATE 

EDUCAŢIE 

SEXUALĂ ÎN 

RAPORT CU 

VÂRSTA 

 

 

 

 

8a) – lucrul în 

echipă şi efectul 

său asupra 

performanţei şi 

adaptării 

individuale 

 

b) – lectorate cu 

părinţii 

*Opinii despre 

experienţa de 

incluziune 

*Achiziţiile 

psihosociale ale 

elevilor din 

clasele incluzive: 

   -inter-

relaţionare 

   -inter-

cunoaştere 

   -respect şi 

valorizare 

       

SINGURĂTATEA 

– necesitate sau 

povară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Profesiile 

„nobile” şi 

profesiile 

„vulgare”  

*Obstacole 

importante în 

alegerea profesiei 

pentru elevii cu 

CES şi  

modalităţi de 

depăşire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) „Şi eu sunt ca 

voi” 

 

*Dezvoltarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

 

 

 

 

 

Confor

m 

planific

ării 

 

 

primăriei 

-diriginţii 

-elevii 

-părinţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reprezentanţ

i UNICEF 

reprezentanţ

i UNESCO 

reprezentanţ

i MEC 

reprezentanţ

i 

UNIVERSI-

TATEA din 

BUCUREŞ

TI – 

Facultatea 

de 

Psihologie 

şi Ştiinţele 

Educaţiei, 

catedra de 

pedagogie 
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 -

convergenţa 

acţiunii 

educative 

 -nivelul 

cultural 

 -aria de 

preocupare 

 -rolul şcolii  

 

c) – 

educaţia 

pentru 

carieră 

-

problematic

a participării 

medicale în 

activitatea 

de orientare 

şcolar-

profesională 

-etapele 

demersului 

medical în 

activitatea 

de orientare 

şcolar-

profesională 

 

 

 

 

 

d) – 

protecţia 

socio-

profesională 

a 

adolescenţil

reciprocă 

 

 

c) – depistarea 

factorilor şi 

situaţiilor care 

generează 

fenomene de 

indecizie sau de 

alegere greşită a 

şcolii/meseriei 

- prejudecăţi 

frecvente privind 

unele profesii 

- un 

„PENTAGON” 

de nedespărţit în 

ECHIPA 

MULTIDISCIPL

INARĂ DE 

O.S.P. 

- diriginte 

- părinte 

- medic 

şcolar 

- consilier 

- elev 

 

 

 

d) – activităţi de 

integrare în viaţa 

şcolară şi 

extraşcolară  

a 

copiilor/tinerilor 

cu C.E.S. 

 

- Organizarea de 

programe 

practicilor incluzive 

în şcoli 

   -strategii pentru 

dezvoltarea şcolară 

   -îmbunătăţirea 

activităţii în clase 

 

-înţelegerea 

schimbării la nivel 

de instituţie 

   -echipa de suport 

psihopedagogic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)“Cum definim 

educaţia incluzivă” 

         -strategii de 

promovare a 

educaţiei incluzive 

         -echipa de 

specialişti şi rolul ei 

         -grupurile 

marginalizate şi 

grupurile excluse 

         -roluri şi 

implicaţii noi 

pentru personalul 

didactic 

 -directori de 

instituţii 

şcolare în 

organizarea 

unui schimb 

de 

experienţă 
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or cu 

suferinţe 

cronice sau 

cu 

infirmităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) mediul 

şcolar 

incluziv şi 

comunitatea  

          -

legislaţie 

         -

politici 

şcolare 

         -

dezvoltări 

instituţional

e şi 

pedagogice 

educaţionale cu 

organizaţii 

nonguvernamental

e (O.N.G.), cu 

diverse fundaţii 

„Drepturile 

copilului”, 

„Asociaţia 

elevilor”, 

“Salvaţi copiii!” 

“Succes – Sport 

pentru copii cu 

CES” este un 

proiect finanțat 

prin programul 

Start ONG lansat 

de Kaufland 

România și 

implementat de 

Asociația Act for 

Tomorrow. 

 

*Dezvoltarea unor 

Medii Şcolare 

Incluzive în 

comunitate 
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CURRICULUM ADAPTAT LA GEOGRAFIE 

Clasa: a VI a 

Timp: 1 oră/săptămână 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02. 2017 

 

Prof. Boncuțiu Simona Elena 

Școala Gimnazială Câmpeni 

ARGUMENT: 

Această programă ne propune să abordăm geografia din perspectiva integrării elevilor cu CES 

în învăţământul de masă. Necesitatea unei asemenea programe derivă din faptul că tipul sau gradul 

deficienţei diferă de la un elev la altul, astfel că profesorului îi este utilă, pentru a adapta cerinţele 

curriculum-ului naţional la capacităţile proprii fiecărui elev. Integrarea copiilor cu CES în şcolile de 

masă oferă şanse egale de dezvoltare pentru toţi copiii, deschide orizonturi noi şi pentru cei cu 

deficienţe. Învăţarea este centrată pe elev asigurându-se sprijin, evaluare permanentă şi interactivitate. 

 

PROFESORUL: 

• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu 

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, rechizitele şi manualele şcolare, obiecte de uz 

general; 

COMPETENTE CADRU: 

1. Prezentarea realității geografice utilizând mijloace și limbaje specifice. 

2. Raportarea realității geografice spațiale și temporale la reprezentări cartografice. 

3. Studierea spațiului geografic realizând conexiuni cu informații dobândite la alte discipline școlare. 

4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educației permanente și pentru viața cotidiană. 

Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o 

stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. 

Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând 

raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup. 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4319 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• Cultivarea interesului pentru lectură geografica şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în 

domeniul protectiei mediului 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului 

asupra celorlalţi şi  prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, 

responsabilă din punct de vedere social 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

• evaluare permanentă pe tot parcursul anului; 

• fişe de lucru, fişe de evaluare, chestionare orală, dictări; probe de evaluare sumativă pe baza 

cărora se obţin calificative/notari; 

• portofoliul elevului. 

 

GEOGRAFIE CLASA a-VI-a 

Nr. 

crt. 
Conţinuturi tematice Data  

Competenţe 

specifice 
Activităţi de învăţare 

Resurse 

pedagogice 
Obs. 

1 

Cunoasterea lumii în care 

trăim 

-Repere ale cunoașterii Terrei- 

de la marile descoperiri 

geografice la explorarea 

modernă 

-Continente și țări- reprezentări 

cartografice. Harta politică a 

lumii 

-Aplicații practice:exerciții de 

apreciere a distanțelor 

 

1.1 

2.3 

3.3 

4.3 

- identificarea continentelor pe 

glob 

- identificarea de reprezentări 

cartografice 

 planiglob, 

harta fizică a 

Lumii, glob. 

- exerciţii 

 
Autoevaluare 

la hartă 

2 

Antroposfera- omul și 

activitățiile umane 

-Populația Terrei: evoluția 

numerică, răspândirea 

geografică, diversitatea umană, 

 

1.1 

2.1 

3.3 

4.2 

- explicarea evoluției numerice, 

diversitatea umana, răspândirea 

geografica a populatiei 

- identificarea formelor de 

locuire și diferențieri teritoriale 

, planiglob, 

harta fizică a 

Lumii 

- exerciţii 

 

Autoevaluare 

la hartă 

Fise de lucru 
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mobilitatea teritorială 

-Așezările omenești- forme  de 

locuire și diferențieri teritoriale 

-Resursele naturale și 

valorificarea acestora 

- Domeniile activităților 

economice pe Terra 

-Efectele activităților umane 

asupra mediului și calitatea 

vieții 

-Aplicații practice: analiza și 

interpretarea caracteristicilor 

demografice și de locuire din 

orizontul local si apropiat. 

-identificarea activităților 

economice ale Terrei 

-identificarea caracteristicilor 

demografice și de locuire din 

orizontul local si apropiat. 

-identificarea îndeletnicirilor 

după imaginile din manual 

3 

Europa- identitate 

geografică 

-Europa – poziția geografică. 

Țărmurile: golfuri, insule, 

peninsule și strâmtori 

-Caracteristici generale ale 

reliefului. Unități majore 

-Hidrografia Europei 

- Diferențieri climatice și 

biogeografice 

-Harta politică a Europei- state 

și regiuni 

-Răspândirea geografică a 

populatiei 

-Mari orașe europene 

- Resursele naturale și 

valorificarea lor 

-Activități economice: 

agricultura, industria, serviciile 

-Uniunea Europeană 

-Franța 

- Germania 

-Italia 

-Rusia 

-Țările scandinave: Norvegia, 

Suedia, Finlanda 

 

1.2 

2.1 

3.3 

3.4 

- identificarea articulatilor 

țărmului 

- identificarea poziţiei 

continentului pe glob 

- identificarea unităţilor de relief 

pe hartă 

- exerciții de localizare 

elementelor geografice 

- descrierea unor succesiuni a 

tipurilor climatice 

- identificarea pe hartă a fluviilor 

şi a principalelor lacuri 

- descrierea unor areale vegetale 

după imaginile din manual 

- exerciţii de localizarea 

elementelor biogeografice 

- descriere după imagini şi 

suport cartografic 

- exerciţii de exprimare a poziţiei 

geografice a ţărilor din această 

regiune 

- localizarea unităţilor majore de 

relief, fluvii, râuri 

- localizarea oraşelor 

 harta fizică a 

Europei 

-explicaţie 

-activitatea 

frontală 

 

Probă orală 

Fișe de lucru 
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4 

Europa în lumea 

contemporană 

-Valori culturale și umane 

europene 

-Calitatea vieții în Europa 

 

 

1.1 

2.1 

3.1 

3.4 

- descrierea unor succesiuni 

valori culturale ți valori umane 

-consultarea atlasului si a 

dictionarului 

 harta fizică a 

Europei-

conversaţia 

euristică 

-fişe de lucru 

Autoevaluare 

prin fişe de 

lucru 
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Plan de acţiune pentru integrarea copiilor cu CES 

 
Anton Mãdãlina  

Colegiul Economic Cãlãraşi 

 

Educaţia incluzivã este o orientare care presupune o schimbare a modalitãţilor de tratare a 

problemelor educaţionale, bazatã pe considerentul cã modificãrile ȋn metodologie şi organizare aduse 

pentru a rãspunde elevilor cu dificultãţi de ȋnvãţare, sunt benefice pentru toţi copiii. 

Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela cã toţi copiii trebuie sã ȋnveţe ȋmpreunã, 

oriunde este posibil acest lucru, iar diferenţele care pot exista ȋntre ei sã nu mai aibã nicio importanţã.  

În vederea integrãrii ȋn ȋnvãţãmântul de masã a copiilor cu CES, am gândit urmãtorul plan: am 

ales sã vorbesc despre un copil pe care ȋl am la clasã, un copil cu autism, cu dizabilitãţi multiple: 

intelectuale, senzoriale,cu tulburãri specifice de dezvoltare, cu dificultãţi de ȋnvãţare, ce prezintã : 

dislexie (tulburare nervoasă- constã în dificultatea de a citi și a înțelege ceea ce se citește); disortografie 

(tulburare a însușirii ortografiei); disgrafie (tulburare patologică a scrisului); discalculie (tulburare 

manifestată în învățarea calculului); tulburãri emoţionale şi comportamentale (anxietate) 

Autismul este o tulburare de dezvoltare considerată drept una dintre cele mai severe tulburări 

neuropsihiatrice ale copilăriei. Simptome obișnuite ale autismului includ acțiuni repetitive/monomane, 

contact și comunicare limitată cu alte persoane și interese foarte restrânse. 

Idei de activități:  activitãţi de ludoterapie; exerciţii de exprimare a opiniei pe o anumitã temã 

prin discuţii libere; desene, origami etc; vizionarea unor materiale, soft-urilor destinate elevilor cu 

dizabilități; conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate; povestiri orale secvenţiale; un 

cadru liniştit de desfãşurare a activitãţii; sarcini care sã nu solicite prea mult timp; ȋnlocuirea termenilor 

de specialitate ;  folosirea celor mai simple expresii; includerea treptată a termenilor specifici ȋn 

vocabularul elevului concret. 

Strategii de învățare:  tratarea diferențiată;  munca ȋn colaborare a elevilor organizaţi ȋn perechi 

sau pe echipe;  sprijinul reciproc ȋn ȋnvăţare, stimulează participările individuale, antrenând subiecții cu 

toată personalitatea lor (abilităţi cognitive, afective, volitive, sociale); 

Resurse:  mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-

intuitiv;  mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.);  cărți/reviste cu imagini. 

Evaluare: 

În domeniul cognitiv : 

-        fișe de observare a comportamentului, a progresului; 

-          proba evaluãrii deprinderilor de scris; 

-          completarea de poveşti dupã desen. 

În domeniul limbã şi comunicare : 

-          studierea vocabularului şi a nivelului comprehensiunii generale; 

-          studierea vocabularului şi a expresivitãţii verbale; 

-          asociere de cuvinte; 

-          ȋnţelegerea povestirilor cu send ascuns; 

-          propoziţii neterminate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Copil%C4%83rie
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În domeniul socio-emoţional : 

-          autoaprecierea, dacã e cazul; 

-          desenul kinetic al familiei. 

 Pentru formarea abilităților de citit-scris pot fi folosite diverse tehnici : 

1.      Scrierea pe nisip (pe făină, cremã de ras sau alte asemenea materii) permite copiilor să utilizeze 

văzul, atingerea și sunetul pentru a conecta litere/sunete; este foarte ușor de realizat; este stimulativă și 

distractivă ȋn același timp; poate fi aplicată pentru remedierea celor mai severe deficiențe de scris. 

2.      Scrierea în aer, denumită și ”scrierea pe cer”, această tehnică este,de asemenea, foarte ușor de 

realizat; constă ȋn conturarea ȋn aer, cu două degete, a literelor; are loc dezvoltarea așa-numitei ”memorii 

musculare”; tehnica implică văzul, simțul tactil; poate fi combinată cu rostirea sunetelor corespunzătoare 

literelor conturate. 

3.      Construirea cuvintelor este o tehnică foarte simplă, constând ȋn alcătuirea cuvintelor din litere 

separate (magnetice sau de alt fel); literele pot fi diferențiate după culori (de ex., vocale roșii și consoane 

albastre); ȋn procesul construirii cuvintelor, copiii pot rosti sunetele corespunzătoare. 

4.      Scrierea cu litere decupate - copiii fac conturul literei cu degetele și pronunță sunetul cu voce 

tare;  ajută copiii să ȋși cultive memoria tactilă a literelor și sunetelor; din mai multe astfel de litere pot fi 

constituite cuvinte, sintagme, propoziții scurte etc. 

5.      Urmărește și fă labirinturi  este una dintre cele mai simple tehnici de dezvoltare a competenței 

de scris (prin dezvoltarea motricitãţii fine,  acapacității de urmărire a conturului etc.); labirintul trebuie 

să aibă două puncte de bază care să orienteze copilul ȋn conturare: ”start” și ”finiș”; ȋn funcție de 

capacitățile copiilor, pot fi propuse contururi mai late sau mai ȋnguste; pentru a fi mai atractiv, labirintul 

poate fi completat și cu eroi/imagini: de ex., “ajută-l pe Făt-Frumos să ajungă la castel!”) 

Elementele - cheie ce constituie succesul in integrarea copiilor cu CES sunt reprezentate de : 

responsabilitate instituțională generală, necesități identificate timpuriu, sisteme instituționale de suport 

multidisciplinar, continuitate ȋn furnizarea suportului, colaborarea intra-si inter- instituțională, aplicarea 

curriculumului cu adaptări, structurarea materiei pe unități mai mici de învățare, stabilirea interacțiunii 

competențe-conținuturi. 

   Fiecare copil este un individ unic și special. Importanța învățării centrate pe copil derivă și dintr-

o abordare mai largă, conform căreia societatea este din ce în ce mai interesată ca școala de toate 

nivelurile să ”producă” cetățeni integri, sănătoși fizic și spiritual, având cunoștințe și competențe care îi 

abilitează pentru viața independentă. Preocuparea pentru bunăstarea copiilor pe toate domeniile de 

dezvoltare este tot mai evidentă și atestă o conștientizare tot mai accentuată de către publicul larg. 
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Curriculum adaptat 

 

Trușcă Anca Maria 

Liceul Constantin Brâncoveanu, Horezu,Vâlcea 

 

Disciplina:Limba si literatura romana 

Numele elevilor: D.B/S.C 

Clasa –a 9-a 

 

Obiective cadru/ competențe generale: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare al subiectului, a ritmului propriu 

de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul 

familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 

gramaticale; 

• Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor 

texte literare şi nonliterare 

• Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

 

Conținuturile învățării: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 

comunicare monologată şi  dialogată 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite 

contexte de realizare, cu  scopuri diverse 

 

 

Obiective cadru/ 

competențe generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare 

pentru elevii cu CES Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat 

 

Dezvoltarea exprimării 

orale, înţelegerea şi 

utilizarea corectă a 

semnificaţiilor 

structurilor gramaticale 

 

1.1 utilizarea adecvată 

a achiziţiilor lingvistice 

în receptarea diverselor 

texte 

1.2. identificarea 

elementelor specifice 

din structura unor tipuri 

textuale studiate 

1.1 exprimarea orală 

sau în scris a 

propriilor reacţii şi 

opinii privind  

textele receptate 

1.2 identificarea temei 

textelor propuse 

pentru studiu 

Receptarea mesajului oral 

în diferite situaţii de 

comunicare: 

- distingerea între 

informaţiile esenţiale şi 

cele de detaliu dintr-un 

mesaj oral, stabilind 

legături sau diferenţieri 
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1.3 exprimarea orală 

sau în scris a propriilor 

reacţii şi opinii privind  

textele receptate  

2.2 identificarea temei 

textelor propuse pentru 

studiu 

2.3 compararea ideilor 

şi atitudinilor diferite în 

dezvoltarea aceleiaşi 

teme literare 

2.4 analizarea 

componentelor 

structurale şi expresive 

ale textelor literare 

studiate şi discutarea 

rolului acestora în 

tratarea temelor 

2.5 compararea 

trăsăturilor definitorii 

ale comunicării în texte 

ficţionale şi 

nonficţionale 

2.6 aplicarea 

conceptelor de 

specialitate  în analiza 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

 

1.3 dezvoltarea 

capacității de a 

rezuma un text 

literar 

1.4 identificarea 

anumitor structuri 

gramaticale care 

au rolul de a 

înfrumuseța un 

text – valori 

stilistice -  

între informaţiile receptate 

din surse diverse 

- sesizarea sensului 

unităţilor lexicale  noi în 

funcţie de context 

- utilizarea relaţiilor de 

sinonimie, de antonimie, de 

omonimie în organizarea 

mesajului oral 

- utilizarea categoriilor 

gramaticale învăţate, în 

diverse tipuri de propoziţii 

-înțelegerea și aplicarea 

corectă a informațiilor 

despre speciile literare 

studiate 

Folosirea modalităţilor 

de analiză tematică, 

structurală şi stilistică 

în receptarea 

diferitelor texte literare 

şi nonliterare 

 

 

 

1.1 utilizarea adecvată 

a achiziţiilor lingvistice 

în receptarea diverselor 

texte 

1.2. identificarea 

elementelor specifice 

din structura unor tipuri 

textuale studiate 

2.2 identificarea temei 

textelor propuse pentru 

studiu 

1.2. identificarea 

elementelor specifice 

din structura unor 

tipuri textuale studiate 

1.3 exprimarea orală 

sau în scris a 

propriilor reacţii şi 

opinii privind  textele 

receptate  

2.5 compararea 

trăsăturilor definitorii 

Receptarea mesajului 

scris, din texte literare şi 

nonliterare, în scopuri 

diverse: 

- diferenţierea elementelor 

de ansamblu de cele de 

detaliu în cadrul textului 

citit 

- identificarea modurilor de 

expunere într-un text epic şi 

a procedeelor de 
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2.3 compararea ideilor 

şi atitudinilor diferite în 

dezvoltarea aceleiaşi 

teme literare 

2.4 analizarea 

componentelor 

structurale şi expresive 

ale textelor literare 

studiate şi discutarea 

rolului acestora în 

tratarea temelor 

2.5 compararea 

trăsăturilor definitorii 

ale comunicării în texte 

ficţionale şi 

nonficţionale 

2.6 aplicarea 

conceptelor de 

specialitate  în analiza 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

3.2 identificarea 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

respectiv 

 

ale comunicării în 

texte ficţionale şi 

nonficţionale 

3.2 identificarea 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

respectiv 

 

expresivitate artistică într-

un text liric 

- sesizarea valorii expresive 

a unităţilor lexicale în 

textele citite 

Argumentarea în scris 

şi oral a unor opinii în 

diverse situaţii de 

comunicare 

 

 

1.4  redactarea unor 

texte diverse  

1.5 utilizarea corectă şi 

adecvată a formelor 

exprimării orale şi 

scrise în diverse situaţii 

de comunicare 

3.1 identificarea 

structurilor 

argumentative într-un 

text 

 2.6 aplicarea 

1.4  redactarea unor 

texte diverse  

1.5 utilizarea corectă 

şi adecvată a formelor 

exprimării orale şi 

scrise în diverse 

situaţii de comunicare 

3.2 identificarea 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

Utilizarea corectă şi 

adecvată a limbii române 

în producerea de mesaje 

scrise, în diferite contexte 

de realizare, cu scopuri 

diverse: 

- redactarea textelor cu 

destinaţii diverse 

- utilizarea unui lexic 

diversificat, recurgând la 

categoriile semantice 

studiate şi la mijloacele de 
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conceptelor de 

specialitate  în analiza 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

2.6 aplicarea 

conceptelor de 

specialitate  în analiza 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

3.2 identificarea 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

respectiv 

 

respectiv 

 

îmbogăţire a vocabularului, 

pentru exprimarea nuanţată 

- înlănţuirea corectă a 

frazelor în textul redactat, 

utilizând correct semnele 

ortografice şi de punctuaţie 

- alcătuirea rezumatului 

unui text literar sau 

nonliterar 

 

Dezvoltarea   

expresivităţii şi 

creativităţii; 

 

 

1.3 exprimarea orală 

sau în scris a propriilor 

reacţii şi opinii privind  

textele receptate  

2.4 analizarea 

componentelor 

structurale şi expresive 

ale textelor literare 

studiate şi discutarea 

rolului acestora în 

tratarea temelor 

 

2.6 aplicarea 

conceptelor de 

specialitate  în analiza 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

3.2 identificarea 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

respectiv 

 

1.3 exprimarea orală 

sau în scris a 

propriilor reacţii şi 

opinii privind  textele 

receptate  

 

-exerciții de lectură 

expresivă 

-diverse exerciții de 

creativitate  

-realizarea unor postere cu 

informațiile învățate 
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Modalități de evaluare: 

• Evaluarea orală şi scrisă  

• Aprecieri stimulative  

• Evaluare cu mai multe reveniri 

• Probe scrise, fişe de lucru 

Criterii de evaluare: 

• Înţelegerea mesajelor 

•  Exprimarea clară şi corectă a cuvintelor 

• Lectura expresivă 

•  Formularea de răspunsuri la întrebări 

•  Identificarea unor figuri de stil și imagini artistice diferite (cu suport material) 

• Comunicarea expresivă prin realizarea unor discursuri argumentative scurte sau comentarii literare 

pe text după un plan dat 

 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajelor 

 

 

1.1. Să recepteze clar mesajele 

1.2. . Să cofirme prin replici adecvate înţelegerea 

mesajului 

1.3. . Să distingă corect sunetele şi silabele din 

cuvinte 

1.4. . Să prezinte interes pentru comunicare 

2. Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului 

 

 

2.1. Să valorifice propriile achiziţii de vocabular 

2.2. Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi 

expresii noi 

3. Formarea capacităţii de comunicare verbală 

 

 

3.1. Să pronunţe clar şi corect sunetele şi 

cuvintele 

3. 2. Să despartă corect în silabe cuvintele 

3.3. Să construiască enunţuri expresive  cu sens 

(minim 5-6 cuvinte) 
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4. Formarea(dezvoltarea) capacităţii de receptare 

a mesajului scris (citirea) 

 

4.1Să se familiarizeze  cu unităţile lingvistice: 

propoziţie, cuvânt, silabă, sunet 

4.2. Să sesizeze legătura dintre text şi 

imaginile ce-l însoţesc 

4.1. 4.3. Să asocieze forma grafică a 

cuvântului cu sensul acestuia 

4.2. 4.4. Să citească corect în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi diverse enunțuri mai  

scurte sau mai complicate  

5. Formarea(dezvoltarea) priceperilor şi 

deprinderilor de exprimare scrisă 

 

5.1 Să scrie corect semnele grafice 

5.2 Să scrie corect  din punct de vedere 

ortografic și ortoepic 

5.3. Să formuleze în scris  enunțuri mai  scurte 

sau mai ample,  pe baza unui suport concret 
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Programa şcolară pentru disciplina Educație fizică și sport (elevi cu cerințe educaționale speciale ) 

Clasele a V-a – a VIII-a 

prof.Szekely Lavinia 

Colegiul Național Pedagogic,,Regina Maria’’,Ploiești 

Prof.Szekely Vasile 

Colegiul Național ,, I.L.Caragiale”,Ploiești 

Nota de prezentare 

Deficiențele fizice la școlari 

În școala contemporană, preocuparea depistării, prevenirii și corectării deficiențelor fizice trebuie 

să fie permanentă, atât pentru părinți, cât și pentru cadrele didactice. 

Examenele medicale periodice făcute în școală au constatat ca în această etapă a vieții puțini sunt 

elevii, care prezintă o atitudine corectă a corpului, un procent mare din rândul acestora prezentând 

defecte morfologice și funcționale, localizate la nivelul aparatului locomotor. 

Defectele aparatului locomotor se numesc deficiențe fizice, și se prezintă ca abateri de la normal, 

în forma și funcțiile fizice ale organismului, care tulbură creșterea normală și dezvoltarea armonioasă a 

corpului, modificând aspectul exterior, reducând aptitudinile și puterea de adaptare la efortul fizic, 

diminuând capacitatea de muncă. 

Deficiențele fizice se caracterizează prin modificări morfologice, mai mult sau mai puțin 

accentuate, ale formei și structurii corpului și care se manifestă printr-o încetinire sau un exces de 

creștere, o tulburare și o disproporționalitate a dezvoltării, deviații, deformații sau alte defecte de 

structură și tulburări funcționale. 

După evoluție și după posibilitățile de corectare cu ajutorul exercițiului fizic, deficiențele fizice 

sunt ușoare, medii și accentuate. 

Deficiențele ușoare (atitudinile deficiente) sunt mici abateri de la normal în forma și funcțiile 

corpului, sau a unor segmente ale acestuia, de regulă aflate pe o scară a evoluției, într-un stadiu 

incipient. 

Din cadrul acestor deficiențe fac parte atitudinile deficiente globale (cifotică, plan rigidă, 

asimetrică) sau deficiențele ușoare segmentare (cap și gât înclinat înainte, sau lateral, umeri aduși 

înainte sau asimetrici, toracele în flexie, coloana cu atitudine cifotică, lordotică sau scoliotică, 

genunchi în valg sau flectați, tălpi abduse sau adduse). 

Deficiențele ușoare se pot corecta în cele mai multe cazuri, în condițiile activității școlare 

obișnuite, dacă se intervine până la apariția modificărilor structurale de țesut. 

Deficiențele medii cuprind defectele morfologice și funcționale staționare sau cu evoluție lentă, 

care corectează parțial, sau rămân nemodificate la efectuarea probei funcționale. 

Cele mai des întâlnite sunt cele segmentare, cum ar fi ale coloanei vertebrale (cifoze, lordoze, 

cifolordoze, spate rotund, cifotic și plan), deformațiile toracelui și abdomenului, genunchilor și tălpilor 

picioarelor. 

În rândul defectelor globale medii de acest grad sunt hiposomiile, disproporțiile între segmente, 

etc.  
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Stoparea, ameliorarea și corectarea se fac printr-un regim de viață deosebit, după prescripțiile 

medicului și ale profesorului de educație fizică, după un program bine stabilit, de alternanță a efortului 

cu repaosul și în care exercițiile fizice corective sunt pe primul plan. 

Deficiențele accentuate sunt cele cu modificări patologice, ajunse într-un stadiu avansat de 

evoluție.  

Cele mai multe sunt apărute încă din viața uterină (malformațiile aparatului locomotor), sau ca 

urmare a unor paralizii, traumatisme osoase sau articulare, infecții și inflamații ale oaselor, articulațiilor, 

mușchilor sau vaselor sanguine, care influențează starea de sănătate. Modificările  morfologice și 

funcționale diferențiază pe acești elevi de cei sănătoși, efortul fizic nefiind recomandat, scutirea de 

educație fizică fiind recomandată. Ei trebuie îndrumați spre centrele de recuperare, unde trebuie aplicat 

un tratament corectiv și recuperator de specialitate. 

Pragurile dintre deficiențe sunt ușor de trecut dacă nu se intervine la timp de către factorii 

educaționali, printr-o observare atentă și periodică a colectivelor de elevi. Profesorul de educație fizică 

este cel care trebuie să cunoască datele biologice și medicale ale fiecarui elev, pentru a stabili 

posibilitățile de integrare ale lui în procesul de educație fizică. Tot el este primul care trebuie să 

hotărască și să aplice măsurile cele mai adecvate pentru prevenirea și corectarea deficiențelor fizice.   

 Privit din unghiul actual al programării activității motrice speciale, după diagnosticarea medicală 

a handicapului individului, ar trebui să se acționeze după anumite direcții și într-un anumit fel, în 

vederea obținerii unor rezultate pozitive. 

Funcțiile educației fizice 

Vom descoperi, în planul biologic și sanogenetic, funcția de corectare, readaptare, optimizare a 

potențialului biologic actual al individului, menținere si îmbunătățire a stării lui de sănătate. 

 Funcția de dezvoltare a capacității psihomotrice a individului cu handicap, de învățare și 

perfecționare a deprinderilor specifice sunt parte integrantă a capacității de mișcare și în strânsă corelație 

cu cea anterioară. 

 În plan psiho-social se încadrează funcția de socializare și cea de dezvoltare a calităților 

intelectuale, moral volitive, de adaptabilitate la viața reala în condițiile date. 

 Funcția de reflectare și conștientizare a activităților motrice este un rezultat al celor anterioare și 

este privită ca un act necesar și cultural, de dezvoltare a calităților adaptative ale individului. 

 Funcția de ameliorare a randamentului motric, școlar și profesional, de petrecere în mod 

organizat și util a timpului liber, se face tot cu un scop bine definit, cel corector și de adaptare. 

 În funcție de handicapul avut, rezonanța educației fizice speciale se manifestă mai pregnant sau 

mai estompat în planurile sus menționate, cert este că ea trebuie să își aducă o contribuție majoră la 

integrarea individului cu handicap la viața reală, prin formele pe care instituționalizarea actuală o 

permite. 

 Forma de manifestare a educației fizice, ca parte componentă a activităților motrice, o reprezintă 

exercițiul fizic, cel care este menit, să acționeze preventiv pentru combaterea apariției, să determine 

ameliorarea deficienței până la dispariție, acolo unde este posibil, sau să contribuie la stabilizarea și non 

agravarea deficiențelor evolutive. 

Tehnici metodologice de acționare  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4332 

 

 - stabilirea obiectivelor potrivite pentru deprinderi, care să fie realiste și să corespundă unor 

răspunsuri corecte. Ele trebuie permanent raportate la posibilitățile de moment ale subiectului și trebuie 

să fie progresive;  

- apelarea la cunoștințe prealabile sau asocieri de mișcări în predarea unei sarcini prin folosirea 

modelării, ca metoda de lucru; 

- folosirea recompenselor pozitive - orice element care motivează practicantul să muncească. 

Recompensele,în funcție de vârstă și handicap, pot fi permanente sau intermitente; finalizarea muncii 

sale, recompensa verbală. 

- asigurarea asistenței - se face pe nivele de instruire, în funcție de capacitatea practicantului și 

sarcina de efectuat. Genurile de asistență sunt: 

a) Indicații verbale sau vizuale - cel mai puțin instructiv gen de asistență - se poate rezuma doar la 

indicarea sarcinii (verbală sau vizuală-poza), după care practicantul răspunde prin execuție; 

b) Demonstrații - făcute de profesor, o data sau de mai multe ori, până când practicantul poate să execute 

la rândul său mișcarea - "Privește-mă și execută!"; 

c) Sprijinul fizic - se foloseste de către profesor, în special în primele etape de învățare ale unei noi 

deprinderi și se referă la o îndrumare a practicantului prin atingere sau prin sprijin în cadrul unei părți a 

mișcării; 

d) Ajutorul fizic - manipularea totală a corpului practicantului pentru realizarea unei deprinderi. 

- corectarea comportamentului nepotrivit (nesupunere, respingere sau ieșiri nervoase de 

proporții). Ca metode pot fi folosite recompense din rândul  preferințelor practicantului, asigurarea 

asistenței împreună cu ignorarea comportamentului nepotrivit. Se interzice orice pedeapsă fizică. 

Trebuie înțeles faptul că persoanele cu handicap pot avea, ca și persoanele obișnuite, zile bune și zile 

rele. 

- înregistrarea performanțelor participanților - element de eficiență, folosit dacă nu zilnic, cel 

puțin săptămânal, în caietul de înregistrare a performanțelor. Vor fi înregistrate performanțele utile 

printr-o evaluare corectă, în vederea constatărilor progreselor și schimbării sarcinilor. 

Structura programei şcolare include, pe lângă nota de prezentare, următoarele elemente: 

-Competenţe generale; 

-Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare; 

-Conţinuturi; 

-Sugestii metodologice; 

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite prin învăţare, care 

permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în diverse 

contexte particulare. 

Competenţele generale,vizate la nivelul disciplinei Educaţie fizică şi sport, jalonează achiziţiile elevului 

pentru întregul ciclu gimnazial. Acestea concură la formarea unui stil de viață sănătos al elevului, la 

dezvoltarea fizică armonioasă și a motricității acestuia: 

– dezvoltarea, menţinerea şi recuperarea nivelului de funcţionare cât mai mult posibil; 

– compensarea deficienţelor funcţionale prin preluarea funcţiilor afectate de către componente valide; 

– prevenirea destructurării anumitor funcţii ale organismului; 
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– inducerea unei stări de încredere în forţele proprii. 

Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă achiziții dobândite pe 

durata unui an şcolar, dezvoltarea, menţinerea şi recuperarea nivelului de funcţionare cât mai mult 

posibil: 1.Utilizarea efectelor favorabile ale educaţiei fizice şi sportului în practicarea constantă a 

exercițiilor fizice, pentru optimizarea stării de sănătate; 

2.Maximizarea potențialului biomotric existent care să favorizeze obținerea unor performanțe 

profesionale, sportive, sociale; 

3.Prevenirea și corectarea deficiențelor fizice, de postură și formarea unei atitudini corporale corecte; 

4.Îmbunătățirea motricității generale prin formarea unui sistem de deprinderi și priceperi motrice variate 

și asigurarea unor indici crescuți ai calităților motrice; 

5.Formarea unui comportament adaptativ adecvat prin educarea componentelor cognitive, afective, 

volitive, motivaționale; 

6.Facilitarea exprimării subiecților deficienți conform propriilor abilități și capacități; 

7.Încurajarea relațiilor sociale, atât la indivizii deficienți ,cât și între aceștia și persoanele valide. 

 Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare, 

care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte 

de învăţare variate.  

Conţinuturile instruirii sunt grupate pe următoarele domenii: 

1. Organizarea activităţilor motrice; 

2. Dezvoltare fizică armonioasă; 

3. Capacitate motrică (deprinderi şi calităţi motrice); 

4. Discipline sportive ; 

5. Igienă şi protecţie individual; 

6. Comportamente și atitudini. 

Sugestiile metodologice includ referiri la proiectarea activităţii didactice,la strategiile didactice ,precum 

şi la elementele de evaluare. 

Prezenta structură a programei şcolare propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic 

să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui 

demers didactic personalizat,care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul 

specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Este necesară, de asemenea, o abordare specifică educaţiei la 

acest nivel de vârstă, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în 

funcţie de achiziţiile elevilor.  
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu CES 

 

                                                                                               Prof.Matei Constantin 

                                                                                             Liceul Tehnologic Auto 

 

        Copiii cu CES (cerinţe educative speciale) au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, pentru a avea 

acces la educaţie. Şcolile trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de 

posibilităţile sale de învăţare, participare şi dezvoltare. Comunitatea trebuie și ea pregătită să accepte 

nevoile acestor copiii. 

      Din categoria copiilor cu CES fac parte atât copiii cu deficiențe propriu-zise - la care, cerințele 

speciale sunt multiple, inclusiv educative, cât și copiii fără deficiențe, dar care prezintă manifestări 

stabile de inadapatare la exigențele școlii. Din această categorie fac parte: – copiii cu deficiențe 

senzoriale: vizuale, auditive, locomotorii etc, – copiii cu deficiențe mintale, – copiii cu tulburări afective 

(emoționale), – copiii cu handicap asociat. Întâlnim pretutindeni oameni cu deficiențe. Perceperea lor 

socială nu este întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnifi cații 

diferite, funcție de cultură și de valorile promovate. 

În activitatea la clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu 

adevărat potenţialul fiecărui copil cu cerinţe educative speciale., trebuie să reformulăm toate 

componentele educaţiei: obiective/scopuri; curriculum; resurse materiale, organizatorice; evaluare; 

relaţiile între partenerii educaţiei; resursele umane. Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în 

realizarea intregrării copiilor cu cerinţe educative speciale în viaţa şcolară şi socială.  

Caracteristicile comportamentale ale copiilor cu deficit de atenție sunt: 

➢ sunt dezorganizați, uituci și visători; 

➢ sunt ușor de distras de orice stimul irelevant, prin urmare nu se pot concentra asupra unei singure 

activități; 

➢ nu reușesc să termine ceea ce au început; 

➢ fac frecvent erori “din neglijență”; 

➢ au frecvent dificultăți în a citi texte mai lungi; 

➢ nu rețin reguli complexe, prin urmare nu fac față jocurilor de grup care implică respectarea unor 

astfel de reguli; 

➢ într-o conversaţie sar repede de la un subiect la altul și nu își termină ideile.  

Plan de acțiune pentru integrarea acestor copii: 

Elevi: 

Idei de activități:  

- îndepărtarea stimulilor perturbatori din mediul de învățare; 
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 - responsabilizarea prin sarcini realizabile; 

- repetarea de cuvinte, scurte propoziții; 

- implicarea în grupul de lucru; 

 - cultivarea stimei de sine prin participarea elevului la discuții unde își poate exprima opinia în fața 

celorlalți colegi. 

Strategii de învățare:  

- recompensarea la atingerea obiectivului ; 

- acordarea atenției sporite atunci cand copilul cu CES răspunde ; 

- explicații scurte şi clare ; 

- atmosfera propice învățării ; 

- menținerea unei comunicări permanente cu familia și conlucrarea cu aceasta ; 

- folosirea materialului didactic adecvat. 

Resurse: hârtie colorată, desene, jocuri, schițe, jetoane, imagini, material audio-video 

Evaluare: aprecieri verbale, feedback frecvent prin care elevul își poate îmbunătăți  

comportamentul și poate progresa. 

Părinţi: 

Trebuie să existe o bună colaborare între părinți, diriginte, celelalte cadre didactice de la clasă,  

consilierul școlar și profesorul de sprijin. Cooperarea dintre familie și școală duce la schimbări  

pozitive în comportamentul elevului. 

Idei de activități: întâlniri individuale cu dirigintele, cu profesorul de sprijin, consilierul școlar,  

celelalte cadre didactice, excursii, drumeții. 
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Strategii de învățare:  

- discuții, dezbateri, chestionare, implicarea activă a părintelui în activitatea de la clasă ; 

-  sarcini acasă cu instrucțiuni clare, simple, ghidate ; 

- folosirea unui ton calm, manifestarea afecțiunii față de copil ; 

- încurajarea permanentă să colaboreze, să se joace și cu alți copii. 

Resurse: imagini, jocuri cu obiecte care să îl stimuleze pe copil, povești cu caracter educativ. 

Evaluare:  

- oferirea frecventă de feedback pozitiv (laude, recompense) atunci când copilul se comportă 

corespunzător; 

-  sprijinul oferit necondiționat;  

 - încurajarea copilului să ceară ajutor atunci când consideră că nu se descurcă. 

Cadre didactice: 

Este necesară o bună colaborare a dirigintelui cu părinții elevului, cu profesorii clasei, întrunirea 

acestora în cadrul Consiliului profesoral al clasei, împreună cu profesorul consilier școlar, profesorul de 

sprijin, pentru a putea realiza o bună informare asupra problemelor copilului, a progreselor făcute, 

propuneri de îmbunătățire a activității la clasă. Fiecare copil este diferit și nu funcționează aceleași 

strategii, aceleași metode pentru toți. 

Idei de activități:  

- urmărește curriculum-ul adaptat nevoilor speciale ale copilului; 

- adaptează activitatea instructiv- educativă la ritmul de lucru al copilului/elevului; 

- implică copilul/elevul în activitățile școlare și extrașcolare: lucrul în echipă, 

serbările școlare, concursurile, etc. 

- colaborează cu părinții copilului/elevului informându-i asupra situației sale școlare/ 

progresului înregistrat. 
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Strategii de învățare (comune cu alți colegi):  

- materiale didactice diversificate ; 

- cerințe clare, concise. 

Resurse: 

- imagini, jetoane, fișe de lucru adaptate, desene, jucării, carton, hârtie colorată, etc. 

Evaluare: 

- observare sistematică, evaluare orală, aprecieri verbale, cooperarea în realizarea activității. 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

 

Mitruț Alexandra Mihaela 

Școala Gimnazială ,, Anton Pann” -Voluntari 

 

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor 

elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi 

celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative 

speciale şi  necesită un program individualizat de învăţare. 

În calitate de profesor, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative 

speciale şi, în astfel de situaţii, am încercat să găsesc cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a-

i determina pe toţi participanţii la actul educaţional să se implice conştient în activităţile derulate. Am 

ţinut cont de faptul că elevii integraţi au nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul 

colegilor de clasă. Ei nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie „uitaţi” în clasă pornind de la 

ideea că nu vor putea ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi. Cu ajutorul unei învățătoare dedicate, un elev 

cu CES are șanse mari de integrare. 

Orice cadru didactic care are în clasă un copil cu cerințe educaționale speciale (CES) are nevoie 

de cât mai multe idei de activități pentru integrarea elevilor cu CES. Printre marile provocări ale unui 

dascăl, integrarea unui elev cu cerințe educaționale speciale într-o clasă obișnuită, cu peste 30 de elevi, 

este, de departe cea mai mare dintre toate! Legislația este generoasă, însă nimeni nu s-a gândit până la 

capăt cum poate fi aplicată concret, la clasă! Cea mai bună cale rămâne, ca de fiecare dată, jocul. 

Jocul de-a normalitatea (atitudinea constantă a profesorului) este ”jocul” pe care un cadru 

didactic trebuie să-l practice zi de zi, 5 ani, cât durează ciclul primar. De la modul în care este prezentat 

în prima clipă elevul cu CES, la obiectivitatea cu care predă și evaluează membrii colectivului de elevi, 

la includerea în activități a tuturor, depinde și atitudinea copiilor față de colegul lor special. „Doamna” 

este pentru copii modelul de conduită pe care îl urmează în primii ani de școală, ea este cheia pentru 

incluziune. 

Elevi  

Activități pentru integrarea elevilor cu CES: 

Modalități prin care învățătorul poate ajuta integrarea elevilor: 

• Recompense periodice sau constante pentru elevii ce execută corect. Se pare că o recompensă 

palpabilă este mai eficientă decât, de exemplu, a le acorda mai mult timp liber. 
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•  Activităţile intense şi de scurtă durată sunt mai eficiente decât efectuarea aceluiaşi exerciţiu 

timp îndelungat. 

• Comenzi ferme pe un ton hotărât 

• Așezarea elevului în apropierea cadrului didactic sau lângă elevi care au un comportament 

model 

•  Asigurarea unui climat prietenos bazat pe respect mutual, pe colaborare între cadru didactic și 

elev, elev-elev, rezolvarea pozitivă a situațiilor conflictuale 

•  Controlarea tonalității vocii și a limbajului corporal, comunicarea progreselor individual și în 

fața clasei 

• Folosirea elevilor din clasă care pot deveni resurse pentru a-i ajuta să se integreze 

• Sarcini de lucru prin care îi soliciți atenția și sprijinul în desfășurarea unor actitivități 

• Descoperirea unor pasiuni comune cu alți colegi din clasă și să-i pui să lucreze împreună 

• Valorizarea, prin aprecierea comportamentelor positive 

• Un exemplu de activitate: Copiii trebuie să decupeze din carton câte o stea mare şi să scrie în 

interiorul acesteia: Eu pot să mă caţăr într-un copac, Eu pot să desenz...). Stelele se afişează, iar 

copiii discută despre dorinţele fiecăruia. Cereţi-le să sugereze şi alte realizări ale colegilor, 

aceastea implicând comentarii pozitive şi creşterea încrederii în sine. 

• Altă metodă care permite elevilor să câştige încrederea în sine: Transmiterea părinţilor în fiecare 

zi sau săptămână a unui scurt mesaj telefonic sau scris, ce conţine realizările copilului. Părinţii 

trebuie să cunoască scopul acestor mesaje. Acestea pot fi de forma: Marian a învăţat astăzi 

tabla înmulţirii cu 5 sau Maria a citit astăzi foarte bine. 

• Evaluarea diferențiată, la nivelul la care se situează copilul, predominant să fie evaluarea orală, 

iar în cursul evaluării scrise trebuie să i se acorde mai mult timp; 

•  Consecvență în disciplinare și obiective; 

• Evitarea de a face publice limitele copilului (în grupul de elevi); 

•  Antrenarea mai des la răspunsuri sau activități practice în timpul lecției, să fie întrebat mai des 

ce are de făcut, să i se atragă atenția (atingându-l ușor pe umăr sau stabilind contact vizual cu 

el); 

• Stimularea pentru a lucra în grup; 

Ludoterapia reprezinta o tehnică prin care modalitatea naturală de expresie a copilului-jocul este utilizat 

ca modalitate terapeutică în asistența copilului cu probleme emoționale.Ea îi permite copilului sa 

acționeze direct asupra lumii, jucându-se cu materiale și obiecte alese cu grijă. Sub îndrumarea 

adultului, copilul își scoate la lumină trăirile, emoțiile ascunse pentru a putea fi conștientizate și înțelese. 
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Jocuri de stimulare senzorială Orele de muzică și mișcare; arte vizuale și abilități practice, precum și 

cele de joc și mișcare sunt cele mai generoase pentru includerea în programă a jocurilor senzoriale 

distractive pentru elevii cu CES. Iată câteva exemple care vor cuceri întregul colectiv 

Jocul: Cine l-a strigat pe Martinel? 

Copiii sunt asezati în formatie de semicerc, iar în fata lor se afla un copil, legat la ochi, cu un 

ursulet în brate. La începerea jocului, cadrul didactic face semn unui copil din semicerc care striga: 

"Marti-nel!". Cel din mijloc îsi descopera ochii, se îndreapta spre cel care-l bănuieste că l-a strigat si-i 

pune ursuletul în brate. Dacă a ghicit, schimbă rolurile între ei, daca nu, trece din nou în mijloc, se leagă 

la ochi si asteaptă o nouă chemare a lui "Martinel". Dacă acesta nu reușește sa ghiceasca, după 3 

încercari , este înlocuit cu alt copil si jocul continuă. Scopul este dezvoltarea capacitatii de recunoastere 

a vocii colegilor. 

Cursa bărcuțelor - Într-o cutie se pun două bărcuțe făcute din hârtie (origami). Fiecare copil primește 

câte un pai de suc în care trebuie să sufle până când bărcuța sa ajunge la linia de final. Activitățile care 

implică suflatul ajută de asemenea și la corectarea dificultăților de vorbire, pronunție a sunetelor. 

 Jocul "Unde a sunat clopotelul?" Copiii sunt dispusi în formatie de cerc, cu mâinile la spate. Un copil 

sta în mijlocul cercului, cu fata acoperită cu mâinile. Cadrul didactic are în mâna un clopotel. Odată cu 

începerea jocului, el se deplasează pe la spatele copiilor si pune clopotelul în mâinile unuia, continuând 

să se deplaseze. La un moment dat strigă: "Gata!". Copilul care a primit clopotelul sună din el scurt, apoi 

îl duce la spate si stă linistit. Cel din mijloc îsi descoperă fața, se uită atent la copii ca să surprindă vreo 

mișcare. Apoi se îndreaptă spre cel pe care îl bănuiește că are clopotelul, îl loveste pe umăr si-l cere. 

Acesta îsi duce mâinile în fată si, dacă are clopotelul, schimbă rolurile; dacă nu a ghicit, atunci se duce 

din nou la centru, îsi acoperă fața si jocul continuă în acelasi fel. După câteva reluări, dacă nu reușește să 

ghicească, este înlocuit cu altul. Scopul este dezvoltarea capacitătii de a se orienta în spațiu dupa auz. 

Împerechează obiectele după sunet- în cutiuțe mici de plastic (gen de surpriză de ou Kinder) se ascund 

diverse obiecte mici: boabe de fasole, bănuți, mărgele, bomboane etc. Copiii trebuie să agite fiecare 

recipient și să le potrivească după sunetul emis, două câte două. 

Strategii de învățare: 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, explozia stelară, Ciorchinele, 

alegerea diverselor jocuri didactice precum: jocuri cu elemente de abstractizare și generalizare, jocul 

omisiunilor (excluderea elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu/ sesizarea elementelor lipsă dintr-un 

ansamblu); jocuri asociative („Jocul categoriilor”, „Familia de animale“; „Salata de legume”; „Care este 
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casa lui?”, „Cum utilizăm…?”);  jocul ghicitorilor. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de 

deficienţa copilului. 

- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate  

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- activităţile extraşcolare, pentru motivare 

- ancorarea de interesele copilului, hobby-urile lui,. 

Resurse: 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (numărători, alfabetar magnetic, jetoane) 

- mijloace de predare/învățare multi-senzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

Evaluare: 

- evaluarea prin metoda proiectelor (și nu prin teste de evaluare clasice ) 

- observarea sistematică a comportamentului cu fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- aprecieri verbale; 

Cadre didactice 

Idei de activități: 

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea 

diferenţiată se poate realiza prin: 

- adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea 

obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară; 
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adaptare curriculară  în parteneriat cu cadrele didactice de la clasă; 

·     colaborarea cu consilierul scolii, terapeutul, profesorul de sprijin, părintii 

·     predarea în echipă alături de profesorul de sprijin; 

·     comunicare pozitivă și încurajarea rezultatelor; 

·     stabilirea nivelului de atingere a finalităților/competențelor planificate în  curriculumul 

individualizat și pe domenii de dezvoltare; 

·     drumeții, excursii tematice, vizite, participare la concursuri școlare specifice 

·     adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, 

metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), 

materialul didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre 

didactice de sprijin); 

·     participarea la ateliere de lucru /mese rotunde în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor, Cercuri 

pedagogice 

·     participarea la simpozioane/conferinţe/cursuri de formare ce vizează integrarea copiilor cu CES; 

·     realizarea unui program de remediere după orele de curs; 

b) STRATEGII DE ÎNVĂŢARE: 

-Workshop-uri, dezbateri, lucru în echipă, interasistenţe; 

c) RESURSE : 

-pliante/reviste /afişe informative, tehnologii informatizate, lucrări de specialitate, cadru normativ 

d) EVALUARE: 

-Chestionare, caietul învăţătorului, portofolii cu produsele activităţilor 

-Evaluări periodice 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor 

periodice) se completează de către cadrul didactic care lucrează direct cu elevul (învățătorul clasei) la 

sfârșitul perioadei de valabilitate a planului 
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Părinți 

Idei de activități: 

Înainte de prima ședință cu părinții, este important să discutăm cu părintele copilului cu CES 

o  Fiţi pozitivi şi ajutaţi părinţii să simtă că fiul/fiica lor este binevenit(ă) la școală. 

o  Prezentaţi succesele copilului într-o manieră pozitivă și optimistă. 

o  Invitaţi părinţii la școală ca să discutaţi despre sprijinul pentru învăţarea copiilor lor (de exemplu, 

invitaţi să viziteze școala - aceştia pot identifica unele probleme în interiorul spaţiului școlii, probleme 

de care dumneavoastră  nu sunteţi conştient). 

o  Părintele ar trebui sa fie mereu informat despre cum decurg lucrurile la școală. Se poate scrie  un fel 

de jurnal, în care părinții și cadrele didactice, specialiştii îsi notează alternative observaţiile privind 

copilul cu dizabilitate și, astfel, se poate realiza o mai rapidă și eficientă evaluare a modului în care 

copilul evoluează. 

o    Încurajaţi-i pe părinţii copiilor cu CES să aibă întâlniri neoficiale la intervale regulate. Vor putea 

astfel să se sprijine şi să se informeze reciproc. 

o    Acordaţi atenţie preocupărilor şi neliniştilor părinţilor. 

o    Planificaţi vizitarea periodică a familiilor elevilor cu CES. Apelaţi la alţi profesionişti, cum ar fi: 

asistentul social sau profesorul itinerant pentru a face vizite familiilor copiilor cu cerinţe educative 

speciale. 

o    Oferiţi părinţilor informaţii despre cursurile de educaţie a părinţilor (sau organizaţi astfel de cursuri 

dumneavoastră) la care să poată participa pentru a câştiga încredere în propriile abilităţi de părinte. 

o    Identificaţi câteva surse diferite de ajutor şi susţinere pentru părinţi (ONG-uri care lucrează la nivel 

local şi organizaţii care oferă informaţii despre dificultăţi sau dizabilităţi speciale) şi organizaţi întâlniri 

cu reprezentanţii acestora. Discutaţi modalităţile prin care puteţi oferi acces la informaţie, sfaturi şi 

susţinere părinţilor copiilor cu nevoi educative speciale. 

o   Organizați activităţi comune părinţi-elevi-învăţător (ateliere de lucru, excursii, vizite, serbări); 

• Implicați părinții în proiecte educaționale; 
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b) STRATEGII DE ÎNVĂŢARE: 

- Invitarea părinţilor în activităţi la clasă poate fi o experienţă pozitivă 

-lectorate, dezbateri, workshop-uri, expoziţii 

-întâlniri regulate în cadrul consultațiilor individuale; 

-activități de consultare a părinților privind forma de incluziune educațională a copilului, 

tipurile/formele de suport individualizat (educațional și non-educațional), perioada și termenele de 

prestare a serviciilor de suport; 

 -desfășurarea de activități comune părinți-elevi-învățător ( ateliere de lucru cu diverse tematici, vizite, 

excursii, serbări, etc ); 

-activități cu invitați de specialitate  (  psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari ) 

 c) RESURSE : 

-materiale: pliante, reviste, afişe informative, PPT-uri tematice 

-umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri şcolari, profesori de sprijini 

d) EVALUARE : 

Chestionare, portofolii cu produsele activităţilor 

Comunicarea şi colaborarea eficientă dintre educatori/specialişti şi părinţi se bazează pe câteva elemente 

esenţiale: respectul (reciproc), atitudinea imparţială, empatia, păstrarea confidenţialităţii 

informaţiilor. Instituirea respectului reciproc, a relaţiilor empatice, ca bază a unei colaborări autentice 

între educatori, copii, familiile lor şi specialişti este un proces complex, care cere timp, energie, 

prudenţă, adesea mult bun simţ şi bună credinţă. Este important de menţionat că în acest proces nu 

numai copiii sunt cei care învaţă, ci şi adulţii. 

Toate au ca scop o incluziune făcută pas cu pas și…cu zâmbetul pe buze! 
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CURRICULUM ADAPTAT 

PENTRU PREȘCOLARII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

 

                                                                               

                                                                               Profesor inv. prescolar:  Merticariu Delia 

                                                                               Scoala Gimnaziala ,,Mihail Sadoveanu” Bacau 

 

 

 

BENEFICIARI : 

- P.L , data nașterii: 15.x.2015 preșcolar cu C.E.S. 

TIPUL DE DEFICIENȚĂ/HANDICAP: Deficiență mintală moderată/neuropsihic 

NIVELUL DE DEFICIENȚĂ/GRADUL DE HANDICAP: grav 

 

       CUPRINS : 

I. BENEFICIARI :  

II. ARGUMENT 

III. OBIECTIVE CADRU ȘI DE REFERINȚĂ 

IV. CONȚINUT TEMATIC 

V. STRAGEGIE DIDACTICĂ 

VI. PLANIFICAREA ANUALĂ A TEMELOR DE STUDIU 

VII. BIBLIOGRAFIE 

 

 

I. BENEFICIAR : 

P.L , data nașterii: 15.x.2015preșcolar cu C.E.S. 

 

II. ARGUMENT: 

   În urma evaluării inițiale efectuate la începutul anului școlar 2016 și a prezentării certificatului 

de orientare școlară de către părinți, am constatat că Eva, o fetiță de 6ani și 3luni, are dificultăți de 

vorbire, gândire, socializare respectiv o deficiență mintală moderată.  

 Când îi adresezi o întrebare, de la cea mai banală(Cum te numești?), ea te privește lung, 

zâmbește dar nu răspunde. Repetă unele cuvinte după modelul meu și de câteva ori am auzit că spune 

câteva cuvinte:„mama”, „aia”, „a”, și cîteva fără sens. O dată s-a cerut la baie spunând„pipi”. Nu 

adresează voluntar întrebări, nu cere nimic. Dacă cineva o rănește nu scoate nici un sunet ci se oprește 

încremenită și plânge cu lacrimi. Dacă o întrebi„ Cine ți-a făcut rău” ea arată corect cu degetul, copilul 

în cauză. 
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 În ceea ce privește deprinderile de scris, ține corect creionul în mână dar nu colorează integral 

obiectul ci mâzgâlește, cu mișcări de sus în jos, partea centrală a acestuia. Nu trasează linii scurte, lungi, 

curbe. sau frînte. Nu știe să numere, să formeze mulțimi, să recunoască cifrele. Nu recunoaște nici o 

literă. La activitățile de mișcare și sport ea se uită uimită la mișcările făcute de colegi dar rareori 

încearcă să imite. În activitățile de joc nu are formate deprinderi elementare de respetare a regulilor sau 

de aliniere. 

 Drept pentru care am hotărât aplicarea următorului curriculum adaptat, în Domeniul Limbă și 

Comunicare și Domeniul Stiințe-Matematică 

III. OBIECTIVE CADRU ȘI DE REFERINȚĂ 

 

DOMENIUL ȘTIINȚE- MATEMATICĂ 

OBIECTIVE CADRU 

3. Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând 

un vocabular adecvat;  

OBIECTIVE DE 

REFERINȚĂ 

COMPORTAMENTE CONȚINUT 

TEMATIC 

STRATEII 

DIIDACTICE 

3.1. Să-şi îmbogăţească 

experienţa senzorială, ca 

bază a cunoştinţelor 

matematice referitoare la 

recunoaşterea, denumirea 

obiectelor, cantitatea lor, 

clasificarea, constituirea 

de grupuri/ mulţimi, pe 

baza unor însuşiri comune 

(formă, mărime, culoare) 

 

3.2. Să numere de la 1 la 

10 recunoscând grupele cu 

1-10 obiecte şi cifrele 

corespunzătoare. 

 

3.3.să înţeleagă şi să 

numească relaţiile spaţiale 

relative, să plaseze obiecte 

într-un spaţiu dat ori să se 

plaseze corect el însuşi în 

raport cu un reper dat. 

 

3.4. Să identifice poziţia 

- selectează/grupează obiectele 

de aceeaşi 

formă/mărime/culoare (la 

început ţinând seama de un 

singur criteriu, apoi de mai 

multe simultan); 

- clasifică obiecte după criteriul 

culorii; 

- clasifică obiecte pe baza 

criteriului formei; 

- clasifică obiecte după criteriul 

mărimii; 

 

 

 

 

- recunoaşte şi denumeşte cifre 

în intervalul 1-10; 

- pune în corespondenţă cifra cu 

cantitatea de obiecte; 

- trasează cifre în intervalul 1-

10. 

 

 

-diferenţieri ale 

obiectelor după 

formă, mărime (2 

dimensiuni), 

culoare (3 culori), 

lungime, lăţime (2 

dimensiuni) 

- forme geometrice 

(cerc, pătrat, 

triunghi) 

- recunoaştere şi 

trasare cifre de la 1 

la 10; 

- numărat in 

intervalul 1- 10; 

- poziţii spaţiale: 

sus,jos, deasupra, 

sub, la dreapta, la 

stânga etc. 

- apreciere globală 

a cantităţii și 

apreciere prin 

punere in perechi in 

limitele 1-5 ( 1-3 la 

METODE SI 

PROCEDEE 

-conversația 

- exercițiul 

-observația 

-explicația 

-algoritmizarea 

 

MIJLOACE 

-planșe, jetoane, 

Imagini, filmate, 

fise de lucru, 

culori, lipici, 

foarfece, 

Jucării, cărți de 

colorat, 

enciclopedii 

pentru copii, 

 

EVALUARE 

-continuă, 

-apreciere verbală 

-stimulente 

-fișe de lucru; 
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unui obiect într-un şir 

utilizând numeralul 

ordinal. 

 

 

 

 

- recunoaşte şi utilizează poziţii 

spaţiale plasând diferite obiecte 

într-un spaţiu dat sau plasându-

se pe sine în raport cu un reper 

dat; 

 

- identifică şi numeste primul şi 

ultimul element dintr-un şir de 3, 

5, 10 elemente 

- numeşte vecinul din dreapta 

sau din stânga unui număr (cifre) 

dat (ex.:pentru 3, să identifice pe 

2 şi pe 4); 

 

3-4 ani şi 1-5 la 4-

5ani) (multe, 

puţine, mai mult 

decât..., mai puţin 

decât..., tot atâtea) 

 

RESURSE 

TEMPORALE 

15 minute pe zi, 

individual, in 

cadrul diferitelor 

centrele deschise 

pentru întreaga 

grupă 

 

 

 

 

4. Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice; 

OBIECTIVE DE 

REFERINȚĂ 

COMPORTAMENTE CONȚINUT 

TEMATIC 

STRATEII 

DIIDACTICE 

4.1. Să recunoască, să 

denumească, să 

construiască şi să utilizeze 

forma geometrică cerc, 

pătrat, triunghi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. să realizeze serieri de 

obiecte pe baza unor 

criterii date ori găsite de el 

însuşi; 

- recunoaşte şi denumeşte figuri 

geometrice în mediul ambiant 

sau cu 

ajutorul materialelor puse la 

dispoziţie (cerc, pătrat, eventual 

triunghi – 

după 4 ani); 

- trasează figuri geometrice 

cunoscute trecând cu creionul 

peste o linie 

deja trasată. 

-desenează cercul (pătrat, 

triunghi, dreptunghi) după 

model sau după o 

comandă verbală; 

- execută desene decorative şi 

artistice folosind formele 

geometrice; 

 

-execută serii de obiecte 

(mărgele, boabe, bucăţi de hârtie 

de diferite forme geometrice) 

realizând 

structuri simple şi folosindu-se 

-diferenţieri ale 

obiectelor după 

formă, mărime (2 

dimensiuni), 

culoare (3 culori), 

lungime, lăţime (2 

dimensiuni) 

- forme geometrice 

(cerc, pătrat, 

triunghi) 

 

METODE SI 

PROCEDEE 

-conversația 

- exercițiul 

-observația 

-explicația 

-algoritmizarea 

 

MIJLOACE 

-planșe, jetoane, 

Imagini, filmate, 

fise de lucru, 

culori, lipici, 

foarfece, 

Jucării, cărți de 

colorat, 

enciclopedii 

pentru copii, trusa 

logi 1, hartie 

colorată 

 

EVALUARE 

-continuă, 

-apreciere verbală 

-stimulente 

-fișe de lucru; 
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de criteriile cunoscute sau date 

de 

educatoare. 

 

 

 

RESURSE 

TEMPORALE 

15 minute pe zi, 

individual, in 

cadrul diferitelor 

centrele deschise 

pentru întreaga 

grupă 

 

 

 

 

IV. CONȚINUT TEMATIC 

Domeniul Științe 

-diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (2 dimensiuni), culoare (3 culori), lungime, lăţime (2 

dimensiuni) 

- forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi) 

- recunoaştere şi trasare cifre de la 1 la 10; 

- numărat in intervalul 1- 10; 

- poziţii spaţiale: sus,jos, deasupra, sub, la dreapta, la stânga etc. 

- apreciere globală a cantităţii și apreciere prin punere in perechi in limitele 1-5 ( 1-3 la 3-4 ani şi 1-5 la 

4-5ani) (multe, puţine, mai mult decât..., mai puţin decât..., tot atâtea) 

- diferenţieri ale obiectelor după formă, mărime (2 dimensiuni), culoare (3 culori), lungime, lăţime (2 

dimensiuni) 

- forme geometrice (cerc, pătrat, triunghi) 

V. STRATEGIE DIDACTICĂ 

 

METODE SI PROCEDEE 

-conversația                                  - exercițiul ;             

 -observația ;                                - enumerația ; 

-explicația ;                                  -algoritmizarea ; 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT : 

- planșe, jetoane, 

- Imagini, filmate, fise de lucru, culori, lipici, foarfece, tempera, trusa Logi I, bile pufoase, cuburi 

colorate ; 

- Jucării, cărți de colorat, enciclopedii pentru copii, 

 

EVALUARE 

-continuă, 

- chestionare orală ; 

-apreciere verbală 

-stimulente 

-fișe de lucru; 
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RESURSE TEMPORALE 

1. 15 minute pe zi, individual, in cadrul diferitelor centrele deschise pentru întreaga grupă ; 

 

2. frontal, la activitatile pe domenii experentilale. 

 

 

VI.  PLANIFICAREA ANUALĂ A TEMELOR DE STUDIU 

  

DOMENIUL ȘTIINȚĂ- 

MATEMATICĂ 

 

cTR UNITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

TEMA DE ZI SUBIECT 

LUDIC 

OBIECTIVE DATA 

1 MULTIMI Construirea de 

mulțimi 

„Spune ce 

jucării are 

ursulețul?” 

3.1,3.2  

2 MULȚIMI Construirea de 

mulțimi după culoare 

„Așază-mă 

lîngă jucării 

care au 

culoarea mea!” 

3.1,3.2  

3 MULȚIMI Construirea de 

mulțimi după formă 

„Așază-mă 

lîngă jucării 

care au forma 

mea!” 

3.1,3.2  

4 MULȚIMI Construirea de 

mulțimi după mărime 

„Așază-mă 

lîngă jucării 

care au 

mărimea 

mea!” 

3.1,3.2  

5 Figuri 

geometrice 

”Cercul” „Alege toate 

cercurile” 

4,1  

6 Figuri 

geometrice 

„Triunghiul” ” „Alege toate 

triunghiurile” 

4,1 4,2  

7 Figuri 

geometrice 

„Pătratul” „Alege toate 

pătratele” 

4,1 4,2  
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8 Elemente de 

geometrie plană 

Poziția și relația 

spațială a unui obiect 

în raport cu o poziție 

relativă dată(pe, sub) 

„Unde am 

ascuns 

jucăria?” 

3,3/3,4  

9 Elemente de 

geometrie plană 

Poziția și relația 

spațială a unui obiect 

în raport cu o poziție 

relativă dată(sus,jos) 

„Caută și 

spune unde ai 

găsit 

bomboana?” 

3,3/3,4  

10 Elemente de 

geometrie plană 

Poziția și relația 

spațială a unui obiect 

în raport cu o poziție 

relativă dată(în față, 

în spate) 

”Unde m-am 

așezat eu?” 

3,3 3,4  

11 Elemente de 

geometrie plană 

Poziția și relația 

spațială a unui obiect 

în raport cu o poziție 

relativă dată(în față, 

în spate) 

„Căsuța 

păpușii” 

Unde este 

păpușa? 

Evaluare 

observativă 

3,3 3,4  

12 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-2 

„Să numărăm 

triunghurile!” 

3,2/3,1  

13 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-2 

„Să numărăm 

cercurile” 

3,2/3,1  

14 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-2 

„Să trasăm 

cifra 1” 

3,2/3,1  

15 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-2 

„Spune ce 

cifră ti-a căzut 

pe zar?” 

3,2/3,1  

16 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-3 

”Să numărăm 

animalele!” 

3,2/3,1  

17 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-3 

„Spune unde 

sunt mai 

3,2/3,1  



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE         

4351 

 

multe?” 

18 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-3 

”Să trasăm 

cifra 3!” 

3,2/3,1  

19 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-3 

„Adu-mi un 

cub, două 

păpuși, trei 

anumale”  

3,2/3,1  

20 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-3 

„Stii să 

numeri?” 

3,2/3,1  

21 Numere 

naturale 

Număratul în 

concentrul 1-3 

   

      

 

 

VII. BIBLIOGRAFIE 

1. Curriculum pentru învățământul preșcolar, M.E.N.,2008 

2. M.Mătăsaru, M. Chiriloaie, C.Nedelcu, V.Pricooaia, L.Mătăsaru, Proiectarea didactică în 

învățământul preșcolar, Ed. Rovimed Publisher, 2008 
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CURRICULUM ADAPTAT 

PENTRU PREȘCOLARII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

                       Dorobat Daniela 

 

BENEFICIARI : 

 

- P.L , data nașterii: 2015 preșcolar cu C.E.S. 

 

TIPUL DE DEFICIENȚĂ/HANDICAP: Deficiență mintală moderată/neuropsihic 

NIVELUL DE DEFICIENȚĂ/GRADUL DE HANDICAP: grav 

 

AN ȘCOLAR 2018-2021 

       CUPRINS : 

VIII. BENEFICIARI :  

IX. ARGUMENT 

X. OBIECTIVE CADRU ȘI DE REFERINȚĂ 

XI. CONȚINUT TEMATIC 

XII. STRAGEGIE DIDACTICĂ 

XIII. PLANIFICAREA ANUALĂ A TEMELOR DE STUDIU 

XIV. BIBLIOGRAFIE 

 

VIII. BENEFICIAR : 

P.L , data nașterii: 15.06.2015 preșcolar cu C.E.S. 

 

IX. ARGUMENT: 

  În urma evaluării inițiale efectuate la începutul anului școlar 2016 și a prezentării certificatului de 

orientare școlară de către părinți, am constatat că Eva, o fetiță de 6ani și 3luni, are dificultăți de vorbire, 

gândire, socializare respectiv o deficiență mintală moderată.  

  Când îi adresezi o întrebare, de la cea mai banală(Cum te numești?), ea te privește lung, 

zâmbește dar nu răspunde. Repetă unele cuvinte după modelul meu și de câteva ori am auzit că spune 

câteva cuvinte:„mama”, „aia”, „a”, și cîteva fără sens. O dată s-a cerut la baie spunând„pipi”. Nu 

adresează voluntar întrebări, nu cere nimic. Dacă cineva o rănește nu scoate nici un sunet ci se oprește 

încremenită și plânge cu lacrimi. Dacă o întrebi„ Cine ți-a făcut rău” ea arată corect cu degetul, copilul 

în cauză. 
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 În ceea ce privește deprinderile de scris, ține corect creionul în mână dar nu colorează integral 

obiectul ci mâzgâlește, cu mișcări de sus în jos, partea centrală a acestuia. Nu trasează linii scurte, lungi, 

curbe. sau frînte. Nu știe să numere, să formeze mulțimi, să recunoască cifrele. Nu recunoaște nici o 

literă. La activitățile de mișcare și sport ea se uită uimită la mișcările făcute de colegi dar rareori 

încearcă să imite. În activitățile de joc nu are formate deprinderi elementare de respetare a regulilor sau 

de aliniere. 

 Drept pentru care am hotărât aplicarea următorului curriculum adaptat, în Domeniul Limbă și 

Comunicare și Domeniul Stiințe-Matematică. 

X. OBIECTIVE CADRU ȘI DE REFERINȚĂ 

A. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

OBIECTIVE CADRU 

1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor 

structurilor verbale orale;  

 

OBIECTIVE DE 

REFERINȚĂ 

COMPETENȚE CONȚINUT TEMATIC STRATEII 

DIIDACTICE 

1.1.Să participe la 

activităţile de grup, 

inclusiv la activităţile de 

joc, atât în calitate de 

vorbitor, cât şi în calitate 

de auditor.  

 

 

1.2. Să înţeleagă  

şi să transmită mesaje 

simple; să reacţioneze la 

acestea.  

 

1.3  Să audieze cu 

atenţie un text, să reţină 

ideile acestuia şi să 

demonstreze că l-a 

înţeles.  

 

 

 

1.4- Să distingă sunetele 

- ia parte la discuţii în mici 

grupuri informale; 

- ia parte la activităţile de joc, 

de învăţare în grup; 

- răspunde în cuvinte simple la 

întrebările educatoareireferitor 

la 

întâmplări din viaţa personală 

(persoana proprie, familie, 

prieteni etc.); 

- ştie să se prezinte; 

- învaţă cuvinte noi; 

 

- transmite un mesaj simplu în 

cadrul jocului sau activităţilor 

de învăţare; 

- exprimă cuvinte simple 

pentru a se face înţeles; 

 

 

- urmăreşte linia unei poveşti, 

concomitent cu imaginile din 

carte, ori ascultând povestea 

spusă de educatoare; 

numele şi prenumele 

- membrii familiei 

- comunitate (prieteni, 

vecini, colegi de grădiniţă, 

personalul 

grădiniţei) 

- casa familiei, camera 

personală, grădiniţa, sală 

de clasă, alte 

spaţii familiare  

-  strămoşii oamenilor, 

arborele genealogic al unei 

familii; 

 

- responsabilităţi proprii în 

familie/la grădiniţă 

- evenimente (istorice, 

personale etc.); 

- materiale (pământ, 

carton, lemn, plastic, fier 

etc,) 

- mijloace de transport 

- vieţuitoare (domestice: 

câine, pisică, vacă, oaie, 

găină, raţă şi 

sălbatice: vulpe, urs, lup 

METODE SI 

PROCEDEE 

-conversația 

- exercițiul 

-observația 

-explicația 

-algoritmizarea 

 

MIJLOACE 

-planșe, jetoane, 

Imagini, filmate, 

fise de lucru, 

culori, lipici, 

foarfece, 

Jucării, cărți de 

colorat, 

enciclopedii 

pentru copii, 

 

EVALUARE 

-continuă, 

-apreciere 

verbală 

-stimulente 

-fișe de lucru; 
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ce compun cuvintele şi 

să le pronunţe corect.  

 

 

 

1.5-Să recepteze un text 

care i se citeşte ori i se 

povesteşte; 

 

- ascultă şi reacţionează 

adecvat la poveşti,poezii, alte 

tipuri de text(ghicitori, glume, 

informaţii) transmise fie prin 

citire sau povestire de către un 

adult, fie prin mijloace audio-

vizuale (disc,casetă audio sau 

video, diafilm etc). 

 

- îşi recunoaşte numele propriu 

oriunde îl întâlneşte şi, 

eventual, îl scrie cu majuscule; 

- colorează interiorul 

consoanelor și al vocalelor; 

 

 

- învaţă să „citească” imaginile 

dintr-o pagină de la stânga la 

dreapta şi de 

sus în jos. 

- Este atent la mesajul textului 

îmbogățindu-și astfel bagajul 

de cunoștințe; 

etc.); 

- plante (ghiocel, lalea, 

crizantemă) 

- legume şi fructe (măr, 

portocală, căpşuni, cireşe 

şi ceapă, 

morcov, ardei gras); 

- fenomene ale naturii 

-  modul de exprimare al 

sentimentelor, gândurilor, 

ideilor 

(convorbire/discuţii 

libere); 

- munca fizică/ munca 

intelectuală; 

- proces şi planificare(paşi 

într-un proces de 

planificare); 

- meserii/profesii; 

- unelte/instrumente/apa, 

aratură specifice(însuşiri, 

reguli de 

folosire); 

RESURSE 

TEMPORALE 

1. 15 minute pe 

zi, individual, in 

cadrul diferitelor 

centrele 

deschise pentru 

întreaga grupă 

 

2. frontal, la 

activitatile pe 

domenii 

experentilale. 

 

 

 

 

 

2. Capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul 

scris. 

OBIECTIVE DE 

REFERINȚĂ 

COMPORTAMENTE CONȚINUT 

TEMATIC 

STRATEII 

DIIDACTICE 

2.1. Să înţeleagă că 

tipăritura (scrisul) are 

înţeles (semnificaţie). 

 

 

 

2.3. Să recunoască 

literele alfabetului şi 

- îşi recunoaşte numele propriu 

oriunde îl întâlneşte şi, eventual, 

îl scrie cu majuscule; 

- colorează interiorul consoanelor 

și al vocalelor; 

- recunoaşte cuvinte sau 

simboluri din calendarul naturii, 

catalog, din lista 

cu sarcini a copilului de serviciu 

- numele şi 

prenumele 

- membrii familiei 

- comunitate 

(prieteni, 

vecini,colegi de 

grădiniţă, 

personalul 

grădiniţei) 

- casa familiei, 

camera 

personală, 

METODE SI 

PROCEDEE 

-conversația 

- exercițiul 

-observația 

-explicația 

-algoritmizarea 

 

MIJLOACE 

-planșe, jetoane, 

Imagini, filmate, 

fise de lucru, 
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alte convenţii ale 

limbajului scris 

 

2.4. Să utilizeze 

efectiv instrumentele 

de scris, stăpânind 

deprinderile motrice 

elementare necesare 

folosirii acestora 

 

 

2.5. Să înţeleagă 

semnificaţia 

cuvintelor, literelor şi 

cifrelor, învăţând să le 

traseze 

etc. 

 

 

- execută diferite tipuri de trasări 

peste modele date; 

- completează desene începute 

sau urmăreşte perceptiv anumite 

trasee 

(ex.: labirintu)  

 

 

-trasează peste modelul punctat al 

literei de tipar sau cifrei; 

 

 

 

-pronunță litera de început a 

cuvântului reprezentat de o 

imaginea dată; 

 

 

 

 

 

 

grădiniţa, 

sală de clasă, alte 

spaţii familiare  

-  strămoşii 

oamenilor,arborele 

genealogic al unei 

familii; 

 

- responsabilităţi 

proprii 

în familie/la 

grădiniţă 

- evenimente 

(istorice, personale 

etc.); 

- materiale 

(pamânt, carton, 

lemn, plastic, fier 

etc,) 

- mijloace de 

transport 

- vieţuitoare 

(domestice: câine, 

pisică, vacă, oaie, 

găină, raţă şi 

sălbatice: vulpe, 

urs, lup etc.); 

- plante (ghiocel, 

lalea, crizantemă) 

- legume şi fructe 

(măr, 

portocală, căpşuni, 

cireşe şi ceapă, 

morcov, ardei 

gras); 

- fenomene ale 

naturii 

-  modul de 

exprimare al 

sentimentelor, 

gândurilor, ideilor 

(convorbire/discuţii 

libere); 

- munca fizică/ 

munca intelectuală; 

culori, lipici, 

foarfece, 

Jucării, cărți de 

colorat, 

enciclopedii 

pentru copii,litere 

si tabla din 

plastic, marker 

pentru tabla 

magentică, 

plastilina. 

 

EVALUARE 

-continuă, 

-apreciere verbală 

-stimulente 

-fișe de lucru; 

 

RESURSE 

TEMPORALE 

15 minute pe zi, 

individual, in 

cadrul diferitelor 

centrele deschise 

pentru întreaga 

grupă 
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- proces şi 

planificare(paşi 

într-un proces de 

planificare); 

- meserii/profesii; 

unelte/instrumente/

apa, aratură 

specifice(însuşiri, 

reguli de 

folosire); 

 

 

XI. CONȚINUT TEMATIC 

I. Domeniul limbă și comunicare 

-  Numele şi prenumele 

- membrii familiei 

- comunitate (prieteni, vecini,colegi de grădiniţă, personalul grădiniţei) 

- casa familiei, camera personală, grădiniţa, sală de clasă, alte spaţii familiare  

-  strămoşii oamenilor,arborele genealogic al unei familii; 

- responsabilităţi proprii în familie/la grădiniţă 

- evenimente (istorice, personale etc.); 

- materiale (pamânt, carton, lemn, plastic, fier etc,) 

- mijloace de transport 

- vieţuitoare (domestice: câine, pisică, vacă, oaie, găină, raţă şi sălbatice: vulpe, urs, lup etc.); 

- plante (ghiocel, lalea, crizantemă) 

- legume şi fructe (măr,portocală, căpşuni, cireşe şi ceapă, morcov, ardei gras); 

- fenomene ale naturii 

-  modul de exprimare al sentimentelor, gândurilor, ideilor (convorbire/discuţii libere);  

- munca fizică/ munca intelectuală; 

- proces şi planificare(paşi într-un proces de planificare); 

- meserii/profesii; unelte/instrumente/apa, aratură specifice(însuşiri, reguli de folosire);  

XII. STRATEGIE DIDACTICĂ 

METODE SI PROCEDEE 

-conversația                                  - exercițiul ;             

 -observația ;                                - enumerația ; 

-explicația ;                                  -algoritmizarea ; 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT : 

- planșe, jetoane, 

- Imagini, filmate, fise de lucru, culori, lipici, foarfece, tempera, trusa Logi I, bile pufoase, cuburi 

colorate ; 

- Jucării, cărți de colorat, enciclopedii pentru copii, 
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EVALUARE 

-continuă, 

- chestionare orală ; 

-apreciere verbală 

-stimulente 

-fișe de lucru; 

 

RESURSE TEMPORALE 

1. 15 minute pe zi, individual, in cadrul diferitelor centrele deschise pentru întreaga grupă ; 

 

2. frontal, la activitatile pe domenii experentilale. 

 

 

XIII.  PLANIFICAREA ANUALĂ A TEMELOR DE STUDIU 

 

A. Domeniul limbă și comunicare 

Nr. 

Crt. 

Unitate de 

invatare 

 

Tema de zi Subiect ludic Obiective data 

1 Lexic si 

comuncicare 

Calitatea de vorbitor 

și ascultător 

”Cine cu cine 

vorbește?” 

1,1 

1.2 

 

2 Fonetică Tulburări de vorbire ”Repeta după 

mine!” 

1.1 

1.4 

 

3 Lexic si 

comunicare 

Cuvăntul ca purtator 

de semnificații( 

denumiri ale 

obiecteor, 

fenomenelor și 

ființelor) 

„Spune cine 

este acesta?” 

1.3 

1.5 

 

4 

 

Gramatică 

 

Substantivul comun „Cu ce ne 

jucăm?” 

1,1, 2.2 

1.2, 2.1 

 

5 Lexic si 

Comunicare 

Cuvăntul ca purtator 

de semnificații( 

denumiri ale 

obiecteor, 

fenomenelor și 

„Legenda 

frunzei” 

Lectura 

1,2 

1.1. 

1.3. 
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ființelor) educatoarei 

6 Comunicare și 

expresivitate 

Intonația, respirația, 

pauza, accentul în 

vorbire 

„Grupa mica”-

poezie 

1,2 

1.1, 1.3 

 

7 Gramatică Substantiv propriu „La cine s-a 

oprit păpușa?” 

1.4, 1.2 

1.5 

 

8 Gramatică Adjectivul „Baloane 

colorate” 

1.2, 1.5 

1.1 

 

9 Fonetică Onomatopee „Spune cum 

face?” 

1.1, 1.2,  

10 Fonetică Vocala[a] 

discriminată și 

articulată corect în 

vorbire 

„Pronunță după 

mine!” 

1.3  

11 Comunicare 

scrisă 

Linia continua ”Cine este in 

imagine?Unește 

punctele” 

2.1 ,2.2  

12 Fonetică Vocalele[o] si[u] 

discriminată și 

articulată corect în 

vorbire 

Pronunță după 

mine!” 

2.2,2.5  

13 Comunicare 

scrisă 

Noțiuni de bază in 

tehnica scrisului:cum 

se tine creionul, cum 

se 

hașurează/desenează o 

imagine. 

„Oaia și capra” 

desen 

1,2 

1.1. 

1.3. 

 

14 Lexic și 

comunicare 

-nume, replici 

sugestive redate in 

conținutul unor 

fragmente din textele 

literare 

„Cătelușul 

șchiop” 

1,5, 1,2  
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15 Gramatică -numerlul cardinal „Câți sunt?” 1.1,1.2  

16 Fonetică Consoanele 

palatale[c],[g] 

„Cocoșul și 

găina” 

1,1,2.2, 

2.3,2.4,2,5 

 

17 Lexic și 

comunicae 

- Cuvăntul ca purtator 

de semnificații( 

denumiri ale 

obiecteor, 

fenomenelor și 

ființelor) 

„Capra cu trei 

iezi” 

1,2 

1.1. 

1.3. 

 

18 Fonetică Consoanele 

palatale[t],[d] 

„Să vorbim 

corect” 

1,1,2.2, 

2.3,2.4,2,5 

 

19 Lexic și 

comunicare 

- Noțiuni ce denumesc 

obiecte, ființe, acțiuni 

„Maricica” 

Memorizare o 

strofă 

1,2 

1.1. 

1.3. 

 

20 Fonetică Consoanele 

palatale[r],[l] 

„Pronunță ca 

mine” 

1,1,2.2, 

2.3,2.4,2,5 

 

 Lexic și 

comunicare 

Cuvăntul ca purtator 

de semnificații( 

denumiri ale 

obiecteor, 

fenomenelor și 

ființelor) 

„La spectacol” 

-recital de 

poezie 

1,2 

1.1. 

1.3. 
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CURRICULUM ADAPTAT PENTRU COPIII CU CES,CLASA I 

Profesor Învățământ Primar, Sabău Olga 

Școala Gimnazială Nr.2 Bogei, Bihor   

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRELOR DIDACTICE PROPUNĂTOARE:  

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:  

CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ NR.  

DIAGNOSTIC: Deficiență mintală medie, IQ=53, tulburare hiperkinetică și tulburări emoționale, 

întârziere în dezvoltarea limbajului expresiv,carențe educative; 

CLASA: I 

DISCIPLINA: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: An școlar 2020-2021 

 

1.COMPETENȚE GENERALE: 

1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare; 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare. 

 

Competențe 

specifice 

 

Conținuturi/Activități de 

învățare 

 

Metode și mijloace 

de realizare 

Metode și 

instru- 

mente de 

eva- luare 

 

Observații 

1.1. 

Identificarea 

sem- nificaţiei 

unui mesaj oral, 

pe teme 

accesibile, rostit 

cu claritate; 

 

- povestirea orală, cu întrebări 

de sprijin, a unui fragment 

audiat/ povestirea unor 

întâmplări trăite sau 

observate; 

-executarea unor comenzi/ 

instrucţiuni/ reguli de joc 

prezentate de adulţi sau copii; 

-formularea unor întrebări şi 

răspunsuri orale simple la 

întrebări legate de tema şi 

mesajul textului audiat/ 

inițierea, menținerea, 

încheierea unui dialog. 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

Jocul didactic 

Manualul de Comuni- 

care  în limba română 

Alfabetarul      

Imagini 

Chestionare 

orală 

Fișe de lucru 

Aplauze 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 

Calificative 

 

 

 

1.2. 

Identificarea 

unor informaţii 

variate dintr-un 

mesaj rostit cu 

claritate; 

- identificarea personajelor/ 

personajului unui text audiat; 

- identificarea enunţurilor 

adevărate/ false referitoare la 

textul audiat;  

 - identificarea elementelor 

Conversația 

Dialogul 

Exercițiul 

Jocul didactic 

Povestirea 

Laptop,videoproiector 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 

Calificative 
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dintr-un text audiat care se 

regăsesc într-o ilustraţie 

corespunzătoare textului  

 - asocierea unor imagini/ 

enunţuri cu informaţiile 

desprinse din discuţiile cu 

colegii; 

- jocuri de tipul: „Recunoaşte 

povestea şi personajul”, „Ce s-

ar fi întâmplat dacă..” etc. 

 

 

1.3. 

Identificarea 

unor sunete, 

silabe, cuvinte 

în enunţuri 

rostite cu 

claritate; 

- jocuri de pronunţie a 

cuvintelor care încep/ se 

termină/ conţin un anumit 

sunet 

 - jocuri de tipul: „Telefonul 

fără fir”,etc. 

 - despărţirea cuvintelor în 

silabe, numărarea silabelor 

unui cuvânt şi reprezentarea 

lor prin simboluri/ semne/ 

jetoane/ gesturi/ bătăi din 

palme; 

 - rostirea cuvintelor pe silabe 

în numărători sau jocuri ; 

- numărarea cuvintelor din 

propoziţii de 3-5 cuvinte; 

- punerea în corespondenţă a 

unui cuvânt dintr-o propoziţie 

cu imaginea potrivită/ 

corespunză- toare. 

Observația 

Conversația 

Exercițiul 

Jocul didactic 

 

Jetoane 

Manualul de Comuni- 

care în limba română 

Imagini 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Calificative 

Recompense 

 

1.4. Exprimarea 

intere- sului 

pentru 

receptarea de 

mesaje orale, în 

contexte de 

comunicare 

cunoscute; 

- participarea la jocuri de rol 

de tipul vorbitor– ascultător, 

folosind păpuşi pe deget, pe 

mână, marionete, măşti etc.; 

 - audierea unor poveşti citite/ 

înregistrate/ povestite de 

adulţi/ copii; 

- activităţi de tipul „ştirile 

zilei” („Ce am făcut ieri”), în 

care copiii ascultă întâmplări/ 

evenimente povestite de copii 

sau adulţi 

- vizionarea unor scurte 

secvenţe din emisiuni şi filme 

pentru copii şi discutarea lor; 

 - conversaţii pe teme de 

 

Conversația 

Jocul de rol 

Rezolvare de proble- 

me 

Laptop 

Videoproiector 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Aplauze 

Recompense 
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interes pentru copii ; 

 - rezolvarea unor probleme la 

jocurile pe computer, în care 

instrucţiunile sunt oferite 

verbal;  

- discuţii pe marginea unor 

spectacole de teatru pentru 

copii, emisiuni radio-tv, filme 

etc. 

2.1. Formularea 

unor enunţuri 

proprii în 

diverse situaţii 

de comunicare; 

-utilizarea formulelor 

specifice în situaţii concrete 

de tipul: invitaţie, urare, 

solicitare, prezentarea unor 

scuze etc. ; 

- jocuri de rol - oferirea unor 

informaţii despre sine, despre 

familie, colegi, despre 

activităţile preferate etc., 

folosind enunţuri simple ; 

- exersarea unor formule de 

adresare, de solicitare, de 

mulţumire, adaptate 

interlocuto- rului; 

 - relatarea unor evenimente 

semnificative din viaţa proprie 

sau din activitatea şcolară/ a 

clasei; 

 - formularea de enunţuri pe 

baza unei imagini; 

- dialoguri în pereche sau în 

grupuri mici pe teme familiare 

reale; 

- conştientizarea existenţei 

unor reguli simple de 

desfăşurare a schimburilor 

verbale (salutul, prezentarea 

scuzelor, transmiterea 

mulţumirilor, formularea unei 

cereri, formularea unor 

întrebări etc.) care pot 

determina reuşita comunicării. 

 

Conversația 

Jocul de rol 

Imagini 

 

Aprecieri 

verbale 

Aplauze 

 

2.2. 

Transmiterea 

unor informaţii 

prin interme- 

diul mesajelor 

- formularea unor enunţuri 

simple, corecte, coerente, 

referitoare la activităţi 

desfăşurate;  

- discuţii de grup, pe subiecte 

 

Observația 

Conversația 

Exercițiul 

Jocuri de rol 

 

Chestionare 

orală 

Fișe de lucru 

Aprecieri 
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simple; familiare;  

- scurte descrieri (cel puţin trei 

trăsături) referitoare la 

personaje de desene animate/ 

benzi desenate/ persoane 

cunoscute (părinţi, fraţi, 

surori, colegi) ; 

- descrieri/ prezentări 

elementare ale unor activităţi, 

jocuri cunoscute. 

Manualul de Comuni-

care în limba română 

Fișe de lucru 

verbale 

2.3. Participarea 

cu interes la 

dialoguri sim- 

ple, în diferite 

contexte de 

comunicare; 

- dialoguri în contexte reale , 

pe teme familiare ; 

- jocuri de rol în contexte 

familiare: „La telefon”, 

„Pregătim o serbare”, „În 

vizită” etc.; 

 - exerciţii de primire sau de 

oferire a unor complimente ; 

- jocuri de tipul: „Să ne 

imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla 

dacă …” ; 

- formularea întrebărilor 

corespunzătoare în vederea 

obţinerii unor informaţii sau 

pentru satisfacerea curiozităţii 

(Cine? Unde? Ce? ). 

 

Jocul didactic 

Conversația 

Jetoane 

 

Aprecieri 

verbale 

Aplauze 

Recompense 

 

2.4. Exprimarea 

proprii- lor idei 

referitoare la 

contexte 

familiare, mani- 

festând interes 

şi încre- dere în 

sine; 

- jocuri de recunoaştere a unor 

personaje, a unor poveşti după 

indicii date;  

 - conversaţii în grup, pe baza 

unui text audiat sau a unei 

imagini;  

 - alcătuirea unor enunţuri 

orale şi/ sau crearea de poveşti 

orale pornind de la idei/ 

imagini date sau desene create 

de copii; 

 - jocuri de tipul: „Spune mai 

departe”, „Spune după mine” 

etc.  

 

Jocul didactic 

Conversația 

Laptop 

Imagini 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

3.1. Citirea unor 

cuvinte şi 

propoziţii 

scurte, scrise cu 

litere de tipar 

sau de mână; 

- intuirea unor cuvinte însoţite 

de imagini corespunzătoare; 

 - recunoaşterea literelor mari 

şi mici, de tipar şi de mână; 

- compunerea, la alfabetarul 

mobil, a unor silabe, cuvinte, 

Observația 

Conversația 

Exercițiul 

Manualul de Comuni- 

care în limba română 

Alfabetar 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Calificative 
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propoziţii din 3-5 cuvinte;  

- citirea pe silabe a cuvintelor 

scrise cu litere de tipar sau de 

mână.. 

Recompense 

3.2. 

Identificarea 

mesaju- lui unui 

scurt text care 

prezintă 

întâmplări, 

feno- mene, 

evenimente 

fami- liare; 

- citirea unor „cuvinte cheie”; 

- recunoaşterea în ilustraţii a 

personajelor, locului, timpului 

şi momentului evocat; 

 - asocierea unor cuvinte/ 

enunţuri, scrise cu litere de 

tipar şi de mână, cu imaginile 

potrivite;  

- ilustrarea unor enunţuri/ 

fragmente de text citite; 

 - analiza legăturii dintre text 

şi imaginea care îl însoţeşte . 

 

Exercițiul 

Problematizarea 

Jocul didactic 

Manualul de Comuni- 

care în limba română 

 

Imagini 

 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Calificative 

 

3.3. 

Identificarea 

semni-ficaţiei 

unor simboluri 

din universul 

familiar, care 

transmit mesaje 

simple; 

- recunoaşterea unor simboluri 

întâlnite în situaţii cotidiene: 

M – metrou, P- parcare, I - 

informaţii, intrare, ieşire, 

farmacie, trecere de pietoni, 

semafor ,etc.; 

 - plasarea în spaţiul clasei a 

unor jetoane sau afişe care 

transmit mesaje (reguli de 

conduită, aniversări ale 

copiilor, mesaje ale copiilor 

sau ale profesorului etc.); 

- realizarea unor mesaje, 

utilizând simboluri din mediul 

apropiat;  

- exerciţii–joc de decodare a 

unor felicitări, invitaţii, 

scrisori, în care sunt utilizate 

cuvinte şi simboluri. 

 

Observatia 

Conversația 

Jocul didactic 

Jetoane 

Afișe 

Aplicații practice 

 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 

 

 

3.4. Exprimarea 

intere- sului 

pentru lectura 

unor texte 

simple, 

susţinute de 

suport 

imagistic; 

- citirea individuală şi din 

proprie iniţiativă a unor 

poveşti, povestiri, etc.;  

- confecţionarea unor 

minicărţi pe teme familiare 

(individual şi în grup); 

realizarea „Abecedarului 

clasei”, folosind planşe de 

colorat ; 

- activităţi în biblioteca şcolii ; 

- observarea intuitivă a cărţilor 

 

Observatia 

Conversatia 

 

Exercițiul 

Jocul de rol 

Cărți de povești  

Imagini de colorat 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Aplauze 
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de diverse forme, dimensiuni, 

grosimi, cu sau fără imagini;  

- observarea şi stabilirea unor 

asemănări şi diferenţe între 

suporturi de lectură variate 

(carte de colorat, carte de 

poveşti cu ilustraţii, carte ce 

conţine doar text, carte 

electronică etc.); 

 - jocuri de rol: „La librărie”; 

„Toneta cu reviste”.  

4.1. Scrierea 

literelor de 

mână; 

- exerciţii de dezvoltare a 

musculaturii fine a mâinii; 

 - modelarea din plastilină a 

contururilor unor litere; 

decorarea literelor de mână şi 

de tipar;  

- trasarea în duct continuu a 

literelor de mână (începând 

prin unirea punctelor care le 

compun); 

 - executarea conturului unor 

litere, silabe, cuvinte cu 

degetul pe blatul mesei, în aer, 

pe spatele colegului, pe hârtie, 

cu pensula şi acuarela, cu 

creta pe tablă, cu markerul pe 

coli mari;  

- scrierea literelor de mână, 

folosind diverse instrumente 

de scris (creion, carioca, 

stilou, pensulă, cretă) pe 

variate suporturi (foaie velină, 

foaie liniată, tablă etc.) 

- copierea, transcrierea 

literelor, silabelor, cuvintelor, 

enunţurilor din 3-5 cuvinte 

menţinând distanţa dintre 

elementele grafice, dintre 

litere şi dintre cuvinte; 

- exerciţii de aşezare în pagină 

a datei, a titlului, a alineatelor, 

de păstrare a distanţei dintre 

cuvinte 

- scrierea după dictare a 

literelor, silabelor. 

 

Observatia 

Conversatia 

 

Exercițiul 

Jocul didactic 

Fișe de lucru 

Alfabetar 

 

 

Chestionare 

scrisă 

Aprecieri 

verbale 

Calificative 

Aplauze 
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4.2. Redactarea 

unor mesaje 

scurte, formate 

din cuvinte 

scrise cu litere 

de mână, 

folosind 

materiale 

diverse; 

- alcătuirea şi scrierea unor 

enunţuri scurte, având suport 

vizual; 

- adăugarea unor cuvinte/ 

semne de punctuaţie în 

enunţuri eliptice;  

- ordonarea cuvintelor care 

formează un enunţ şi scrierea 

acestuia; 

- personalizarea unor modele 

predefinite de invitaţii, 

felicitări, scrisori (de exemplu, 

scrisoare către Moş Crăciun). 

Observatia 

Conversatia 

 

Exercițiul 

Jocul didactic 

Imagini 

Fișe de lucru 

 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 

 

 

4.3. Exprimarea 

unor idei şi 

sentimente prin 

inter- mediul 

limbajelor con-

venţionale şi 

neconven- 

ţionale. 

- scrierea unor mesaje diverse, 

utilizând cuvinte (propoziţii) 

şi simboluri/ desene; 

- realizarea unor scrisori 

desenate, jurnale, invitaţii la 

evenimente personale ori ale 

clasei, 

- organizarea unor concursuri 

– Exemplu: „Cine realizează 

cel mai interesant colaj/ 

puzzle/ desen/ poster din 

desene/ cuvinte/ alte 

simboluri?”; 

 - crearea unor ecusoane 

personalizate (cu simboluri, 

cuvinte sau imagini). 

 

Observatia 

Conversația 

Exercițiul 

Competiția 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 
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NUMELE ȘI PRENUMELE CADRELOR DIDACTICE PROPUNĂTOARE:  

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:  

CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ NR.  

DIAGNOSTIC: Deficiență mintală medie, IQ=53, tulburare hiperkinetică și tulburări emoționale, 

întârziere în dezvoltarea limbajului expresiv,carențe educative; 

CLASA: I 

DISCIPLINA: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: An școlar 2020-2021 

 

1.COMPETENȚE GENERALE: 

1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare; 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare. 

 

Competențe 

specifice 

 

Conținuturi/Activități de 

învățare 

 

Metode și mijloace 

de realizare 

Metode și 

instru- mente 

de eva- luare 

 

Observații 

1.1. Identificarea 

sem- nificaţiei 

unui mesaj oral, 

pe teme 

accesibile, rostit 

cu claritate; 

 

- povestirea orală, cu întrebări de 

sprijin, a unui fragment audiat/ 

povestirea unor întâmplări trăite 

sau observate; 

-executarea unor comenzi/ 

instrucţiuni/ reguli de joc 

prezentate de adulţi sau copii; 

-formularea unor întrebări şi 

răspunsuri orale simple la întrebări 

legate de tema şi mesajul textului 

audiat/ inițierea, menținerea, 

încheierea unui dialog. 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

Jocul didactic 

Manualul de Comuni- 

care  în limba română 

Alfabetarul      

Imagini 

Chestionare 

orală 

Fișe de lucru 

Aplauze 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 

Calificative 

 

 

 

1.2. Identificarea 

unor informaţii 

variate dintr-un 

mesaj rostit cu 

claritate; 

- identificarea personajelor/ 

personajului unui text audiat; 

- identificarea enunţurilor 

adevărate/ false referitoare la 

textul audiat;  

 - identificarea elementelor dintr-

un text audiat care se regăsesc 

într-o ilustraţie corespunzătoare 

textului  

 - asocierea unor imagini/ enunţuri 

cu informaţiile desprinse din 

Conversația 

Dialogul 

Exercițiul 

Jocul didactic 

Povestirea 

Laptop,videoproiector 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 

Calificative 
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discuţiile cu colegii; 

- jocuri de tipul: „Recunoaşte 

povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi 

întâmplat dacă..” etc. 

1.3. Identificarea 

unor sunete, 

silabe, cuvinte în 

enunţuri rostite cu 

claritate; 

- jocuri de pronunţie a cuvintelor 

care încep/ se termină/ conţin un 

anumit sunet 

 - jocuri de tipul: „Telefonul fără 

fir”,etc. 

 - despărţirea cuvintelor în silabe, 

numărarea silabelor unui cuvânt şi 

reprezentarea lor prin simboluri/ 

semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din 

palme; 

 - rostirea cuvintelor pe silabe în 

numărători sau jocuri ; 

- numărarea cuvintelor din 

propoziţii de 3-5 cuvinte; 

- punerea în corespondenţă a unui 

cuvânt dintr-o propoziţie cu 

imaginea potrivită/ corespunză- 

toare. 

Observația 

Conversația 

Exercițiul 

Jocul didactic 

 

Jetoane 

Manualul de Comuni- 

care în limba română 

Imagini 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Calificative 

Recompense 

 

1.4. Exprimarea 

intere- sului 

pentru receptarea 

de mesaje orale, 

în contexte de 

comunicare 

cunoscute; 

- participarea la jocuri de rol de 

tipul vorbitor– ascultător, folosind 

păpuşi pe deget, pe mână, 

marionete, măşti etc.; 

 - audierea unor poveşti citite/ 

înregistrate/ povestite de adulţi/ 

copii; 

- activităţi de tipul „ştirile zilei” 

(„Ce am făcut ieri”), în care copiii 

ascultă întâmplări/ evenimente 

povestite de copii sau adulţi 

- vizionarea unor scurte secvenţe 

din emisiuni şi filme pentru copii 

şi discutarea lor; 

 - conversaţii pe teme de interes 

pentru copii ; 

 - rezolvarea unor probleme la 

jocurile pe computer, în care 

instrucţiunile sunt oferite verbal;  

- discuţii pe marginea unor 

spectacole de teatru pentru copii, 

emisiuni radio-tv, filme etc. 

 

Conversația 

Jocul de rol 

Rezolvare de proble- 

me 

Laptop 

Videoproiector 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Aplauze 

Recompense 
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2.1. Formularea 

unor enunţuri 

proprii în diverse 

situaţii de 

comunicare; 

-utilizarea formulelor specifice în 

situaţii concrete de tipul: invitaţie, 

urare, solicitare, prezentarea unor 

scuze etc. ; 

- jocuri de rol - oferirea unor 

informaţii despre sine, despre 

familie, colegi, despre activităţile 

preferate etc., folosind enunţuri 

simple ; 

- exersarea unor formule de 

adresare, de solicitare, de 

mulţumire, adaptate interlocuto- 

rului; 

 - relatarea unor evenimente 

semnificative din viaţa proprie sau 

din activitatea şcolară/ a clasei; 

 - formularea de enunţuri pe baza 

unei imagini; 

- dialoguri în pereche sau în 

grupuri mici pe teme familiare 

reale; 

- conştientizarea existenţei unor 

reguli simple de desfăşurare a 

schimburilor verbale (salutul, 

prezentarea scuzelor, transmiterea 

mulţumirilor, formularea unei 

cereri, formularea unor întrebări 

etc.) care pot determina reuşita 

comunicării. 

 

Conversația 

Jocul de rol 

Imagini 

 

Aprecieri 

verbale 

Aplauze 

 

2.2. Transmiterea 

unor informaţii 

prin interme- diul 

mesajelor simple; 

- formularea unor enunţuri simple, 

corecte, coerente, referitoare la 

activităţi desfăşurate;  

- discuţii de grup, pe subiecte 

familiare;  

- scurte descrieri (cel puţin trei 

trăsături) referitoare la personaje 

de desene animate/ benzi desenate/ 

persoane cunoscute (părinţi, fraţi, 

surori, colegi) ; 

- descrieri/ prezentări elementare 

ale unor activităţi, jocuri 

cunoscute. 

 

Observația 

Conversația 

Exercițiul 

Jocuri de rol 

Manualul de Comuni-

care în limba română 

Fișe de lucru 

 

Chestionare 

orală 

Fișe de lucru 

Aprecieri 

verbale 

 

2.3. Participarea 

cu interes la 

- dialoguri în contexte reale , pe 

teme familiare ; 

 

Jocul didactic 

 

Aprecieri 
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dialoguri sim- ple, 

în diferite 

contexte de 

comunicare; 

- jocuri de rol în contexte 

familiare: „La telefon”, „Pregătim 

o serbare”, „În vizită” etc.; 

 - exerciţii de primire sau de 

oferire a unor complimente ; 

- jocuri de tipul: „Să ne 

imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla 

dacă …” ; 

- formularea întrebărilor 

corespunzătoare în vederea 

obţinerii unor informaţii sau 

pentru satisfacerea curiozităţii 

(Cine? Unde? Ce? ). 

Conversația 

Jetoane 

verbale 

Aplauze 

Recompense 

2.4. Exprimarea 

proprii- lor idei 

referitoare la 

contexte 

familiare, mani- 

festând interes şi 

încre- dere în sine; 

- jocuri de recunoaştere a unor 

personaje, a unor poveşti după 

indicii date;  

 - conversaţii în grup, pe baza unui 

text audiat sau a unei imagini;  

 - alcătuirea unor enunţuri orale şi/ 

sau crearea de poveşti orale 

pornind de la idei/ imagini date 

sau desene create de copii; 

 - jocuri de tipul: „Spune mai 

departe”, „Spune după mine” etc.  

 

Jocul didactic 

Conversația 

Laptop 

Imagini 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

3.1. Citirea unor 

cuvinte şi 

propoziţii scurte, 

scrise cu litere de 

tipar sau de mână; 

- intuirea unor cuvinte însoţite de 

imagini corespunzătoare; 

 - recunoaşterea literelor mari şi 

mici, de tipar şi de mână; 

- compunerea, la alfabetarul 

mobil, a unor silabe, cuvinte, 

propoziţii din 3-5 cuvinte;  

- citirea pe silabe a cuvintelor 

scrise cu litere de tipar sau de 

mână.. 

Observația 

Conversația 

Exercițiul 

Manualul de Comuni- 

care în limba română 

Alfabetar 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Calificative 

Recompense 

 

3.2. Identificarea 

mesaju- lui unui 

scurt text care 

prezintă 

întâmplări, feno- 

mene, evenimente 

fami- liare; 

- citirea unor „cuvinte cheie”; 

- recunoaşterea în ilustraţii a 

personajelor, locului, timpului şi 

momentului evocat; 

 - asocierea unor cuvinte/ enunţuri, 

scrise cu litere de tipar şi de mână, 

cu imaginile potrivite;  

- ilustrarea unor enunţuri/ 

fragmente de text citite; 

 - analiza legăturii dintre text şi 

 

Exercițiul 

Problematizarea 

Jocul didactic 

Manualul de Comuni- 

care în limba română 

 

Imagini 

 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Calificative 
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imaginea care îl însoţeşte . 

3.3. Identificarea 

semni-ficaţiei 

unor simboluri din 

universul familiar, 

care transmit 

mesaje simple; 

- recunoaşterea unor simboluri 

întâlnite în situaţii cotidiene: M – 

metrou, P- parcare, I - informaţii, 

intrare, ieşire, farmacie, trecere de 

pietoni, semafor ,etc.; 

 - plasarea în spaţiul clasei a unor 

jetoane sau afişe care transmit 

mesaje (reguli de conduită, 

aniversări ale copiilor, mesaje ale 

copiilor sau ale profesorului etc.); 

- realizarea unor mesaje, utilizând 

simboluri din mediul apropiat;  

- exerciţii–joc de decodare a unor 

felicitări, invitaţii, scrisori, în care 

sunt utilizate cuvinte şi simboluri. 

 

Observatia 

Conversația 

Jocul didactic 

Jetoane 

Afișe 

Aplicații practice 

 

 

Chestionare 

orală 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 

 

 

3.4. Exprimarea 

intere- sului 

pentru lectura 

unor texte simple, 

susţinute de 

suport imagistic; 

- citirea individuală şi din proprie 

iniţiativă a unor poveşti, povestiri, 

etc.;  

- confecţionarea unor minicărţi pe 

teme familiare (individual şi în 

grup); realizarea „Abecedarului 

clasei”, folosind planşe de colorat 

; 

- activităţi în biblioteca şcolii ; 

- observarea intuitivă a cărţilor de 

diverse forme, dimensiuni, 

grosimi, cu sau fără imagini;  

- observarea şi stabilirea unor 

asemănări şi diferenţe între 

suporturi de lectură variate (carte 

de colorat, carte de poveşti cu 

ilustraţii, carte ce conţine doar 

text, carte electronică etc.); 

 - jocuri de rol: „La librărie”; 

„Toneta cu reviste”.  

 

Observatia 

Conversatia 

 

Exercițiul 

Jocul de rol 

Cărți de povești  

Imagini de colorat 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Aplauze 

 

4.1. Scrierea 

literelor de mână; 

- exerciţii de dezvoltare a 

musculaturii fine a mâinii; 

 - modelarea din plastilină a 

contururilor unor litere; decorarea 

literelor de mână şi de tipar;  

- trasarea în duct continuu a 

literelor de mână (începând prin 

unirea punctelor care le compun); 

 

Observatia 

Conversatia 

 

Exercițiul 

Jocul didactic 

Fișe de lucru 

Alfabetar 

 

Chestionare 

scrisă 

Aprecieri 

verbale 

Calificative 

Aplauze 
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 - executarea conturului unor 

litere, silabe, cuvinte cu degetul pe 

blatul mesei, în aer, pe spatele 

colegului, pe hârtie, cu pensula şi 

acuarela, cu creta pe tablă, cu 

markerul pe coli mari;  

- scrierea literelor de mână, 

folosind diverse instrumente de 

scris (creion, carioca, stilou, 

pensulă, cretă) pe variate suporturi 

(foaie velină, foaie liniată, tablă 

etc.) 

- copierea, transcrierea literelor, 

silabelor, cuvintelor, enunţurilor 

din 3-5 cuvinte menţinând distanţa 

dintre elementele grafice, dintre 

litere şi dintre cuvinte; 

- exerciţii de aşezare în pagină a 

datei, a titlului, a alineatelor, de 

păstrare a distanţei dintre cuvinte 

- scrierea după dictare a literelor, 

silabelor. 

 

4.2. Redactarea 

unor mesaje 

scurte, formate 

din cuvinte scrise 

cu litere de mână, 

folosind materiale 

diverse; 

- alcătuirea şi scrierea unor 

enunţuri scurte, având suport 

vizual; 

- adăugarea unor cuvinte/ semne 

de punctuaţie în enunţuri eliptice;  

- ordonarea cuvintelor care 

formează un enunţ şi scrierea 

acestuia; 

- personalizarea unor modele 

predefinite de invitaţii, felicitări, 

scrisori (de exemplu, scrisoare 

către Moş Crăciun). 

Observatia 

Conversatia 

 

Exercițiul 

Jocul didactic 

Imagini 

Fișe de lucru 

 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 

 

 

4.3. Exprimarea 

unor idei şi 

sentimente prin 

inter- mediul 

limbajelor con-

venţionale şi 

neconven- ţionale. 

- scrierea unor mesaje diverse, 

utilizând cuvinte (propoziţii) şi 

simboluri/ desene; 

- realizarea unor scrisori desenate, 

jurnale, invitaţii la evenimente 

personale ori ale clasei, 

- organizarea unor concursuri – 

Exemplu: „Cine realizează cel mai 

interesant colaj/ puzzle/ desen/ 

poster din desene/ cuvinte/ alte 

 

Observatia 

Conversația 

Exercițiul 

Competiția 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 
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simboluri?”; 

 - crearea unor ecusoane 

personalizate (cu simboluri, 

cuvinte sau imagini). 
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PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT 

 PENTRU COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 
                                                                    CRAINIC DANIELA                                                                                                                                                            

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNELIU COPOSU ZALĂU 

                                                                                                 
                                                                   

 

 

Numele şi prenumele copilului/elevului: S. R.-G. 

Mama: S. O. 

Tata: S. M. 

Reprezentantul legal al copilului: S. M. 

Data naşterii: X.11.20XX 

Domiciliul: localitatea Zalău,StrXXXXXXXXXX  judeţul Sălaj  

Unitatea de învăţământ la care este înscris: Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu”- Zalău 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. 62din 02.03.20198 emis de Centrul Judeţean de 

Asistenţă Educaţională Sălaj- Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat 2 martie 2018 

Responsabilul de caz servicii educaţionale: prof. înv. primar Crainic Daniela 

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare): 

Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES
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Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Instituţia 

responsabilă 

Obiective Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului 

(date de contact) 

Servicii educaţionale Şcoala 

Gimnazială 

„Corneliu 

Coposu”-Zalău 

1. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului oral; 

2. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare în scris; 

3. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului scris; 

4. Dezvoltarea capacităţilor 

de explorare/investigare şi 

rezolvare de probleme; 

5. Formarea şi dezvoltarea 

capacităţii de a comunica 

utilizând limbajul 

matemati; 

02. 03. 

2018 

02.03.2018- 

31.08.2019 

Prof. pt. înv. primar  C. D. 

(07XXXXXXXX) 

Servicii de asistenţă 

psihopedagogică prin 

cadrul didactic itinerant şi de  

sprijin 

 

 

   1. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare in scris; 

      2. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului scris; 

      3.   Exerciții de citire cursivă și 

expresivă; 

       4.  Exerciții cu cele patru 

operații matematice;  

02.03.2018 02.03/2018- 

31.08.2019 

Profesor itinerant  de 

sprijin G. F. 

07XXXXXXXX 
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      5. Formarea şi dezvoltarea 

capacităţii de a comunica 

utilizând limbajul 

matematic.  

 

Servicii de consiliere şi 

orientare şcolară 

 

 

    

Servicii de terapie 

logopedică/terapia 

tulburărilor de limbaj 

 1. Corectarea tulburărilor de 

limbaj, cât şi formarea 

încrederii în forţele proprii 

şi dezvoltarea stimei de 

sine şi a respectului de 

sine; 

2. Înlăturarea treptată a 

greutăţilor din vorbire, 

citire, scriere, cu scopul de 

a reduce handicapul 

intelectual şi şcolar, de a 

reorganiza procesele 

cognitive; 

  Profesor logoped G.A. 

Servicii de terapie 

educaţională* 

- - - - - 

Asigurare transport la 

unitatea de învăţământ 

- - - - - 
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*Doar în cazul    elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ special. 

**Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ de masă 

Întocmit responsabil de caz servicii psihoeducaționale: 

Numele și prenumele: 

Data:                   

              

Măsuri de sprijin pentru 

educaţia incluzivă** 

Şcoala 

Gimnazială 

„Corneliu 

Coposu”-Zalău 

1. Dezvoltarea abilităților de 

comunicare orală și în scris 

2. Dezvoltarea  abilităților 

socio-afective adecvate în 

cadrul grupului de elevi; 

01.03/2018 01.03.2018- 

31.08.2018 

Prof. pt. înv. primar  C. D. 

(07XXXXXXX) 
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PROGRAMA ȘCOLARA ADAPTATA 

LIMBA FRANCEZĂ 

CLASA a V-a  

 

Prof. Arieșanu Liliana – Daniela 

Școala Gimnazială Câmpeni, județul Alba 

 
NOTA DE PREZENTARE 

 

Documentele internaţionale privind respectarea drepturilor copilului/tânărului cu deficienţe 

evidenţiază ideea că toţi copiii/tinerii pot şi trebuie să fie educaţi, indiferent de posibilităţile lor fizice 

sau psihice. 

Dreptul la educaţie trebuie respectat, apărat şi valorizat într-o ţară care doreşte integrarea în 

Uniunea Europeană. De aceea, unul din principiile pe care se bazează politica educaţională în România 

este o ,,şcoală pentru toţi ". 

Noul Plan-cadru pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează 

copii/elevi/tineri cu deficienţe uşoare sau moderate, prevede studiul limbilor moderne pentru a oferi o 

şansă copiilor/tinerilor pentru integrarea acestora în şcolile de masă, pentru o mai bună inserţie socială, 

precum şi în vederea perspectivei lărgite de comunicare într-un spaţiu european. Ca urmare, apare 

necesară elaborarea unor programe de limbi moderne pentru copiii/tinerii cu    dizabilităţi. 

Prezenta programă pune accent pe: 

- stabilirea unor conţinuturi de învăţare uzuale, pe arii tematice bine definite; 

- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi comunicare; 

- necesitatea adaptării conţinuturilor predate în functie de nevoile de comunicare ale elevului din 

şcolile speciale; 

- asigurarea continuităţii şi a progresiei de la un an de studiu la altul, ţinând cont de obiectivele 

curriculare; 

- dezvoltarea interesului pentru studiul limbii moderne ca o alternativă în comunicare şi 

orientarea în spaţiul european. 
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Competenţe generale 

 

1. Receptarea de mesaje orale simple  

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală  

3. Receptarea de mesaje scrise simple  

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală 

 

LIMBA FRANCEZĂ 

CLASA A V- A 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Receptarea de mesaje orale simple  

1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ o întrebare/ instrucțiune simplă 

rostită clar și rar  

- Răspuns non-verbal la o comandă simplă  

- Pantomimă / să jucăm teatru (de ex., intrăm într-o casă cu fantome, suntem atenți, auzim ceva, 

ne e frică etc.  

- Participarea la un joc de comunicare pe bază de instrucțiuni consecutive: ridică-te, sari, 

întoarce-te, vino, atinge-ți nasul etc.  

1.2. Recunoașterea unor repere spațiale (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în, în fața, în 

spatele)  

- Indicarea poziției prin mișcarea mâinii  

- Schimbarea poziției unui obiect în funcție de un enunț  

 

1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple  

- Vizionarea unor secvențe scurte din filme de animație  

- Audierea de cântece simple  

- Vizionarea unui generic de la o emisiune pentru copii / tineret  

 

3. Receptarea de mesaje scrise simple  

3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană  
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- Jocuri pentru asocierea unor simboluri iconice cu forma verbală corespunzătoare (ex. 

indicatoare uzuale pe stradă – parcare interzisă, metrou, spital)  

- Realizarea unei colecții de indicatoare rutiere ilustrate  

- Efectuarea unor comenzi simple la calculator (deschidere, închidere, copiere, lipire, imprimare 

etc.)  

 

3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare  

- - Exerciţii de tip adevărat / fals, cu alegere multiplă  

- Alegerea unei imagini potrivite dintr-un set pentru a ilustra semnificaţia textului  

 

3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, profesor, în 

situații uzuale 

- Completare de texte lacunare  

- Oferirea de răspunsuri la întrebări referitoare la informaţiile dintr-un text / sms / mesaj 

electronic cu privire la situaţii uzuale  

- Trimiterea de bilețele colegilor în scopul efectuării unei instrucțiuni  

 

3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple  

- Căutarea de felicitări pe site-uri specializate pentru a le potrivi cu profilul unui coleg / cu un 

anume eveniment  

- Realizarea unui album ilustrat cu sărbători din diferite culturi (specifice unui anumit sezon), pe 

baza mesajelor descoperite pe site-uri de felicitări  

- Lectură globală de benzi desenate  
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Conţinuturi 

Clasa a V-a 

1. Suporturi de învățare 

- Micro-dialoguri în situații autentice de comunicare 

- Panouri, afișe, orare 

- Cântece / poezii care să faciliteze învățarea pronunției, familiarizarea cu sonoritățile limbii moderne 

studiate 

- Scurte filme de animație / generic de emisiune pentru copii 

- Mesaje simple și scurte orale și scrise 

 

 

2. Sugestii de contexte de comunicare/ vocabular 

- Formule de salut 

- Zilele săptămânii, lunile anului, anotimpurile 

- Obiecte uzuale 

- Numere, culori 

- Comenzi simple 

- Membrii familiei 

- Corpul omenesc 

- Activități curente 

- Repere spațiale 

 

3. Gramatică funcţională (acte de vorbire / funcții ale limbii, inclusiv convenții socio-culturale) 

- A saluta 

- A (se) prezenta (pe cineva) 

- A identifica un obiect 

- A localiza elementar 

- A descrie simplu ceva / pe cineva (1-2 calități) 

- A felicita 

- A mulțumi 
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Teme recomandate:  

• Copilul despre sine: nume, vârstă, naţionalitate, însuşiri fizice.  

• Familia: membrii familiei.  

• Locuinţa: încăperile casei, camera personală, mobila.  

• Şcoala: obiectele şcolarului, clasa.  

• Zilele săptămânii, lunile anului, anotimpurile, exprimarea datei.  

• Elemente de cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, oraşe şi ţări importante.  

 

Teme de proiect recomandate:  

1. Poster – locuinţa / clasa / şcoala.  

2. Album cu activități curente (imagini, desene, felicitări etc.).  

3. Dicţionar al prenumelor specifice din România şi Franța / țări francofone.  

4. Poster cu obiectele preferate.  

5. Foto / Album de familie.  

 

Gramatică funcţională (acte de vorbire / funcții ale limbii, inclusiv convenții socio-culturale) și 

elemente de construcţie a comunicării 

• a saluta  

 utilizarea formulelor tipice (de exemplu: Salut, ... / Bonjour, ... Ça va ?; Au revoir / À bientôt)  

 distincţia tu / vous (de exemplu: Comment vas-tu ? / Comment allez-vous ?)  

• a (se) prezenta (pe cineva)  

 utilizarea pronumelui personal subiect  

 utilizarea verbelor: être, avoir, s’appeler (de exemplu: Je m’appelle... J’ai 10 ans / Je suis élève / Je 

suis roumain... etc.)  

 utilizarea adjectivelor de naţionalitate (de exemplu: Je suis français / française...)  

 utilizarea verbelor de grupa I (de exemplu: J’aime... )  

• a identifica un obiect  

 folosirea structurilor tipice (les présentatifs): c’est / ce sont  

 distincţia masculin / feminin, singular / plural la nivel de substantive prin articolul hotărât / nehotărât  

• a localiza elementar  

 utilizarea il y a + substantiv  
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• a descrie simplu ceva / pe cineva (1-2 calități)  

 folosirea adjectivelor (distincţie masculin / feminin, singular / plural) (de exemplu: Il est / Elle est + 

adjectiv calificativ: grand(e), petit(e), intelligent(e), sympa etc.)  

 utilizarea verbelor de grupa I și a verbelor aller, faire (de exemplu: Il / elle aime faire du sport... Il / 

elle fait du tennis... etc.) 

• a felicita  utilizarea formulelor tipice (de exemplu: Bon anniversaire / Joyeux anniversaire! Bravo ! 

Bon travail !)  

• a mulțumi  utilizarea formulelor tipice (de exemplu: Merci... Volontiers. / De rien.)  

 

I. Fonetică, ortografie şi ortoepie  

- l’épellation (pronunțarea pe litere)  

- elidarea  

II. Morfologie  

Substantivul  

- intuirea distincției masculin / feminin, singular / plural  

- exprimarea apartenenței: de + nom propre  

Articolul  

- hotărât  

- nehotărât  

Adjectivul  

- posesiv (mon, ton, son / ma, ta, sa )  

- calificative uzuale, de culoare – intuirea distincției masculin / feminin, singular / plural  

Pronumele  

- personal subiect  

Numeralul  

- cardinal (0 - 30)  

Verbul  

- indicativul prezent al verbelor auxiliare avoir, être și aller, faire  

- indicativul prezent al verbelor uzuale de grupa I (s’appeler, parler, manger, regarder...)  

- expresiile c’est / ce sont / il y a / voilà  

- forma negativă (ne...pas, n’...pas)  
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- condiționalul prezent ca expresie a politeții, doar la forma de persoana I singular (je voudrais, 

j’aimerais)  

 

Adverbul  

- de afirmație: oui  

- de negație: non  

- de timp: aujourd’hui  

- interogativ: comment, où  

III. Elemente de construcție a frazei  

- - folosirea conjuncțiilor : et, ou  

- folosirea negației, a interogației (Qui est-ce?, Qu’est-ce que…. ? Est-ce que....?/ Intonație) 
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – O ABORDARE ALTFEL  PENTRU COPII CU CES 

Prof. dr. Mihaela Gabriela Păun 

Școala Gimnazială Nr. 1, Balș, Olt  

 

Educaţia necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate pentru toţi”. În acest 

context, integrarea în școaală a copiilor cu cerințe educaționale speciale necesită o abordare 

personalizată a obiectivelor educației deoarece nu există „reţete” pentru integrarea acestora în 

învăţământul de masă. Prin urmare,  este necesar să se trateze diferențiat învăţarea/ educarea acestor 

elevi în concordanță cu dificultăţile de învăţare pe care le au, deoarece abordarea  diferențiată a materiei 

necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul şcolar.  

În  „Descriptivul competențelor cheie europene”, traducere și adaptare a Institutului de Științe ale 

Educației după Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului privind competențele cheie  care 

permit învățarea pe parcursul întregii vieți sunt prezentate, ca rezultate ale învățării, cele opt competențe 

ca fiind ansambluri de cunoştinţe, abilități şi atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca 

instrumente culturale pentru învățarea pe parcursul întregii vieți.  

Materialul creat vizează disciplina Limba și literatura română pentru elevii cu CES  conform  

PSI, PPI și PEI-ului. Oferim acest exemplu de realizare a demersului didactic pentru textele Cel mai 

bogat om din Babilon – Secretele eterne ale succesului de  George S. Clason și Pilda talanților din  

Biblie,  avându-se în vedere  dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor cu CES din clasele a IV-a  

pănă în clasa a-VI-a, inclusiv. Se vor aloca trei ore de curs pentru activitățile prevăzute, iar profesorul 

poate selecta sau adapta exercițiile propuse în funcție de nivelul de înțelegere al elevului.  

Scenariul didactic:  

Ora I 

În ceea ce privește Competența cheie: Comunicare în limba maternă  

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată (Ce vor face elevii?) 

După lectura textului Cel mai bogat om din Babilon – Secretele eterne ale succesului de  George S. 

Clason elevii își vor exprima impresiile folosind metoda cadranelor (1 Mi s-a părut interesant…; 2 M-a 

pus pe gânduri…; 3 Nu am înțeles…; 4 Mi-a amintit de…).  

Îmreună cu profesorul de limba și literatură română vor selecta informațiile relevante ale textului propus 

și vor răspunde la întrebări.  

Competența cheie: Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii 

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată (Ce vor face elevii?) 

Elevii vor primi fise cu rebus și îl vor completa, valorificând, astfel,  cunosțințele matematice. 

 

Ora a II-a 

Competența cheie: A învăţa să înveţi (35 min.) 

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată  
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Elevii vor citii cu atenție al doilea text, vor achiziționa și procesa noi cunoștințe: timpul desfășurării 

întâmplărilor/ timpul povestirii întâmplărilor (în ora următoare: momentele subiectului și personajul 

principal și secundar). 

C: Manifestarea unei atitudini centrate pe gestionarea obstacolelor și a schimbărilor din procesul 

învăţării; Autoreglarea în activitatea de lucru independent și în grup, managementul constructiv al 

emoțiilor personale în învățare (optimism, stima de sine, automotivare, încrederea în propriul potenţial 

de reuşită, disponibilitatea pentru efort fizic şi intelectual, gestionarea frustrării). 

 

Ora a III-a 

Competența cheie: Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat (35 min.) 

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată (Ce vor face elevii?) 

Vor lucra în echipe pentru a realiza un afiș care să îndemne la acceptarea diferențelor. Vor urmări, sub 

îndrumarea profesorului, diferite imagini cu bani care au existat în timpul Mântuitorului și după,  și la 

alte popoare, vor căuta informații pe internet  despre viața oamenilor din acele timpuri și vor realiza un 

colaj cu acestea (imagini cu bani + textele aferente lor).  

C: Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor probleme care 

presupun schimb de opinii, planificare, organizare, obţinerea unor rezultate, evaluare, reflecţie critic 

 

Subiectul (de transcris) 

 

Data: 

Eu și bugetul meu  

_____________________________________________ 

 

 

1. Citește textul de mai jos.  

Munca făcută cu seriozitate este pentru cel care o depune nu pentru cel caruia îi este destinată.  

Ea îl transformă într-un om mai bun. Recompensa muncii sunt banii. O situațiie financiară bună oferă 

posibilitatea unei vieți fericite, lipsită de griji. Banii devin o achiziție ușoară pentru cei care înțeleg legile 

atât de simple care îi guvernează. Astfel, legea echilibrului financiar precizează că: procentul de 10%  

din venitul lunar e menit să ne ofere economii pe care le putem investii în afaceri profitabile. Partea cea 

mai frumoasă a lucrurilor- să strângi bani pe care să nu-i cheltuiești. Plăcerea pe care ți-o oferă acest 

surplus  este mult mai mare decât plăcerea pe care o simți cheltuindu-ți banii. 70%  din venit este 

destinat cheltuielilor de trai (mâncare, haine, apă, curent electric, dezvoltare personală sau  autoeducație 

prin lectură, distracții), iar 20% este destinat acoperirii datoriilor (dacă acestea există). Dacă nu există, 

atunci cheltuim banii pe cărții destinate dezvoltării personale.  Respectând legea echilibrului financiar ne 

asigurăm o situație financiară bună și un viitor sigur.  

(George S. Clason, Cel mai bogat om din Babilon – Secretele eterne ale succesului) 
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1. Priviți imaginea de mai jos și colorați obiectele pe care le putem cumpăra cu bani:  

 

 

 

2. Scrieți care este recompensa muncii?  

_________________________________________________________________________ 

3. Ce procent este necesar să-l economisim din venitul nostru lunar?  

__________________________________________________________________________ 

4. Transcrie din text care este  înțelesul cuvântului „economii”.  

„________________________________________________________________________” 

5. Ce înțelegi tu prin „buget personal” ?  

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________              

6. Rezumă textul dat în două idei.  

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 
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7. Transcrie din text cuvintele care formează cheltuielile destinate traiului zilnic:  

___________________         ___________________     ___________________ 

8. Selectează din text două verbe și două substantive.  

Verbe: _____________________      Substantive: __________________________ 

           ______________________                        ___________________________ 

9. Rezolvați următorul rebus. Pe verticală veți găsi denumirea unei unități monetare. Preciați-

o.  

         1           

          2           

    3                 

          4           

      5               

6                     

          7           

          8           

1. Unitatea de măsură a mărfii 

2. Iubește banii 

3. A pune deoparte, a face.... 

4. A suta parte din euro 

5. Metalice cu valoare 

6. 1 leu, 5 lei, 10 lei 50 lei etc 

7. Costă și el bani. 

8. În Europa, are valoare. 

Unitate monetară: ______________________________________________________________ 

10.   Citește cu atenție „Pilda talanților”  

„Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat 

pe mână avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul, fiecăruia după puterea 

lui, şi a plecat. Îndată mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci 

talanţi. De asemenea, şi cel cu doi a câştigat alţi doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o 

groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit şi stăpânul 

acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele. Şi, apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi 

https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/banii-2#1
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/banii-2#2
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/banii-2#3
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/banii-2#4
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/banii-2#5
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/banii-2#6
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/banii-2#7
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/banii-2#8
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cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Zis-

a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te 

voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, 

doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi 

credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria 

domnului tău. Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti 

om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat şi, temându-mă, m-am 

dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău. Şi răspunzând, stăpânul său i-a 

zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat? 

Se cuvenea, deci, ca tu să dai banii Mei schimbătorilor de bani, şi eu, venind, aş fi luat ce este al 

meu cu dobândă. Luaţi, deci, de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui 

ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. Iar pe sluga netrebnică 

aruncaţi-o în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Acestea 

zicând, a strigat: Cel ce are urechi de auzit, să audă!“ (Matei 25, 14-30).  

Dicționar:  

A da socoteală cuiva (de ceva) = a plătii ceea ce i se cuvine;  

Stăpân (aici) = persoană în serviciul căreia se află slujitorii; 

Talant = monedă veche de aur sau argint, cu o valoare mare; 

Zaraf = persoană care se ocupă cu schimbul banilor;  

Lucrarea cu talanții = punerea lor în slujba semenilor; 

Ascunderea talantului = refuzul de a pune în valoare darurile primite de la Dumnezeu, fiecare 

în parte;  

Talanții = binele și cinstea oamenilir pe lumea acesta; toate darurile sufletești și pământești; 

Daruri sufletețti = viața, mintea, înțelepciunea, toate talentele (pictură, sculptură, muzică, dans, 

voce muzicală, etc.), sănătatea; 

Daruri pământești = priceperea de a lucra, de a chivernisi bine, bogățiile pământești.  

11. Selectează din textul de mai sus ce  înseamnă ascunderea talantului:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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12.   Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte: stăpân, talant, zaraf, slugă

. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. Completează tabelul de mai jos pe baza lecturii  textului.  

• Titlul:  

• Despre ce se comunică în text.  

 

 

• Ce a dorit autorul să ne   

transmită prin intermediul 

acestui text? 

 

 

 

• Ce mă învaţă acest text?  

 

 

• La ce mă gândesc când citesc 

acest text? 

 

 

 

• Emoţii şi sentimente...  

 

 

• Cuvinte – cheie:  

 

• Părerea personală.  

 

 

 

  

14. Alcătuieşte un 3 way (de ce?) la afirmaţia: „Fiecare om a primit de la Dumneeu 

anumite daruri pe care e dator să le înmulțească”  

- De ce? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- De ce? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- De ce? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

15.   Citiți cu atenție ghicitorile și gasiți răspunsul corect:  

a. Tu îl faci și tu îl dai 

Ca să iei în schimb ce n-ai 

El te ține, te hrănește 

Și tot el te cheltuiește.    

        (..............................) 

 

b. Ce vă trec prin mâini, 

Făr de-a le fi stăpâni 

Se păstrează-n sân și-n ladă, 

Fara ei nu faceti treaba?  

(............................) 
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16. Precizați o asemănare și o deosebire a cele două texte. 

Asemănare:  

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  Deosebire: 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Exprimă-ți opinia! 

Ce mi-a plăcut: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ce nu mi-a plăcut în lecție: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Acest exemplu de abordare a unei lecții  pune accent pe înțelegerea textelor, pe asocierea celor 

două texte, pe lucrul individual și lucrul în echipă, pe înțelegerea diferitelor mentalități legate de bani în 

societatea trecută și cea actuală.  Astfel de abordare contribuie la facilitarea învățării dincolo de manual, 

dincolo de exemplul standard, către instrumentalizarea disciplinei Limba și literatura română, astfel 

încât aceasta să vină în sprijinul nevoilor elevului  în pregătirea sa pentru viață: la  școală, la  un viitor 

loc de muncă, în gestionarea  timpul liber.  
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CURRICULUM ADAPTAT PERSONALIZAT 

 

                                                                                                  Prof.înv.preșc.Teleu Carmen 

      G.P.P.”Lumea Copiilor”, Constanța 

 

 

CURRICULUM ADAPTAT PERSONALIZAT 

Grupa mică 

An școlar 2020-202 

 

PREȘCOLARUL :  D.TH.A. 

DATA NAȘTERII:   X 

Gradul de handicap:   GRAV CU ASISTENT PERSONAL, TIP HANDICAP 2 

Responsabil de caz:  

Profesor învățământ preșcolar :  T. C. 

Facilitator:   fără asistent personal 

Profesor psiholog : B. V. 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI 

SCRIERII – vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi al 

înţelegerii semnificaţiei), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală, nonverbală 

şi verbală) şi preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii. 

Obiective  Exemple de activități de învățare 

 

Să înțeleagă și să transmită mesaje simple; 

să reacționeze la acestea. 

 

Să participe la activitățile de grup în 

calitate de auditor/ vorbitor. 

 

- Repetă după mine!  -14.09.2020 

- Cu ce ne jucăm?  -15.09.2020   

- Cine a primit mingea?-joc -

14.09.2020 

- Spune cum/ce  face!  -16.09.2020 

- Spune cine face? (el/ea)  

17.09.2020 

- Unde se află?  -21.09.2020 

- Spune unde am ascuns jucăria!- 

15.09.2020  
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1. Activitate matematică 

Obiective  Exemple de activități de învățare 

 

Să constituie mulțimi pe baza unor însușiri 

comune. 

- Ce jucării sunt pe raft?  - 

15.09.2020 

-Ce culoare are mingea mea?-14.09.2020 

- Sunt cel mic sau cel mare?-

22.09.2020 

-Cum sun tacestea?( piese geometrice-

pătrat- cerc)   -18.09.2020 

- Să construim o căsuță! – 

14.09.2020 

2. Cunoașterea mediului 

Obiective  Exemple de activități de învățare 

Să cunoască unele elemente ale mediului 

înconjurător. 

  

Să recunoască anumite schimbări din 

mediul apropiat 

 

- Spune ce face copilul – 19.10.2020 

- Cum mă îmbrac?  - 22.10.2020 

- Cum mă îngrijesc?  -20.10.2020 

-La ce folosește?(ob. de igienă personală)  - 

19.10.2020 

- Să adunăm jucăriile ( să fim 

ordonați)  17.09.2020 

 

• DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ – vizează debutul vieţii sociale a copilului, 

capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediază 

modul în care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează 

îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi răspunde 

emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În 

strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care 

influenţează decisiv procesul de învăţare. 

 

• Domeniul – OM ȘI SOCIETATE 

1. Educație pentru societate 

Obiective  Exemple de activități de învățare 

Să cunoască normele elementare necesare 

integrării în viața socială, precum și reguli 

de securitate personală 

Să-și adapteze comportamentul propriu la 

cerințele grupului 

-Cine sunt eu? Cum mă numesc?  -

14.09.2020 

-Cum îi chemă pe colegii mei?  -

22.09.2020 

-Ne jucăm împreună în curte.  -15.09.2020 

- Cum ne comportăm? (la masă, la 

activități)  -16.09.2020 
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2. Activități practice 

Obiective  Exemple de activități de învățare 

Să cunoască și să utilizeze unelte simple de 

lucru pentru realizarea unor activități 

practice. 

 

-Frunze  colorate- rupere  -22.10.2020 

-Flori de toamnă-lipire  -22.10.2020 

 

                                                                            

• Domeniul – ESTETIC ȘI CREATIV 

1. Educație artistico-plastică 

Obiective  Exemple de activități de învățare 

Să obțină efecte plastic prin tehnici și 

lemente de limbaj plastic. 

 

 

-Ne jucăm cu creioane colorate  -

15.09.2020 

-Ne jucăm cu acuarele  -20.10.2020 

-Pictăm cu degețelul  -21.10.2020 

-Baloane colorate(desen)  -16.10.2020 

-Cum mă joc cu plastilina?  -17.10.2020 

 

2. Educație muzicală 

Obiective  Exemple de activități de învățare 

Să interpreteze  cântece pentru copii în 

grupuri mici. 

 

- Să cântăm!  -21.09.2020 

- Suflă o păpădie!  -17.09.2020   

Să folosească instrumente musicale în joc și 

cântec. 

-Bate toba/suflă în goarna  - 22.09.2020 

 

• DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE – cuprinde o gamă 

largă de deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine 

de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de 

cunoştinţe şi abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte practici de menţinere 

a sănătăţii şi securităţii personale. 

 

Obiective de referință Exemple de activități de învățare 

Să fie capabil să execute mișcări motrice de 

bază: mers, alergare, sărituri. 

 

 

- Mergi la fel ca mine!  -14.09.2020 

- Aleargă la iepurași!  - 15.09.2020 

- Uriașii și piticii  -16.09.2020 

-Sari ca mine, și ca mingea!  -17.09.2020 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu CES 

Prof. înv primar David Ovidia Silvia 

Școala Gimnazială ”Ioan Vlăduțiu” Luduș, jud. Mureș 

 

Numele și prenumele :  

Vârsta: 9 ani 

Clasa: a-III-a  

 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate  

Tipul de deficienţă:   Deficienţă mentală ușoară                                 

 

Informaţii despre mediul social: Locuiește împreună cu familia și un unchi, familia  având  

în componența sa mama, tata vitreg  și o soră mai mică. Familia nu are niciun venit și prezintă condiții 

de locuit  modeste. Mama și fetița au stat în Anglia timp de 3 ani, acolo a frecventat ultimul an de 

grădiniță și clasele I-II, cu predare în limba engleză. 

Domeniul de intervenţie: Limba română, Matematică 

Numele cadrului didactic:  

Data elaborării P.I.P.:  

 

Dezvoltare somatică: în limite normale; 

Comunicarea: vocabular sărac, poate menține un dialog cu partenerul, răspunde în propoziții când este 

solicitată.  

Percepția: auz fonetic deficitar, denumește culorile, diferențiază formele de bază, are noțiuni temporale 

de bază, denumește momentele zilei, diferențiază anotimpurile, cunoaște toate zilele săptămânii, 

cunoaște lunile anului, se orientează destul de bine în spațiu. 

Atenția: fluctuantă, capacitate slabă  de concentrare. 

Memoria: domină cea voluntară și de scurtă durată. 

Gândirea: concretă, rigidă, conformist, slabă capacitate de analiză și sinteză; înțelege noțiuni simple, 

familiare, dificultăți  privind: abstractizarea  și generalizarea, formarea  noțiunilor, raționamente; 

Capacitatea de învățare: progres semnificativ; 

Capacități de înțelegere și conștientizare; deficit ușor; înțelege noțiuni simple, uzuale; 

Afectivitatea si voința: ușoara imaturitate afectivă; 

 

Scrisul și cititul: 

• citit: nu cunoaște litera: y, citește silabe, cuvinte litere. 

• știe să-și scrie numele; 

• exprimarea este  nesigură, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă. 

Povestește întâmplări și fapte personale, alcătuiește propoziții orale, după imagini concrete și cu ajutor. 
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• scris: scrie în ritm lent, cu greșeli la transcriere, copiere; copiază  litere, cuvinte, propoziții; 

• scrie cuvinte scurte  după dictare și nu respectă toate regulile ortografice. 

Noțiuni de matematică: 

• numără de la  0 la 1000 cu sprijin; 

• rezolvă calcule 0-500 cu sprijin și cu materiale concrete, dar nu recunoaște locul numărului în șir 

și este capabilă să  facă  comparații. 

Recunoaște figurile geometrice: cercul, pătratul și triunghiul. 

Atitudinea personală: ritm de lucru lent, cere ajutor când întâmpină o dificultate de învățare; prezintă 

interes pentru activitatea școlară. 

Socializare: s-a integrat destul de bine în colectiv, are o atitudine prietenoasă, comunicativă. 

Se deplasează singură  de acasă la școală  și invers. 

Deprinderi școlare: cunoaște și respectă  uneori  regulile de conduită școlară, este liniștită. 

Evolutia școlară: medie. 

 

DOMENIUL DE INTERVENTIE PERSONALIZATA: 

Activitatea școlară: -limba și comunicare 

                                -matematică 

                         

➢ Ce face învățătoarea: 

• ține legătura cu familia – săptămânal; 

• asigură munca individualizată și gradată (de la ușor la greu), cu ajutor retras din timp; 

• utilizează material didactic și fișe de lucru adaptate posibilităților elevei; 

• face observații individuale referitoare la igiena personală sau alte aspect legate de 

comportamentul elevei; 

• corectează exprimarea orală, oferind modelul corect; 

• corectează temele/lucrări scrise, cu exemplificarea modului corect de rezolvare; 

• apreciază pozitiv fiecare răspuns corect, oricât de neînsemnat pentru ca eleva  să câștige 

încredere în forțele proprii; 

• antrenează eleva în diferite activității în clasă pentru creșterea responsabilității personale cât și a 

stimei de sine; 

• păstrează în portofoliu toate lucrările scrise, pe care le discută periodic cu părinții;  
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• identifică interesele elevei și le folosește pentru creșterea motivației pentru învațare; 

➢ Ce fac părinții ? 

Idei de activități: participarea la școala părinților, întâlniri cu psihologul școlar, întâlniri cu logopedul. 

Strategii de învățare: întâlniri care au ca scop informarea asupra concluziilor specialiștilor pe care i-a 

întâlnit elevul, realizarea unui plan de recuperare, recomandări din partea psihologului, a logopedului, 

întâlnire de suport pentru părinte cu psihologul școlar. 

Resurse: fișe de lucru, link-uri utile, platforme de învățare. 

Evaluare: discuții cu părinții, grila de evaluare. 

 

A. LIMBA ROMÂNĂ 

OBIECTIVE 

1. Să înțeleagă semnificația globala a mesajului oral. 

2. Să distingă cuvintele dintr-o propoziție dată, silabele dintr-un cuvânt și sunetele dintr-o silabă. 

3. Să manifeste curiozitate față de mesaje emise de diferiți interlocutori în situații de comunicare 

concretă. 

4. Să formuleze clar și corect enunțuri verbale potrivite unor situații date. 

5. Să înțeleagă cuvintele noi în enunțuri. 

6. Să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte și enunțuri în textul tipărit scris de mână 

7. Să sesizeze legătura dintre enunțuri și imaginile care le însoțesc. 

8. Să citească in ritm propriu, corect un text cunoscut. 

                 EXERCITII 

Exerciții de recunoaștere a unor momente din textul audiat, pe baza unor imagini prezentate. 

Jocuri de identificare a poziției silabelor în cuvânt. 

Exerciții de ordonare logica a cuvintelor în propoziție. 

Exerciții de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, să conțină sau să se termine cu o silabă dată. 

Exerciții de ascultare a dialogurilor elev-elev, învățător-elev pe teme familiare. 

Jocuri de grup cu teme date.  

Exerciții de construire corectă a unor enunțuri după imagini. 

Exerciții pentru demonstrarea înțelegerii mesajului audiat. 

Jocuri didactice de sinonime, antonime, omonime. 

Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe. 

Exerciții de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată. 

Exerciții de dialog cu persoane diferite, folosind formulele de adresare. 
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Activități de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte, întâmplări cunoscute. 

Exerciții pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor  și a 

cuvintelor în structura propoziției . 

Exerciții de citire selectiva. 

Exerciții de citire la prima vedere a unor texte scurte. 

Exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe marginea textului și a imaginilor care-l însoțesc. 

Exerciții de citire integrala a cuvintelor. 

Exericții de acomodare cu cartea. 

Exerciții de scriere a literelor și a cuvintelor, respectând forma și mărimea lor. 

Exerciții de încadrare corecta în pagină a textului. 

Exerciții de scriere corectă  a cuvintelor și propozițiilor. 

B. MATEMATICĂ  

OBIECTIVE 

1. Să înțeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor ( din zeci și unități) 

2. Să scrie, să citească, să compare și să ordoneze numerele naturale de la 0-10.000 

3. Să efectueze operații de adunare și scădere  

4. Să stabilească poziții relative ale obiectelor în spațiu   

5. Să recunoască forme plane, să sorteze și să clasifice obiecte date sau desene, după criterii 

diverse 

6. Să continue modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere mai mici decât 

10.000 

7. Să exploreze modalități de a descompune numere mai mici ca 10000 în sumă sau diferență 

folosind obiecte, desene sau numere 

8. Să rezolve probleme care presupun o singură operație dintre cele învățate 

9. Să formuleze exerciții și probleme  cu numere de la 0-10.000 

                EXERCIȚII 

Exerciții de grupare a unor obiecte (bile, bețișoare); 

Exerciții de comparare a grupurilor de obiecte (bile, betisoare, puncte); 

Exerciții de grupare și regrupare a obiectelor; 

Exerciții de scriere și citire a numerelor de la 0 la 10.000; 

Exerciții de comparare și ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite; 

Exerciții de adunare și scădere cu numere naturale de la 0-10.000; 

Exerciții de observare a legăturii dintre adunare și scădere; 

Exerciții de operare cu numere prin calcul mintal; 
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Exerciții - joc de poziționare a obiectelor în spațiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, 

exterior) 
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Programă Adaptată- Limba Și Literatura Română 

Clasa A Iv-A 

(Nivel Clasa A Ii-A) 

 

Prof.Înv.Primar Cobianu Cristina 

Școala Gimnazială ”Coresi”Târgoviște, Jud. Dâmbovița 

 

 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

ELEV CU CES, P.N. 

 

Competenţe generale 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  

 

Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

 

Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate  

- selectarea unor enunţuri simple/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat;  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat ; 

- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de 

variante date ; 

- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat ; 

- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare la 

acestea ; 

1.2     Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat, cu sprijin  

  

- identificarea personajelor dintr-un text audiat, cu sprijin; 

- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat, cu sprijin; 

- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat ; 

-formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat, cu sprijin („Cine?, Ce?, Cu cine?, 

Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.); 

- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat, cu sprijin;  

- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor 

acestora, cu sprijin;  

- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat , cu sprijin; 
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- intuirea structurilor corecte sau incorecte dintr-un enunț oral, cu sprijin. 

 

Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri  

rostite cu claritate  

- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor ; 

- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date, cu sprijin; 

- formarea unor cuvinte din silabe date, cu sprijin; 

- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără terminologie), cu sprijin; 

- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”; 

- despărţirea cuvintelor în silabe; 

- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt ;  

- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc., cu 

sprijin; 

- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, 

obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” etc.  

 

Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de  

comunicare cunoscute  

- participarea la activităţi de tipul „ce e nou în lumea poveştilor”, în care copiii ascultă întâmplări/ 

evenimente/ secvenţe din poveşti/ basme povestite/ citite de copii sau adulţi;  

- conversaţii pe teme de interes pentru copii; 

- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral;  

- aplicaţii interactive în jocurile pe computer cu tematică adecvată, în care instrucţiunile sunt oferite 

verbal; 

 

Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare, cu sprijin 

- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un 

îndemn, un salut etc.; 

- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc., folosind 

enunţuri; 

- jocuri de rol ; 

- transformarea/ completarea unor enunţuri după modele date;  

- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare;  

- formularea de enunţuri simple, după ilustraţii sau folosind cuvinte date, cu sprijin;  

- povestirea unor vise, poveşti etc.  
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2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic, cu sprijin  

  

- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul preferat, activităţile preferate/ desfăşurate 

etc., cu sprijin; 

- povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei, cu 

folosirea verbelor la timpurile potrivite, cu sprijin;  

- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau a unui şir de imagini, cu sprijin; 

- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri, cu sprijin;  

-realizarea acordului dintre subiect şi predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără menţionarea 

terminologiei); 

- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea 

normelor de adresare civilizată  

 

Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare, cu sprijin  

- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes;  

- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură cu un 

aspect/ o problemă din spaţiul familiar;  

- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile neînţelegerii unui mesaj 

oral; 

- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit context;  

 

2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine  

- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii atenţiei 

interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton);  

- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi susţine afirmaţiile ; 

- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii ; 

- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi;  

- jocuri de recunoaştere a unor personaje, după indicii date;  

- participarea la serbări şcolare. 

 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut, cu sprijin   

- citirea în forme variate a cuvintelor, a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în 

gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.);  

- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, etc.;  

- identificarea titlului şi autorului unui text, cu sprijin; 

- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri. 
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3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul 

cunoscut, cu sprijin  

 

- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text citit, cu sprijin;  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit, cu sprijin;  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit, cu sprijin;  

- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit, cu sprijin;  

 

Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare, cu sprijin  

- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte scurte ; 

- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model ; 

- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a 

spaţiului între cuvinte ; 

- transcrieri selective de cuvinte dintr-un scurt text pe teme cunoscute;  

- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi individuale sau comune  

- scrierea corectă a unor cuvinte/propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie dictando, velină, respectând 

încadrarea în pagina de caiet (dictando sau cu foaie velină), -- 

--aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte;  

 

Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază, cu sprijin  

- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe;  

- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor 

de punctuaţie), cu sprijin  ; 

- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text, cu sprijin;  

- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor, cu sprijin;  

- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor 

corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.);  

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ care prezintă interes, cu sprijin;  

- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul 

caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie);  

- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri/ texte scurte;  

 

CONŢINUTURI 

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)  

Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere 

şi a da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare  

Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul  

Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu  

Intonarea propoziţiilor exclamative, interogative  
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Dialogul  

Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul 

înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în comun, în sala de 

spectacol  

Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, 

prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)  

Forme ale discursului oral  

Povestirea unor întâmplări trăite sau observate  

Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane  

Reguli ale discursului oral  

Pronunţie clară şi corectă  

Acord de număr şi gen, fără terminologie  

Intonaţie adecvată  

Citire/ lectură  

Cartea  

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi  

Alfabetul limbii române  

Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte  

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)  

Textul (de maxim 30 de cuvinte)  

Titlu. Autor. Aşezarea textului în pagină  

Textul literar  

Textul narativ  

Recunoaşterea personajelor.  

Textul liric  

Poezii despre universul copilăriei  

Textul nonliterar/ informativ  

Scriere/ redactare  

Alfabetul limbii române  

Literele mici şi mari de mână  

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi  

Ortografia  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie),  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x  

 

Punctuaţia  

Semnul exclamării 

Semnul întrebării  

Organizarea textului scris  
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Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului, respectarea spaţiului dintre cuvinte  

Scrierea funcţională  

Copieri (texte de maxim 20 de cuvinte)  

Transcrieri (texte de maxim 30 de cuvinte)  

Dictări (texte de maxim 20 de cuvinte)  

Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare  

Felicitarea  

Elemente de construcţie a comunicării  

Vocabular  

Cuvântul  

Cuvinte cu sens asemănător  

Cuvinte cu sens opus  

Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând  

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări  
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               Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale 

 

Prof.inv.prescolar Ionita Adina Mihaela 

                    Centrul Scolar de Educatie Incluziva,Orasul Valenii de Munte  

 

 

Numele și prenumele copilului/elevului S. I.D. 

Mama  L.A.C.      Tata S.C. 

Reprezentantul legal al copilului  Asistent maternal P.V. S. 

Data nașterii  23.x.2013 Domiciliul, jud.Prahova 

Unitatea de învățământ la care este înscris CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE 

INCLUZIVA,ORASUL VALENII DE MUNTE 

Certificat de orientare școlară și profesională nr 2236 din 17.11.2016 .emis C.J.R.A.E. PRAHOVA 

Data realizării /revizuirii planului de servicii individualizat 14.09.2018 

Responsabilul de caz servicii educaționale Prof.inv.prescolar Ionita Adina Mihaela,. 

Drepturi/Beneficii de asistență socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare) 

OMECTS nr.5555/2011, OMECS nr. 5036/25. 08. 2015,  
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SERVICII PSIHOEDUCAȚIONALE PENTRU COPILUL CU CES 

 
Tipul de serviciu / intervenție Instituția 

responsabilă 

Obiective Data 
de 
începere 

Perioada de 
acordare a 
serviciului 

Persoana 
responsabilă de 
acordare a 
serviciului (date 
de contact) 

Servicii educaționale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CENTRUL SCOLAR 

DE EDUCATIE 

INCLUZIVA 

OR.VALENII DE 

MUNTE, 

GRADINITA 
 

 

 

 

-Stimularea proceselor psihice de cunoastere;    

 -Trezirea interesului si curiozitatii pentru 

intelegerea mediului fizic si social; 

-Identificarea obiectual-actionala, imagistica si 

conceptuala; 

-Cunoasterea proprietatilor sonore ale corpului, 

obiectelor, instrumentelor muzicale; 

-Formarea memoriei muzicale, a simtului 

ritmului; 

-Constientizarea miscarii si expresivitatii 

corpului; structurarea unor comportamente 

adecvate fata de stimulii din mediul ambiant; 

Conform Programei pentru gradinite speciale 

OMECT nr. 41008/12.08.1991  

14.09.2018 2018-2020  

Servicii de consiliere și orientare școlară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CENTRUL SCOLAR 

DE EDUCATIE 

INCLUZIVA 

OR.VALENII DE 

MUNTE, 

GRADINITA 
 

 

 

 

-activitati de intervievare a copilului si familiei 

in vederea prevenirii/remedierii unor probleme; 

-consilierea familiei ,a altor factori educationali 

in vederea optimizarii tehnicilor de cunoastere a 

copilului si interventie pentru realizarea unui 

optim de performante; 

Adaptare dupa : 

Programa cadru de psihodiagnoza,psihoterapie 

si orientare scolara si profesionala aprobata prin 

OMECT 5235/01.09.2008 
 

14.09.2018 2018-2020 Prof.psihoped 

.Prof inv.presc. 

 

 

 
 

Servicii de terapie logopedică/ terapia 
tulburărilor de limbaj 
 
 
 
 

CENTRUL SCOLAR 

DE EDUCATIE 

INCLUZIVA 

OR.VALENII DE 

MUNTE, 

-Formarea atitudinilor favorabile 

invatarii(reeducarea negativismului); 

- Formarea si dezvoltarea structurilor si 

conduitelor perceptiv-motrice; 

14.09.2018 2018-2020 Prof.psihoped 

Prof inv.presc 
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GRADINITA 
 

 

 

-Formarea abilitatilor de receptare si exprimare a 

mesajelor; 

-Organizarea conduitelor psihomotrice in actiuni 

eficiente comunicarii; 

-Corectarea pronontiei; 

Programa cadru de psihodiagnoza, psihoterapie 

si orientare scolara si profesionala aprobata prin 

OMECT 5235/01.09.2008 

Servicii de terapie educațională *) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CENTRUL SCOLAR 

DE EDUCATIE 

INCLUZIVA 

OR.VALENII DE 

MUNTE, 

GRADINITA 
 

 

 

-Activitati psihomotrice pregatitoare pentru 

formarea unor deprinderi elementare; 

-Dezvoltarea muschilor mici ai mainii si 

cultivarea sensibilitatii tactile ,motrice si 

cromatice in vederea desenului si grafiei; pentru 

formarea unor deprinderi elementare;   

-Utilizarea formelor de expresie muzicala in 

scopuri terapeutice; - Formarea unei 

imagini juste si pozitive despre sine; 

-Achizitionarea unor deprinderi elementare de 

autoservire; 

-Familiarizarea copiilor cu diferite activitati din 

viata cotidiana si  sociala; 

-Stimularea interesului copiilor pentru joc in 

vederea imbogatirii experientei cognitive si 

stimularii imaginatiei. 

Conform Programei pentru gradinite speciale 

OMECT nr. 41008/12.08.1991 

14.09.2018 2018-2020 Prof inv.presc 

Servicii de 
 kinetoterapie *) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CENTRUL SCOLAR 

DE EDUCATIE 

INCLUZIVA 

OR.VALENII DE 

MUNTE, 

GRADINITA 
 

 

 

Formarea si dezvoltarea componentelor 

psihomotricitatii si a formelor de prehensiune in 

vederea constituirii comportamentelor 

adaptative; 

Dezvoltarea motricitatii in context social 

integrator 

Organizarea schemei corporale si formarea 

imaginii de sine; 

Dezvoltarea lateralitatii; 

Educarea prehensiunii in vederea construirii 

comportamentelor adaptative; 

Stimularea motricitatii copilului pentru 

dezvoltarea capacitatilor motrice deficitare; 

14.09.2018 2018-2020 Prof.kinetoterapie 

Prof inv.presc 
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Corectarea /insusirea deprinderilor motrice de 

baza; 

Conform Programa scolara nr.5235/01.09.2008 
 

*) Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învățământ special. 

**) Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învățământ masă. 
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CURRICULUM ADAPTAT  

~ Disciplina Biologie ~ 

Prof. Tinc Luminița 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare 

 

Instituția de învățământ  

Nume și prenume elev/ Clasa a IX-a 

Disciplina Biologie 

Cadrul didactic propunător 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

• Receptarea informaţiilor din lumea vie 

•  Explorarea sistemelor biologice 

•  Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii 

•  Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei  

•  Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru ale biologiei în contexte noi 

 

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII: 

Celula- unitatea structurala si functionala a vietii 

 Teoria celulara; Compozitia chimica a materiei vii 

➢ Tipuri fundamentale de celule:  

 Structura celulei procariote; Structura celulei eucariote; Diviziunea celulara; Ciclul celular si 

cromozomial 

Ereditatea si variabilitatea lumii vii 

➢ Notiuni generale: ereditate si variabilitate:  

 Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare: legile mendeliene ale ereditatii;  teoria 

cromozomala a ereditatii 

 Recombinarea genetica. 

 Determinismul cromozomial al sexelor 

 Influenta mediului asupra ereditatii 

  Genetica umana 

➢ Diversitatea lumii vii 

 Virusuri; Regnul Monera; Regnul Protista; Regnul Fungi; Regnul Plante; Regnul Animal 

 Conservarea biodiversității 

 

COMPETENȚE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Competențe 

generale 

Competențe specifice Activitatea de învățare 

pentru elevii cu CES Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

 curriculum adaptat 

1.  Receptarea 

informaţiilor 

din lumea vie 

1.1. Culegerea de date din 

surse variate de informare/ 

documentare în scopul 

asimilării de cunoştinţe 

despre structura şi funcţiile 

organismelor 

1.2. Recunoaşterea 

organelor şi sistemelor de 

organe vegetale şi animale 

1.1. Culegerea de date 

din surse variate de 

informare/ 

documentare în scopul 

asimilării de 

cunoştinţe despre 

structura şi funcţiile 

organismelor 

1.2. Recunoaşterea 

- exerciții de observare a 

alcãtuirii celulei 

procariote/eucariote 

- exerciții de identificare a 

caracteristicilor 

componentelor celulelor 

- exercții de observare și 

descriere a unor procese 

- exerciții de clasificare a 
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în scopul comparării lor 

1.3. Identificarea structurii 

microscopice a organelor 

vegetale şi animale în 

vederea explicării relaţiei 

dintre structură şi funcţi 

organelor şi sistemelor 

de organe vegetale şi 

animale în scopul 

comparării lor 

 

organismelor vii, după 

diferite criterii  

-  exerciții de identificare a 

unor asemănări și deosebiri 

între diferite organisme 

2. Explorarea 

sistemelor 

biologice 

 

2.1. Utilizarea investigaţiei 

pentru evidenţierea 

structurii şi funcţiilor 

organismelor  

2.2. Prelucrarea rezultatelor 

obţinute din investigaţii şi 

formularea concluziilor 

2.1 Utilizarea de 

mijloace şi  metode 

adecvate explorării / 

investigării 

ecosistemelor 

 

- prezentare de portofolii 

tematice  

- activități practice de 

utilizare a unor surse diverse 

de informare: albume, atlase, 

reviste, filme documentare, 

internet, dicționare etc.;  

- utilizarea de soft 

educațional(AeL) 

3. Utilizarea şi 

construirea de 

modele şi 

algoritmi în 

scopul 

demonstrării 

principiilor 

lumii vii 

3.1. Reprezentarea 

structurii şi funcţiilor 

organismelor pe baza 

modelelor 

3.2. Elaborarea şi aplicarea 

unor algoritmi de 

identificare şi de rezolvare 

de probleme 

3.1. Reprezentarea 

structurii şi 

funcţiilor sistemelor 

biologice  pe baza 

modelelor  

- exerciții de utilizare a 

desenului, mulajelor pentru 

înregistrarea unor observații 

 

 

4. 

Comunicarea 

orală şi scrisă 

utilizând corect 

terminologia 

specifică 

biologiei  

4.1 Utilizarea corectă a 

terminologia specifice 

biologiei în diferite situaţii 

de comunicare 

4.2 Prezentarea 

informaţiilor folosind 

diverse metode de 

comunicare 

4.1 Utilizarea corectă 

a terminologia 

specifice biologiei în 

diferite situaţii de 

comunicare 

4.2 Prezentarea 

informaţiilor folosind 

diverse metode de 

comunicare 

- realizarea de rebusuri 

simple și concursuri 

tematice. 

- adnotarea corectã a  unor 

desene care ilustreazã  

noțiuni specifice biologiei 

5. Transferarea 

şi integrarea 

cunoştinţelor şi 

metodelor de 

lucru ale 

biologiei în 

contexte noi 

 

5.1 Aplicarea în viaţa 

cotidiană a cunoştinţelor 

despre influenţa factorilor 

de mediu asupra funcţiilor 

organismelor  

5.2. Explicarea şi aplicarea 

unor reguli şi procedee de 

protejare a sănătăţii proprii 

şi a mediului 

5.3. Realizarea de 

conexiuni intra, inter şi 

transdisciplinare 

5.1 Aplicarea în viaţa 

cotidiană a 

cunoştinţelor despre 

influenţa factorilor de 

mediu asupra 

funcţiilor 

organismelor  

5.2. Explicarea şi 

aplicarea unor reguli 

şi procedee de 

protejare a sănătăţii 

proprii şi a mediului 

 

- exerciții de comparare a 

unor boli genetice care 

afectează omul 

 

 

- exerciții de conștientizare 

a unor reguli de prevenire a 

poluării  

- exerciții de identificare a 

unor măsuri de protecție a 

mediului 
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Modalități de evaluare: 

• Portofoliul 

• Teste  diferențiate cuprinzând diferite tipuri de itemi 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

Competențe generale Standardele de performanță 

 Receptarea 

informaţiilor din lumea 

vie 

- recunoaste tipurile de celule și denumește corect părtile componente ale 

celulelor 

- descrie componentele celulei precizând  caracteristicile acestora 

- enumeră asemănări /deosebiri privind celula procariotă/eucariotă 

Explorarea sistemelor 

biologice 

 

- utilizeazã diverse surse de informare (albume, atlas, planse, reviste, 

filme documentare,mulaje etc). 

- utilizează microscopul în vederea identificării celulelor eucariote și a 

unor organite celulare 

 

 -  

Utilizarea şi 

construirea de modele 

şi algoritmi în scopul 

demonstrării 

principiilor lumii vii 

- realizeazã observații  simple, respectând pasii unui algoritm de lucru. 

 

Comunicarea orală şi 

scrisă utilizând corect 

terminologia specifică 

biologiei  

 

- denumește corect și științific organitele implicate în realizarea funcțiilor 

celulei 

- adnotează desene care reprezintă noțiuni specifice organizării celulare a 

organismelor 

Transferarea şi 

integrarea cunoştinţelor 

şi metodelor de lucru 

ale biologiei în 

contexte noi 

- conștientizează importanța păstrării sănătății celulei pentru a beneficia de 

un organism sănătos  
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES 
Nr. crt Nr. crt. Denumirea capitolului 

Unități de învățare 

Numarul de ore  

alocate 

Perioada  

 

 Recapitulare, test inițial 1 SEMESTRUL I 

15 săptamani  
 

(15ORE) 

I. Celula –unitatea structurala si functionala a vietii 7 

A. Teoria celulara 1 

B. 

C, 
D. 

E. 

F. 

Compozitia chimica a materiei vii 

Celula procariota 
Celula eucariota 

Diviziunea celulară 

Ciclul celular și cromozomial 

1 

1 
1 

2 

1 

II. Ereditatea si variabilitatea lumii vii 6 

A. Notiuni generale; ereditate si variabilitate 2                     

B. Legile mendeliene ale ereditatii 2 

C. Teoria cromozomala a ereditatii 1 

D. Recombinarea genetica 1 

 RECAPITULARE-EVALUARE 1 

II. Ereditatea si variabilitatea lumii vii 5 SEMESTRUL II 

20 săptamani  
(19 ORE+1 ORĂ 

Școala Altfel) 

 

E. Determinismul cromozomal al sexelor 1 

F. Mutatii 2 

G. Genetica umana -boli genetice 2 

III Diversitatea lumii vii 12 

A. Virusuri 1 

B. Regnul Monera 1 

C. Regnul Protista 2                 

D. Regnul Fungi 2 

E. Regnul Plante 3 

F. Regnul Animale                       3 

 RECAPITULARE -EVALUARE 2 

(1 oră/săpt/ profil tehnic/ 35ore) 
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ȘTIU, POT, REUȘESC! 

Prof. Constanța Stamenovski 

Grădinița ,,Licurici”, București 

 

 

O grădiniță în care copiii ( indiferent de dificultățile  minore sau majore cu care se confruntă) 

sunt învățați să-și formeze  o imagine de sine  corectă, pozitivă, este grădinița incluzivă.  O imagine 

de sine, care va sta la baza formării stimei de sine. De timpuriu, pentru o evoluţie armonioasă a 

copilului, mediul educativ trebuie să fie pregătit să se confrunte cu contexte de învățare adaptate 

fiecărui copil în parte, manifestand atitudini constructive comportamental. Educatoarea trebuie să fie 

calmă, iubitoare și disponibilă pentru a-i învăța pe copii, de mici. despre valoarea pe care o are 

fiecare dintre ei, ajutându-i să-și formeze o imagine de sine pozitivă. Așa cum afirmă psihologul 

Alfred Adler, ,,omul este pus în situația de a se putea privi din exterior și a se descrie, aprecia și 

judeca.” 

Colectivul de preșcolari este acela care va avea un impact major asupra dezvoltării imaginii de 

sine, în primul moment: modul în care o mică comunitate te primește în sânul ei, felul în care te 

percepe și te apreciază, cum își poate copilul gestiona emoțiile în anumite situații. Este motivul 

principal pentru care părinții și educatoarea trebuie să acorde o mare atenție  modului în care un copil 

relaționează cu cei din jur. Fiecare copil are nevoi, dorinţe şi emoţii. De modul în care acestea sunt 

receptate şi li se răspunde, de experienţele pe care le trăieşte copilul în relaţiile cu persoanele din 

anturajul său imediat depinde decisiv atitudinea sa ulterioară faţă de viaţă. Copiii sunt diferiţi: 

temperamental, caracterial, aptitudinal, astfel încat nici performanţa lor nu va fi egală în toate 

domeniile.  

Când spunem ,,grădiniță incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul, neapărat, la copiii cu 

CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare și la un moment 

dat poate avea nevoie de anumite cerințe educative speciale. Există, de asemenea, și anumite situații 

de risc, în care  educatoarea trebuie să cunoască trăirile și comportamentele copilului, pentru a-l 

sprijini. Riscurile pot apărea din mediul socio -cultural din care acesta face parte, din relațiile de 

familie care îi determină existența zilnică, precum și modul de dezvoltare, din modelele formale 

educaționale ce pot exercita un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalității” cu 

care ne-am obișnuit. 

În acest context, pentru a veni în sprijinul copiilor, am desfășurat un program opțional ,,Știu. Pot. 

Reușesc!”, program axat pe dezvoltarea socială și emoțională, menit să dezvolte celor mici abilități 

de autocunoaștere, de recunoaștere/identificare a emoțiilor și control al acestora. Cu pași mici, 

pornind de la grupa mică, preșcolarii au descoperit cum pot gestiona emoțiile, situațiile de criză, în 

așa fel încât să se accepte unii pe alții pentru a conviețui împreună și pentru a putea stabili relații 

sociale pozitive.  

ARGUMENT: 

Educația socio-emoțională a copilului preșcolar, contribuie într-o mare măsură la construirea 

personalității sale: cunoaștere de sine, rezolvare de probleme, comunicare și integrare socială, 

gestionarea emoțiilor. 

Vârsta preșcolară se caracterizează printr-o dezvoltare accelerată în toate domeniile (fizic, 

cognitiv, socio-emoțional), într-o strânsă legătură. Însă, fără o dezvoltare socio-emoțională optimă, 

dezvoltarea cognitivă și chiar sănătatea fizică, uneori, vor avea de suferit. 

Setul de abilități care ajută individul să interacționeze pozitiv cu ceilalți și să mențină relații pozitive, 

reprezintă competența socială. Abilitățile care ajută la adaptarea atât la propriile emoții cât și la 

emoțiile celorlalți reprezintă competența emoțională. 

În ultimii ani, educația pentru dezvoltarea socio-emoțională este mult accentuată, având în 

vedere schimbările majore care au avut loc la nivelul învățământului preșcolar în ceea ce privește 

viziunea asupra procesului de predare-învățare-evaluare. 
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Venind în întâmpinarea acestor schimbări, acest program opțional își propune să sprijine 

copiii în dezvoltarea unor abilități sociale și emoționale care să-i ajute la o adaptare pozitivă, la 

descoperirea unor modalități sănătoase de manifestare comportamentală și emoțională. 

Programul este structurat pe nivele de vârstă după cum urmează: 

Grupa  Abilități/competențe  vizate 

MICĂ • Adaptare socială 

• Relaționare socială 

 

MIJLOCIE • Relaționare socială 

• Înțelegerea si recunoașterea 

emoțiilor; 

 

MARE • Înțelegerea si recunoașterea 

emoțiilor; 

• Exprimarea emoțiilor; 

• Reglarea emoțională; 

 

 

OBIECTIVE: 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

INDICI COMPORTAMENTALI: 

GRUPA MICĂ GRUPA 

MIJLOCIE 

GRUPA MARE 

1. Dezvoltarea capacității 

de adaptare socială; 

2. Dezvoltarea 

capacităților de 

comunicare și 

cooperare; 

3. Formarea unor abilități 

de gestionare adecvată 

a relațiilor 

interpersonale; 

4. Formarea capacităților 

de autocunoaștere 

concomitent cu 

dezvoltarea 

autocontrolului; 

5. Dezvoltarea abilităților 

de recunoaștere și 

etichetare corectă a 

Să fie capabil să se 

adapteze la grup și 

la regulile grupului; 

Să interacționeze 

adecvat din punct 

de vedere social cu 

adulții și colegii de 

grup; 

Să manifeste 

satisfacție pentru 

propriile reușite și 

încredere în sine; 

 

Să demonstreze 

abilități de 

cooperare în 

interacțiunile de 

grup; 

Să identifice 

propriile emoții 

și emoțiile altor 

persoane în 

diferite situații; 

Să asocieze 

emoțiile unui 

context specific; 

Să manifeste 

satisfacție 

pentru propriile 

reușite și 

încredere în 

sine; 

 

Să identifice 

propriile emoții și 

emoțiile altor 

persoane în diferite 

situații; 

Să asocieze 

emoțiile unui 

context specific; 

Să fie capabil să își 

controleze 

propriile emoții; 

Să manifeste 

satisfacție pentru 

propriile reușite și 

încredere în sine; 

Să manifeste 

independență în 

acțiunile sale; 
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emoțiilor; 

6. Formarea abilităților de 

gestionare eficientă a 

emoțiilor; 

 

 

VALORI ȘI ATITUDINI: dezvoltarea capacității de socializare; stimularea capacităților de 

comunicare și cooperare; stimularea capacității de exprimare a gândurilor și emoțiilor prin cuvinte; 

creșterea stimei de sine. 

LISTA DE CONŢINUTURI: jocuri-exercițiu, lecturi ale educatoarei, jocuri de rol, povestiri, jocuri 

didactice, memorizări, povestiri create, activități practice, activități artictico-plastice, vizite;  

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE ŞI PROCEDEE: exercițiul , problematizarea, învățarea prin descoperire, jocul de 

simulare, jocul de rol, conversația, explicația, cubul, explozia stelară, creioanele la mijloc, 

ciorchinele nestructurat, etc. 

MIJLOACE CURRICULARE: materiale specifice temelor propuse ( confecționate), accesorii 

pentru jocurile de rol, planșe ilustrate, jetoane, cărți cu tematică specifică, fișe de lucru; 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: probe orale, probe practice( jurnal, postere, fotografii), expoziție 

DURATA: 3 ani 

 

PLANIFICAREA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE : 

NR. 

CRT

. 

UNITATEA 

DE 

ÎNVĂŢARE 

OR 

  

CONŢINUTURI NR. 

ORE 

ALOCA

TE 

OBS. 

Grupa mică Grupa 

mijlocie 

Grupa mare 

1. ,,ȘTIU” Să fie 

capabil să se 

adapteze la 

grup și la 

regulile 

grupului; 

 

Să 

demonstreze 

abilități de 

cooperare în 

interacțiunile 

de grup; 

 

Să identifice 

propriile 

emoții și 

emoțiile altor 

persoane în 

diferite situații;  

 

jocuri-exercițiu, 

lecturi ale 

educatoarei, 

jocuri de rol, 

povestiri,jocuri 

didactice, 

memorizări, 

vizionări 

filmulețe povestiri 

create, activități 

practice, activități 

artictico-plastice, 

vizite;  

 

10  

2. ,, POT!” Să perceapă 

regulile de 

grup și 

efectele 

acestora; 

 Să 

manifeste 

empatie față 

de celelalte 

persoane;  

 

Să identifice 

propriile 

emoții și 

emoțiile altor 

persoane în 

diferite 

situații; 

 

Să asocieze 

emoțiile unui 

context 

specific; 

Să manifeste 

independență 

în acțiunile 

sale; 

 

 

10  

3. ,,REUȘESC!

” 

Să se 

adapteze la 

mediul din 

grădiniță; 

Să manifeste 

Să asocieze 

emoțiile unui 

context 

specific; 

Să manifeste 

Să fie capabil 

să își 

controleze 

propriile 

emoții; 

10  
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satisfacție 

pentru 

propriile 

reușite și 

încredere în 

sine; 

 

satisfacție 

pentru 

propriile 

reușite și 

încredere în 

sine; 

 

Să manifeste 

satisfacție 

pentru 

propriile 

reușite și 

încredere în 

sine; 

 

 

SINOPSIS-UL ( harta cursului): 

GRUPA MICĂ: 

NR. 

CRT. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

MODALITĂȚI DE 

REALIZARE 

ACTIVITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

DATA 

1. ȘTIU! 

Focalizare pe 

adaptarea la mediul 

din grădiniță, 

prevenirea anxietății 

sociale 

Povestea educatoarei ,, Grădinița ursuleților veseli!  

2. Pictură ,, Copacul familiei”  

3. Joc de rol ,, De- a mama și copilul”  

4. Citire imagini cu copii 

la grădiniță 

,, Toți suntem prieteni!”  

5. Confecționare poster ,, Știu cum trebuie!”  

6. Discuții colective ,, Și eu am fost pedepsit!”  

7. Discuții colective ,, Nu deranja!”  

8. Poveste creată de 

educatoare 

,, Zâna jucăriilor”  

9. Joc de rol ,, Zâna jucăriilor”  

10 Activitate practică ,, Palatul fermecat numit 

grădiniță” 

 

11. POT! 

Focalizare pe 

dezvoltarea 

abilităților de 

interacțiune cu copii 

de vârstă apropiată și 

în grup 

Pictură ,, Copacul prieteniei”  

12. Discuții colective ,, Cum să- ncep să mă joc cu 

altcineva? 

 

13. Joc de grup ,, Pasează zâmbetul prieteniei”  

14. Joc de mișcare ,, Cuburi din mână în mână”  

15. Joc de grup Pistolul cu prietenie”  

16. Joc de mișcare ,, Joacă- te cu mine!”  

17. Poveste creată de către 

educatoare 

,, Prieteni pe vecie”  

18. Joc de mișcare ,, Cursa cu obstacole în pereche”  

19. Construcții ,, Castelul Lego”  

20. Joc de rol ,, Săculețul fermecat”  

21. REUȘESC! 

Focalizare pe 

dezvoltarea 

comportamentului 

pro- social 

Povestea educatoarei ,, Alfi, Pufi și Pușu ne ajută”  

22. Vizită ,, Vizita prieteniei”  

23. Joc de grup ,, Schimbă jucăria!”  

24. Joc de mișcare ,, Batista fermecată”  

25. Confecționare ,, Macheta”  

26. Joc de masă ,, Privește și găsește!”  

27. Activitate practică ,, Și mie și ție”  

28. Povestea educatoarei ,, Puii și bobul de grâu”  

29. Memorizare ,, Un copil politicos”  

30 Joc de mișcare ,, Scaunele muzicale”  

31  Vizită la o cofetărie din ,, Mă simt bine cu prietenii mei”  
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oraș 

 

GRUPA MIJLOCIE  

NR. 

CRT. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

MODALITĂȚI DE 

REALIZARE 

ACTIVITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

DATA 

1. ȘTIU! 

Focalizare pe 

dezvoltarea 

comportamentului 

pro-social 

Discuții colective ,,Universul meu!”  

2. Joc de grup ,,Îmi pasă de tine!”  

3. Joc de mișcare ,,Nu mi-e frică, am curaj!”  

4. Pictură  ,,Culorile prieteniei”  

5. Audiție muzicală ,,Boroboață”  

6. Povestirea educatoarei ,,Povestea mărului buclucaș!”  

7. Joc exercițiu ,,La ce ne așteptăm când nu 

respectăm regulile” 

 

8. Joc exercițiu ,,Acum sau mai târziu”  

9. Discuții colective ,,Prieteni adevărați”  

10 Joc de mișcare ,,Cursa cu obsracole”  

11. POT! 

Focalizare pe 

identificarea 

emoțiilor proprii și 

ale celorlalți 

Discuții de grup ,,Astăzi mă simt...”  

12. Joc-exercițiu ,,Orice problemă are o 

rezolvare!” 

 

13. Joc exercițiu ,,Pălăria magică pentru soluții”  

14. Joc exercițiu ,,Același-diferit sau altceva!”  

15. Vizionare film ,,Insula emoțiilor”  

16. Joc de grup ,,Obiectul misterios!”  

17. Joc de rol ,,Ne jucăm de-a ascultatul!”  

18. Desen  ,,Îmi place/nu-mi place...pentru 

că...” 

 

19. Povestirea educatoarei ,,Povestea stupului de albine!  

20. Lectură după imagini ,,Ana și comportamentele bune!”  

21. REUȘESC! 

Focalizare pe 

etichetarea corectă a 

emoțiilor și 

asocierea acestora 

unui anumit context; 

Discuții de grup  ,,Prieteni adevărați”  

22. Desen  ,,Așa sunt eu!”  

23. Pictură  ,,Grădina cu flori!”  

24. Activitate comună cu o 

altă grupă 

,,Curcubeul prieteniei”  

25. Povestirea educatoarei ,,Bruno și Bruni ne învață cum să 

ne exprimăm emoțiile” 

 

26. Joc exercițiu  ,,Detectivul de emoții”  

27. Joc exercițiu ,,Cubul cu emoții”  

28. Desen  ,,Harta mea cu emoții”  

29. Pictură  ,,Casa cu emoții”  

30 Colaj  ,,Hora copiilor fericiți”  

GRUPA MARE 

NR. 

CRT. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂŢARE 

MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE DATA 

1. ,,ȘTIU” 

Focalizare pe 

identificarea 

emoțiilor 

Joc exercițiu ,,Ce știu despre mine!”  

2. Discuții colective  ,,Cum mă simt azi?”  

3. Discuții colective ,,De ce astăzi mă simt...?”  

4. Joc de rol  ,,Te ascult!”  

5. Desen  ,,Și eu simt așa!”  

6. Joc de grup  ,,Scaunul emoțiilor!”  
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7. lect. după imagini ,,Gândăcelul” de E. Farago  

8. lect. după imagini ,,Cățelușul șchiop” de E. Farago  

9. Vizionare film ,,Insula emoțiilor”  

10. Joc interactiv ,,Castelul”  

11. ,,POT!” 

Focalizare pe 

etichetarea corectă 

a emoțiilor 

Joc exercițiu ,,Arată ce simți!”  

12. Joc exercițiu ,,Spune ce simte!”  

13. Pictură  ,,Culorile prieteniei!”  

14. Discuții colective ,,Temerile mele”  

15. Activitate practică  ,,Găsește și lipește!”  

16. Joc interactiv ,,Inelul fermecat!”  

17. Joc exercițiu ,,Roata emoțiilor”  

18. Joc de rol ,,Doi prieteni”  

19. Joc exercițiu  ,,Detectivul de emoții!”  

20. Joc exercițiu ,,Cutiile fermecate cu emoții!”  

21. ,,REUȘESC!” 

Focalizare pe 

gestionarea 

eficientă a 

emoțiilor 

Desen  ,,Locul liniștit”  

22. Joc exercițiu ,,Baia de emoții”  

23. Joc de grup ,,Cupa iubirii”  

24. Joc exercițiu ,,Ce fac dacă...?”  

25. Joc exercițiu  ,,Oglinda fermecată”  

26. Joc de mișcare  ,,Călătoria misterioasă”  

27. Povestirea educatoarei ,,Povestea unui cățel curajos”  

28. Lectură după imagini ,,Ioana și Andrei ne învață!”  

29. Joc exercițiu ,,Evantaiul emoțiilor”  

30. Poveste creată ,,Povestea mea!”  

 

Fiecare copil este diferit și special și are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilități. 

Educația incluzivă nu este doar despre copiii cu cerințe educative speciale. Toți copiii au dreptul la 

educație în funcție de nevoile lor. Este vorba despre educația centrată pe copil/elev, de un sistem 

educațional care să permită tuturor formarea abilităților de viață necesare integrării în societate. 

Educația incluzivă are ca principiu fundamental un învățământ pentru toți, împreună cu toți, care 

constituie un deziderat și o realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici 

de integrare/ incluziune. Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI) are ca obiectiv general 

conectarea României la eforturile internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și 

dezvoltarea modelului românesc și promovarea acestuia la nivel național și european. Principiile pe 

care GREI le promovează sunt simple, clare și de maximă generalitate: 

- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație; 

- fiecare copil poate învăța; 

- politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru 

copil, decât cea de copil pentru școală; 

- încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală , pentru a oferi 

oportunități de dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; 

- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii 

care dau valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprijin și educație pentru 

toți, grijă și atenție pentru fiecare. 
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FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Prof.înv.preșc. Abdula Șeida 

G.P.P.NR.6, CONSTANȚA 

 

 

I. Date personale 

1. Numele şi prenumele  C.D. 

2. Locul şi data naşterii  C.  X.01.2014 

3. Domiciliu    C. 

 

 

II. Date privind mediul familial 

 

Familia Numele şi prenumele 

Tata A. 

Mama N. 

Fraţi R. 

Surori  

 

 

 

2. Caracteristicile vieţii de familie 

a. Tipul familiei 

❖ normală 

- un părinte decedat 

- părinţi despărţiţi 

- părinţi vitregi 

b. Climatul familial 

❖ înţelegere deplină 

- conflicte mici şi trecătoare 

- dezacord marcant între părinţi 

- familie dezorganizată 

c. Persoane influente din afara familiei 

- bunicii (şi din  partea mamei şi din partea tatălui) 

 

III. Date privind starea de sănătate: 

1. Caracteristici ale dezvoltării fizice 

- este bine dezvoltat din punct de vedere fizic 

2. Îmbolnăviri: 

a. anterioare intrării în grădiniţă 

- 

b. pe parcursul şcolarizării 

 - 
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3. deficienţe, nevoi speciale (senzoriale, motorii) 

- dislalie complexă(poliformă),diagnosticată de logoped. 

 

IV. Date privind dezvoltarea proceselor cognitive: 

1. Caracteristici ale proceselor senzorial-perceptive: 

- predomină modalitatea vizuală de recepţie a informaţiei 

- predomină modalitatea auditivă de recepţie a informaţiei 

- percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare 

❖ percepţie complexă (spirit de observaţie) 

2. Memoria 

- foarte bună 

❖ bună 

- medie 

- slabă 

- foarte slabă 

3. Imaginaţia 

-  săracă 

- bogată 

❖ Reproductivă 

- reproductivă – creativă 

❖ pentru activităţi practice 

-  pentru activităţi literar artistice 

4. Limbajul 

-  Vocabular bogat; exprimare frumoasă şi corectă; 

-  Exprimare uşoară şi corectă; 

❖ Vocabular redus; exprimare greoaie; 

- Vocabular  foarte sărac; exprimare incorectă. 

5. Nivel de inteligenţă 

-  inteligenţă superioară 

❖ Inteligenţă deasupra nivelului mediu 

-  inteligenţă de nivel mediu 

-  inteligenţă sub limită 

                     6.Voinţa-este perseverent,hotărât în corectarea vorbirii. 

                                   -este prompt în luarea de decizii 

                     7.Afectivitatea-emoţiile sale sunt profunde ,dar de scurtă durată. 

                                             -manifestă sentimente faţă de cei apropiaţi şi de  

                                              prietenie faţă de colegi. 

 

V. 1.Conduita preşcolarului în timpul activităţii 

❖ Atent, participă activ, cu interes 

-  atenţia şi interesul inegale, fluctuante 

-  de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat 

-  prezent numai fizic, cu frecvente distrageri 
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  2. Purtarea în general: 

  -  exemplară, corectă 

❖ cu abateri comportamentale, relativ frecvente, dar nu grave 

-  cu abateri comportamentale grave, devianţă 

-  alte menţiuni … 

VI. Conduita în grup, integrarea socială a elevului 

                     Participarea la viaţa de grup: 

 -  mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ; 

❖ Participă numai dacă este solicitat; 

❖ este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile 

     executive; 

-  sociabil, comunicativ, stabileşte uşor relaţii; 

-  activ, sociabil, cu iniţiativă; 

-     alte menţiuni -…datorită tulburărilor de vorbire este nesigur,  

      stabileşte mai greu relaţii cu ceilalţi copii 

      

VII. Caracteristici ale personalităţii 

1. Temperamentul 

- puternic exteriorizat, impulsiv, iritabil, uneori agresiv, activ, cu 

     tendinţe de dominare a altora 

❖ exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, 

     vorbăreţ, nestatornic (vorbeşte cu copiii în timpul jocului, iar ei  

      îl înţeleg şi încercă să-l integreze) 

-  calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu  

     adaptabil, rezistent la solicitări repetitive 

-  interiorizat, hipersensibil, retras, nesigur, anxios 

-  tip combinat – caracteristici: 

2. Aptitudinile  

a. aptitudini generale  

pentru activităţi practice 

b. aptitudini speciale 

- îi place să citească imagini din cărţi 

- îi  place să deseneze 

3. Trăsături de caracter în devenire 

a. atitudini a de sine 

atitudine pozitivă a de sine 

b. atitudini a de ceilalţi 

- deschisă, prietenoasă a de colegii săi. 

c. atitudini faţă de muncă 

- harnic, ordonat, organizat, execută cu plăcere sarcinile date. 

4. Interese 

a. activităţi preferate în cadrul grădiniţei/şcolii 

- educaţie fizică 

- joc de construcţii 
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- citire de imagini 

- activităţi practice 

b. preocupări de timp liber 

 - jocuri cu sora lui 

 - exerciţii de corectare a vorbirii cu un logoped (până la 5 ore  

         săptămânal) 

 

5. Alte însuşiri semnificative 

 - are deprinderi igienice formate; 

 - îi place să vină la grădiniţă (nu a avut nici o problemă legată de adaptarea la 

programul de grădiniţă); 

 - în cadrul jocurilor este un foarte bun executant şi om de echipă; 

 - are o atitudine deschisă a de educatoare, nu se fereşte de ele, ci doreşte să 

vorbească cu ele, are încredere în ele; 

 - în relaţiile cu  copiii este deschis, dar copiii nu îl preferă (deşi acum în 

ultimele săptămâni am văzut că sunt câţiva copii care se joacă zilnic cu el); 

 -  nu are atitudini agresive de respingere a de ceilalţi copii. 

Definirea problemei - pronunţă foarte greu sunetele (în majoritate) ceea ce îi dă o 

stare de timiditate şi de agresivitate ,uneori,datorită incapacităţii de a se exprima.    

Metode de cunoaştere 

 - observaţia permanentă 

 - convorbirea 

 - metoda biografică 

 - testul 

 

ETAPA a II-a 

STABILIREA NEVOILOR SPECIFICE 

 

❖ Nevoia de pronunţare corectă a sunetelor pentru a fi la fel ca şi ceilalţi copii; 

❖ Nevoia de exprimare corectă (în propoziţii) pentru a putea să-şi exprime ideile, să 

povestească, pentru a putea să se înţeleagă cu cei din jurul său; 

❖ Nevoia de socializare, de integrare într-un grup pentru a stabili relaţii de prietenie cu 

ceilalţi copii (pentru că  nu are prieteni foarte mulţi), poate a nu se considera „altfel”; 

❖ Nevoia de comunicare – legată de celelalte nevoi, pentru că trebuie să-şi învingă 

timiditatea şi să comunice prin cuvânt, pentru a fi înţeles mai bine; 

❖ Nevoia de a învăţa – o bună exprimare şi comunicare este legată de capacităţile 

intelectuale ale copilului, care şi le poate dovedi în mare parte şi printr-un limbaj 

corespunzător; 

❖ Nevoia de afecţiune -  copilul are nevoie să fie iubit, în ciuda tulburării pe care o are; 

❖ Nevoia de o imagine de sine mai bună pentru a-şi învinge reţinerea  de orice activitate, 

timiditatea, de a căpăta încredere în forţele proprii şi a participa, astfel, activ la orice 

activitate realizată în grădiniţă, dar şi în  familie 
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ETAPA a III-a 

PLAN DE INTERVENŢII 

(obiective de realizat de către copil şi acţiuni ce trebuie urmate pentru realizarea obiectivelor) 

 În realizarea acestui plan educatoarea trebuie să pună accent pe continuitatea 

activităţilor de la grădiniţa în familie şi pe o implicare mai   mare a familiei în realizarea obiectivelor. 

 

 Obiectiv I – să pronunţe corect sunetele; 

 Activităţi  specifice 

❖ Exerciţii pentru gimnastica buzelor 

 -  ridicarea buzei superioare, buza de jos rămânând pe loc; 

 -  lăsarea pronunţată în jos  a buzei inferioare; 

 -  sugerea buzelor pe  rând, apoi una sub alta; 

 -  se fac buzele trompă, se mişcă la dreapta,  la stânga şi se rotesc; etc. 

❖ Exerciţii pentru gimnastica obrajilor 

 - suptul obrajilor printre măsele; 

 -  rânjetul: buzele se întind puternic în părţi, în sus, odată cu comprimarea 

       obrajilor şi dezvelirea dinţilor; 

 -  umflarea obrajilor, pe rând; 

 -  în timpul acestor exerciţii se pot pronunţa sunetele: s, z, b, ,m, , etc. 

❖ Gimnastica limbii: 

 -  scoaterea  limbii din gură, în foră de lopată în poziţie orizontală şi 

        strângerea ei între dinţi; 

 -  scoaterea mult din gură a limbii şi apoi introducerea ei în fundul gurii  

        cât ai mult şi cu vârful ridicat şi făcut ghem; 

 -  cu limba scoasă şi gura puţin deschisă copilul va duce vârful limbii în  

        sus, spre nas, în jos spre barbă, la dreapta, la stânga; 

 -  lipirea limbii de cerul gurii şi desprinderea ei cu zgomot. 

❖ Gimnastica maxilarelor: 

 -  închiderea şi deschiderea gurii cu putere, ajutându-se de mâini; 

 -  după ce se va deschide suficient, se va pronunţa sunetul „c”  

 - cu limba bine sprijinită în spatele dinţilor incisivi inferiori, se va apăsa  

       puternic maxilarul, apoi se va împinge înainte în sus, se va trage înapoi. 

❖ Jocuri exerciţiu: 

„Sforăitul calului ”, „Oprim calul”, „Bate gongul”, „Căţelul mârâie”, „Fă ca mine”, 

„Copilul tremură”, „Păsărica zboară”, „Creanga se rupe”, „Cântă ca mine”. 

❖ Exerciţii de pronunţare a sunetelor „r”, „l”, „s”, „z”, „ş”,„j”, „c”, „b”, „m” . 

❖ Exerciţii – frământări de limbă 

  Ex. „Rică nu ştia să zică  rămurică”, „Un pitic” 

❖ Exerciţii pentru corectarea auzului fonematic  

„Chemăm pisica”, „Zi ca mine”, „Să nu  speriem păsările”, „Ce ai auzit?” 

❖ Imitarea onomatopeelor 

❖ Jocuri, exerciţii de emitere 

„Şuieră ca mine”, 

„Cine şuieră mai tare”, etc. 
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❖ Exerciţii cu logopedul săptămânal 

❖ Aceste exerciţii se pot face în orice moment liber al educatoarei (în special dimineaţa) şi 

la începutul activităţilor de dezvoltare şi educare a limbajului. 

 

 Obiectiv II – să se exprime corect în propoziţii; 

 Obiectiv III – să povestească în propoziţii scurte; 

 

 Activităţi specifice acestor obiective 

 

❖ Jocuri didactice (denumire de obiecte, pronunţarea cuvintelor) 

„Ce este”, „Cine trimite cadoul”, „Cine a venit”, „Cine face aşa”, „Ce ne-a adus Moş 

Crăciun?”, etc. 

❖ Jocuri didactice (formulare de propoziţii) 

„Spune ce face?”, „Repetă după mine”, „Completează ce lipseşte” 

❖ Jocuri didactice (despărţire în silabe) 

„Jocul silabelor” 

„Câte silabe are?”, etc. 

❖ Jocuri – exerciţiu – citire de imagini 

„Hai să spunem o poveste” 

„Ce vezi în imagine?” 

„Ce obiect este acesta?” 

„Să citim imaginile din această carte” 

❖ Activităţi de lectura după imagini cu teme diferite 

Ex. „Familia mea”, „La magazin”, „O plimbare cu trenul”, etc. 

❖ Activităţi de convorbire cu teme diferite 

Ex. „Cine e prietenul tău”, „Cu ţi-ai petrecut vacanţa”, „Ce ştii despre …” 

❖ Activităţi de memorizare cu teme diferite  

„Florile îi sunt surori”, „Prietenii curăţeniei”, etc. 

❖ Corectarea pronunţiei într-un mod obişnuit, în orice moment al zilei, pentru a nu-l stresa 

în legătură  cu tulburarea sa. 

 

 Obiectiv IV – să relaţioneze cu ceilalţi copii; integrându-se mai bine în grupă 

 Activităţi specifice  

 

❖ Participarea la jocuri de rol („De-a familia”, „De-a grădiniţa”, „De-a doctorul”, „De-a 

trenul”, etc.) în care să aibă un rol principal 

❖ Participarea la activitatea „Şi noi muncim” 

- lucru în echipă (de serviciu pe săptămână) 

❖ Participarea ca ajutor al educatoarei la toate activităţile grupei, transmiterea de sarcini 

copiilor; 

❖ Participarea la Jocuri de construcţii; 

❖ Realizarea de activităţi pe subgrupe, punându-se accent pe munca în echipă şi 

responsabilizarea membrilor; 
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❖ Discuţii ale educatoarei cu ceilalţi copii din grupă pentru a-i face să-l înţeleagă pe I.S. şi 

să nu-l evite în cadrul jocurilor; 

❖ Activităţi cu toată grupa pentru a responsabiliza copiii în respectarea regulilor; 

❖ Folosirea salutului şi a formulelor de politeţe cu orice prilej. 

 

 Obiectiv V – să comunice cu  toţi cei din jurul său; 

 

 Activităţi specifice  

 

❖ Discuţii libere cu orice subiect care îl interesează; 

❖ Jocuri exerciţiu    

 „Jocul întrebărilor” , „Dacă aş fi...”, etc. – desfăşurate în cadrul „Întâlniri de dimineaţă” 

❖ Activităţi alese care să-i pună pe copii în situaţia de a-şi exprima în public o părere, de a 

cânta în public; 

❖ Discuţii cu I.S. şi cu familia sa, povestind ceea ce a făcut la cămin; 

❖ Activităţi în care educatoarea să-l încurajeze să povestească,  să comunice cu cei din 

jur.    

 

 Obiectiv VI – să precizeze sensul cuvintelor; 

 Obiectiv VII – să caracterizeze fenomene, obiecte, fiinţe, plante, animale, folosind 

cuvintele corespunzătoare; 

❖ Activităţile din grădiniţa, care cer copilului o bună cunoaştere a limbii române, o 

folosire corespunzătoare a cuvintelor; (observări, ştiinţă, alfabetizare, artă); 

❖ Folosirea corespunzătoare a cuvintelor care definesc noţiuni, categorii de obiecte 

Ex. – jocuri didactice 

„Spune cum este?”, „Ce face copilul”, „Roata legumelor, a fructelor”, etc. – acest lucru 

făcându-se în orice moment al zilei şi nu neapărat planificat 

❖ Verbalizarea oricărei acţiuni făcute. 

 

 Obiectiv VIII – să manifeste încredere în forţele proprii, în cei din jur (familie, cadre 

didactice), realizând că este iubit şi nu este vina lui pentru această tulburare de vorbire; 

❖ Discuţii ale educatoarei cu copilul pentru a-l convinge, să se exprime liber, să se 

manifeste firesc şi să persevereze în a exersa pronunţia sunetelor şi a cuvintelor; 

❖ Convorbiri cu I.S. pentru a-l convinge să nu-i fie frică să vorbească şi să comunice ce 

doreşte, să întrebe dacă vrea să ştie ceva; 

❖ Discuţii cu copiii din grupă pentru a avea un comportament apropiat faţă de I.S. , să 

vorbească cu el, să-l corecteze fără a-i crea disconfort afectiv; 

❖ Discuţii cu familia pentru a continua activităţile din cămin, repetând cu el orice cuvânt, 

vorbind clar tot timpul; 

❖ Activităţi în care I.S. să aibă rolul principal, să conducă un joc, să coordoneze 

activitatea de la un centru. 
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Reguli ale comportamentului educatoarei pentru reuşita planului de intervenţie 

 

❖ Să promoveze permanent spiritul de echipă; 

❖ Să-l încurajeze pe I.S. în tot ceea ce face; 

❖ Să ofere o definire realistă a succesului şi eşecului; 

❖ Să-l recompenseze pe I.S. pentru fiecare succes şi să fie alături de el la un eşec; 

❖ Să insiste că exerciţiile de logopedie să fie făcute în continuare şi de specialist; 

❖ Să evite pedepsele;  

❖ Să-l corecteze permanent, fără a insista foarte mult, ajutându-l pe I.S. să treacă mai 

repede peste această corectare; 

❖ Să vorbească clar şi rar tot timpul; 

❖ Să-i arate şi să-i dovedească lui I.S. că este iubit şi apreciat în fiecare moment petrecut 

la cămin; 

❖ Să ţină cont de abilităţile copilului : cognitive, afective, interactive. 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități - ADHD 

 

Enache Dan 

Colegiul Național ,,Nichita Stănescu” Ploiești 

 

 Fiecare vârstă îşi are caracteristicile sale. Copiii au multă energie, nu pot sta mult timp 

concentraţi asupra unui lucru, simt nevoia să se mişte, se concentrează mai greu asupra unei sarcini 

date, fiind uşor distraşi de ceea ce este în jur. Unii copii sunt mai activi decât alţii şi fiecare copil 

poate fi la un moment dat foarte agitat, poate trece prin perioade mai dificile, când nu-şi duce la bun 

sfârşit sarcinile şi nu se integrează programului impus la şcoală sau acasă. Un copil hiperactiv poate 

fi recunoscut in functie de durata aparitiei acestor probleme. Are foarte multă energie, se 

concentrează greu, în grup are tulburări de comportament iar rezultatele lui şcolare sunt sub nivelul 

posibilităţilor.  

 

 A. Elevi.  

Idei de activități: - reorganizarea clasei în timp şi spaţiu pe principiul unui nivel egal al tuturor 

elevilor în acelaşi moment, 

- locul lor în bancă trebuie păstrat neschimbat şi trebuie să fie lăsaţi să înveţe după metodele prin 

care ei înţeleg cel mai bine, 

- o structură dreaptă, dar fermă, este esenţială în activităţile de fiecare zi şi rutina trebuie păstrată cu 

stricteţe. Aceasta ajută copilul să înţeleagă ce se aşteaptă de la el şi să ştie că munca şi 

comportamentul lui sunt atent monitorizate, 

- când profesorul oferă instrucţiuni este important să stabilească cu copilul un contact vizual, 

- dacă sarcinile de lucru sunt mai complexe, acestea trebuie împărţite în segmente mai mici şi 

rezolvate una după alta, 

- este indicat să fie aşezaţi în primele rânduri din clasă, sau mai aproape de perete, pentru a reduce 

distractibilitatea, 

- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți, 

- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui, 

- tabla este recomandat să fie albă. 

Strategii de învățare: - copiii cu ADHD au nevoie să fie plasaţi în echipe de lucru cu alţi copii 

asemănători lor, nu ca educaţie sau performanţe şcolare, ci ca nivel de maturizare. 

- folosirea sistemului gradual de structurare a clasei este mai indicat pentru aceşti copii decât 

sistemul în plan deschis, deoarece acestora le este greu să facă faţă schimbărilor de nivel şi 

intensitate a muncii şcolare. 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare, tratarea diferențiată. 

- folosirea învăţării prin cooperare, implicarea copilului într-un grup de lucru, dându-i o sarcină 

specifică. 

Resurse: mijloace tehnice moderne (calculator, videoproiector, tablete), carti, fise de lucru, resurse 

educationale deschise, planse de lucru. 

Evaluare: Elevul cu ADHD trebuie lăsat să lucreze în ritmul lui, să se evite presiunea privind viteza 

şi corectitudinea cu care lucrează. În clasă aceşti copii gândesc cu voce tare când rezolvă probleme. 

Profesorul poate înţelege acest stil de lucru şi-l poate ajuta, cu bunăvoinţă, în aşa fel încât elevul să 

nu răspundă cu impulsivitate. De asemenea, atunci când îi adresează o întrebare, să nu solicite 
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răspunsul în 15-20 de secunde, ci să le lase timp de gândire, pentru a nu încuraja răspunsul impulsiv. 

Pot fi utilizate atat evaluari orale cat si scrise, dar diferentiate. 

 

 B. Părinții colaboreaza cu dirigintele si consilierul scolar pentru evaluarea nevoilor personale 

şi a punctelor tari ale copilului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, dirigintele poate lucra cu o 

echipă multidisciplinară şi cu părinţii. Astfel se pot lua în considerare atât nevoile şcolare cât şi cele 

comportamentale, folosind atât diagnosticul formal şi informal cât şi observaţiile de la clasă. 

Împreună cu psihologul şcolar şi cu părintele, poate fi creat un program educaţional personalizat care 

să evidenţieze obiectivele viitoare, împreună cu ajutorul de care copilul are nevoie pentru a atinge 

aceste obiective. Parintii sunt legatura intre ,,acasa’’ si mediul scolar, de aceea mentinerea dialogului 

permanent cu acestia este esential. 

 

Idei de activități: - activități de genul Schimb de mame, 

- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru, excursii, vizite, serbări etc.). 

Strategii de învățare: - lectorate,  

- dezbateri, 

- mese rotunde, 

- workshop-uri, 

- tehnici dramatice, 

- expoziții. 

Resurse: - ppt-uri tematice, 

- pliante/reviste/afișe informative, 

- tehnologii informatizate, 

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin. 

Evaluare: - observarea sistematică, 

- chestionare, 

- portofolii cu produsele activităților. 

 

 C. Cadrele didactice alaturi de diriginte, parinti si consilierul scolar identifica nevoile 

acestor copii. De exemplu, profesorul determină cum, când şi de ce copilul este neatent, impulsiv şi 

hiperactiv. Acesta selectează apoi diverse practici pedagogice şi le asociază cu instruirea şcolară, 

intervenţii comportamentale şi cu tehnici de adaptare a copilului la mediul şcolar şi al clasei, astfel 

putând să vină în întâmpinarea nevoilor copilului. În cele din urmă, profesorul combină aceste 

practici într-un program educaţional individualizat pe care îl integrează cu activităţile educaţionale 

ale celorlalţi elevi din clasă. Profesorul trebuie să fie ferm şi să deţină controlul clasei, dar totodată să 

fie o persoană apropiată şi caldă. Copiii cu ADHD sunt, în general, foarte sentimentali şi iubitori. Ei 

răspund bine la laude şi la o atenţie individuală crescută. Profesorul trebuie să stabilească clar 

regulile clasei şi să le transmită copilului împreună cu consecinţele de pedeapsă sau de recompensă. 

Copilul trebuie aşezat în bancă, ferit de elemente distractoare, aproape de profesor, pentru a fi 

monitorizat şi încurajat, sau lângă un copil, care este atent şi concentrat. Elevii se concentrează mai 

bine dacă sunt aşezaţi aproape de peretele clasei şi nu de fereastră. Fereastra poate distrage copilul, 

prin stimuli vizuali şi auditivi, pe parcursul orei. 
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Idei de activități: - colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de 

remediere, după caz), 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă, 

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES, 

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice, 

- activități comune părinți-profesori-elevi, 

- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

Strategii de învățare: - mese rotunde 

- workshop-uri 

- dezbateri 

- interasistențe 

- lucru în echipă 

Resurse: - pliante/reviste/afișe informative, 

- tehnologii informatizate, 

- listă cu lucrări de specialitate, 

- cadru normativ: legislația în vigoare referitoare la copii cu CES, 

- materiale didactice adecvate. 

Evaluare: - chestionare, 

- portofolii cu produsele activităților, 

- caietul profesorului. 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

 

 Enache Veronica 

Colegiul National ,,Nichita Stănescu” Ploiești 

 

Educaţia integrată se referă la includerea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu 

cerinţe educative speciale, pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai 

echilibrate a personalităţii acestora. 

Trebuie să pornim de la ideea că şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor elevilor. A 

asigura şanse egale tuturor elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare 

fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale. Pentru ca activitatea instructiv – educativă să 

fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se realizeze clar, într-un mod diferenţiat. Educaţia 

diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la 

capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în 

parte. Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un 

caracter integrat iar pe de alta parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată /adaptabilă 

particularităţilor respectivilor elevi. 

Voi prezenta aspecte legate de integrarea copiilor nevăzatori, întrucât sunt profesor la o clasă 

în care există o elevă cu dizabilităţi de vedere. 

Un elev cu  dizabilităţi de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fără a exagera cu 

gesturi de atenție și fără a fi favorizat mai mult decât ar cere gradul și specificul deficienței sale. 

Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajați să se deplaseze prin clasă, pentru a învăța să evite 

obstacolele și să identifice cu mai multă ușurință locurile unde să acorde o atenție deosebită, să fie 

apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, să realizeze în principiu 

aceleași sarcini ca și colegii lor de clasă, iar acolo unde nu este posibil, să se adapteze mijloacele de 

învățământ și conținutul sarcinilor de lucru la posibilitaţile reale ale acestor elevi. 

În cadrul activităților de predare-învățare în clasele unde sunt integrați elevi cu vedere slabă 

sau nevăzători trebuie să se acorde o atenție deosebită unor elemente care să asigure egalizarea 

șanselor în educația școlară. 

În cazul elevilor nevăzători, intervin o serie de particularități care afectează procesul 

didactic, deoarece aceștia folosesc citirea și scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport 

intuitiv mai bogat și mai nuanțat pentru înțelegerea celor predate, au nevoie de metode si adaptări 

speciale pentru prezentarea și asimilarea conținuturilor învățării, este necesară intervenția unui 

interpret și alocarea unui timp suplimentar de lucru. 

Prezentarea situației 

 Eleva V. D. este în clasa a XI-a, la profil Uman Știinţe Sociale. Are o memorie foarte bună şi 

un nivel ridicat de inteligenţă, astfel că eleva reuşeşte să-şi îndeplinească foarte bine sarcinile 

şcolare. Colaborează cu colegii si profesorii atunci când este solicitată, se implică în   activităţile de 

la clasă, folosind un limbaj bogat, corect şi coerent. Învăţarea se bazează  pe memorie, face corelații 

logice. Este foarte conştiincioasă, ambiţioasă prezentând  interes faţă de şcoală şi învăţare.  

 A.    Elevi 

Idei de activități pentru valorificarea abilităților de comunicare prin: 

- Folosirea unor mijloace de învaţământ senzoriale tactile (ex. globul geografic,   machete,  colecţia 

de roci) şi auditive (filmuleţe, documentare).   
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- Alocarea unui timp suficient pentru sarcinile de învăţare şi stimularea deprinderii de organizare 

personală. 

Strategii didactice: 

- Crearea unui climat afectiv-pozitiv și stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

- Formarea unei atitudini pozitive a colegilor prin cooperare, sprijin; 

- Stimularea încrederii, motivației personale si încurajarea eforturilor proprii; 

- Sarcinile de lucru sunt adaptate particularităţilor de învăţare ale elevei.  

Resurse:  filme didactice, plan de intervenție personalizat, internet, machete;   

Evaluare: evaluarea orală şi observarea sistematică. 

- O abordare flexibilă  a examinării şi notării, iar accentul să se pună pe o evaluare globală, continuă, 

formativă, pe ceea ce elevii sunt capabili să demonstreze în termeni de produs al activităţii lor, şi nu 

pe ceea ce ei nu pot face din cauza limitărilor impuse de pierderile de vedere. 

   

 B Părinți 

 Idei de activități 

- Consultări permanente cu părinții,  în vederea  cunoașterii personalității, nevoilor, aspirațiilor 

 elevei și mai ales pentru adaptarea activității didactice în funcție de nevoile ei. 

- Consultări permanente cu părinții elevei, în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune în 

procesul didactic; 

-  Lectorate cu părinții elevilor cu CES din școală; 

-  Participarea la ședințele cu părinții elevilor din clasă. 

Strategii de  acțiune: lectorate, dezbateri, mese rotunde, workshop-uri;  

-  Consilierea părintelui prin discuții individuale; 

- Implicarea în cadrul activităților desfășurate la nivelul clasei. 

Resurse: PPT- uri tematice, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin.  

Evaluare: observarea sistematică, interpretarea chestionarelor; discuții cu cadrele didactice  

 

 C. Cadre didactice 

Integrarea școlară a copiilor cu dizabilităţi de vedere presupune acceptarea unor condiţii/recomandări 

care vin să sprijine participarea şi implicarea elevului cu acest tip de deficienţe în activitaţile 

desfaşurate în clasă. 

 Idei de activități 

- Realizarea unui Plan de intervenție personalizat cu sprijinul consilierului școlar  si  împreună cu 

 profesorii de la clasă; 

- Participarea la cursuri de formare, vizând integrarea copiilor cu CES; 

 - Activităţi comune prin colaborarea dintre școală – comunitate locală - ONG – uri; 

- Colaborarea cu profesorul de sprijin;  

- Activități comune părinți-profesori-elevi;  

Strategii de acțiune: 

- Dezbateri în cadrul consiliului profesoral, schimb de experiențe; 

- Plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;  

- Adaptarea  metodelor de predare, nivelul conținuturilor, regulile pe care le poate folosi elevul în 

rezolvarea sarcinilor de lucru; 

- Utilizarea strategiilor didactice diferențiate. 
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 Resurse 

 Pan de intervenție personalizat. 

Evaluare 

- Fişe psihopedagogice; 

- Aplicarea unor chestionare; 

- Lucrul în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

 

 Cadrul didactic trebuie să găsească cele mai eficiente metode de motivare a copilului în 

dificultate, astfel încât acesta să se adapteze cât mai bine la cerințele vieții în colectiv. Este necesar 

ca el să fie ajutat să-și descopere interese, pasiuni, să-și formuleze scopuri și să persevereze în 

atingerea lor. Trebuie create situații didactice care să ofere posibilitatea trăirii succesului și a 

dobândirii aprecierii din partea colegilor de clasă. O metodă de motivare este și implicarea în 

activități ce presupun asumarea unor mici responsabilități. Achitarea corespunzătoare de aceste 

obligații conduce cu timpul la obișnuința de a duce lucrurile la bun sfârșit. De asemenea, creează 

premisele unei relații de încredere, afecțiune și comunicare care consolidează și dezvoltă conduitele 

dezirabile. 

 În concluzie, rațiunea pentru care acești copii se află în clasele obișnuite nu este aceea de a-i 

face „normali”, ci de a le insufla valori, comportamente și aspirații specifice copiilor normali. 

Finalitatea unui astfel de demers este aceea de a permite o cât mai bună inserție socio-profesională 

după încheierea perioadei de școlarizare. 
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CURRICULUM ADAPTAT  

Prof. înv. preșc. Nagy Orsolya 

Grădinița Cu Program Prelungit Orsolya, Loc. Oradea, Jud.Bihor 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC PROPUNĂTOR: prof. NAGY ORSOLYA 

NUMELE ȘI PRENUMELE PREȘCOLARULUI: D.R.R.A.T. 

CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ:  Nr. /Data  

DIAGNOSTIC: Deficiență mintală ușoară, retard în dezvoltarea limbajului expresiv 

GRUPA: grupa mare 

DISCIPLINA: 

− Domeniul dezvoltării fizice, a sănătății și igienei personale 

− Dezvoltarea socio-emoțională 

− Capacități și atitudini față de învățare 

− Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii 

− Dezvoltarea cognitivă și a cunoașterii lumii 

PERIOADA DE IMPLIMENTARE: anul școlar 2020-2021 

COMPETENȚE GENERALE: 

 

Dezvoltarea fizică, a sănătătății și igienei personale: 

− Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață 

familiare 

− Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării 

− Sănătate și practici privind securitatea personală 

Dezvoltare socio-emoțională: 

− Interacțiuni cu adulți și cu copiii de vârste apropiate 

− Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a 

diversității 

− Conceptul de sine 

− Autocontrol și expresivitate emoțională 
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Capacități și atitudini în învățare  

− Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

− Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor 

− Activare și manifestare a potențialului creativ 

Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și 

scrierii 

− Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

− Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

− Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare 

cunoscute 

− Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea 

lui 

− Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor, etc 

− Manifestarea unei atitudini pozitive față de limba română 

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii: 

− Relații, operații și deducții logice și în mediul apropiat 

− Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru 

rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat 

− Caracteristici structurale și funcționale ale lumii 

înconjurătoare 
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Domeniul dezvoltării fizice, a sănătății și igienei personale. 

Competențe specifice Conținuturi/Activități de învățare 
Metode și mijloace de 

realizare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Observații 

− Să-și coordoneze mușchii în 

desfășurarea unor activități 

diversificate 

− Să participe la activități 

fizice variate 

− Să utilizeze mâinile și 

degetele pentru realizarea de 

activități variate 

− Să efectueze cu ajutor exercițiile de 

mișcare în timpul activităților de 

educație fizică și jocuri de mișcare 

− Să participe la efectuarea exerci 

țiilor fizice, fără a renunța ușor 

− Să efectueze mers/variante de mers 

în față/spate echilibrat 

− Să răspunde corect motric la 

comenzile educatoarei  

− Să prindă/să arunce cu ambele 

mâini un obiect (o minge) 

− Să apuce un obiect cu două sau trei 

degete 

− Să realizeze puzzleuri din min.12 

piese 

− Să demonstreze coordonare oculo-

motorie în jocurile de construcție, în 

realizarea puzzle-urilor, în înșirarea 

obiectelor pe ață, etc. 

 

 

− jocuri de mișcare,  

− jocuri de exersare a 

unor calități motrice 

 

 

− jocuri pentru întărirea 

musculaturii mâinii și a 

degetelor cu mingi, obiecte 

mici, etc 

− jocuri de masă tip 

puzzle, mozaic, tangram 

− jocuri de construcții 

cu diferite mărimi de truse, 

cuburi de lemn și lego   

− înșirare de mărgele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− simplificarea 

sarcinilor de lucru  

 

− dirijare 

verbală și promptă 

 

− încurajarea 

preșcolarului 

pentru 

rezolvarea/continua

rea rezolvării 

exercițiilor 

 

− dirijarea 

 

 

 

− Se va avea 

în vedere 

simplificarea 

sarcinilor de lucru 

comlexe 

 

− Suport 

individual, 

dirijarea execuției 

la nivel 

psihomotric 

(educatoare, 

profesor de 

sprijin) 

 

 

− Să se orienteze în spațiu pe − Să reacționeze fizic corespunzător 

stimulilor din mediu, utilizând jocuri 

− jocuri muzicale 
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baza simțurilor 

− Să-și coordoeneze mișcările 

în funcție de ritm, cadență, 

pauză, semnale sonore, 

melodii 

care solicită simțurile și mișcarea 

corpului, jocuri de imitații, cântece 

cu comenzi,etc 

− Să realizeze mișcări artistice 

împreună cu adultul, prin dans pe 

muzică și mișcări și jocuri ritmice. 

− jocuri cu text și cânt 

− mișcări libere pe piese 

muzicale îndrăgite de copii 

învățării prin 

întrebări ajutătoare 

și oferirea de 

indicii 

 

− Să manifeste deprinderi de 

păstrare a igienei personale 

− Să demonstreze abilități de 

autoprotecție față de obiecte 

și situații periculoase 

− Să ajute la servirea și adunarea 

mesei (de ex. să adune firimiturile 

rămase după ce a mâncat) 

− Să facă disctincția dintre alimentele 

sănătoase și nesănătoase 

− Să folosească servețelele pentru a-

și șterge nasul și să le arunce după 

utilizare la coș 

− Să-și spele mâinile după utilizarea 

toaletei 

− Să-și ducă mâna la gură când 

tușește 

− Să recunoască simboluri care 

indică pericol și să le evite 

 

− joc-exercițiu 

 

 

 

− jocuri didactice 

 

 

− exemplificări 

 

 

− observații și joc-

exercițiu 
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Domeniul dezvoltării socio-emoționale: 

Competențe specifice Conținuturi/Activități de învățare 
Metode și mijloace de 

realizare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Observații 

− Să demonstreze abilități de 

solicitare și de primire a 

ajutorului în situații 

problematice specifice 

− Să inițieze/participe la 

interacțiuni pozitive cu copii 

de vârstă preșcolară 

− Să se desparte de adulții cu care 

este obișnuit fără a arăta foarte multă 

teamă 

− Să răspundă la formulele de salut 

folosite de adulți și colegii de grupă 

− Să ajute adultul și colegii în sarcini 

simple 

 

 

 

− activități de 

dezvoltare personală 

 

 

 

− încurajări 

verbale  

− modelarea 

prin exemplu 

verbal 

 

 

 

− Se va avea 

în vedere 

simplificarea 

sarcinilor de lucru 

comlexe 

− Suport 

individual, 

dirijarea execuției 

la nivel 

psihomotric 

(educatoare, 

profesor de 

sprijin) 

− Să-și însușească și să 

respecte reguli și să înțeleagă 

efectele acestora în planul 

relațiilor sociale în contexte 

variate 

− Să demonstreze acceptare și 

înțelegere față de celelalte 

persoane din mediul apropiat 

− Să urmeze reguli simple fără a i se 

mai reaminti ( de exemplu să nu 

trântească jucăriile) 

− Să anticipează ce urmează în 

programul zilnic 

 

 

 

− jocuri liber alese, de 

dezvolatre personală și 

dezvoltare experiențială 

 

 

 

− explicații 

− demonstrați

i 

− încurajări 

verbale 

− Să recunoască și să exprime 

emoții de bază 

− Să demonstreze abilități de 

autocontrol emoțional 

− Să exprime sentimente și emoții 

față de personaje din povești 

− Să aline copiii de vârstă apropiată 

cu ajutor 

 

- jocuri didactice 

- jocuri liber alese 

 

- încurajări 

- demonstrați

i 
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Domeniul capacităților și atitudinilor de învățare: 

 

Competențe specifice 
Conținuturi/Activități de învățare 

Metode și mijloace de 

realizare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Observații 

− Să manifeste curiozitate și 

interes pentru experimentarea 

și învățarea în situații noi 

− Să inițieze activități de 

învățare și interacțiuni cu 

copiii sau cu adulții din 

mediul apropiat 

− Să participe la jocurile de grup de 

min 2-3 copii 

− Să manifeste prietenie și relații 

pozitive în timpul jocurilor de grup 

 

− Demonstrații 

− exemplificări 

− jocuri liber alese de 

copii 

− Încurajarea 

participării și inițierii 

jocului cu colegii de 

grupă în grupuri mici 

− Încurajarea și 

ajutarea comunicării 

în timpul jocului 

 

 

 

 

− Se va avea 

în vedere 

simplificarea 

sarcinilor de lucru 

comlexe 

− Suport 

individual, 

dirijarea execuției 

la nivel 

psihomotric 

(educatoare, 

profesor de 

sprijin) 

 

− Să realizeze sarcinile de 

lucru cu consecvență 

− Să integreze ajutorul primit 

pentru realizarea sarcinilor de 

lucru la care întâmpină 

dificultăți 

− Să efectueze sarcini de lucru 

simple 

− Să ceară ajutor verbal sau prin 

semne  

− Să realizeze sarcinile de lucru fără 

a renunța la ele 

 

− explicații și 

demonstrații 

 

 

− Creșterea 

tipurilor de sarcini 

pe care le realizează 

cu consecvență 

− Verbalizarea 

și demonstrația 

sarcinilor de lucru  

− Să demonstreze creativitate 

în activitățile artistico-

plastice, muzicale și practice  

− Să demonstreze simț 

muzical ritmic, armonic prin 

cântex, joc cu text și cânt, 

− Să realizeze lucrări originale  

− Să manifeste stabilitate și 

perseverență în activitate 

− explicații  

− demonstrații 

− activități practice 

− desen liber, pictură, 

− Stimulare 

permanentă în 

activități pentru 

susținere 

− Dirijarea 

învățării prin 
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dans, etc modelaj explicații 

suplimentare 

 

 

Domeniul dezvoltării limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii: 

Competențe specifice Conținuturi/Activități de învățare 
Metode și mijloace de 

realizare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Observații 

− Să folosească intonații 

diferite, gesturi, limbajul 

coprului, structuri 

lingistice/gramaticale simple 

pentru a transmite un 

mesaj(comunicare expresivă) 

−Să transmite mesaje simple 

(folosind 1-2 cuvinte cunoscute) în 

cadrul jocurilor și activităților de 

învățare folonsind expresii mimico-

gestuale 

−Să răspundă adecvat motric la 

mesajele simple transmise de 

educatoare 

−Să pronunțe după educatoare 

cuvinte noi pentru îmbogățirea 

vocabularului 

−Să utilizeze corect saluturile 

−Să facă legătura între cuvintele 

pronunțare oral și imaginile la care 

acestea se referă 

 

− jocuri  didactice 

− explicații 

 

− conversație 

 

− demonstrare și 

exersare 

 

− joc exercițiu, 

flashcards 

- încurajarea 

exprimării în enunțuri 

simple și dirijate 

− dirijarea 

învățării prin întrebări 

de sprijin 

− modelarea prin 

exemplu verbal 

− dirijarea 

pronunției-repetarea 

cuvintelor noi și celor 

cunoscute  

 

 

 

 

 

 

- Se va 

avea în vedere 

simplificarea 

sarcinilor de 

lucru comlexe 

 

- Suport 

individual, 

dirijarea execuției 

la nivel 

psihomotric 

(educatoare, 

profesor de 

sprijin) 

− Să verbalizeze experiențe 

senzoriale gustative, olfactive 

sau vizuale 

− Să urmărească linia unei povești 

scurte încercând să citească 

imaginile care sugerează ilustrațiile 

− povestire, planșe 

de imagini 

 

− modelarea prin 

exemplu verbal 
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− Să întrebe pentru a cunoaște 

denumirea obiectelor, 

evenimentelor, persoanelor 

− Să folosească cuvinte noi în 

experiențele zilnice 

− Să recite sau să cânte rime 

familiare, individual sau în 

grup cu alți copii 

− Să completeze o poveste 

cunoscută privind imaginile 

acesteia 

− Să măzgălească/să lase 

urme pe hârtie cu un scop și 

să descrie ce a desenat/scris 

acestuia 

− Să intuiească sensul unui cuvânt în 

cadrul jocurilor și a diferitelor 

situații de învățare 

− Să experimenteze cărțile răsfoindu-

le cu interes și fără a le șifona 

− Să utilizeze instrumente de scris, 

utilizând deprinderi motrice 

elementare pentru a desena/scrie pe 

o foaie săgeți, cerculete, elemente 

grafice elementare etc 

− Să urmărească perceptiv și motric 

anumite trasee (ex.labirintul) 

 

− demonstrație și 

exersare 

 

 

− experimente, cărți 

cu povești 

 

 

− activități de tip 

artă: desen liber, exerciții 

de scrieri, fișe de lucru. 

 

− dirijarea 

pronunției 

 

 

 

 

 

 

− stimularea 

activității grafice 

simple 

 

− Să se familiarizeze cu/și să 

pronunțe corect sunetele 

specifice limbii române 

− Să participe la activitățile 

de grup și activ.de joc în 

calitate de auditor 

− Să utilizeze structuri orale 

simple 

− Să încerce să pronunțe relativ 

corect sunetele specifice limbii 

române 

− Să manifeste inițiativă în 

comunicare  

 

− demonstrație și 

exemplificare, flashcards 

− exerciții 

− dirijare verbală, 

− modelare prin 

exemplu verbal 
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Domeniul dezvoltării cognitive și cunoașterea lumii: 

Competențe specifice Conținuturi/Activități de învățare 
Metode și mijloace de 

realizare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Observații 

- Să identifice elementele 

caracteristice ale unor 

fenomele/relații din mediul 

apropiat 

- Să compare experiențe, 

acțiuni, evenimente, 

fenomene din mediul 

apropiat 

- Să observe obiecte din sala de 

grupă și să recunoască/numească 

obiecte indicate 

- Să adreseze întrebări în legătură cu 

cele observate 

 

- observații 

- lecturi după imagine 

- planșe, imagini, 

flashcards 

 

- Dirijarea învățării 

prin exemplificări și 

întrebări de sprijin 

- Stimularea și 

încurajarea exprimării 

verbale în cadrul 

activităților de învățare 

 

 

 

 

 

- Se va 

avea în vedere 

simplificarea 

sarcinilor de lucru 

comlexe 

- Suport 

individual, 

dirijarea execuției 

la nivel 

psihomotric 

(educatoare, 

profesor de 

sprijin) 

 

- Să demonstreze 

familiarizarea cu conceptul 

de număr și cu numerația 

- Să demonstreze 

familiarizarea cu informații 

despre mărime, formă, 

lungime, volum, etc 

- Să efectueze operații de 

seriere, grupare, clasificare, 

etc 

- Să alcătuiească grupe de obiecte în 

limitele 1-5, numărând elementele 

mulțimii 

- Să recunoască și denumească cifre 

în intervalul 1-5 

- Să traseze cifrele în lim 1-5 peste 

linii deja trasate 

- Să execute serii de obiecte având 

modelul în față 

- Să verbalizeze activitățile 

desfășurate 

 

 

- jocuri didactice 

- jocuri matematice, 

dfierite truse de 

lucru, flashcards, 

forme geometrice 

 

- Simplificarea 

sarcinilor de lucru 

- Oferirea de 

exemple suplimentare 

- dirijare verbală 

- Să evidențieze 

caracteristicile unor obiecte 

localizate în spațiul 

- Să compare două obiecte scoțând 

în evidență min. o diferență (de ex. 

 

 

 

 

- Modelarea prin 
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înconjurător 

- Să identifice și să descrie 

unele caracteristici ale lumii 

vii 

- Să demonstreze cunoașterea 

poziției omului în univers, ca 

parte a lumii vii și ca ființă 

socială 

este mai mic sau mai mare, etc) 

- Să enumere părți componente ale 

unor obiecte, a corpului uman, a 

plantelor, animalelor, etc 

- Să identifice anotimpurile să să 

enumere min. o caracteristică a 

acestora 

- Să efectueze experiențe simple 

(dizolvare, scufundare, etc) 

- jocuri didactice 

- conversații 

- demonstrații 

- experiemente 

 

exemplu verbal 

- Repetarea 

sarcinilor de lucru și 

oferirea de exemple 

suplimentare 
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CURRICULUM ADAPTAT LA DISCIPLINA CHIMIE – CLASA a X- a 

FIŞĂ DE LUCRU - ALCANI 

                                     Marincaş Luminiţa 

                                                                                Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare 

 

Obiective cadru/ competenţe generale 

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi 

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice 

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând 

raţionamente deductive şi inductive 

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, 

în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor 

5.Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane 

şi asupra mediului 

 

Conţinuturile învăţării: 

 
• INTRODUCERE IN CHIMIA ORGANICĂ  

• ALCANI (metan) 

• ALCHENE (etena) 

• ALCHINE (acetilena) 

• ARENE 

• COMBUSTIBILI 

• ALCOOLI: METANOL, ETANOL, GLICERINĂ 

• ACIZI CARBOXILICI: ACID ACETIC 

• GRĂSIMI. SĂPUNURI ŞI DETERGENŢI 

• COMPUŞI ORGANICI CU ACŢIUNE BIOLOGICĂ 

• COMPUŞI ORGANICI CU IMPORTANŢĂ PRACTICĂ 

• ACȚIUNEA POLUANTĂ A COMPUȘILOR ORGANICI 
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Obiective cadru/ 

competențe generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare 

pentru elevii cu CES Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat 

1.Explicarea unor 

fenomene, procese, 

procedee întâlnite în 

viaţa de zi cu zi 

 

1.1. Descrierea comportări 

compuşilor organici studiaţi 

în funcţie de clasa de 

apartenenţă 

1.2. Diferenţierea 

compuşilor organici în 

funcţie de structura acestora 

- Recunoaşterea 

compuşilor organici 

- Elemente organogene 

- Clasificarea 

compușilor organici 

- Formulele 

substanţelor organice 

 

 

• poate diferenţia 

tipurile de compuşi 

organici 

• completează fişe de 

lucru  

• exerciţii de 

determinarea a 

formulelor 

substanţelor organice 

• exercitii de 

identificare a 

tipurilor de catene de 

atomi de carbon 

2.Investigarea 

comportării unor 

substanţe sau sisteme 

chimice 

2.1.Formularea de concluzii 

care să demonstreze relaţii 

de tip cauză-efect 

- Cunoaşterea 

proprietăţilor fizice şi 

chimice ale metanului, 

etenei şi acetilenei; 

• activităţi de citire 

• exercitii de 

identificare a 

proprirtăţilor fizice 

• exercitii de 

identificare a unor 

proprietăţii chimice 

• efectuarea  unor 

experiențe virtuale 

• urmărirea 

experiențelor 

demonstrative 

• notarea observațiilor 

pe fișe cu observații 

dirijate 

 

3.Rezolvarea de 

problemeînscopulstabi

liriiunorcorelaţiireleva

nte,demonstrândraţion

amente deductive şi 

inductive 

 

3.1. Conceperea sau 

Adaptarea unei strategii de 

rezolvare pentru a analiza o 

situaţie 

3.2. Formularea unor reguli, 

definiţii, generalizări care să 

fie utilizate în studiul 

claselor de compuşi 

3.3 Furnizarea soluţiilor 

la probleme care necesită 

luarea în considerare a 

mai multor factori diferiţi 

- Clasificarea 

compuşilor organici; 

- Alcooli: metanol, 

etanol, glicerol 

 - Formule de structură, 

denumire, proprietăţi 

fizice (stare de 

agregare, solubilitate în 

apă, punct de fierbere); 

- Formule brute, 

moleculare şi de 

structură plane; 

• activităţi de scriere a 

schemelor 

• fişe de lucru alcooli 

• scrie formule brute si 

moleculare a 

diferitelor substanțe 

organice 

 

 

 

4.Comunicarea 

înţelegerii conceptelor 

în rezolvarea de 

probleme, în 

formularea 

4.1. Procesarea informaţiei 

scrise, adatelor,conceptelor, 

Pentru utilizarea lor în 

activităţile de tip proiect 

4.2. Utilizarea în mod 

- Arome, esenţe, 

parfumuri; 

- Compuşi organici cu 

acţiune biologică: 

grăsimi, proteine, 

• activităţi de citire şi 

scriere 

• scrie şi modelează 

diferite tipuri de 

catene  
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explicaţiilor, în 

conducerea 

investigaţiilor şi în 

raportarea rezultatelor 

sistematic,a terminologiei 

specifice,într-o varietate de 

contexte de comunicare 

zaharide; 

- Medicamente, 

Droguri. 

-Tipuri de catene 

 

• fişe de lucru   

5. 

Evaluareaconsecinţelo

rproceselorşiacţiuniipr

oduselorchimiceasupr

aproprieipersoaneşias

upramediului 

 

5.1. Analizarea 

consecinţelor 

dezechilibrelor generate de 

procesele chimice poluante 

şi folosirea 

necorespunzătoare a 

produselor chimice 

5.2. Justificarea importanţei 

compuşilor organici 

- Importanţa practică a 

metanului,etenei, 

acetilenei; 

- Importanţa practică şi 

biologică etanolului şi a 

acidului acetic; 

• realizează un 

referat pe tema aleasă  

• fişe de lucru  

 

Modalităţi de evaluare: 

• Fişe de lucru 

• Portofoliu 

• Grile de evaluare 

Evaluarea va cuprinde itemi de tipul:  

✓ selectarea răspunsului corect;  

✓ găsirea corespondenţei între două coloane care conţin noţiuni ştiinţifice;  

✓ completarea unor texte lacunare;  

✓ răspunsuri libere la întrebări formulate pe o temă dată;  

✓ recunoaştere de tipul adevărat sau fals;  

✓ descrierea etapelor parcurse în derularea unor investigaţii;  

✓ completarea explicaţiilor pe schiţe sau desene;  

Standard de performanță 

 

Competență Standard copii cu CES 

 1. Explicarea unor fenomene, procese, 

procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi  

 

Diferenţierea substanţelor organice în funcţie 

de structura acestora 

 

2. Investigarea comportării chimice a unor 

substanţe sau sisteme chimice. 

 

 

Urmărirea experiențelor demonstrative 

Notarea observațiilor pe fișe cu observații 

dirijate 

Efectuarea  de experiențe virtuale 

Formularea concluzii cauze-efect 

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii 

unor corelaţii relevante, demonstrând 

raţionamente inductive şi deductive 

Conceperea sau adaptarea unei strategii de 

rezolvare pentru a analiza o situaţie 

Formularea unor reguli, definiţii, generalizări 

care să fie utilizate ân studiul claselor de 
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compuşi 

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în 

rezolvarea de probleme, în formularea 

explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi 

în raportarea rezultatelor 

 

Utilizarea terminologiei termenilor chimici în 

cotexte diferite- referat 

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi 

produselor chimice asupra propriei persoane 

şi asupra mediului. 

 

Referate în care se precizează utilizarea 

compușilor studiați și impactul asupra 

mediului înconjurător 
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Fişă de lucru – Alcani 

 

                  Să ne amintim! 

                  Hidrocarburile sunt substanţe organice compuse numai din atomi de carbon şi  hidrogen. 

                           

Sarcină de lucru  

           Modelează  structura  următorilor alcani.  Bilele mari şi negre reprezintă atomii de carbon, 

bilele mici şi albe reprezintă atomii de hidrogen iar tijele reprezintă legături. 

 

1. 

 
    

 

 2. 

 

 

      

 

3.  

 

 

 

 

În molecula alcanilor se găsesc numai legături simple  carbon – carbon ( C – C) şi carbon – 

hidrogen ( C – H) 

 

 

 

 

Sarcină de lucru  

Încearcă să formulezi o definiţie a alcanilor folosind următoarele cuvinte: saturate, 

catenă, hidrocarburi, aciclică liniară. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indică simbolul chimic pentru hidrogen …………… şi pentru carbon ……….. 

Completează  

formulele chimice 

1.  C H     -  metan           
 
 

 
 
2.  C  H   -   etan 
 
 
 
 

3.  C  H  -  propan 
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ADAPTAREA CURRICULUM-ULUI PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢE DE AUZ 

PRINCIPII, TEHNICI, PROCEDURI 

 

Prof. Sarivan Anamaria Nicoleta 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

 

 Adaptarea curriculară este o condiţie sine- qua-non pentru realizarea în bune condiţii a 

parcursului şcolar al elevilor cu deficienţă de auz sau a celor cu deficienţe associate: mentale şi de 

auz. Se impune aşadar revizuirea  întregului arsenal de component ale curriculumului pentru a se 

putea realiza progresul real al elevilor concretizat în  saltul educaţional şi a veni în întâmpinarea 

nevoilor acestora. Învăţământul centrat pe elev presupune redimensionarea întregului demers pe care 

şi-l  propune cadrul didactic, în aşa fel încât învăţarea să fie un proces firesc, bazat pe calitatea 

informaţiei furnizate de către  profesor care să aibă în centrul activităţii sale, elevul. Transformarea 

invăţământului bazat pe transmitere de informaţii, la cel bazat pe descoperire este o condiţie a 

realizării acestui deziderat. Astfel, elevul se situează în poziţia de subiect al propriei învăţări care 

printr-o acţiune bine proiectată, organizată şi desfăşurată din partea cadrului didactic, să reuşească să 

acumuleze competenţe materializate în cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, să-şi formeze atitudinile 

necesare asimilării, adaptării şi integrării la mediul socio-cultural din care face parte. 

 Abordarea diferenţiată curriculară presupune aşadar realizarea unei proiectări globale şi 

eşalonate pentru a putea înzestra elevul cu acele mecanisme compensatorii de comunicare  de care 

are atâta nevoie, concomitent cu defăşurarea unor activităţi terapeutice specifice  tipului de 

deficienţă.  

 Îndeplinirea acestui ideal are ca punct de pornire, flexibilizarea curriculară a ansamblului  de 

documente de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele 

educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului, a finalităţilor pe niveluri de 

şcolaritate (primar, gimnazial, liceal). Acestea  reprezintă o concretizare a finalităţilor sistemului de 

învăţământ pentru diversele niveluri şi vârste şcolare cărora li se adresează. Ele descriu specificul 

fiecărui nivel de şcolaritate din perspectiva politicii educaţionale şi reprezintă, totodată, un sistem de 

referinţă atât pentru elaborarea programelor şcolare, cât şi pentru orientarea demersului didactic. 

Redimensionarea planului cadru presupune includerea în construcţia acestuia a acelor discipline 

care vin în întâmpinarea nevoii de dezvoltare propriu-zisă şi multidimensională  a elevului. 

Diferenţierea Planului- cadru presupune resectarea următoarelor principii: 

a) crearea, pentru elevi, a şansei de a-şi exprima opţiunile şi de a beneficia de parcursuri proprii 

de învăţare; 

b)  respectarea particularităţilor de vârstă, individuale şi a tipului de deficienţă auditivă sau 

asociată, mental şi fiziologică; 

c) oferirea posibilităţii de decizie curriculară la nivelul unităţii de învăţământ; 

d) alocarea unui număr de ore pe săptămână, astfel încât să se evite supraîncărcarea elevilor; 

  În cadrul proiectării globale şi eşalonate(proiectare anuală, semestrială şi a unităţilor de 

învăţare), în cazul elevilor cu deficienţă de auz, profesorul  va trebui să ţină seama de adaptarea 

programei şcolare, care chiar dacă este unitară la nivelul curriculumului obligatoriu, cazurile 

particulare de recuperare curriculară- retard curricular sever, uneori pe instrumental, axat pe 

reînvăţarea citit-scrisului şi socotitului să fie absolut luate în considerare şi axarea demersurilor 
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cadrului didactic să se facă în consecinţă, pentru ca elevul să poată să parcurgă conţinuturile pe care 

din cauza deficienţei, a debutului şcolar insidios nu a reuşit să le asimileze. 

 De asemenea, programa şcolară în cazul Curriculumului la decizia şcolii sau a opţionalelor 

 vor reflecta nu numai  personalitatea şi profilul pe care şi-l construieşte şcoala, precum şi extinderea 

sau aprofundarea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi care nu s-au putut realiza în cadrul 

Curriculumului nucleu. 

De asemenea,  manualele, ghidurile şi auxiliarele utilizate pentru elevii cu deficienţe de auz trebuie 

să fie atractive, bine documentate ştiinţific menite să orienteze întreaga activitate didactică, să devină 

adevărate instrumente didactice.  Un aspect deosebit de important este nevoia de digitalizarea 

manualelor școlare, astfel încât elevii să aibă acces la manuale modern, adaptate, utilizând 

interacțiunea web 2.0. 

Curriculumul şcolar trebuie să ţină seama de dinamica socială, de 

adaptare la necesităţile actuale şi la finalităţile de perspectivă ale sistemului românesc de învăţământ, 

generate de evoluţiile societăţii şi formulate în diverse documente de politică educaţională, de 

tendinţele actuale şi la criteriile internaţionale general acceptate în domeniul curricular, de tradiţiile 

sistemului de învăţământ care sunt pertinente din punctul de vedere al reformei în curs. 

Curriculumulul de bază sau curriculumul nucleu, cel care cuprinde ariile curriculare, 

disciplinele aferente, numărul de ore proiectate şi reuneşte ca elemente componente:idealul 

educaţional şi finalităţile educaţiei, obiectivele generale ale învăţământului obligatoriu / 

neobligatoriu, sistemul obiectelor de studiu şi schemele orare destinate parcurgerii acestora, 

obiectivele terminale ale diferitelor arii curriculare, conţinuturile aferente acestor obiective precum şi 

standardele de competenţă va fi astfel conceput încât să asigure dezvoltarea integral a elevului cu 

deficienţă de auz. 

Pentru  învăţământului gimnazial se urmăreşte asigurarea pentru toţi elevii a unui standard de 

educaţie comparabil cu cel european, formarea capacităţii elevilor de a comunica eficient în situaţii 

reale, în limba română, limba maternă, limbile străine, limbajele de specialitate, formarea şi 

dezvoltarea capacităţii de adaptare şi integrare în societate, formarea atitudinilor pozitive în 

relaţionarea cu mediul social (prin toleranţă, responsabilitate, solidaritate, acceptarea şi respectarea 

alterităţii), asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, în raport cu aspiraţiile şi 

aptitudinile elevilor, formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei 

societăţi în schimbare. 

Comisia pentru Curriculum trebuie să realizeze Proiectul curricular al şcolii clar şi  realist, 

care să cuprindă rezultatul negocierilor cu autorităţile locale care cunosc situaţia socio-economică a 

judeţului, oraşului, comunei, au o imagine asupra dezvoltării ulterioare a zonei şi pot estima care vor 

fi nevoile pieţei de muncă, interesele agenţilor economici, astfel încât să se poată realiza integrarea 

optimă a tinerilor în societatea adulţilor. Proiectarea curriculumului reprezintă o acţiune continuă, 

permanentă, care precede demersurile instructiv-educative, indiferent de dimensiunea, complexitatea 

sau durata acestora. 

De asemenea, tehnicile de proiectare a curriculumului trebuie să vizeze stimularea şi 

implicarea tuturor factorilor educaţionali care vin în contact cu elevul cu deficienţe de auz: famile, 

cadre didactice, personae din comunitatea din care fac parte. 

       Este absolut  necesară învătarea limbajului mimico- gestual de la o vârstă cât mai fragedă, 

demutizarea utilizarea altor forme de comunicare: labilolectura, dactlimele, expresivitatea mimei şi 
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pantomimei , alocarea numărului de activităţi care să asigure recepţia conţinuturilor, explorarea 

mediului şi totodată să faciliteze comunicarea  elevilor cu cei din jur. 

Principiul comunicării totale presupune ideea ce încorporează modalităţi de comunicare adecvare de 

tip auricular, manual şi oral în scopul eficientizării acesteiacu şi între personae deficient de auz. 

Este de altfel, o atitudine ecletică, orientată spre utilizarea selectivă a celor mai adecvate canale de 

comunicare , raportate la condiţiile date. Comunicarea totală este o abordare menită să asigure 

comunicarea egală şi reuşită între fiinţele  umane care nu au aceeaşi percepţie lingvistică şi nici 

aceeaşi producţie lingvistică. A comunica total este acelaşi lucru cu angajamentul de a utiliza orice 

mijloc posibil pentru a se înţelege şi a se face înţeles. Trevoort argumentează că “folosirea tuturor 

mijloacelor de comunicare decurge in mod natural, mai întâi între mamă şi copil, apoi între ceilalţi 

membrii ai comunităţii cu care vine în contact copilul“  

Construirea curriculumului trebuie să se tină seama la copiii cu deficienţă de auz de aspect  

referitoare la capacitatea lui acestuia-forţa reală de a genera în educabili cunoştinţe, abilităţi, 

capacităţi, atitudini, antrenarea în cât mai multe domenii experenţiale, de echilibru pentru ca  fiecare 

domeniu experienţial şi acţional să fie abordat în corelaţie cu altele, în ponderi rezonabile în 

ansamblul respective, de coerenţă prin realizarea conexiunilor  strânse între elementele componente 

fără riscul de segmentare, de  continuitate, prin asigurarea unei treceri optime şi fluente de la un ciclu 

curricular la altul, de la o instituţie şcolară la alta şi chiar de la o secţiune sau capitol la cele 

următoare, în cadrul unei discipline de învăţământ, de  relevanţă, materializată prin adecvarea 

maximă la nevoile actuale şi de perspectivă ale educabililor, de  individualizare, care să  permit  şi 

valorizarea diferenţelor individuale, prin oferirea de şanse egale tuturor elevilor pentru integrare la 

mediul social din care fac parte. 
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară 

Clasa a VII-a 

PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT 

 

 Prof. Pop - Dobrean Cristina                                                                                                                                        

 Liceul Teoretic ,,Kémeny János’’, Toplița                                                                                                                                                                  

  

Numele si prenumele beneficiarului: M.D.I 

Data si locul nașterii: jud. Harghita  

 

Domiciliul:  

Școala/Instituția: Liceul Teoretic,,Kemeny Janos,, Toplița 

CERTIFICAT de expertiză și orientare școlară: 354/11.10.2019 

Numele şi prenumele cadrului didactic: Pop Dobrean Cristina 

Disciplina:Limba și literatura română 

Anul şcolar:2020- 2021 

 

I. Problemele cu care se confrunta copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării 

complexe): 

  

Tulburări specifice de dezvoltare ale abilităților (scrisul, cititul, invatarea  regulilor gramaticale). 

Indicatorii sunt reprezentaţi de anumite deficite/disfuncţii la nivelul unor abilităţi considerate 

achiziţii ale citit-scrisului. Indicatorii riscului de dezvoltare a acestor tulburări pot fi observabili în 

diferite domenii: limbaj (expresiv, la nivel de vocabular, complexitate morfosintactică, pragmatică, 

articulare; receptiv, sub aspectul percepţiei sau înţelegerii vorbirii, inclusiv al procesărilor 

fonologice; ), dizartria;  motor (coordonare, mişcări grosiere şi fine, echilibru, coordonare 

oculomotorie, grafomotorie), cognitiv (atenţie, percepţie, memorie vizuală sau auditivă, memorie de 

lucru sau de lungă durată, învăţare intermodală, operaţii cognitive).  

 

II. Evaluarea iniţială. Achiziţii ( o succintă descriere a nivelului la care se prezintă elevul 

raportat la programa şcolară).Competenţe formate. Dificultăţi. 

Elevul, din punct de vedere al achizițiilor școlare, întâmpină dificultăți la: 

- Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare - dificultăţi în: 

-  desprinderea informaţiei dintr-un mesaj oral;  

 - sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor lexicale; 

- receptarea  mesajului scris, din texte literare - dificultăți în: 

- sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate; 

- utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, în scopuri diverse - dificultăți în: 

- redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan; 

- alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect - semnele 

ortografice şi de punctuaţie; 
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- redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate; 

III. Obiectivele operaționale  propuse: 

- să identifice  informaţiille esenţiale dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii sensului global al 

acestuia; 

- să citească corect și cursiv un text; 

- să scrie independent după dictare; 

- să desprindă ideile principale și secundare; 

- să organizeze un dialog simplu; 

- să recunoască cuvântul  de bază; cuvinte derivate/serii derivative; rădăcină, sufixe şi prefixe;  

- să recunoască sinonimele  şi antonimele ; 

- să identifice vocalele, consoanele, semivocalele; 

- să recunoască grupurile de sunete ; 

-să despartă cuvintele în silabe; 

- să recunoască părțile de vorbire; 

- să recunoască părțile de propoziție; 

- să răspundă la întrebările specifice abordării textelor narative: „ce“ se povesteşte (ce se întâmplă, 

care este acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune (personajele, trăsături fizice şi morale ale 

personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul); 

- să poată povesti unele întâmplări reale sau imaginare; 

- să folosească semnele de ortografie și de punctuație corect. 

 

Competențele generale: 

1. Receptarea textului oral în diverse situații de comunicare  

2. Producerea textului oral în diverse situații de comunicare  

3. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

4. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

5. Manifestarea sensibilității multi- și interculturale, prin valorile promovate în contexte culturale 

și sociale diverse  

Semestrul I -14 săptămâni 

Semestrul II-20 săptămâni 
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Obiective Conținuturi 
Metode si mijloace 

de realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii minimale de apreciere a  

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

 

1.1.Compararea 

informațiilor, a intențiilor de 

comunicare și a atitudinilor 

comunicative din texte orale, 

în care apar diferite coduri de 

comunicare 

2.4. Corelarea achizițiilor 

lexico-semantice cu 

structurile morfo-sintactice 

ale limbii române, în situații 

de comunicare diferite 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

asimilate anterior 

 

Recapitulare  

Evaluare iniţială 

 

Conversația 

 

 

Testul 

S1 

 

14-18 sept. 

 

 

Identifică  informaţiille esenţiale  

dintr-un mesaj oral; 

 

Sesizează corectitudinea/ 

incorectitudinea gramaticală a unui 

enunţ şi/ sau a formelor lexicale; 

 

 

Test iniţial 

1.3.Identificarea 

corectitudinii/incorectitudinii 

gramaticale și fonetice în 

procesul de comunicare  

 

3.3. Identificarea temei şi a 

ideilor principale și 

secundare din texte 

continue/discontinue/ 

multimodale, prin punerea în 

relaţie a diverselor părţi ale 

textului  

 

Narativul literar  

-autor,  

-narator,  

-personaje,  

-acţiune; 

 

 

 

 

Pronunţarea/scrierea 

corectă a cuvintelor 

care conţin diftong, 

triftong, hiat – 

Cititul repetat 

Citirea expresivă 

 

 

Scrierea după dictare 

 

 

 

  

Exercițiul de tip joc –  

 

 

Jocul întrebărilor și 

S2 

 

21-25 sept 

 

 

S3 

28-2 oct. 

 

 

S4 

5-9 oct. 

 

S5 

Citește cursiv majoritatea cuvintelor, 

chiar dacă cuvintele necunoscute sau 

mai lungi încă le citește pe silabe; 

 

Identifică câte un cuvânt cu aceste 

grupuri de sunete; 

 

 

 

Asociază cuvinte conținând aceste 

grupuri de sunete cu imagini; 

 

Desparte în silabe cuvinte 

Observația 

sistematică 

 

Evaluare 

orală/ scrisă 

 

 

 

. 
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aplicativ 

 

Despărţire a 

cuvintelor în silabe 

 

Evaluare 

răspunsurilor 12-16 oct. 

S6 

19-23.oct. 

plurisilabice; 

 

 

Marchează  câte un cuvânt cu 

culoarea corespunzătoare grupului de 

sunete; 

3.3. Identificarea temei şi a 

ideilor principale și 

secundare din texte 

continue/discontinue/ 

multimodale, prin punerea în 

relaţie a diverselor părţi ale 

textului  

.2. Identificarea semnificației 

unor cuvinte și sintagme, pe 

baza relației dintre diverse 

coduri de comunicare  

3.5. Identificarea 

corectitudinii grafice, 

lexicosemantice, 

morfosintactice și de 

punctuație, în texte 

continue/discontinue/multim

odale  

 

Narativul nonliterar 

 

Contextul de 

comunicare: locul şi 

momentul  

 

Vocabularul limbii 

române 

Sinonime 

Antonime 

 

Derivarea 

 

Sensul propriu-

sensul figurat 

Evaluare 

 

Învățarea prin joc - 

realizarea unor 

enunțuri după imagini; 

 

Învățarea prin 

descoperire - 

descoperirea 

întâmplării și 

povestirea ei după 

imagini; 

 

 

Puzzle - realizarea 

unei povestiri după 

rezolvarea puzzle-ului 

și găsirea unui titlu 

adecvat; 

S7 

26 oct.-30 

oct. 

 

 

 

S8 

2-6 noi. 

 

 

 

 

 

S9 

 

9-13 noi 

 

 

Citește cursiv unele cuvinte și scrie 

propoziții simple , după dictare; 

 

Identifică sinonimele și antonimele 

într-un text; 

 

 

Identifică un text din cele prezentate; 

 

Citește cursiv majoritatea cuvintelor, 

chiar dacă cuvintele necunoscute sau 

mai lungi încă le citește pe silabe; 

 

Observația 

sistematică 

 

Joc de rol 

 

 

 

 

Evaluare 

orală/ scrisă 
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3.5.Identificarea 

corectitudinii grafice, 

lexicosemantice, 

morfosintactice și de 

punctuație, în texte 

continue/discontinue/multim

odale 

 

 

4.4. Corelarea achizițiilor 

lexico-semantice cu 

structurile morfo-sintactice 

ale limbii române, în 

elaborarea de texte narative, 

descriptive, explicative  

 

 

5.2. Identificarea valorilor 

promovate în tradițiile și 

obiceiurile din cultura 

română, maternă și 

universală 

Textul literar – 

aplicativ 

Construcţia textului 

Rezumatul 

 

Exprimarea unei 

acţiuni, stări şi 

existenţe – verbul 

 

Modurile personale-

Aplicativ 

 

Modurile 

nepersonale -

aplicativ 

 

Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Învățarea prin 

descoperire 

Învățarea prin joc 

Exerciții de 

completare a 

enunțurilor cu părțile 

de propoziție care 

lipsesc; 

 

Exerciții de asociere 

părților de vorbire 

pentru a forma 

propoziții 

 

 

Explicația 

Învățarea prin 

descoperire 

Învățarea prin joc 

 

 

 

 

 

 

S10 

16-20. noi. 

 

 

 

 

S11 

23-27 noi. 

 

 

 

 

 

 

S12 

30-4 dec 

 

 

 

 

S13 

7-11 dec. 

 

 

 

 

 

Împarte textul pe fragmente; 

 

Identifică 3 idei principale și 2 

secundare; 

 

Răspunde corect la întrebări; 

 

 

 

Identifică câte o parte de vorbire; 

Recunoaște pentru un  substantiv -

genul și numărul, pentru un  

pronume -persoana și numărul, 

pentru un verb- timpul și modul; 

 

 

 

Integrează o parte de vorbire în 

enunț; 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală/ scrisă 

 

Joc de rol 

 

 

 

 

Evaluare 

orală/ scrisă 

Joc de rol 
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Semestrul al II-lea 

Obiective Conținuturi 
Metode si mijloace 

de realizare 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii minimale de apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

 

 

3.3. Identificarea temei şi a 

ideilor principale și 

secundare din texte 

continue/discontinue/ 

multimodale, prin punerea 

în relaţie a diverselor părţi 

ale textului  

3.5.Identificarea 

corectitudinii grafice, 

lexicosemantice, 

morfosintactice și de 

punctuație, în texte 

continue/discontinue/multi

modale 

 

Narativul literar 

Prezentarea textului: 

scrisul de mână, 

aşezarea în pagină, 

inserarea unor desene, 

grafice, fotografii;  

 

Substantivul comun și 

propriu 

 

 

Pronumele posesiv 

 

 

Evaluare 

Învățarea prin joc - 

realizarea unor 

enunțuri după imagini; 

 

Învățarea prin 

descoperire - 

descoperirea 

întâmplării și 

povestirea ei după 

imagini; 

 

Explicația 

Învățarea prin 

descoperire 

 

S1 

11-15 ian. 

S2 

18-22 ian. 

 

S3 

 

25 ian-29 

 

 

S4 

8-12 febr. 

 

Recunoașterea titlului și autorului; 

Redarea în 4-6 enunțuri a 

conținutului; 

 

Recunoașterea unui personaj; 

 

Recunoașterea a două trăsături 

morale și a două trăsături fizice; 

 

Integrează o parte de vorbire în 

enunț; 

Asociază o parte de vorbire cu 

imaginea corespunzătoare; 

 

 

Obs. sist. 

 

Ev. orală, 

scrisă 

 

 

 

Fișe de lucru 

Observația 

sistematică 

 

Evaluare 

scrisă 

Recapitulare I Toate competenţele Toate conţinuturile S 14 

21-22 dec. 

14 Evaluare 

sumativă 
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 1.1.Compararea 

informațiilor, a intențiilor 

de comunicare și a 

atitudinilor comunicative 

din texte orale, în care apar 

diferite coduri de 

comunicare 

1.2.Identificarea 

semnificației/semnificațiilor 

unor enunțuri, în funcție de 

particularitățile comunicării 

orale  

 

Situaţi de comunicare 

dialogată, organizarea 

replicilor într-un dialog  

  

Exprimarea cantităţii şi 

a ordinii – numeralul 

 

 

Adjectivul 

 

Numeralul cardinal 

Numeralul ordinal 

 Aadverbul 

 

 

Evaluare 

 

 

 

Joc de rol - Eu 

sunt....tu ești 

 

Joc de rol - Tu mă 

întrebi și eu răspund, 

apoi eu te întreb și tu 

răspunzi 

 

Joc didactic- 

realizarea unui dialog 

pornind de la un 

puzzle 

Explicația 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

S5 

15-19 febr. 

S6 

22 febr.-26. 

S7 

 

1-5 mart. 

 

 

 

S8 

8-12 mart. 

 

S9 

15-19 mart. 

 

S10 

22-26 mart 

 

 

 

Alcătuiește un dialog din 5-7 replici; 

 

Identifică câte o parte de vorbire; 

 

Integrează 1 parte de vorbire în 

enunț; 

 

 

Asociază 1 parte de vorbire cu 

imaginea corespunzătoare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 

 

Evaluare 

orală/ scrisă 

 

 

 

 Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Recunoaşterea 

structurilor logice în care 

sunt organizate informaţiile 

într-unul sau mai multe 

texte 

continue/discontinue/multi

modale 

 

Textul narativ-acțiunea 

și personajele 

 

 

 

Modurile de expunere 

Joc didactic- 

realizarea unui dialog, 

a unei descrieri 

 

Învățarea prin 

descoperire - 

descoperirea 

întâmplării și 

 

S11 

29-1 april 

S 12 

12-16 apr. 

 

S 13 

19-23 april. 

 

Identifică un text din cele prezentate; 

 

Recunoaște modurile de expunere; 

 

 

Citește cursiv majoritatea cuvintelor, 

chiar dacă cuvintele necunoscute sau 

 

Obs. sist. 

 

Ev. orală, 

scrisă 
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3.5.Identificarea 

corectitudinii grafice, 

lexicosemantice, 

morfosintactice și de 

punctuație, în texte 

continue/discontinue/multi

modale 

2.6.Manifestarea 

respectului și a toleranței 

față de ideile și punctele de 

vedere ale 

interlocutorului/interlocuto

rilor care utilizează diferite 

coduri de comunicare, în 

interacțiunea directă sau în 

cea mediată  

 

 

 

 

 

 

• Naraţiune 

• Descriere – 

• Dialog 

 

 

 

Exprimarea emoţiilor şi 

a sunetelor din natură – 

interjecţia  

 

 

 

Prepoziția 

 

 

Evaluare 

 

 

 

 

 

povestirea ei după 

imagini; 

 

Explicația 

Învățarea prin 

descoperire 

 

Exerciții de asociere a 

părților de vorbire 

pentru a forma 

propoziții; 

 

S 14 

 

26 apr.-30 

S 15 

10-14 mai 

 

 

S 16 

17-21 mai 

S 17 

24-28 mai 

 

S 18 

31-4 iun. 

mai lungi încă le citește pe silabe; 

 

Recunoaște intrjecția;  

 

 

Integrează o parte de vorbire în 

enunț; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

Observația 

sistematică 

 

 

Evaluare 

scrisă 
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Recapitulare finală Competențele specifice 

cuprinse în sem. al II-

lea 

Conținuturile vizate 

Activitățile de 

evaluare 

7-11mai 

 

14-18- iun. 

 

 Evaluare 

sumativă 

 

V. Evaluarea periodică. Obiective realizate. Dificultăți întâmpinate. Revizuirea programului de intervenție educațională (în funcție de 

rezultatele evaluărilor periodice) 

 

VI. Evaluarea sumativă( finală). Concluzii 

S-a aplicat un test de evaluare sumativă. 

 

VII. Echipa multidisciplinară- componenţă şi activităţi specifice. 

 

Numele cadrului didactic: Prof . Pop Dobrean Maria Cristina 

Durata de desfăşurare a programului: pe tot parcursul anului şcolar în cadrul orelor de limba și literatura română.  

Activități specifice: jocuri didactice, mijloace tehnice audiovizuale,  jocuri cu teme reduse ca intensitate și ritm, exerciții pe ritm muzical. 

 

VII. Rolul şi modul de implicare a familiei în program: 

Mama elevei ține legătura cu cadrele didactice implicate în acest plan, participă la ședințele de consiliere, comunică periodic cu cadrul didactic 

care a efectuat acest plan educațional, prezintă periodic cadrului didactic starea de sănătate generală a elevului, prezintă interes față de progresul 

elevei. 
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CURRICULUM ADAPTAT 

 

Prof. Damian Monica 

Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa 

 

Instituția de învățământ: Colegiul Tehnic Infoel  Bistriţa 

Nume și prenume elev:          A. R. , Clasa: a IX-a  

Disciplina: ISTORIE 

Cadru didactic: DAMIAN MONICA           

Obiective cadru/ competențe generale: 

• Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă 

• Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale 

• Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi 

• Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii 

• Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme 

 

Conținuturile învățării: 

• POPOARE ŞI SPAŢII ÎN ANTICHITATE 

• FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ ÎN ANTICHITATE 

• MOŞTENIREA CULTURALĂ A ANTICHITĂŢII 

• MARILE RELIGII 
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• FORMAREA POPOARELOR MEDIEVALE 

• CIVILIZAŢIA MEDIEVALĂ 

• STATUL MEDIEVAL 

• ISLAMUL ŞI EUROPA 

• UMANISMUL. RENAŞTEREA ARTISTICĂ 

• EXPANSIUNEA EUROPEANĂ 

• REFORMA RELIGIOASĂ ŞI URMĂRILE SALE 

• ABSOLUTISMUL 

• RĂZBOIUL DE 30 DE ANI ŞI DIPLOMAŢIA EUROPENĂ 

 

Obiective cadru/ 

competențe generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare pentru elevii cu CES 

Obiective cadru/ 

competențe generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare pentru elevii cu CES 

Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ curriculum 

adaptat 

1.Utilizarea 

vocabularului şi a 

informaţiei în 

comunicarea orală sau 

scrisă 

1.1. Folosirea limbajului adecvat 

în cadrul unei prezentări orale sau 

scrise; 

1.2. Evidenţierea relaţiei cauză–

efect într-o succesiune de 

1.1.Însuşirea limbajului şi 

noţiunilor cu care operează 

istoria; 

1.2 Folosirea corectă a 

numelor proprii auzite sau 

-exerciţii de recunoaştere şi utilizare a unor termeni istorici; 

-exerciţii de identificare a numelor proprii în text şi pe harta; 

 

-exerciţii de povestire; 
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 evenimente sau  procese istorice 

1.3. Formularea de opinii şi 

argumente referitoare la un 

subiect istoric; 

citite; 

1.3 Construirea unor enunţuri 

simple despre fapte şi 

evenimente istorice; 

 

-exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare; 

2. Dezvoltarea 

comportamentului civic 

prin exersarea 

deprinderilor sociale 

 

2.1. Recunoaşterea unui context 

economic, social, politic, cultural, 

istoric; 

2.2. Extragerea informaţiei 

esenţiale dintr-un mesaj;  

2.3. Recunoaşterea perspectivelor 

multiple asupra faptelor şi 

proceselor istorice utilizând surse 

istorice diverse; 

2.4. Exprimarea acordului / 

dezacordului în raport cu un 

context social; 

2.5. Analiza critică a acţiunii 

personalităţilor şi grupurilor 

umane în diverse contexte; 

2.6. Utilizarea cunoştinţelor şi 

resurselor individuale în 

realizarea de investigaţii, de 

proiecte personale şi de grup; 

2.7. Recunoaşterea continuităţii, 

schimbării şi a cauzalităţii în 

evoluţia socială; 

2.8. Alcătuirea planului unei 

2.1 Recunoaşterea parţială a 

contextului economic, social, 

politic, cultural, istoric; 

 2.2. Prezentarea unui fapt 

istoric folosind un plan dat; 

2.3 Identificarea unor 

simboluri ale trecutului 

național; 

 

2.4. Exprimarea în propriile 

cuvinte, păreri despre 

personaje şi evenimente 

istorice; 

-exerciţii de identificare a contextului în prezentarea unor 

evenimente; 

 

 

-exerciţii de identificare a termenilor istorici în texte diferite; 

-vizualizarea unor filmuleţe, referitoare la un fapt istoric; 

-prezentarea unor surse istorice referitoare la faptul istoric 

respectiv; 

-exerciţii de alcătuire a unor scurte caracterizări fizice şi 

morale a unor personaje istorice; 
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investigaţii, a unui proiect 

personal sau de grup utilizând 

resurse diverse; 

2.9. Analizarea factorilor politici, 

sociali, economici, culturali care 

alcătuiesc imaginea unei societăţi;   

2.10. Examinarea consecinţelor 

directe şi indirecte ale acţiunii 

umane; 

3. Formarea imaginii 

pozitive despre sine şi 

despre ceilalţi 

 

3.1. Recunoaşterea asemănărilor 

şi diferenţelor dintre sine şi 

celălalt, dintre persoane, dintre 

grupuri; 

3.2. Utilizarea dialogului 

intercultural; 

3.3. Autoevaluarea raportată la 

valorile grupului şi grupurilor 

umane în diverse context; 

3.4. Recunoaşterea şi acceptarea 

interculturalităţii; 

3.5. Adecvarea comportamentului 

la contexte şi situaţii istorice; 

3.1. Perceperea istoriei ca 

mijloc de cunoaștere a 

propriilor origini; 

3.2. Desprinderea din istorie a 

unor modele demne de urmat; 

 -alcatuirea arborelui genealogic; 

-alcatuirea unor albume de familie; 

-descrierea şi numirea unor personalităţi istorice; 

-citirea şi analizarea unor legende şi povestiri istorice; 

4. Sensibilizarea faţă de 

valorile estetice ale 

culturii 

 

4.1. Exprimarea unei opinii faţă 

de o operă culturală în cadrul unei 

dezbateri; 

4.2. Aprecierea valorilor 

trecutului prin raportarea la 

actualitate; 

4.3 Formarea unor reprezentări 

culturale despre spaţii şi epoci 

4.1. Cultivarea unor 

sentimente de dragoste și 

respect față de trecutul istoric; 

4.2. Aprecierea unor aspecte 

pozitive sau negative ale unor 

fapte istorice, cu sprijinul 

colegilor şi ale profesorului; 

- vizitarea unor monumente istorice locale; 

- participarea la comemorarea unor personalităţi istorice 

locale; 

- serbări şcolare cu ocazia aniversării diferitelor evenimente 

istorice; 

- completarea unor enunţuri lacunare; 
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istorice diferite; 

2. 5.Utilizarea surselor 

istorice a metodelor şi 

tehnicilor adecvate 

istoriei pentru 

rezolvarea de probleme 

5.1. Înţelegerea mesajului 

surselor istorice arheologice, 

scrise, vizuale şi de istorie orală; 

5.2. Construirea de afirmaţii pe 

baza surselor istorice şi 

formularea de concluzii relative la 

sursele istorice;     

5.3. Utilizarea adecvată a 

coordonatelor temporale şi 

spaţiale relative la un subiect 

istoric; 

5.4. Realizarea de analize 

comparative referitoare la spaţii şi 

perioade  istorice; 

5.1. Încadrarea corectă a 

evenimentelor istorice în 

spațiul geografic românesc; 

5.2 Aprecierea empirică a 

duratelor diferite de timp;  

 

 

5.3 Localizarea pe  diferite 

hărți (Europa, Harta Lumii) 

poziția României; 

 

5.4.Identificarea principalelor 

surse istorice; 

 

-exerciţii de recunoaştere a tipurilor de hărţi; 

-activităţii interdisciplinare (poezii, cântece, povestiri, 

legende); 

-jocuri didactice;  

-exercitii de ordonare de diverse obiecte folosind criteriul 

“mai vechi”, “mai nou”; 

-exercitii de identificare a ţării noastre în atlasul istoric, pe 

harta Europei, harta lumii; 

-exerciţii de observare şi analizarea a unor imagini, obiecte 

(mai vechi sau mai noi) şi texte; 

-prezentarea şi comentarea unor filme cu caracter istoric; 

 

Modalități de evaluare: 

• evaluare orală;  

• realizarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite; 

• fişe de lucru individuale; 

• jocuri didactice: rebusuri, integrame; 

• caietul de notițe. 
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CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVII CU CES 

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE 

DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

(retard psihic ușor- clasa a V-a ) 

David Iuliana 

   Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Tecuci 

  

ARGUMENT 

                       Analizând particularitățile specifice procesului de învățare a copiilor cu diferite tipuri 

de deficiență, se ajunge la concluzia că una dintre calitățile esențiale ale curriculum-ului școlar 

vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în 

ritmul său și să fie tratat în funcție de capacitățile sale de învățare.  Școala românească a acestui secol 

încearcă să ofere servicii educaționale speciale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de învățare și 

de participare a tuturor elevilor la activități.  

                       Școala trebuie să-și extindă scopul și rolul pentru a putea răspunde unei mari 

diversități a copiilor. În astfel de situații educația incluzivă rămâne o provocare pentru schimbarea 

atitudinilor și mentalităților de excludere. Fiecare copil are dreptul la educație, indiferent de 

capacitățile intelectuale.  

                        Școala trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor fiecărui copil, indiferent de 

problemele pe care acesta le are. Abordarea acestei probleme trebuie să ia în calcul principiile 

incluziunii: 

- Principiul drepturilor egale pentru o dezvoltare conform potențialului propiu; 

- Principiul unicității caracteristicilor, intereselor, nevoilor de învățare; 

- Principiul diversității; 

- Principiul accesului și participării conform abilităților și nivelului de dezvoltare. 

Curriculum are ca scop accesibilizarea conținutului și a metodelor educative pentru a fi 

însușite de școlarii cu cerințe speciale. Educația integrată îi va permite elevului cu C.E.S. să trăiască 

alături de ceilalți elevi, să desfășoare activități comune, dobândind abilități indispensabile pentru o 

viață cât mai apropiată de cea normală, pentru o adevărată inserție socială. 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CURRICULUM ADAPTAT 

Competențe generale: 

 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi 

producerea textului oral  

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 
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CLASA a V-a 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

4. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi 

producerea textului oral: 

4.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau 

a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate 

 -scrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului oral; 

 -extragerea informațiilor esențiale și de detaliu din diferite texte;  

 -formularea ideilor principale și secundare dintr-un text oral aparținând unui 

prieten/coleg. 

4.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, 

exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de 

interes sau pornind de la textele ascultate/citite  

− completarea, în dialog cu un partener, a unor enunțuri, pornind de la ideile principale 

identificate într-un text studiat. 

1.4.Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de 

ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ politicos faţă de 

interlocutor(i) 

 − construirea unei comunicări dialogate folosind formule specifice date; 

 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

2.1.Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, 

discontinue şi multimodale 

− exerciții de lectură predictivă; 

− imaginarea unei continuări a întâmplărilor narate; 

 − exerciții ghidate de lectură a imaginii;  

2.2.Identificarea temei și a ideilor principale  

 − recunoaşterea reperelor spaţiale şi temporale din texte diverse; 

2.3.Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte 

de diferite tipuri, pe teme familiare 

− completarea spațiilor libere dintr-un dialog pe teme familiare.  

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

3.1.Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de 

scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata 

experiențe trăite sau imaginate 

 − redactarea unor secvențe de compunere, completând paragrafele după un model de tipul: ,,La 

început … Apoi … În sfârșit…ˮ 

3.2.Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu 

integrarea unor imagini, desene, scheme 

 − exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme;  

 − exerciţii de ilustrare a atitudinii/emoţiei prin folosirea de emoticoane. 

3.3.Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al 

corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii 
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 − exerciții de transcriere a unor scurte texte/fragmente; 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor communicative 

      − exerciţii ludice, tip „telefonul fără fir‟, pentru a sesiza distorsiunile care apar în emiterea 

mesajelor;  

4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de 

exprimare corectă a intenţiilor communicative 

     − povestirea unei întâmplări leale/imaginare; 

     ‒ descrierea unui personaj/persoană/animal; 

  

 4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând 

achiziţiile fonetice de bază  

      − exerciții de scriere, de transcriere şi de rescriere corectă a unor texte;  

      − recitarea unor poezii cu/fără fundal sonor. 

 

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional  

 5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte 

culturi 

 − prezentarea unor experiențe similare sau diferite privitoare la viața de familie, la valorile 

promovate în școală etc., pornind de la tradiții întâlnite în textele orale sau scrise studiate; 
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CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVII CU C.E.S. 

LIMBA FRANCEZĂ, CLASA a V-a , L2, AN ŞCOLAR 2020-2021 

Palalogos Aurelia Melania 

Şcoala Gimnazială "Ştefan Cel Mare" Bistriţa 

 

COMPETENŢE GENERALE ŞI  EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. RECEPTAREA DE MESAJE  ORALE SIMPLE 

 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. Oferirea unei reacţii non-verbale 

adecvate, la salut / o întrebare / 

instrucţiune simplă rostită clar şi 

rar 

 

 

1.2. Recunoaşterea unor repere 

spaţiale ( stânga, dreapta, pe, sub, 

în) 

Răspuns non-verbal la o comandă simplă 

Participarea la un joc de comunicare pe 

bază de instrucţiuni consecutive simple 

 

Realizarea unui desen pentru a situa în 

spaţiu 

 

2. EXPRIMAREA ORALĂ ÎN SITUAŢII DE COMUNICARE UZUALĂ 

 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. Reproducerea unor formule / 

unor mesaje simple şi scurte, 

respectând pronunţia şi intonaţia 

specifice 

2.3. Prezentarea unui obicet / unei 

persoane prin identificare 

Repetarea formulelor de salut, de 

prezentare 

Jocuri 

Exerciţii de dicţie 

Jocuri 

Oferirea de răspunsuri la întrebări de 

tipul: cine este? Ce este? Cu ajutor, după 

model 

 

3. RECEPTAREA DE MESAJE SCRISE SIMPLE 

 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor 

fraze uzuale tipice  pentru viaţa 

cotidiană 

Jocuri de asociere simbol iconic – formă 

verbală corespunzătoare 

Efectuarea unor comenzi simple la 

calculator 
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4. REDACTAREA DE MESAJE SIMPLE ÎN SITUAŢII DE COMUNICARE UZUALĂ 

 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

4.3. Participarea la proiecte de grup în 

care se elaborează, cu sprijin, mesaje 

scurte 

Realizarea unui afiş pentru un eveniment ( 

cu ajutor)  

Realizarea unui album al clasei cu scurte 

mesaje personale ( cu sprijin) 

 

 

CONŢINUTURI 

1.Suporturi de învăţare: 

Micro-dialoguri, afişe, orare, cântece, poezii, mesaje simple şi scurte orale şi scrise 

2. Sugestii de contexte de comunicare / vocabular 

Formule de salut 

Zilele săptămânii 

Anotimpurile 

Numere, culori 

Comenzi simple 

Membrii familiei 

Repere spaţiale 

Corpul omenesc 

3. Gramatica funcţională ( acte de vorbire / funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio-

culturale) 

A saluta 

A se prezenta / a prezenta pe cineva 

A localiza elementar 

A mulţumi 

 

Evaluarea se face în funcţie de progresul realizat, nu de nivelul clasei / programei.  
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                  CURRICULUM ADAPTAT  Muzică și mișcare – clasa a III-a 

 

Prof. Balan Luminița Mihaela 

Școala Gimnazială “Avram Iancu” Baia Mare 

Obiective cadru/ competențe generale: 

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical  

1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din 

patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferenţe 

1.2. Sesizarea diferenţelor de înălţime şi durată între sunete, în audiţia unor fragmente 

muzicale 

1.3. Corelarea înalţimilor de note cu notaţia muzicală 

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei 

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de 

mişcare şi a acompaniamentului instrumental 

2.2. Utilizarea notaţiei înălţimilor sunetelor în însuşirea unor cântece 

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, 

individual sau în grup 

3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale 

3.2. Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente muzicale 

 

Conținuturile învățării: 

1. Cântare vocală - Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual. Poziţie, emisie 

naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal de debut, dicţie, sincronizare cu colegii 

şi/sau acompaniamentul. 

2. Cântare instrumentală - Percuţie corporală diversă. Utilizarea de jucării muzicale, până la 

nivel de orchestră de jucării. Cântare cu acompaniament realizat de cadrul didactic şi/sau 

de copii (jucării, percuţie corporală). 

3. Elemente de limbaj muzical - Melodia - diferenţierea înălţimilor sunetelor, elemente de 

notaţie: portativ, cheia sol, note de la do1 la do2. Legătura dintre text şi melodie - 

strofa/refrenul. Ritmul sunete lungi/scurte. Timbrul, sunete din mediul înconjurător, 

sunete muzicale vocale/ instrumentale. Dinamica (nuanţe). Genuri muzicale: folclorul 

copiilor, colinde, dansuri. 

4. Mişcare pe muzică - Dansuri populare, mişcări sugerate de ritm, mişcări libere. 
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Obiective 

cadru/ 

competențe 

generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare 

pentru elevii cu CES Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat 

 

 

 

 

1. Receptarea 

unor cântece 

pentru copii şi 

a unor 

elemente 

simple de 

limbaj muzical 

1.1. Receptarea unor 

cântece din folclorul 

copiilor, colinde, a unor 

lucrări accesibile din 

patrimoniul cultural, cu 

sesizarea unor diferenţe 

1.2. Sesizarea 

diferenţelor de înălţime 

şi durată între sunete, în 

audiţia unor fragmente 

muzicale 

1.3. Corelarea 

înalţimilor de note cu 

notaţia muzicală 

1.1. Receptarea unor 

cântece din folclorul 

copiilor, colinde, a unor 

lucrări accesibile din 

patrimoniul cultural, cu 

sesizarea unor diferenţe 

1.2. Sesizarea 

diferenţelor de înălţime şi 

durată între sunete, în 

audiţia unor fragmente 

muzicale, ajutată de 

vibrațiile simțite la 

atingerea suportului 

instrumentului de emitere 

a bucății muzicale sau a 

boxelor muzicale 

1.3. Corelarea înalţimilor 

de note cu notaţia 

muzicală 

 

Eleva va recepta cântece și 

sunete emise de surse 

diferite, cu intensități, 

înălțime și viteză de 

succesiune contrastante 

potrivit capacităților sale 

auditive, ajutată de 

vibrațiile simțite la 

atingerea suportului 

instrumentului de emitere 

a bucății muzicale sau a 

boxelor muzicale; 

 

2. 

Interpretarea 

de cântece 

pentru copii, 

cu mijloace 

specifice 

vârstei 

2.1. Cântarea 

individuală, în mici 

grupuri, în colectiv, cu 

asocierea unor elemente 

de mişcare şi a 

acompaniamentului 

instrumental                   

2.2. Utilizarea notaţiei 

înălţimilor sunetelor în 

însuşirea unor cântece       

2.1. Cântarea individuală, 

în mici grupuri, în 

colectiv, potrivit 

capacităților sale 

auditive, cu asocierea 

unor elemente de mişcare 

şi a acompaniamentului 

instrumental                   

2.2. Utilizarea notaţiei 

înălţimilor sunetelor în 

însuşirea unor cântece       

Eleva va participa la 

cântarea individuală, în 

mici grupuri, în colectiv 

executând mișcări simple, 

asociind acompaniamentul 

sugerat de ritm pe măsura 

capacităților sale auditive 

3. Exprimarea 

unor idei, 

sentimente şi 

experienţe prin 

intermediul 

muzicii şi 

mişcării, 

individual sau 

în grup 

3.1. Manifestarea unor 

reacţii, emoţii, 

sentimente sugerate de 

fragmente muzicale 

3.2. Exprimarea prin 

mişcări corporale a 

unor lucrări/fragmente 

muzicale 

3.1. Manifestarea unor 

reacţii, emoţii, 

sentimente sugerate de 

fragmente muzicale 

3.2. Exprimarea prin 

mişcări corporale a unor 

lucrări/fragmente 

muzicale 

Eleva va executa mișcări 

sugerate de liniile 

melodice ale 

lucrărilor/fragmentelor 

muzicale în măsura în care 

îi vor permite capacitățile 

sale auditive 

Eleva va participa la 

serbări și manifestări 
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școlare potrivit abilităților 

sale 

Modalități de evaluare: 

• observarea sistematică a comportamentului elevilor 

• autoevaluarea 

•  realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp 

dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei 

• Evaluarea produselor activității 

• Momente artistice, serbări, manifestări școlare 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță 

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a 

unor elemente simple de limbaj muzical 

Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, 

colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul 

cultural, cu sesizarea unor diferenţe 

Sesizarea diferenţelor de înălţime şi durată între 

sunete, în audiţia unor fragmente muzicale 

Corelarea înalţimilor de note cu notaţia muzicală 

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu 

mijloace specifice vârstei 

Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, 

cu asocierea unor elemente de mişcare şi a 

acompaniamentului instrumental 

Utilizarea notaţiei înălţimilor sunetelor în însuşirea 

unor cântece 

Stăpânirea unui mini-repertoriu de cântece 

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi 

experienţe prin intermediul muzicii şi 

mişcării, individual sau în grup 

Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente 

sugerate de fragmente muzicale 

Diferenţierea anumitor caracteristici (muzicale şi 

de mişcare) în exprimarea prin dans 

Manifestarea liberă a trăirilor sugerate de muzică, 

folosind elemente ale limbajului corporal, mimică 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Unitatea de învățare Nr de ore 

SEM I SEM II TOTAL 

1. Cântece învăţate, jocuri muzicale. 

Dicția. Sincronizarea 

2   

2. Cântarea vocală- Poziţia, emisia 

naturală, dicţia 

Tonul Sincronizarea 

2   

3. Vocalizăm, apoi cântăm! 

Ne jucăm, corectăm, învățăm 

3   

4. Percuția corporală și instrumentală 

 

4   

5. Elemente de limbaj muzical 

Melodia 

Ritmul  

Genuri muzicale 

3   

6. Melodia 

Ritmul 

Improvizaţia ritmică spontană 

 

4   

7. Înălțimea sunetelor muzicale 

 

 3  

8. Portativ, cheia sol, notele muzicale: 

mi, la 

 3  

9. Portativ, cheia sol, notele muzicale: 

Do1, Re, Fa 

 

 3  

10. Portativ, cheia sol, notele muzicale: 

Do2, Si. 

 2  

11. Timbrul 

- sunete din mediul înconjurător, 

sunete muzicale vocal/ instrumentale 

Dinamica (nuanțe) 

 

 3  

12. Recapitulare/ evaluare finala  

 

 3  

  18 17 35 
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PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT 

pentru copiii cu cerințe educaționale speciale 

 

Prof. înv. preșc. Sava Diana 

Grădinița cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

 

Numele și prenumele copilului/elevului: S.I. 

Mama: S.G. 

Tatăl: S.N. 

Data nașterii: 23.X.2014, județul Iași 

Domiciliul: Municipiul Bârlad, județul Vaslui  

Unitatea de învățământ la care este înscris: Grădinița  

Certificat de orientare școlară și profesională nr. 155 din 20.02.2020 emis de CJRAE Vaslui 

Data realizării / revizuirii planului de servicii individualizat: 22.02.2020 

Responsabil de caz servicii educaționale: educatoarea  

Drepturi / Beneficii de asistență socială pentru copiii cu CES conform art. 51 aliniat (2) prevăzute de 

Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

SERVICII PSIHOEDUCAȚIONALE PENTRU COPILUL CU CES 

 

Tipul de serviciu/ 

intervenție 

Instituția 

responsabilă  

Obiective  Data de  

 începere 

Perioada 

de  

acordare a    

serviciului 

Persoana 

responsabil

ă de 

acordare a 

serviciului  

(date de 

contact) 

Servicii 

educationale:  

 

a) Domeniul 

limbă și 

comunicare 

 

 

 

 

 

b) Domeniul 

știință 

 

 

 

 

Gradinita  

 

a) - Să înțeleagă și să 

transmită mesaje simple; 

- Să înțeleagă semnificația 

cuvintelor. 

- Să utilizeze efectiv 

instrumente de scris. 

b) - Să numere în limitele 

1-10 

- Să realizeze serieri de 

obiecte pe baza unor 

criterii date. 

- Să recunoască și să 

denumească formele 

geometrice. 

- Să cunoască unele 

elemente componente ale 

mediului înconjurător. 

 

Octom- 

brie  

2019 

 

An școlar 

2019-2020 

Educatoare

a  
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c) Domeniul  

educație pentru 

societate 

 

 

 

 

 

d) Domeniul 

esthetic-creativ 

 

 

 

 

e) Domeniul 

educație fizică 

c) Să-și formeze abilitățile 

de relaționare și 

comportamentale 

emoționale. 

- Să-și formeze și dezvolte 

competențele 

interpersonale și de 

relaționare socială  

d) - Să-și formeze 

deprinderea de a folosi 

instrumentele de lucru. 

-Să-și formeze deprinderea 

de amplasare a desenului 

în spatial dat. 

e) -  Să-și formeze 

deprinderile motrice de 

bază: mers, alergat, 

cataract, târâre, etc. 

Servicii de 

asistență 

psihopedagogică 

prin cadrul 

didactic itinerant 

și de sprijin -   

Nu se oferă 

- - - - - 

Servicii de  

terapie 

logopedică / 

terapia 

tulburărilor de 

limbaj 

- Serviciile 

de terapie 

oferite în 

privat 

- Septemb

rie 2019 

1 an școlar  

Servicii de terapie 

educațională* 

- - - - - 

Servicii de  

kinetoterapie* 

- - - - - 

Asigurare 

transport la 

unitatea de 

învățământ  

-  Nu se asigură 

transport 

- - - - - 

Măsuri de sprijin 

pentru educația 

Grădinița  - Informări și dezbateri cu 

părinții 

septembr

ie 

1 an școlar Educatoare

a și 
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incluzivă** 

-  Ședințe cu 

părinții copiilor 

cu CES 

- Activități 

desfășurate cu 

copiii cu CES 

- Colaborare între părinți și 

Grădiniță 

- Principii de comunicare 

în relațiile cu copiii. Rolul 

familiei în educația 

copilului 

psihologul 

unității  

   

 *) Doar în cazul elevilor înscriși în unitățile de învățământ special. 

 **) Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învățământ de masă.                                                                                                                               
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ADAPTARE CURRICULARĂ 

 
Costandachi Daniela 

 Școala Gimnazială „Anastasie Panu” din Huși-Vaslui 
 

Numele și prenumele profesorului itinerant și de sprijin:   
Numele și prenumele cadrului didactic de clasă:  
Școala   
Numele și prenumele elevului:  
 Clasa  

 

DISCIPLINA: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 22.11.2020 – 13.06.2021 

 

COMPETENȚE GENERALE :  
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 
 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 
 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 
 

 

Competențe Activități de învățare Metode și Metode și  

specifice  mijloace de instrumente de Observații 

  realizare evaluare  

1.1.Identificarea -selectarea unei imagini dintr-un  Evaluare inițială  

semnificaţiei unui set, pentru a indica despre ce Conversația,   

mesaj scurt, pe este vorba în mesaj; jocul de rol,   

teme familiare, - realizarea unui desen pentru a povestirea Observarea  

rostit clar şi rar indica despre ce este vorba în  sistematică  

 mesaj;    

 - oferirea de răspunsuri la Exerciţiul Aprecieri verbale  

 întrebarea: „Despre ce este vorba    

 (în acest fragment de poveste)?”;    

 - observarea, recunoaşterea, Explozia stelară   
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1.2. Identificarea 
unor informaţii 
variate dintr-un 
mesaj scurt, rostit 

clar şi rar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. Identificarea 

sunetului iniţial 
dintr-un cuvânt, a 
silabelor şi a 

cuvintelor din 
propoziţii rostite 

clar şi rar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4. Exprimarea 

interesului 

pentru 

 
executarea unor comenzi simple  Observarea 
(priveşte, ascultă, fii atent); Audiţia comportamentului 

- audierea unor poveşti sau a Povestirea de ascultător 

unei descrieri şi manifestarea Lectura după  

reacţiilor corespunzătoare. imagini  

numirea personajului/   

personajelor dintr-un fragment  Evaluare orală 

de poveste audiat;  Observarea 

exerciţii–joc de dicţie, cântece, Jocul didactic comportamentului 

numărători ritmate   

- formulare de răspunsuri la  Aprecieri verbale 

ghicitori   

- participarea la activităţi de Jocul de rol  

tipul „Tu eşti ecoul meu”   

(reproducerea unor mesaje  Observarea 

formulate de adult sau copii)  comportamentului 

- rostirea cuvintelor cu   

prelungirea unor sunete stabilite Conversaţia  

anterior   

- oferirea unor răspunsuri la Explicaţia  

cererea elementară de informaţii:  Stimulente 

„Cine? Ce face? Unde? Demonstraţia  

- îndeplinirea unei instrucţiuni   

simple;   

- participarea la jocuri de grup,   

ca urmare a înţelegerii regulilor   

jocului. Explozia stelară Observarea 

-punerea în corespondenţă a unui Pe grupe comportamentului 

cuvânt rostit cu imaginea   

potrivită;   

- identificarea sensului unui  Observarea 

cuvânt rostit de cadrul didactic/ Ciorchinele modului în care 

colegi;  participă la dialog 

- identificarea, dintr-un şir, a   

cuvintelor care încep cu un   

anumit sunet; Jocuri de rol Stimulente 

- sortarea jetoanelor care   

reprezentă obiecte din mediul   

familiar, după diferite criterii Exerciţiul  

(sunet iniţial, număr de silabe   

etc.);  Evaluare scrisă 

- desenarea unor obiecte/ fiinţe Explicaţia  

cu relevanţă pentru copil, a căror   

denumire conţine (în poziţie   

iniţială) sunetul specificat. Demonstraţia Aprecieri verbale 

- participarea la jocuri de rol de   

tipul vorbitor– ascultător,   

folosind păpuşi pe deget, pe  Observarea 

mână, marionete, măşti; Pe echipe gradului de 

exersarea unor formule de salut, Individual corectitudine a 

de adresare, prezentare şi  răspunsului 

solicitare, adecvate contextului;   

- jocuri de exersare a unor reguli Jocul didactic  

de comunicare eficientă, Exerciţiul   
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receptarea de civilizată: vorbire pe rând, 
mesaje orale, în ascultarea interlocutorului, 

contexte de păstrarea ideii. 

comunicare asocierea unor litere şi sunete 

cunoscute - punerea în corespondenţă a 

2.1. Pronunţarea unor cuvinte formate din 1-2 

clară a sunetelor silabe cu imagini potrivite, 

şi a cuvintelor în reprezentând obiecte din 

enunţuri simple universul apropiat 

2.2. Transmiterea -formularea de mesaje despre 

unor informaţii sine (nume, vârstă, adresă), 

referitoare la sine despre familie, colegi, animalul 

şi la universul preferat, culoarea preferată, 

apropiat, prin mâncarea preferată. 

mesaje scurte -identificarea a două trăsături ale 

 unor personaje 

2.3. Participarea -exersarea unor formule de salut, 

cu interes la de adresare, prezentare şi 

dialoguri scurte, solicitare, adecvate contextului 

în situaţii de -jocuri de exersare a unor reguli 

comunicare de comunicare eficientă, 

uzuală civilizată: vorbire pe rând, 

2.4.. Exprimarea ascultarea interlocutorului, 

propriilor idei în păstrarea ideii 

contexte -conversaţii scurte în grup, pe 

cunoscute, baza unui text audiat sau a unei 

manifestând imagini 

interes pentru - jocuri de modificare a 

comunicare, poveştilor audiate: 

folosind enunţuri -utilizarea şi interpretarea 

simple tonului folosit în vederea 

3.1.Recunoaşterea exprimării unor emoţii variate 

şi numirea  

literelor mari şi - exersarea musculaturii fine a 

mici de tipar pe mâinii şi a coordonării 

diferite suporturi mişcărilor prin colorare, 

3.4.. Exprimarea haşurare în interiorul unui 

în cuvinte proprii contur; 

a mesajelor redate -orientarea în spaţiul scrierii, 

pe suport vizual prin joc: sus, jos, dreapta, stânga 

sau auditiv, etc. - exersarea poziţiei corecte 

manifestând la scris - utilizarea corectă a 

interes pentru instrumentelor de trasare/ de 

lucrul cu cartea scris; 

4.1.Trasarea -decorarea unor obiecte/ desene 

elementelor folosind semne grafice; 

grafice şi a -decorarea literelor mari şi mici 

contururilor de tipar prin desene sau prin 

literelor, folosind colare, folosind seminţe, hârtie, 

resurse variate fire etc. - scrierea elementelor 

 grafice de dimensiuni şi culori 

 variate (mari/ mici, groase/ 

 subţiri), pe foaie velină sau pe 

 spaţii de 1-2 cm 

Demonstraţia Evaluare orală 

Conversaţia  

Jocuri de rol Proiectul 

Activităţi  

frontale Observarea 

 comportamentului 

 în timpul jocului 

 de rol 

Conversaţia  

Ciorchinele  

 Respectarea 

Frontal regulilor 

 Aprecieri verbale 

Individual  

Exerciţiul Stimulente 

Demonstraţia  

Pe echipe  

 Observarea 

 comportamentului 

Exerciţiul în cadrul echipei 

Explicaţia Evaluare scrisă 

Demonstraţia Portofoliul 

Pe echipe Observarea 

Individual corectitudinii 

 elementelor scrise 

 Evaluări scrise 

 Stimulente 

 Portofoliul 

Jocuri de rol  

 Observarea 

Exerciţiul comportamentului 
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 -jocuri de tip labirint Explicaţia   

 - observarea literelor din plastic/ Demonstraţia Evaluare  

 din alfabetarul magnetic sau  individuală  

 tipărite în relief pe diferite    

4.2. Redactarea suporturi Activităţi   

unor mesaje - construirea literelor din frontale şi Proiectul  

simple, în plastilină, pastă de modelaj, „fir” individuale Portofoliul  

contexte uzuale de hârtie creponată sau hârtie    

de comunicare reciclată răsucită    

 -confecţionarea unor felicitări şi    

 bileţele cu litere de tipar rupte    

 sau decupate    

 -decorarea unor obiecte/ desene    

 folosind semne grafice    

     
 

 

DISCIPLINA: MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 22.11.2020– 13.06.2021 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare  
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător  
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat  
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică  
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date  
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 

 

Competențe Activități de învățare Metode și Metode și  

specifice  mijloace de instrumente de Observații 

  realizare evaluare  

1.1.Recunoaşterea şi -numărarea elementelor unei  Evaluare inițială  

scrierea numerelor în mulţimi; Conversația,   

concentrul 0-31 - recunoaşterea cifrelor de la jocul didactic   

 0 la 9, ca simboluri  Observarea  

 convenţionale ale numerelor  sistematică  

 mai mici decât 10; Prezentarea   

 - recunoaşterea cifrelor pe unor filme- Aprecieri verbale  

 tastele unui calculator sau ale jocuri la   

 altor resurse digitale; videoproiector   

 - reprezentarea numerelor de    

 la 1 la 31 cu ajutorul unor Exerciţiul Observarea  

 obiecte  comportamentului  

 - citirea numerelor de la 0 la  de ascultător  

 31;    

 - scrierea numerelor de la 0 la    

 31; Explozia stelară   

 - numărarea înainte şi înapoi,    

 - explorarea mediului    

 înconjurător pentru a Exerciţiul   

 identifica şi număra fiinţe şi    

 lucruri;  Evaluare orală  

 - gruparea unor jetoane  Observarea  
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 reprezentând animale, 

 mijloace de transport etc. 

 după numărul unor elemente 

 specifice; 

 - colorarea unor planşe în 

 care codul culorilor este dat 

 de numere; 

1.2. Compararea - compararea grupurilor de 

numerelor în obiecte 

concentrul 0-31, cu -colorarea elementelor unei 

ajutorul grupurilor mulţimi după criterii date 

de obiecte -identificarea „vecinilor” unui 

 număr; 

 - selectarea unor numere după 

1.3.Ordonarea un criteriu dat 

numerelor în -ordonarea unor numere date, 

concentrul 0-31, crescător sau descrescător; 

folosind poziţionarea - completarea unor serii 

pe axa numerelor numerice; 

 -numărare cu pas dat ( ex. din 

 2 în 2) cu suport intuitiv 

1.4. Efectuarea de -compunerea şi 

adunări şi scăderi în descompunerea unor mulţimi 

concentrul 0-31, prin de obiecte având drept 

adăugarea cardinal un număr de 

/extragerea a 1-5 elemente mai mic decât 10; 

elemente dintr-o mai mic decât 31; 

mulţime data prin -rezolvarea de exerciţii de 

numărare cu pas dat adunare şi scădere cu 1-5 

sau cu suport unităţi în concentrul 0-31 

intuitive  

1.5. Efectuarea de -numărare cu pas indicat prin 

adunări repetate/ desen sau obiecte, crescător şi 

scăderi repetate prin descrescător; 

numărare şi  

reprezentări  

obiectuale în  

concentrul 0-31  

2.1. Orientarea şi - jocuri de poziţionare a 

mişcarea în spaţiu în obiectelor în spaţiu, în raport 

raport cu cu alte obiecte precizate; 

repere/direcţii - identificarea poziţiei pe care 

precizate o ocupă diverse obiecte în 

2.2. Identificarea spaţiu 

unor forme -descrierea şi recunoaşterea 

geometrice plane unor figuri şi corpuri 

(pătrat, triunghi, geometrice din mediul 

dreptunghi, cerc) şi a apropiat sau tipărite 

unor corpuri -reproducerea, prin desen, a 

geometrice (cub, formelor geometrice plane 

cuboid, sferă) în -continuarea unor modele 

obiecte manipulate repetitive 

3.1. Descrierea unor - descoperirea „intrusului” în 

fenomene/procese/ cadrul unui model repetitiv;  

comportamentului 

Explicaţia 

Demonstraţia 
 
 
 
 

Aprecieri verbale 

Problematizarea 
 

 

 Observarea 

Jocul didactic comportamentului 
 

 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Stimulente 
 

 

Jocul didactic 
 

 

Explicaţia Observarea 

modului în 

care  
Demonstraţia participă 

activitatea 

pe  
Explozia stelară    grupe        
Pe grupe  

Observarea 

Individual comportamentului 
 

Ciorchinele Stimulente 
 

Jocul didactic Evaluare scrisă 
 
 
 
 

 

Exerciţiul Aprecieri verbale 
 

 

Explicaţia Observarea 

gradului de 

corectitudine a 

Demonstraţia răspunsului 
 

Evaluare orală 
 

Pe echipe 

Individual 
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Intocmit de: Costandachi Daniela, prof.înv.primar la Școala Gimnazială „Anastasie Panu” din Huși-Vaslui 

 

structuri repetitive -identificarea şi denumirea    

simple din mediul corectă a părţilor componente  Portofoliul  

apropiat, în scopul ale corpului omenesc, pentru    

identificării unor evidenţierea rolului acestora;  Observarea  

regularităţi -identificarea activităţilor  comportamentului  

3.2. Manifestarea zilnice în care intervine  în timpul jocului  

grijii pentru electricitatea  didactic  

comportarea corectă -participarea la acţiuni care    

în relaţie cu mediul implică un mediu curat şi Jocuri didactice Respectarea  

familiar prietenos în cadrul clasei;  regulilor  

5.1. -gruparea    

Sortarea/clasificarea obiectelor/corpurilor după un Activităţi Aprecieri verbale  

unor obiecte/ anumit criteriu frontale   

materiale etc., pe -sortarea pe diverse categorii:  Stimulente  

baza unui criteriu dat legume/fructe; cu gust Activităţi pe Observarea  

 dulce/acru grupe comportamentului  

5.2. Rezolvarea de   în cadrul grupei  

probleme în care -jocuri de rol în care intervin Ciorchinele   

numerele sunt date operaţii de adunare sau    

obiectual sau scădere cu 1-5 unităţi în Individual Evaluare scrisă  

figurate prin semne concentrul 0-31    

simple: puncte, -rezolvarea unor probleme cu Jocul didactice Observarea  

cerculeţe, linii sprijin în imagini date Exerciţiul corectitudinii  

6.1. Utilizarea unor -exerciţii-joc de comparare a Explicaţia elementelor scrise  

măsuri unor lungimi; Demonstraţia   

neconvenţionale - ordonarea unor obiecte după  Evaluări scrise  

pentru determinarea lungime, comparări succesive Pe echipe   

şi compararea şi exprimarea rezultatelor Individual Evaluare  

lungimilor   individuală  
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GRILA DE OBSERVAȚIE 

 

PIP Pelea Roxana 

Școala Gimnazială, comuna Drăcșenei 

 

   În cazul copiilor cu deficienţe de învăţare este important ca profesorii să cunoască atât 

dificultăţile pe care le întâmpină, cât şi cerinţele şcolare care le stau în faţă. Scopul evaluării iniţiale 

este de a permite profesorilor o predare cât mai eficientă. De altfel, se ştie că evaluarea relevă atât 

indicatori pentru  învăţare, cât şi pentru predare. 

          Rezultatele evaluării iniţiale vor permite stabilirea diagnozei motorii și psihice, a nivelului de 

dezvoltare al copilului. În cazul copiilor cu dizabilităţi, vârsta de dezvoltare diferă de cele mai multe ori 

de vârsta cronologică. De asemenea, diferite aspecte ale dezvoltării pot înregistra diferite niveluri de 

dezvoltare. De exemplu, în plan intelectual, copilul corespunde vârstei cronologice de 10 ani, în plan 

fizic el corespunde vârstei de 8 ani, iar în plan socio-afectiv – vârstei de 6 ani. Este foarte important ca 

în urma evaluării iniţiale, profesorul să dispună de toată informaţia necesară pentru a întocmi un plan 

educaţional individualizat, incluzând şi posibilităţile de recuperare de care dispune instituţia 

(logopedie, chinetoterapie, psiholog școlar). Rezultatele vor indica nivelul de dezvoltare al copilului, de la 

care trebuie continuată reabilitarea, componentele forte pe care se pot construi alte cunoştinţe şi 

abilităţi. 

          Grilele de observație reprezintă instrumente de evaluare care pot fi utilizate în cadrul realizării 

acestor evaluări. Ca documente primare, sunt instrumente de lucru flexibile care oferă posibilitatea 

înregistrării obiective a comportamentelor observate, dar și o sistematizare și ierarhizare a acestora 

sub forma datelor brute. 

          Ca metoda de sine  stătătoare, dar si ca element constitutiv al altor metode, observaţia este 

indispensabilă oricărei tendinţe de a descifra empiric sau ştiinţific dominantele personalităţii. O 

anumită formă a observaţiei apare în mod spontan în comportamentul didactic al educatorului care 

urmăreşte, mai mult sau mai puţin intenţionat, manifestările copiilor concomitent cu activitatea 

instructivă. În cunoaşterea sistematica se pune însă problema reducerii a cât mai mult din 

subiectivismul căruia îi este oricum tributară observaţia. Acest lucru se poate obţine doar în cadrul 

observaţiei sistematice care presupune consemnarea metodică, fidelă si intenţionată a diferitelor 

manifestări de comportament, individual sau colectiv, aşa cum se prezintă  ele in fluxul lor natural de 

manifestare. 

        Pentru a se realiza cu ușurință, dar mai ales cu obiectivitate, prelucrări statistice, grilele de 

observare cuprind scale de măsurare a itemilor observaționali. În principal, itemii sunt manifestări 

observabile direct, măsurabile cu obiectivitate: acțiuni, reacții, răspunsuri, comporatmentae, 

caracteristici ale mediului educațional, produsele activității elevilor. Se recomandă ca numărul 

acestor itemi să nu fie mai mare de zece, astfel încât observatorul să poată surprinde și înregistra 

fenomenele și comportamentele esențiale cu scopul interpretării lor. De exemplu:  

În ce măsură elevul a participat la discuţii ? 

▪ Niciodată 

▪ Rar 

▪ Ocazional 

▪ Frecvent 
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▪ Întotdeauna 

În ce măsură comentariile au fost la subiect ? 

▪ Niciodată 

▪ Rar 

▪ Ocazional 

▪ Frecvent 

▪ Întotdeauna 

  O grilă de observare trebuie construită pe comportamentele principale care structurează planul 

de intervenţie  personalizat. Se va nota „ce poate face” şi „cum face” copilul în plan intelectual (ce 

ştie, cum foloseşte ceea ce ştie, cum rezolvă problemele, curiozitatea cunoaşterii, stilul de abordare şi 

metoda de învăţare, limbajul, înţelegerea, cum analizează şi cum sintetizează, cum şi cât memorează), 

motor (mişcare, coordonare generală şi coordonări particulare, motricitate fină), socio-emoțional 

(relaţiile cu ceilalţi copii şi cu adulţii, autocontrolul, anxietăţi, frustrări, imaginea de sine, exprimarea 

emoţiilor şi a sentimentelor), context educațional (cum se adaptează la mediu, nevoi observate, 

adaptare la programul zilei). 

         Prezint mai jos grila de observare a comportamentului  elevului B.M., în care am notat aspecte 

de  conduită specifice manierei de socializare în cadrul grupului, respectiv în cadrul colectivului de 

elevi ai clasei. 

Subiectul observat: B. M. 

Vârsta:  9 ani; 

Sex: masculin; 

Comportamentul observat: integrarea în grupul clasei ; 

Perioada: 15 sept.-15 oct. 

Formele observaţiei: 

✓ Directă, deoarece observaţia se desfăşoară în prezenţa observatorului; 

✓ Participativă, observatorul implicându-se în activităţile pe care le desfăşoară subiectul; 

✓ Continuă, în timpul orelor de curs, în pauze, în cadrul activităţilor extracurriculare; 

✓ Selectivă, urmărindu-se doar  comportamentul elevului în cadrul grupului; 

✓ Sistematică, aspectele de conduită fiind notate în grila de observaţie şi interpretate; 

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A COMPORTAMENTELOR OBSERVABILE ALE ELEVULUI  B.M. 

I Pregătirea pentru lecţii 

Nr. 

crt. 

Competenţe evaluate Totdeaun

a 

Frecvent  Uneori Niciodată 

1. Îşi efectuează temele complet şi corect   ✓   

2. Îşi aduce obiectele necesare pentru 

activităţi(cărţi, caiete, carnet de note, mapă) 

 ✓    

3. Învaţă definiţiile, regulile, explicaţiile, 

exemplele imediat după ce au fost predate 

   ✓  

4.  Scrie în fiecare oră explicaţiile complete (de 

pe tablă) 

  ✓   

5.  Demonstrează curiozitate, adresează 

întrebări pentru a înţelege unele informaţii 

   ✓  
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6. Participă activ la discuţii    ✓  

7. Manifestă disciplină în lucru, pe timpul 

orelor 

 ✓    

8. Este interesat să citească lecturile propuse    ✓  

9.  Realizează fişe suplimentare, căutând 

diverse informaţii 

   ✓  

II Disciplina şcolară 

 

Nr. 

crt. 

Competenţe evaluate Totdeauna Frecvent  Uneori Niciodată 

1.  Are un vocabular civilizat în comunicarea cu 

colegii 

 ✓    

2.  Îşi îndeplineşte sarcinile, responsabilităţile   ✓   

3. Dă dovadă de respect atunci când relaţionează cu 

persoane adulte 

✓     

4. Generează conflicte între colegi   ✓   

5. Distrage atenţia colegilor în ore, făcând glume sau 

comentarii 

  ✓   

III Ţinuta 

 

Nr. 

crt. 

Competenţe evaluate Totdeauna Frecvent  Uneori Niciodată 

1. Păstrează obiectele personale în bună stare   ✓   

2. Are grijă de lucrurile din şcoală  ✓    

3.  Are o ţinută vestimentară corectă, îngrijită  ✓    

4. Este ordonat   ✓   

   

            Ca  orice altă metodă de evaluare, observaţia are atât avantaje, cât şi dezavantaje. Acestea 

trebuie avute în vedere pentru a se lua precauțiile necesare atunci când este folosită. Printre avantaje 

se numără:  

- oferirea de informaţii precise şi detaliate;  

- precizarea clară a antecedentelor şi consecinţelor unui comportament;  

- facilitarea evaluării în activitatea cotidiană.  

Dezavantajele ar consta în:  

- necesită timp, atât pentru organizarea unui cadru adecvat, cât şi pentru observaţia propriu-zisă;  

- este limitată la evaluarea comportamentelor direct observabile. 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU CREAREA UNUI MEDIU DE ÎNVĂȚARE INCLUZIV 

 

Prof.înv.primar Hațegan-Comșa Marilena 

Șc. Gimn. ,, Simion Bărnuțiu ,, Tiur-Blaj , Jud. Alba  

 

Nr

. 

Grup 

țintă 

Obiective 

SMART 

Idei de activități 

(titlu, descriere) 

Strategii de 

învățare 
Resurse Evaluare         

1. Elevi ,,Grupul, 

echipa, 

mediul, 

materiale”- 

toate în 

favoarea 

copilului cu 

CES 

Așezarea optimă a 

copilului în clasă: 

- să stea în prima bancă, cu 

un coleg cooperant și 

empatic, care îl ajută la 

nevoie; 

- să nu fie agitaţie în jurul 

lui, ca să nu-i distragă 

atenţia, în jurul lui să fie 

elevi liniștiți; 

- materialele didactice care 

îl ajută la învăţare să fie la 

îndemâna lui; 

- tabla este recomandat să 

fie albă; 

  

-învățarea 

individualizată 

sau 

individualizare

a unor 

secvențe de 

învățare; 

-tratarea 

diferențiată; 

  

- folosirea de 

material didactic 

adecvat și ușor de 

manipulat 

(socotitori, 

alfabetar magnetic, 

carioci, jetoane 

etc.); 

- mijloace de 

predare/învățare 

multisenzoriale și 

distractive, cu 

material concret-

intuitiv; 

  

- observarea 

sistematică a 

comportamentului; 

Jocuri 

Povești 

terapeutice 

- jocuri de integrare în 

colectiv și de cunoaștere 

mai bine a acestuia(Pânza 

încrederii, Schimbă locul!, 

Ghici cine e? etc.) 

- tehnici dramatice pentru 

dezvoltarea abilităților 

sociale și de comunicare 

(Tot ca tine sunt și eu, 

Bingo, Statuile etc.); 

- vizionarea unor filmulețe 

educative, a unor povești 

terapeutice, în funcție de 

cazul de dizabilitate 

(Rățușca cea urâtă,Puiul, 

Frumoasa și Bestia etc.); 

- conținuturile activităților 

adaptate în funcție de 

dizabilitate (PIP sau Plan 

de remediere, după caz); 

- metode activ-

participative şi 

practice (jocul 

de rol, jocul 

didactic,Explo

zia stelară, 

Ciorchinele, 

Cubul, Turul 

galeriei etc. - 

adaptate); 

  

- mijloace IT 

(calculator, 

videoproiector, 

tabletă, CD-uri 

etc.); 

- evaluări orale și 

scrise diferențiate 

și cu sprijin 

(indicații); 

-autoevaluarea, 

dacă e cazul; 
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Organizarea 

unor activități 

care să 

implice acești 

copii, plăcute 

și accesibile. 

Activităţile: 

- să fie scurte şi să se 

pregătească mai multe 

variante pentru fiecare 

lecţie; 

-formularea instrucţiunilor 

într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient 

pentru sarcinile de 

învățare; 

- organizarea unor 

momente frecvente de 

consolidare și exersare; 

- învățarea prin 

cooperare: în 

perechi, în 

echipă 

- ancorarea de 

interesele 

copilului, 

hobby-urile 

lui, activităţile 

extraşcolare, 

pentru 

motivare. 

  

- cărți/reviste cu 

imagini; 

- fișe cu scheme de 

fixare; 

- planșe tematice 

afișate permanent 

în clasă etc. 

  

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare 

a 

comportamentului, 

a progresului. 

  

Rutine - formarea de rutine prin 

activităţi similare. 

- valorizarea 

activității în 

fiecare oră; 

-resurse 

educaționale 

deschise; 

- observarea 

sistematică a 

elevilor 

2. Părinți Implicarea 

familiei în 

viaţa şcolii 

- consultări permanente cu 

părinții elevului în vederea 

stabilirii unui plan comun 

de acțiune și a cunoașterii 

mai bine a elevului (Părinți 

la școală-părinți acasă)); 

- activități comune cu 

invitați de specialitate - 

psihologi, profesori de 

sprijin, consilieri școlari 

(Împreună vom reuși) 

- activități comune părinți-

elevi-profesor (ateliere de 

lucru- Rama familiei, 

excursii, vizite, serbări 

etc.); 

- lectorate 

- dezbateri 

  

- ppt-uri tematice 

- medici de 

specialitate, 

psihologi, 

consilieri școlari, 

profesori de sprijin 

  

-observarea 

sistematică, 

-chestionare 

  

Participarea 

părinților la 

activitățile 

organizate de 

cadrul 

didactic 

- lectorate despre 

integrarea copiilor cu CES, 

toleranță, tipuri de 

temperament (Suntem 

diferiți?); 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

  

-tehnologii 

informatizate 

  

-proiecte 

  

Implicarea 

părinților in 

acțiuni 

comune 

- implicarea în proiecte 

care să elimine/diminueze 

acțiunile de bullying (Stop 

bullying); 

-tehnici 

dramatice 

- expoziții 

- pliante/reviste/ 

afișe informative 

- portofolii cu 

produsele 

activităților 
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Schimburi 

imaginare de 

părinți 

- activități de genul Schimb 

de mame etc. 

  

- mese rotunde - emisiuni TV, 

filme 

-exemple de bune 

practici 

3. Cadre 

didactic

e 

Planificarea 

de activități 

de predare în 

echipă la 

clase unde 

sunt elevi cu 

CES 

- colaborarea cu profesorul 

de sprijin/consilierul școlar 

(PIP sau Plan de remediere, 

după caz); 

- plan de intervenție comun 

cu profesorii de la clasă; 

- dezbateri 

- interasistențe 

  

-tehnologii 

informatizate 

-materiale 

didactice adecvate 

  

  

- portofolii cu 

produsele 

activităților 

  

Organizarea 

de intervenții 

specifice de 

recuperare in 

echipă 

interdisciplina

ră 

simpozioane/conferințe/cur

suri de formare vizând 

integrarea copiilor cu CES 

(Integrarea copiilor cu 

CES); 

  

- mese rotunde 

- workshop-uri 

  

pliante/reviste/afișe 

informative 

-tehnologii 

informatizate 

- îmbunătățirea 

calității activității 

elevului cu CES 

Organizarea 

schimburi de 

experienţă 

între cadrele 

didactice 

- ateliere de lucru/mese 

rotunde în cadrul Comisiei  

     metodice 

  

- mese rotunde 

  

- listă cu lucrări de 

specialitate 

- cadru normativ 

  

-atiudine 

pedagogică 

pozitivă 

Organizarea 

unor 

schimburi de 

experienţă 

între cadrele 

didactice 

  

- activități comune părinți-

profesori-elevi (Copilul 

vostru-   elevul nostru) 

- predarea în echipă cu 

profesorul de 

sprijin/consilierul școlar 

etc. 

  

- lucru în 

echipă 

  

- listă cu lucrări de 

specialitate 

- cadru normativ 
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CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

AN ŞCOLAR: 2020-2021 

„MIŞCARE, VESELIE, EMOŢIE” – tenis de masa 

PROF. VIOREL SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPUL OPŢIONALULUI: cross curricular – educație fizică, formarea abilităților de comunicare, 

socializare   

CLASELE : I-XII 

DURATA: 1 an şcolar 

 

AUTORUL PROGRAMEI :prof. Sim Viorel 

CADRUL DIDACTC CARE SUSŢINE CURSUL :prof. Sim Viorel 

ABILITAREA PENTRU SUSŢINEREA CURSULUI: prof. de educaţie specială-instructor sportiv 

INSTITUŢIA DE INVĂŢĂMÂNT:C.Ş.E.I. Şimleu Silvaniei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTARE 
 ŞI CONTACT 

ÎNCREDERE ŞI  
COMUNICARE COOPERARE 
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ARGUMENT: 

 

„Noi nu vedem lucrurile aşa cum sunt ele; noi vedem lucrurile aşa cum suntem noi”. Anais Nin 

 

Jocurile sunt parte integrantă din universul copiilor şi sunt necesare dezvoltării lor fizice şi psihice. 

Nu mai trebuie demonstrat faptul că ele sunt instrumente preţioase pentru achiziţii la nivelul gestionării 

emoţiilor şi a relaţiilor sociale, precum şi la nivelul pur recreativ.  

Există diferite tipologii ale jocurilor. Eu am ales-o pe aceea a psihologiei genetice, care are avantajul 

de a fi cea mai universală din punct de vedere cultural. Aceasta este structurată în patru categorii: 

● jocuri de Exerciţiu: jocuri senso-motoare simple, jocuri de manipulare simple (jucărioare…). 

● jocuri Simbolice: jocuri care permit copilului de a imita, de a reprezenta: jocuri de rol, de regizare  

(păpuşi,...) 

● jocuri de Asamblare: etapă intermediară înaintea jocului de reguli, în cadrul căreia copilul combină 

elemente, jocuri de construcţie: puzzle, Lego, etc. 

● jocuri de Reguli: jocuri în care copilul se iniţiază în regulament, trebuie să urmeze un ordin, să urmărească 

un raţionament logic, să elaboreze strategii. 

Eu mă voi axa cu predilecţie pe ultima din aceste categorii,folosindu-le selectiv şi pe celelalte.Pentru 

a fi puse în practică, aceste jocuri necesită prezenţa unui adult care să îi conducă. Folosim aceste jocuri şi 

activităţi cu copiii care au suferit traume legate de catastrofe naturale, de violenţă intrafamilială, de conflicte 

sau alte probleme, pentru a le permite să-şi împlinească nevoile lor psihosociale. Dar este clar că aceste jocuri 

sunt utile oricărui copil, în orice context, pentru a-i permite să-şi dezvolte competenţele psihosociale. 

Aceste activităţi şi jocuri fizice sunt un instrument de dezvoltare puternică, deoarece ele îl angajează pe 

copil în globalitatea sa:  

a. capul preia comenzile, deoarece trebuie să găsească strategii şi să ia decizii adecvate şi rapide; 

b. corpul este în mişcare, simţurile stau de veghe;  

c. inima are rol important în stăpânirea emoţiilor faţă de sine şi de ceilalţi, precum şi în aplicarea unor 

valori fundamentale.  

Aceste competenţe pot fi dezvoltate în cadrul unor jocuri bazate fie pe competiţie, fie pe cooperare: Este 

inutil a se dori punerea lor în opoziţie, una fiind complementară celeilalte. Totuşi se poate face o constatare: 

lumea noastră este focalizată pe competiţie, iar copiii se pun spontan în situaţii de competiţie, de comparaţie, 

fie că ele sunt sănătoase sau nesănătoase. Este, totuşi, binecunoscut faptul că toţi copiii învaţă mult mai bine 

într-o situaţie de colaborare decât într-o situaţie individuală. 

Adulţii responsabili cu organizarea unor activităţi cu copiii trebuie să susţină situaţiile de cooperare, 

pentru ca aceşti copii să înveţe să se respecte şi să lucreze împreună. Este responsabilitatea noastră de adulţi 

de a reechilibra situaţiile de competiţie şi de cooperare.  

O activitate sau un joc de cooperare conţine următoarele principii :  

- Toată lumea se distrează;  
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- Activitatea sau jocul are un obiectiv motivat;  

- Toţi au nevoie unii de alţii pentru îndeplinirea obiectivului;  

- Fiecare este acceptat şi valorizat pentru competenţele sale;  

- Nu există nici judecare, nici critică;  

- Toată lumea participă activ;  

- Toată lumea experimentează o situaţie de succes; 

- Nimeni nu este exclus sau eliminat din joc;  

- Nimeni nu este pus în evidenţă în raport cu ceilalţi;  

- Fiecare este responsabil de sine şi de grup; Etc. 

          Particularităţile de  vârstă  ale  şcolarilor  din învăţământul special,  îi  fac pe  aceştia  să manifeste  un  

interes  deosebit  faţă   de  exerciţiile  fizice,  faţă de  mişcare în general şi în mod special  faţă  de orice  

exerciţiu  fizic desfăşurat  sub  formă de joc sau  competiţie.  Acţionând în principal   asupra  dezvoltării  

calităţilor  şi  capacităţilor  fizice,  exerciţiile  fizice  au  influenţe favorabile şi asupra dezvoltării 

capacităţilor intelectuale, afective şi moral volatile. 

Tenisul de masă, sport mai puţin practicat în şcoli atât ca sport individual cât şi pe echipe, solicită  din  

partea  practicanţilor  eforturi  accesibile  oricui şi etalează pe lângă îndemânare şi o gamă  variată  de  valori  

morale  (disciplină,  corectitudine,  respect faţă de învăţător, coechipier, adversar, arbitru) contribuind la 

formarea unor trăsături de voinţă şi caracter solide. 

  De ce tenisul de masă ? 

- Pentru iniţiere,  specialiştii consideră vârsta de 8 ani, vârsta propice începerii practicării acestui 

sport,insa initierea in tenis de masa  poate incepe la orice varsta...  

- Practicarea tenisului de masă presupune existenţa unei baze materiale minime, de obicei existentă  

în  şcoli .(o sală de 12 m. lungime  şi 6 m. lăţime,  masa de tenis,  fileul  şi  suporturile, palete şi mingi). 

- Se poate practica în orice anotimp. 

- Acest sport se poate aborda fără o pregătire fizică prealabilă. 

- Se poate practica individual sau pe echipe. 

- Valorifică  pozitiv  aptitudinile  şi  înclinaţiile  elevilor  dotaţi  pentru  acest  sport,  iar caracterul său 

spectaculos îl face să fie foarte îndrăgit de elevi. 

 

I. OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

1. Întreţinerea şi îmbunătăţirea  stării de  sănătate  a  copiilor  şi formarea unor     

    deprinderi igienico-sanitare corecte.             .             

2. Însuşirea elementelor şi procedeelor de bază specifice tenisului de masă. 

3. Cunoaşterea şi aplicarea regulilor de desfăşurare ale jocului de tenis de masă. 

4. Stimularea motivaţiei şi interesului pentru practicarea tenisului de masă. 
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Obiective de referinţă 

 

2.1 să deprindă elementele tehnice fără  

minge:  

− priza paletei 

− poziţia de bază 

− deplasările specifice 

 

2.2 deprinderea elementelor tehnice cu 

mingea – etapa de acomodare cu paleta 

şi mingea 

− jucarea mingii pe paletă cu forhand-

ul şi reverul 

− jucarea mingii la perete cu atingerea 

podelei 

− jucarea mingii la perete direct din 

zbor 

 
 

 

 

 

 

 

 

Activităţi de învăţare 

 

− prezentarea materialelor necesare 

practicării tenisului de masă: masa 

de tenis, fileul, suporţii pentru fileu, 

palete, mingi. 

− exerciţii  de executare corectă a 

prizei paletei 

− exerciţii de însuşire şi adoptarea 

poziţiei de bază 

− exerciţii de deplasare specifice 

jocului ofensiv şi defensiv 

 

− exerciţii de ţinere a mingii pe paletă 

separat cu forhandul şi reverul, de 

pe loc, din mers, din alergare 

− exerciţii de jucare a mingii pe paletă 

cu forhandul, cu reverul, alternativ 

forhand şi rever de pe loc, din mers, 

din alergare 

− exerciţii de învăţare a jucării mingii 

la perete după ce mingea atinge 

solul, separat cu forhandul şi apoi cu 

reverul 

− exerciţii de învăţare a jucării mingii 

la perete direct din zbor cu 

forhandul şi cu reverul 

− joc peste o bancă de gimnastică, 

mingea fiind lăsată să atingă solul 

 

 

II. COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE 

 

1. Întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi formarea unor deprinderi  

igienico-sanitare corecte 

 

2. Însuşirea elementelor şi procedeelor 

tehnice de bază specifice tenisului de masa 

Obiective de referinţă 

 

1.1 să cunoască şi să respecte normele 

igienico-sanitare şi regulile de prevenire 

a accidentelor în timpul activităţilor. 

Activităţi de învăţare 

 

− recomandări  privind echipamentul 

adecvat 

− instruirea elevilor în direcţia 

respectării regulilor de evitare a 

accidentelor 

− activităţi practice în sala de joc 
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3. Cunoaşterea şi aplicarea principalelor reguli de desfăşurare ale jocului de simplu şi dublu 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stimularea motivaţiei şi a interesului pentru practicarea tenisului de masă 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. Noţiuni specifice tenisului de masă: 

− prezentarea generală a jocului 

− prezentarea materialelor necesare practicării tenisului de masă 

− prezentarea termenilor specifici acestui sport (paletă, forhand, rever, serviciu, joc simplu, joc dublu, 

lovituri drepte, lovituri liftate) 

2. Învăţarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice tenisului de masă 

− priza paletei 

− poziţia de bază 

− deplasările specifice 

− jucarea mingii cu forhandul şi reverul 

− executarea corectă a serviciului simplu 

Obiective de referinţă 

3.1 să-şi însuşească regulile jocului 

de tenis de masă simplu şi dublu 

 

 

3.2 să aplice regulile însuşite în 

timpul jocului 

Activităţi de învăţare 

− discuţii cu elevii pe marginea 

regulilor de joc  

− jocuri şcoală 

 

 

− concurs individual 

Obiective de referinţă 
 
4.1 să cunoască importanţa 

practicării tenisului de masă asupra 

dezvoltării fizice, intelectuale şi 

comportamentale 

Activităţi de învăţare 

 

− dialog cu elevii şi explicaţiile 

cuvenite 

− exemple de modalităţi de practicare 

a acestui sport 
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− jocul simplu de tenis de masă 

3. Dezvoltarea calităţilor motrice de bază 

− îndemânarea (în manevrarea paletei, în lovirea mingii, în executarea deplasărilor specifice) 

− rezistenţa la efort 

 

IV. CONŢINUTURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.VALORI SI ATITUDINI 

 

❖ Să - şi înţeleagă propriile emoţii, să conştientizeze influenţa acestora asupra relaţiilor, aptitudinilor de 

lucru şi să ştie cum să le stăpânească; 

❖ Să-şi dezvolte sentimentul de valoare în mod pozitiv; 

❖ Să înveţe din experienţele altora şi să le integreze în noi acţiuni; 

❖ Să arate onestitate şi încredere în acţiunile cuiva; 

❖ Să fie deschis pentru a învăţa lucruri noi şi alte modalităţi de gândire; 

❖ Să se adapteze la situaţii tranzitorii şi să depăşească obstacole; 

❖ Să tindă spre autoperfecţionare; 

2.Dezvoltarea abilităţilor sociale 

Comportamente: 

❖ Să ia o poziţie în grup; 

❖ Să ia în considerare diferite părţi şi să rezolve problemele prin soluţii pozitive; 

Obiective cadru 

 

1. Întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de 

sănătate a copiilor şi formarea unor 

deprinderi igienico-sanitare corecte 

2. Însuşirea elementelor şi procedeelor 

tehnice de bază specifice tenisului de 

masă 

3. Cunoaşterea şi aplicarea principalelor 

reguli de desfăşurare ale jocului de 

simplu şi dublu 

4. Stimularea motivaţiei şi interesului 

pentru practicarea tenisului de masă 

 

Standarde 

 

S1. Să cunoască regulile de igienă 

personală şi regulile de evitare a 

accidentelor. 

S2. Să execute corect priza paletei. 

S3. Să execute corect serviciul simplu. 

S4. Să execute corect lovirea mingii cu 

forhandul şi reverul. 

S5. Să cunoască principalele reguli ale 

jocului de tenis de masă. 

S6. Să adopte o atitudine pozitivă faţă 

de practicarea tenisului de masă. 
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❖ Să se promoveze lucrul în grup pentru a construi relaţii de încredere între copii, între grupul de copii şi 

profesor; 

❖ Să se redea spiritul de bucurie faţă de activităţile fizice de tip practic (să fie activ) prin simţul umorului 

şi variere; 

3.Dezvoltarea abilităţilor tehnice 

Comportamente: 

❖ Să-şi menţină sănătatea (alimentaţie, somn, exerciţii, etc.); 

❖ Sa cunoască regulile jocurilor; 

❖ Să cunoască şi să practice un număr suficient de jocuri sportive; 

❖ Să stabilească o legătură între activităţile fizice şi igiena vieţii; 

❖  Să transmită mesaje despre sănătate prin intermediul jocurilor; 

 

VI.SUGESTII METODOLOGICE 

1.Metode: 

1.Jocul 

     Practic, jocul este descompus în patru etape cheie, în cadrul unui ciclu continuu: 

a. Prima experimentare a jocului (practică); 

b. Oprire pentru discuţie şi corectări (analiză a ceea ce s-a întâmplat şi sinteză a ameliorărilor de realizat); 

c. A doua experimentare (aplicare şi ameliorare); 

d. Oprire pentru feedback şi discuţie (constatarea ameliorărilor); 

 

 

2.Materiale necesare: - o sală de 12 m. lungime  şi 6 m. lăţime,   

                                      - masa de tenis,  fileul  şi  suporturile, palete şi mingi 

                                      - CD player 

                                      - CD-uri cu suport audio adecvat 

                     - mingi,corzi 

              - scaune,jaloane,fluier 

VII.METODE DE EVALUARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul I 

1. Jucarea mingii pe paletă cu forhandul şi reverul. 

2. Jucarea mingii la perete direct din zbor. 

Semestrul II 

1. Executarea corectă a serviciului simplu cu forhandul şi reverul. 

2. Joc simplu la masa de joc. 

3. Jocuri 

4. Concursuri 

5. Campionat 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI  

Prof. Dolcoș Maria- Cristina 

Șc. Gimn ,, Simion Bărnuțiu ,, Tiur –Blaj 

Grup ţintă Idei de activități: Strategii de 

învățare: 

Resurse: Evaluare: 

Elevi 1. Modificări în mediul clasei pt 

obţinerea unui mediu motivant 

- organizarea sălii de clase ( 

eliminarea/ reducerea de 

zgomote); 

- inscrierea elevilor cu deficienţe 

în clase cu un nr.mai mic de elevi; 

- aşezarea elevului în apropierea 

înv. pt un mai bun contact ( 

vizual, auditiv, etc.) 

- aşezarea elevului în bancă cu un 

elev model de comportament; 

2. Modificarea rutinelor de 

învăţare 

- utilizarea frecventă a unor pauze 

între sarcinile care necesită efort 

mintal susţinut; 

- alocarea de timp suficient pentru 

sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente 

frecvente de consolidare și 

exersare; 

- formularea instrucţiunilor într-o 

manieră simplă, apelând la 

contactul vizual; 

- formularea unei singure cerinţe 

pt a fi eficient realizată; 

Adoptarea unui 

stil de predare 

activ prin 

utilizarea unor 

tehnici de 

predare variate 

- învăţarea 

diferențiată; 

- metode activ-

participative   

- învățarea prin 

cooperare: în 

perechi, în grup; 

- apelarea la 

experienţele de 

viaţă ale 

copilului, 

rutinele zilnice, 

preocupari 

- valorizarea 

activității în 

fiecare oră; 

  

- folosirea de material 

concret intuitiv; 

- mijloace de 

predare/învățare 

multisenzoriale și 

distractive; 

- mijloace IT 

(calculator, 

videoproiector, 

tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu 

imagini; 

- fișe cu scheme de 

fixare; 

- resurse educaționale 

deschise; 

- planșe tematice 

afișate permanent în 

clasă etc. 

  

- monitorizarea 

sistematică a 

comportamentului; 

- evaluări orale și 

scrise diferențiate și 

cu sprijin (indicații); 

- alternarea de 

întrebări uşoare 

cu întrebări dificile; 

- modalităţi diferite de 

evaluare 

- autoevaluarea 

- aprecieri verbale 

- fișe de observare a 

comportamentului, a 

progresului 

- panoul cu 

recompense 

- portofoliul elevului 
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-recompensarea elevului pentru  

îndeplinirea corectă a sarcinii de 

lucru; 

- oferirea de modele de acţiune 

atunci când se dau instrucţiuni; 

- utilizarea de jocuri de integrare 

în colectiv și de cunoaștere mai 

bine a acestuia; 

-tehnici dramatice pentru 

dezvoltarea abilităților sociale și 

de comunicare ; 

- vizionarea unor filmulețe 

educative, a unor povești 

terapeutice, în funcție de cazul de 

dizabilitate (Rățușca cea 

urâtă, Zebra cu puncte, Eşti 

preţios! , etc.); 

-activități de terapie educațională 

(ludoterapia, meloterapia, terapia 

ocupațională); 

-activități pe baza soft-urilor 

destinate elevilor cu dizabilități; 

3. Încurajarea venită din partea 

colegilor 

- crearea oportunităţilor pt 

dezvoltarea de relaţii pozitive; 

Părinţi - consultări permanente cu părinții 

elevului în vederea stabilirii unui 

plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului; 

- activități comune cu invitați de 

specialitate - psihologi, profesori 

de sprijin, consilieri școlari ; 

- activități comune părinți-elevi-

învățător (ateliere de lucru, 

- lectorate 

- dezbateri 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- tehnici 

dramatice 

- PPT-uri tematice 

- pliante/reviste/afișe 

informative 

- filme educative, 

poveşti terapeutice 

- resurse umane: 

medici de specialitate, 

psihologi, consilieri 

- monitorizarea 

sistematică a 

comportamentului 

copilului 

- chestionare 

- aprecieri verbale 
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excursii, vizite, serbări etc.); 

- lectorate despre integrarea 

copiilor cu CES; 

- implicarea în proiecte pe diferite 

teme 

- expoziții 

  

școlari, profesori de 

sprijin 

  

Cadre 

didactice 

- ateliere de lucru/mese rotunde în 

cadrul Comisiei metodice ; 

- colaborarea cu profesorul de 

sprijin/consilierul școlar 

(PIP sau Plan de remediere, după 

caz); 

- predarea în echipă cu profesorul 

de sprijin/consilierul școlar etc. 

- plan de intervenție comun cu 

profesorii de la clasă; 

- activităţi comune de predare ; 

- simpozioane/conferințe/cursuri 

de formare vizând integrarea 

copiilor cu CES ; 

- activități comune părinți-

profesori-elevi; 

  

- dezbateri 

- workshop-uri 

- interasistențe 

- lucru în echipă 

- 

  

Cadrul normativ:-

Ordin Nr. 3124/2017 

privind aprobarea 

Metodologiei pentru 

asigurarea suportului 

necesar elevilor cu 

tulburãri de 

învãțare, integrarea –

elevilor- cu tulburãri 

de învãțare 

- Ordin Nr.1985/2016 

privind aprobarea 

metodologiei pentru 

evaluarea și 

intervenția integrată 

în vederea încadrării 

copiilor cu 

dizabilități, a 

orientării școlare și 

profesionale a 

copiilor cu CES 

- chestionare, 

portofolii cu 

produsele activităților 

  

- aprecieri verbale 

- chestionare 

  

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4505 

 

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT  

PENTRU COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

 

Întocmit de prof. Pinghireac Simina-Elena 

Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți, comuna Răchiți, jud. Botoșani 

 

   

Numele şi prenumele copilului/elevului: M.S.G 

Mama: O.M 

Tata: F.M 

Reprezentantul legal al copilului: părinții  

Data nașterii: 29.X.2007 

Domiciliul: com. Răchiți, Jud. Botoșani 

Unitatea de învăţământ la care este înscris: Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți  

Certificat de orientare școlară şi profesională nr. 3853 din 21.11.2018 emis de SEOSP din cadrul CJRAE 

Botoșani 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat: 1. XI. 2020 

Responsabilul de caz servicii educaţionale: Prof. diriginte și prof. de limba și literatura română, 

PINGHIREAC SIMINA-ELENA 

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare): Da (mama preia drepturile copilului) cf. OMECS 5805/ 2016 

-

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 
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SERVICII PSIHOEDUCAŢIONALE PENTRU COPILUL CU CES: 

 

 Tipul de 

serviciu/intervenție 

Instituția 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă de 

acordare a serviciului  

(date de contact) 

Servicii educaţionale 

Școala Gimnazială 

Nr.1 Răchiți 

Proiectarea și aplicarea 

strategiilor de recuperare; 

 

Aplicarea strategiilor de 

potențare/dispersare și suport 

compensativ; 

 

Informare/consiliere privitoare la 

metodele de învățare și atingerea 

potențialului maxim; 

 

Implementarea programelor de 

educație remedială. 

 

1.XI.2020 

 

 

Întreg ciclul 

gimnazial 

 

Responsabil de caz-Pinghireac 

Simina-Elena -0740122624 

Siminaelena1@yahoo.com  

Cadre didactice de predare 

 

Servicii de asistenţă 

psihopedagogică prin 

cadrul didactic 

itinerant şi de sprijin 

CJRAE Botoșani 

prin numirea unui 

prof. itinerant și de 

sprijin, în colaborare 

cu cadrele didactice 

de la clasă și 

resposabilul de caz, 

Prof. diriginte, 

Pinghireac Simina-

Elena 

  

 

1.XI.2020 

Întreg ciclul 

gimnazial 

Cadru didactic de sprijin din 

partea CJRAE, în parteneriat 

cu cadrele didactice de la 

clasă și resposabilul de caz, 

Prof. diriginte, Pinghireac 

Simina-Elena  

mailto:Siminaelena1@yahoo.com
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 Tipul de 

serviciu/intervenție 

Instituția 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă de 

acordare a serviciului  

(date de contact) 

Servicii de consiliere şi 

orientare școlară 

 

Școala Gimnazială 

Nr.1 Răchiți  

  

1.XI.2020 

Întreg ciclul 

gimnazial  

Responsabilul de caz/ 

Profesor consilier școlar- nu 

există la Școala Gimnazială 

Nr.1 Răchiți 

Servicii de terapie 

logopedică/terapia 

tulburărilor de limbaj 

    Profesor logoped/ 

Profesor de sprijin din partea 

CJRAE Botoșani  

Servicii de terapie 

educaţională* 

 

 

    

Servicii de 

kinetoterapie* 

 

 

    

Asigurare transport la 

unitatea de învăţământ 

 

 

    

Măsuri de sprijin 

pentru educația 

incluzivă** 

 

Școala Gimnazială 

Nr.1 Răchiți  

Curriculum adaptat la 

disciplinele de bază; 

(Curriculum adaptat la 

disciplina de bază--- LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

(Anexă- clasa a VI-a ); 

     La nivel Cognitiv :  

-Stimularea şi dezvoltarea 

capacităţilor psiho- individuale 

în vederea formării unor 

comportamente independente 

-Dezvoltarea capacităţii de 

 

1.XI. 2020 

 

Până la finalizarea 

ciclului școlar 

gimnazial  

Responsabil de caz, Prof. 

diriginte, Pinghireac Simina-

Elena, 

siminaelena1@yahoo.com  în 

parteneriat cu cadrele 

didactice care predau la clasă:  

 

mailto:siminaelena1@yahoo.com
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 Tipul de 

serviciu/intervenție 

Instituția 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă de 

acordare a serviciului  

(date de contact) 

receptare a mesajului oral 

-Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare orală 

-Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului scris 

(citirea/lectura) 

- Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare scrisă 

    La nivel de Comunicare şi 

limbaj 

-Formarea abilităţilor în plan 

lexico-grafic 

); 

Informarea cadrelor didactice 

asupra unor particularități de 

intelect al elevului, modului de 

abordare a învățării (utilizarea de 

către elev, în anumite condiții, a 

unor materiale ajutătoare, în 

special la evaluările scrise), 

modalități de interacțiune cu 

elevul; 

 

Activități de promovare a 

toleranței față de persoanele cu 
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 Tipul de 

serviciu/intervenție 

Instituția 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă de 

acordare a serviciului  

(date de contact) 

CES, cu implicarea colegilor 

apropiați ai elevului- discuții cu 

părinții și elevii clasei; 

 

Implicarea elevului în activități 

extrașcolare/curriculare/antrena

mente/dorite; 

Asigurarea unor materiale suport 

la anumite activități școlare și 

întrajutorare colegială. 

_____________________________ 

  *Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învăţământ special 

**Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învăţământ de masă 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

                                                              prof. Petrescu Irina 

                                                                                       Școala Profesională Mogoșești - Iași 

 

 

Elevi - Idei de activități 

- așezarea optimă a copilului în clasă: 

➢ să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie;  

➢ să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți 

➢  materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare. 

Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- valorizarea activității în fiecare oră; 

Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, etc.); 

- fișe cu scheme de fixare; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului;  

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

- aprecieri verbale; 

 

Părinți 

Idei de activități 

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bune a elevului ; 

- activități comune părinți-elevi-profesori. 

Strategii de învățare 

- lectorate  

- dezbateri 

- mese rotunde 

 

Resurse 

- ppt-uri tematice 
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- tehnologii informatizate 

- umane: psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

Evaluare 

- observarea sistematică 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

 

Cadre didactice  

Idei de activități 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar; 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- activități comune părinți-profesori-elevi 

Strategii de învățare 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- dezbateri 

- interasistențe 

- lucru în echipă 

Resurse 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- cadru normativ 

➢ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învățare); 

➢ Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată 

în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 

dizabilități și/sau CES. - materiale didactice adecvate 

 

Evaluare 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 
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EDUCAȚIE PENTRU TOȚI - FIECARE COPIL CONTEAZĂ 

 

Arhid. Prof. dr. Angel-Cristian Stăiculescu 

Şcoala Gimnaziala Țuglui 

 

Vorbind despre tinerețe, se poate remarca faptul că aceasta reprezintă, înainte de orice 

altceva, o vârstă biologică specifică. Astfel, este important să deschidem ochii noștri, ochii 

generațiilor noastre, spre varietatea și vastitatea semnificațiilor tinereții. Așa cum au remarcat de 

foarte multe ori iluștri oameni de cultură, tinerețea trebuie privită și ca o vârstă spirituală specifică, 

ținând cont de faptul că tocmai spiritualitatea educației, conștiința, cu infinitele ei dimensiuni și 

capacități, este caracteristica definitorie a ființei umane. Și, în măsura în care ne gândim la un copil, 

la un om sub raportul dezvoltării potențialului său pedagogic, al cultivării trăsăturilor sale 

intelectuale și morale, vizăm tinerețea tocmai în acest sens, al unor trăsături specifice: energie morală 

proaspătă, sensibilitate spirituală acută, capacitate crescută de receptare a ”semnalelor” vieții, 

curiozitate deosebită, pasiune pentru faptele mari, care solicită curajul și angajarea totală a 

personalității, încredere și dăruire de sine, generozitate, înțelegere din partea celorlalți, prospețime și 

exuberanță psihologică. 

Pe bună dreptate, elevului/ copilului trebuie să i se acorde o atenție sporită, iar această 

problematică este de mare actualitate, mai ales în contextul actual în care ființăm. Copiii reprezintă 

viitorul unei societăți și, tocmai de aceea, creșterea și educarea lor cer o grijă deosebită din partea 

noastră, a tuturor. 

În acest sens, sistemul nostru de învățământ are oportunitatea în a-și valorifica un jutor 

primordial în atingerea obiectivelor sale generale, urmărindu-se și complementaritatea și 

continuitatea în plan informativ și formativ-pedagogic, pe lângă formarea integrală a personalității 

elevului/ copilului. 

Educația reprezintă mediul propice de „autocunoaștere și dezvoltare personală”, având ca 

interes major socializarea copilului în familie și în mediul educațional al școlii prin programe care 

vizează: promovarea egalității de șanse în educație prin activități inovatoare, educația emoțională, 

educația incluzivă, educația remedială – inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea planurilor 

individualizate de învăţare etc. 

Momentele petrecute de către copii la școală oferă oportunități neprețuite de învățare. Iar 

aceste oportunități, odată pierdute, pot avea un impact major asupra șanselor pe care le va avea 

copilul în viață. De aceea, este absolut esențial ca toți cei care au nevoie de ajutor suplimentar să 

beneficieze de sprijinul adecvat la momentul oportun.  

Mai mult, există situații în care anumiți copii se confruntă cu probleme pentru care nu 

primesc sprijinul necesar, întrucât dificultățile lor nu sunt recunoscute ca cerințe educative speciale. 

Procesul de certificare a cerințelor educative speciale este aplicat și în cazuri nespecifice, deoarece 

este singurul mecanism disponibil prin care se poate obține sprijinul dorit: a se vedea copiii care se 

confruntă temporar cu dificultăți sociale sau emoționale sau care au nevoie de ajutor suplimentar 

pentru „a recupera”. 

În acest sens, copiii care se confruntă cu dificultăți pe termen scurt pot ajunge să aibă 

probleme pe termen lung. De exemplu, timpul alocat unei evaluări oficiale pe CES poate să conducă 
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la neacordarea sprijinului în timpul optim, astfel încât, în momentul în care ajutorul este disponibil, 

dificultatea să fie deja agravată. 

Importanța descoperirii corecte a nevoilor și a cerințelor educaționale speciale ale elevilor 

decurge din faptul că adresabilitatea procesului de integrare educațională este complexă: în centrul 

preocupărilor integrative se află beneficiarii direcți, elevii cu C.E.S., încadrați în 7 categorii de elevi 

cu deficiențe. Tocmai de aceea, se impune realizarea unui plan de intervenție personalizat care să 

corespundă permanent nevoii de abordare cât mai individualizată a problemelor de învățare. Fiind un 

instrument de lucru conceput să răspundă nevoilor personale ale unui copil aflat în dificultate, planul 

de intervenție identifică modalitatea potrivit căreia fiecare problemă trebuie cunoscută și tratată 

individualizat.  

Planul de intervenție personalizat este privit ca un instrument educațional de planificare și 

programare a activităților educațional-terapeutice și de cercetare a intervențiilor. 

        La începutul fiecărui an școlar, după evaluarea inițială, echipa de lucru din care face parte 

învățătorul/profesorul clasei din care face parte elevul,  logopedul, consilierul școlar, vor întocmi un 

curriculum adaptat pe care îl vor urmări pe parcursul întregului an școlar. După ce a fost întocmit 

curriculumul,  se va trece la realizarea planului de intervenție personalizat. La sfârșitul perioadei de 

intervenție, după ce se va realiza evaluarea, se vor stabili obiectivele realizate/nerealizate. 

Obiectivele nerealizate se vor relua în perioada următoare. 

       Orice plan de intervenție cuprinde date despre copil, problemele cu care se confruntă acesta, 

prioritățile pentru perioada în care vom interveni, iar apoi obiectivele urmărite, conținuturile, metode 

și procedee folosite, criteriile minimale de apreciere a progresului şi metode şi instrumente de 

evaluare. 

       Pentru fiecare copil aflat în dificultate se va întocmi un plan de intervenție personalizat care 

ajută foarte mult şi din care se pot vedea progresele obținute. 

       Vom prezenta mai jos un model de plan de intervenție individualizat, pornind de la fundamentul 

de bază că „FIECARE COPIL CONTEAZĂ”:
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Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale 

An școlar 2020-2021 

 

Numele şi prenumele copilului/elevului: XY 

Mama: YZ 

Tata: ZZ 

Reprezentantul legal al copilului: YZ 

Data nașterii:  

Domiciliul:  

Unitatea de învățământ la care este înscris: Școala Gimnazială Țuglui 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr…………. emis de C.J.R.A.E. Dolj  

 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat:  

 

Responsabilul de caz servicii educaționale: prof .diriginte 

 

CABINETUL ȘCOLAR DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ: Profesor consilier școlar/ 

psiholog 

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare): \ 

 

Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 
 
 

Tipul de serviciu Instituţia Obiective Data de 

începere 

Perioada 

de 

acordare a 

serviciului 

Persoana 

responsabilă de 

acordarea 

serviciului (date de 

contact) 
Servicii  

educaționale 

Școala 

Gimnazială 

Țuglui 

- Elaborează și 

realizează planul de 

intervenție 

personalizat/planurile 

în parteneriat cu 

responsabilul de 

servicii 

psihoeducaționale; 

- Asigură 

implementarea PIP-

urilor; 

-Evaluează, în 

parteneriat cu echipa, 

rezultatele aplicării 

planurilor de 

intervenție 

personalizate 

elaborate; 

-Monitorizează 

comportamentul zilnic 

al elevului și 

consemnează în fișa 

de monitorizare, care 

este adusă la 

cunoștință părintelui; 

Noiembrie  

2020 

An școlar 

2020-2021 

 

Profesor/ consilier 

școlar  
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-Consiliază familia 

elevului și 

colaborează cu aceasta 

pentru a se implica 

activ în toate aspectele 

vieţii şcolare cu care 

se confruntă copilul 

lor; 

Servicii de  

asistenţă  

psihopedagogică  

prin cadrul  

didactic itinerant  

şi de sprijin / 

responsabilul de 

servicii 

psihoeducaționale 

Școala 

Gimnazială 

Țuglui 

-Colaborarea cu 

CJRAE Dolj în 

vederea preluării 

informațiilor 

privind evaluarea 

elevului cu CES; 

-Întocmirea/revizu-

irea  planului de 

servicii 

personalizat, în 

colaborare cu 

SEOSP și 

conducerea unității 

de învățământ; 

-Realizarea unei 

integrări eficiente a 

elevului în cadrul 

colectivului de 

elevi/ al școlii pe 

baza colaborării cu 

întreg corpul 

profesoral al unității 

de învățământ; 

-Elaborează și 

realizează planul de 

intervenție 

personalizat/planuril

e în parteneriat cu 

cadrele didactice de 

la clasă;  

-Evaluează, în 

parteneriat cu 

echipa, rezultatele 

aplicării planurilor 

de intervenție 

personalizate 

elaborate; 

-Stabilește 

modalitățile de 

lucru pentru fiecare 

unitate de învățare 

în colaborare cu 

cadrele didactice de 

la clasă; 

-Consiliază familia 

elevului și 

colaborează cu 

aceasta; 

Noiembrie 

2020 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

Noiembrie  

2020 

 

 

 

 

 

An școlar 

2020-2021 

 

 

 

 

 

An școlar  

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar 

2020-2021 

 

 

 

 

 

An școlar 

2020-2021 

 

 

 

 

 

An școlar 

2020-2021 

 

 

 

An școlar 

2020-2021 

Profesor/ consilier 

școlar 

Servicii de 

consiliere și 

orientare școlară 

Școala 

Gimnazial

ă Țuglui 

-Consilierea 

elevului cu CES în 

raport cu nevoile lui 

psiho-sociale și 

Activități de 

consiliere 

psihopedagogi

că săptămânale 

An școlar 

2020-2021 

Profesor/ consilier 

școlar 
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educaționale 

individualizate 

(autocunoaștere, 

adaptarea la mediul 

școlar, optimizarea 

relațiilor cu colegii, 

cadrele didactice și 

familia etc.) 

-Consilierea 

psihopedagogică a 

elevului cu CES în 

vederea  

conștientizării și 

dezvoltării 

abilităților necesare 

construirii propriei 

cariere 

(autocunoaștere și 

dezvoltare 

personală, abilități 

de comunicare și 

relaționare   

interpersonală, 

managementul 

informației și al  

învățării, 

managementul 

stresului, 

planificarea 

carierii); 

-Informarea și 

formarea elevilor 

cu/fara CES pentru 

a deveni parteneri 

activi ai procesului 

de educatie 

(consiliere de grup, 

ore de dirigentie 

care sa promoveze 

principiile unei scoli 

incluzive); 

-Consilierea 

parinților elevilor cu 

CES în a se implica 

activ în toate 

aspectele vieţii 

şcolare cu care se 

confruntă copilul 

lor; 
Servicii de terapie 

logopedică/terapia 

tulburărilor de 

limbaj 

     

Servicii de terapie 

educațională*) 

 

     

Servicii de 

kinetoterapie*) 
     

Asigurare transport 

la unitatea de  

învăţământ 
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Măsuri de sprijin | 

pentru educația 

incluzivă**) 

Școala 

Gimnazială 

Țuglui 

-Informarea și 

consilierea 

familiilor copiilor 

cu cerinţe educative 

speciale cu privire 

la problematica 

educaţiei copiilor 

lor; 

-Informarea și 

consilierea 

personalului 

didactic în domeniul 

educaţiei incluzive; 

Noiembrie  

2020 

An școlar 

2019-2020 

Profesor/ consilier 

școlar 

 

*) Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învățământ special.  

**) Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învățământ de masă. 

Întocmit, 

Profesor consilier școlar- psiholog 

Profesor diriginte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie orientativă 

1. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilități mintale, Editura RAR, București, 

2008. 

2. Gherguț Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate și incluzive în 

educație, Editura Polirom, Iași, 2006. 

3. Ecaterina Vrasmaș, Simona Nicolae, Viorica Oprea, Traian Vrasmaș (Asociația Reninco), Ghid 

 pentru cadre didactice de sprijin (CDS), Editura Vanemonde, București, 2005. 
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PROGRAM EDUCAŢIONAL PERSONALIZAT 

 

                                                                                          Prof. Dobrescu Maria 

                                                                                          Şcoala Gimnazială, Comuna Şotrile 

 

Numele elevului:  N.G 

Data naşterii: 11. X. 2004 

Clasa: a  VII-a  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNAŞOTRILE 

Psihodiagnostic : dificultăţi de învăţare, tulburări de comportament. Memoria preponderent 

mecanică, volum redus, atenţia deficitară, distras de orice stimul, agitaţie. Gradul de concentrare şi 

distributivitatea reduse. Posibilităţi reduse ale combinatoricii imaginative, capacitate redusă de 

mobilizare. Motivaţie extrinsecă afectivă şi intrinsecă. Vocabular relativ sărac, limitat, decalaj între 

vocabularul activ şi pasiv. Capacitate redusă de mobilizare şi concentrare a energiei psihonervoase şi 

imaturitate psiho-socială Emotiv, impulsiv, irascibil, uneori agresiv, cu tendinţe de dominare, 

negativist,capricios, necooperant, relaţiile intercolegiale afectate din cauza tendinţelor de dominare şi 

a impulsivităţii. Aptitudini deosebite pentru lucrările practice, manifestă interes pentru artele 

plastice. 

 Echipa de caz va fi formată din: prof. de sprijin, A.S, prof.de română, DM prof.de matematică, V.A 

şi prof.psiholog, P.M. 

Starea de sănătate: clinic sănătos. 

Recomandarea Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională : orientarea copilului N.G , la Şcoala 

Gimnazială, Comuna Şotrile, jud.Prahova, în clasa a VII-a, în anul şcolar 2020 – 2021, conform 

certificatului de expertiză şi orientare şcolară valabil până la absolvirea ciclului gimnazial. 

 

2.INFORMAŢII EDUCAŢIONALE: 

 

Comportament cognitiv: 

 

Citit-scris 

- are un vocabular relativ sărac; 

- copiază şi transcrie  o propoziţie sau un text; 

-  nu se încadrează corect în pagină; 

- desparte corect cuvintele în silabe; 

- citeşte aproximativ corect; 

- alcătuieşte propoziţii simple şi dezvoltate, cu ajutor din partea cadrului didactic; 

- alcătuieşte compuneri scurte, cu sprijin din partea cadrului didactic; 

- povesteşte după imagini, sau un text citit cu ajutor din partea cadrului didactic. 

 

Matematică 

- întâmpină greutăţi la citirea si scrierea numerelor până la 1000; 

- înţelege conţinutul unei probleme simple si o poate rezolva; 

- rezolvă adunări şi scăderi în concentrul  0-1000 cu şi fără trecere peste ordin cu sprijin; 

- compară şi ordonează numere naturale în concentrul 0-1000; 
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- numără crescător  în intervalul 0-100; 

- efectuează înmulţiri cu numere până la 3; 

- cunoaşte formele geometrice; 

- calculează perimetrul unui pătrat; 

- cunoaşte monedele şi bancnotele : 

- cunoaşte unităţile de măsură. 

                                                                    

Comportament psihomotric şi autonomie personală: 

- deprinderile de igienă personală nu sunt dezvoltate; 

- deprinderi de autoservire şi a capacităţii de autonomie socială şi personală relativ bună. 

 

Relaţii sociale: 

- conduite şi atitudini sociale dominate de imaturitate afectivă şi stări contradictorii (stări exagerate 

de veselie sau tristeţe fără motiv real); 

- manifestă un comportament agresiv atunci când este provocat sau nu agreează o anumită persoană; 

- tendinţe de dominare; 

- familia manifestă o atitudine de indiferenţă şi nu solicită periodic informaţii despre evoluţia 

copilului, nefiind receptivă la sugestiile date de profesori; 

- copilul a fost un timp abandonat într-un centru, deoarece familia nu avea suficiente resurse 

materiale pentru a-l creşte; 

- posibilităţi relativ bune de comunicare orală, gestuală şi expresivă; 

- lipsă de încredere în sine; 

-  disciplinat doar în condiţii de supraveghere; 

- abateri grave şi repetate; 

- nevoie de atenţie, afecţiune, integrare în grup, de modele comportamentale şi sprijin permanent; 

 

3.OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

- să-şi dezvolte vocabularul; 

- să-şi dezvolte abilităţile de scris-citit; 

- să-şi dezvolte abilităţile de comunicare orală; 

- să-şi dezvolte abilităţile de calcul matematic în concentrul 0-100000; 

- să efectueze operaţii de înmulţire în intervalul 0 – 100; 

- să efectueze operaţii de împărţire fără rest; 

- să efectueze exerciţii cu două operaţii diferite respectând ordinea efectuării operaţiilor; 

- să-şi dezvolte abilităţile de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale . 

 

4.DOMENII DE INTERVENŢIE RECOMANDATE.:  

a. cognitiv; 

b. comportamental. 

 

a). Domeniul  de intervenţie cognitiv 

Obiective pe termen scurt: 
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- să citească corect un text scurt; 

- să construiască oral şi în scris un text scurt; 

- să scrie corect după dictare propoziţii scurte; 

- să alcătuiască scurte compuneri cu şi fără temă dată, fără ajutor din partea cadrului didactic; 

-să sşeze corect în pagină; 

- să efectueze adunări şi scăderi în concentrul 0-10000; 

- să rezolve probleme cu două operaţii fără ajutor ; 

- să compare şi să ordoneze numere naturale în concentrul 0-10000; 

- să respecte paşii în rezolvarea problemelor cu două operaţii; 

- să numere crescător şi descrescător până la 100; 

- să recunoască submultiplii unităţilor de măsură. 

  

Conţinuturile învăţării:   

- exerciţii de exprimare corectă orală şi scrisă; 

- exerciţii orale şi scrise de identificare a ordinii cuvintelor în propoziţie; 

- exerciţi de încadrare a unui text în pagină; 

- exerciţii de scriere după dictare a unor propoziţii simple şi dezvoltate; 

- exerciţii de ordonare a unor imagini; 

- povestirea după imagini; 

- exerciţii de citit-scris a unor texte scurte; 

- exerciţii de calcul mintal în concentrul 0-1000; 

- exerciţii de identificare a cuvintelor cheie care arată operaţia care trebuie realizată (mai mult cu,mai 

puţin cu)   

- exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0-1000 cu sau fără trecere peste ordin; 

- rezolvarea de probleme cu o singură operaţie, cu două operaţii cu suport concret; 

- exerciţii de numărare crescător şi descrescător 0-100 şi 0-1000; 

- exerciţii şi jocuri de descompunere a nr. naturale până la 1000 în mii, sute, zeci şi unităţi ; 

 

Metode şi instrumente de evaluare: 

- evaluarea orală;  

- fişa de lucru; 

- observaţia directă şi indirectă; 

- fişe de lucru cu imagini; 

- puzzle; 

- grila de evaluare a conduitei sociale; 

- rezultatele şcolare la obiectele de studiu la care întâmpină dificultăţi de învăţare. 

 

Metode şi mijloace didactice: 

- descoperirea; 

- explicaţia; 

- observaţia; 

- conversaţia; 

- demonstraţia; 
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- brainstorming; 

- fişe de lucru; 

- planşe; 

- calculator; 

- lucrul în echipă. 

 

 

Evaluare periodică: 

          Obiectivele realizate: 

 

- îndeplineşte la un nivel mediu sarcinile şcolare (înregistrează progres la orele de citire, 

scriere, matematică;) 

- diminuarea greşelilor de scriere; 

- îmbunătăţirea ritmului de citire; 

- dezvoltarea mecanismelor de operare şi utilizare a conceptelor matematice; 

- ameliorarea relaţiilor intercolegiale. 

 

Dificultăţi întâmpinate: 

- nu reuşeşte încă să-şi construiască un comportament empatic; 

- nu poate rezolva sarcinile şcolare într-un timp optim datorită deficitului de atenţie. 

 

Metode cu impact ridicat: 

      -  pozitiv:  valorizarea, stimularea afectivă. 

       - negativ: dezaprobarea, mustrarea. 

 

b.Domeniul de intervenţie comportamental 

Obiective pe termen scurt: 

 

- să  reacţioneze adecvat la diferite stări sufleteşti –emoţionale; 

- să respecte regulile de lucru în grup. 

 

Conţinuturile învăţării:   

 

- exerciţii şi jocuri de identificare a diferitelor stări sufleteşti; 

- exerciţii şi jocuri de recunoaştere a stărilor sufleteşti exprimate de figura umană; 

- jocuri de grup –prin atribuirea de calităţi colegilor; 

- jocuri cu reguli fixe –respectarea regulilor este obligatorie; 

- activităţi de distribuire de sarcini –cine udă buretele , cine şterge tabla etc. 

- stabilirea regulilor în clasă. 

 

Metode şi instrumente de evaluare: 

- evaluarea orală va fi preponderentă, 

- fişe de monitorizare a comportamentului în clasă, în pauză etc; 
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Revizuirea programului de intervenţie personalizat: 

 La sfârşitul semestrului I, după evaluarea intermediară, vor fi redefinite obiectivele şi 

proiectate noi conţinuturi. 

 

Recomandări particulare: 

 

- socializarea prin jocuri de rol pentru identificarea sinelui, antrenarea în activităţi 

ludice(puzzle, pictură, desen, colaje, diferite jocuri). 

 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:  

 

Responsabilizarea părinţilor va fi realizată prin consiliere. Aceştia vor primi sarcini precise 

privind modul de comunicare, de implicare în program şi vor asigura un sprijin minim în evoluţia 

copilului. Astfel, progresele înregistrate vor  încuraja familia în a oferi un suport afectiv  copilului cu 

scopul recuperării acestuia pe toate planurile. 
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Anexa 1 

 

PLAN  DE  INTERVENȚIE  PERSONALIZAT 

 

Numele și prenumele elevului:  N.G 

Clasa: a VII-a  Școala Gimnazială,Comuna Şotrile 

Disciplina de studiu: Limba şi literatura română 

Profesor: Dobrescu Maria  

Perioada intervenției: decembrie 2020 

Rezultatele obținute de elev în urma testării inițiale/ ultimei evaluări sumative  

Punctaj final: 5,80 

Punctaj detaliat pentru fiecare obiectiv vizat: 

 

Obiectivul vizat  O 1: Înțelegerea 

textului. 

O 2: Categorii 

morfosintactice,  

mijloacele 

vocabularului, 

categoriile 

semantice studiate, 

a ortografiei și 

punctuației 

O 3: Scrierea 

imaginativă 

O 4: Redactarea 

Punctaj 12 19 25 8 

+10 p oficiu 

Elementele intervenției personalizate: 

 

Problema 

identificată (Ce 

nu poate face 

elevul?) 

Obiective* 

stabilite în urma 

problemei 

identificate 

Strategii de 

intervenție 

(procedee, 

tehnici, metode, 

mijloace) 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progresului 

elevului 

Monitorizarea 

progresului 

elevului** 

Nu a identificat 

verbele la modul 

condiţional –

optativ dintr-un 

text dat. 

Nu a folosit 

corect semnele 

de punctuaţie şi a 

făcut câteva 

greşeli de 

ortografie într-un 

text narativ 

alcătuit de el. 

Exerciții de 

recunoaştere a 

modurilor verbale. 

Exerciţii 

Fişe de 

recuperare 

Jocul 

Cunoaște o parte 

din modurile 

verbale, 

recunoaşte în 

mare parte 

timpurile. 

P 
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Nu a folosit 

indici de timp. 

Exerciții de 

recunoaștere a 

indicilor de timp 

dintr-un text dat. 

Exerciţii 

Fişe de 

recuperare 

Recunoaşte 

indicii spaţiali şi 

îi foloseşte în 

scrierea 

imaginativă. 

P 

Nu a inserat o 

secvenţă 

descriptivă în 

textul narativ 

scris de el. 

Recunoaşterea 

unor tipare 

textuale dintr-un 

text dat. 

Exerciţii pe texte 

la prima vedere. 

Recunoaşte 

tiparele textule 

narative şi 

dialogate. 

P 

 *Pentru fiecare problemă identificată se pot formula unul sau mai multe obiective. 

**Se notează P (progres), C (constant),  R (regres), pentru fiecare din criteriile minimale de apreciere 

a progresului elevului.  
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AGRESIVITATE, O PROBLEMĂ A LUMII MODERNE 

 

Gădălean Mihaiela-Valeria, 

Grădinița cu PP Degețica Cluj-Napoca 

Morar Cătălina Mirela, 

Grădinița cu PP Degețica Cluj-Napoca 

 

Comportamentele agresive apar destul de frecvent în jocurile copiilor, în cazul băieților în 

special, atunci când concurează într-un joc sau pur și simplu se hârjonesc, încercându-și limitele. În 

special copiii cu temperament extravert, hiperactivi sau impulsivi ajung să manifeste, în anumite 

condiții, agresivitate față de ceilalți. 

Atunci când comportamentul agresiv al copilului afectează viața și performanța acestuia atât 

acasă cât mai ales la școală și mai sunt prezente și alte comportamente antisociale, vorbim despre 

tabloul clinic al tulburării de conduită, una dintre cele mai dificile și greu de tratat tulburări de 

comportament ale copiilor. 

Pentru formarea unei imagini acurate şi mai uşor de înţeles a problemei unui copil/elev, este 

necesară mai întâi descompunerea acesteia în componente operaţionalizate care pot fi măsurate şi 

abordate în mod specific. De asemenea, pentru a face problema comprehensibilă şi predictibilă, deci 

mai controlabilă, se realizează o analiză multinivelară a sa. Astfel, în cazul unui copil agresiv, care 

loveşte şi îşi înjură colegii (Darius) se va realiza o descompunere la următoarele niveluri: 

NIVEL COMPORTAMENTAL – Ce face efectiv persoana 

- înjură, jigneşte, porecleşte de fiecare dată pe acei colegi cu care intră în conflict;  

- se bate cu colegii de fiecare dată când se iveşte o situaţie tensionată (el vrea ceva, 

colegii nu); 

- aruncă cu obiecte; 

- perturbă activitatea colegilor (îi loveşte, îi împinge, îi trage); 

- se amestecă în discuţiile sau jocurile celorlalţi, provocând conflicte;  

- îşi aruncă pe jos lucrurile; 

- nu îşi recunoaşte greşelile;  

NIVEL COGNITIV – La ce se gândeşte persoana / Ce îi trece prin minte 

- “de obicei ceilalţi sunt de vină pentru lucrurile de care sunt eu acuzat” 

- „numai pe mine mă vede educatoarea când fac prostii” 

- „colegii încearcă să dea mereu vina pe mine” 

- „ceilalţi încep cearta, ei mă provoacă” 

NIVEL EMOŢIONAL – Ce simte la nivel subiectiv persoana 

- frustrare 

- furie  

NIVEL FIZIOLOGIC – Ce modificări apar la nivel corporal 

- roşeşte 

- îi tremură vocea 

- transpiră 

 

Analiza multinivelară a unei probleme oferă un prim nivel de operaţionalizare, prin 

descompunerea acesteia în niveluri de manifestare: nivel comportamental, nivel cognitiv, nivel 

emoţional şi nivel fiziologic. Aceste niveluri se află în permanentă interacţiune şi interdeterminare.   
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În problemele situaţionale (conflicte cu colegii, etc.), formularea problemei cuprinde datele rezultate 

în urma unei analize funcţionale. 

Analiza contextului în care apare o problemă, a antecedentelor şi consecinţelor ei este cunoscută sub 

numele de analiză funcţională (Miclea, 2002). 

Pentru realizarea analizei funcţionale răspundem la două întrebări: 

a) în funcţie de ce anume variază un comportament/cogniţie? 

b) ce consecinţe produce acel comportament/cogniţie? 

Analiza funcţională presupune, în prealabil, operaţionalizarea comportamentală a etichetei lingvistice 

prin care este prezentată de obicei, problema. Nu putem face o analiză funcţională a “agresivităţii”, 

ci doar a comportamentelor/cogniţiilor prin care aceasta se exprimă.  

În cazul copilului menţionat, Darius, analiza funcţională a comportamentului manifestat de el ar fi 

următoarea: 

- Comportamentul dezadaptativ: - agresivitatea fizică (loveşte colegii, în special pe cei mai mici, îi 

înjură, îi porecleşte, etc.); 

- Frecvenţa: - de fiecare dată când se află într-o situaţie tensionată cu unul din colegii mai mici sau 

de-o vârstă cu el (3-4 ori pe zi); 

- Intensitatea: medie (adică, de nivel 5 pe o scală de la  0 la 10); 

- Durata: 5 min. (el iniţiază bătaia iar când în ajutorul celor mici vine un coleg mai mare, vine să se 

plângă educatoarei că a fost lovit, considerându-se victima incidentului); 

- Latenţa: între 5-10 minute de la întâlnirea cu colegii mai mici; 

 

A 

antecedente 

B 

comportament 

C 

consecinţe 

- modelele comportamentale 

întâlnite la adulţii 

semnificativi; 

- când ceilalţi colegi nu îi 

acceptă intervenţiile în 

mijlocul discuţiilor sau a 

jocurilor lor; 

- când colegii mai mici îl 

ironizează; 

- un control insuficient a 

educatoarei; 

- loveşte colegii, îi 

înjură, îi porecleşte;  

- perturbă activitatea 

colegilor (îi loveşte, îi 

împinge, îi trage); 

 

 

- simte că în acest fel 

câştigă atenţie şi prestanţă 

în cadrul grupului; 

- acest comportament 

indezirabil este asociat de 

subiect de multe ori cu 

alungarea plictiselii; 

- atitudinea mamei care 

tolerează uşor 

comportamentul băiatului; 

 

 

2. Identificarea factorilor de dezvoltare şi menţinere a problemei 

 

Cercetările de până acum au scos în evidenţă principalii factori de risc ai copilului şi din 

mediu care determină apariţia comportamentelor agresive (Brennan, Hall şi Bor, 2003; Aquillar, 

2000). Când vorbim despre factorii de risc ai copilului ne referim la factorii biologici care fac mai 

probabilă apariţia comportamentelor agresive, cât şi la lipsa unor abilităţi ale sale; factorii de mediu 
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se referă la contextul familial şi educaţional al copilului şi cel social în care trăieşte. Aceştia sunt 

prezentaţi succint în tabelul de mai jos: 

FACTORI DE RISC AI COPILULUI FACTORI DE RISC DIN MEDIU 

- deficit la nivelul funcţiilor executive 

(atenţie, memorie de lucru, etc.) 

manifestat prin reglare comportamentală 

scăzută, reactivitate emoţională ridicată, 

deficit la nivel verbal şi deficit în 

raţionamentul de tip cauză-efect; aceste 

deficite se datorează unei nestimulări 

cognitive a copilului şi ele se accentuază 

în mod preogresiv la copiii cu agresivitate 

- absenţa abilităţilor emoţionale şi sociale 

- tehnici de disciplinare bazate pe 

pedeapsă 

- aplicarea inconsistentă a tehnicilor de 

disciplinare 

- tehnici de disciplinare rigide şi 

inflexibile bazate pe autoritate 

- ostilitate în relaţia cu copilul 

- interacţiuni conflictuale frecvente între 

copil şi părinte 

- întărirea comportamentelor negative ale 

copiilor prin critică, pedeapsă şi 

atenţionare 

- abuz emoţional 

- abuz fizic 

- exprimare emoţională inconsistentă 

- monitorizare scăzută a 

comportamentului copilului 

- depresie maternă 

- abuz de substanţe din partea mamei 

- instabilitatea mediului familial 

- numărul de copii 

- respingerea şi marginalizarea copilului 

 

În cazul lui Darius, factorii declanşatori ai comportamentelor agresive sunt legaţi de mediu, 

mai precis de aplicarea inconsistentă a tehnicilor de disciplinare de părinţi (mama care uneori îl 

ceartă, alteori îi acceptă actele agresive şi le ascunde tatălui care este mai sever), dar şi de lipsa unor 

abilităţi emoţionale şi sociale (neştiind cum să reacţioneze la provocările colegilor).  

Factorii de menţinere sunt consecinţele comportamentului problemă care întreţin cercuri vicioase 

(consecinţe, gânduri, comportamentul altora). Astfel, tolerarea comportamentului de către mamă, 

supraveghere insuficientă a copiilor de către educatoare, atenţia care i se acordă pe moment de către 

ceilalţi copii (chiar dacă este o atenţie negativă), toate acestea se constituie în factori de menţinere a 

comportamentelor agresive ale subiectului. 

 

3. Planul de intervenţie  

Intervenţia în acest caz s-a făcut la toate cele trei nivelurile: (1) cognitiv, (2) comportamental şi (3) 

biologic/subiectiv.  

 

(1) Nivelul cognitiv 

Identificarea gândurilor dezadaptative ale subiectului: 
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În discuţiile avute cu băiatul după fiecare conflict cu colegii, acesta a fost rugat să povestească 

evenimentul şi să-şi explice punctul de vedere. 

Cu ajutorul discuţiilor şi a jocurilor de rol în care subiectul era rugat să joace rolul celui agresat, au 

fost identificate gândurile automate care îi treceau prin minte.  

Gândurile automate care s-au evidenţiat de fiecare dată erau: “ceilalţi sunt de vină” “nu sunt eu de 

vină”, “ceilalţi încearcă să dea vina pe mine, chiar dacă nu am făcut nimic”, “şi ceilalţi fac la fel ca 

mine, dar numai pe mine mă vede educatoarea”. 

Când însă relatarea evenimentului de către subiect era confruntată cu relatarea celorlalţi 

colegi şi a educatoarei reieşea că, de cele mai multe ori, băiatul era cel care iniţia conflictul. 

 

Educarea privind relaţia gânduri-emoţii-comportament prin: 

- Citirea poveştilor rationale pentru copii şi discutarea lor din perspectiva identificării celor 3 

componente 

- Discutarea situaţiilor reale de viaţă prin prisma celor 3 componente 

 

Chestionarea gândurilor dezadaptative 

Pentru modificarea gândului automat “ceilalţi sunt de vină, eu sunt nevinovat”, s-a folosit 

- disputa empirică: 

Consilier: Pe ce te bazezi când spui că ceilalţi sunt de vină? 

Copil: Ei au început! 

Consilier: Cum au început? 

Copil: Păi, m-au lovit fără ca eu să le fac ceva. 

Consilier: Ceilalţi spun că ei vroiau să vă despartă pe tine şi pe celălalt băiat!  

Copil: Nu mă lasă în pace. 

Consilier: Cine a început primul bătaia? 

Copil: El nu mă lasă în pace. 

Consilier: Dar cine a lovit primul?  

Copil: Eu. 

Consilier: Cum ar fi trebuit să reacţionezi?  

Copil: Să vorbesc cu el şi dacă nu înceta, să anunţ educatoarea. 

Consilier: Deci ai partea ta de vină?  

Copil: Da! 

 

- clarificarea semnificaţiilor  unor afirmaţii- “ceilalţi încep bătaia” 

De cele mai multe ori, în urma confruntării afirmaţiilor subiectului cu ale celorlalţi a reieşit că el era 

cel care lovea primul. Subiectul afirma însă că a fost provocat de o vorbă sau un gest al colegilor, 

chiar dacă uneori acestea erau întâmplătoare (nu intenţionate cum afirma el), ceea ce dovedeşte 

necesitatea învăţării de către acesta a unor metode funcţionale de a depăşi situaţiile tensionate. Astfel 

de metode vizează comunicarea asertivă, rezolvarea unor probleme sociale şi învăţarea unor strategii 

de reglare emoţională.  

- jocurile de rol în care copilul are rolul celui agresat sau trebuie să găsească o alternativă de 

comportament adecvată pentru situaţia în care reacţionase violent. 
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Identificarea unor alternative de a gândi (gânduri sănătoase) în diverse situaţii prin: 

- Identificarea unor tipuri de a gândi în situaţii specifice; 

- Completarea unor situaţii date din perspectiva identificării gândului, emoţiei, comportamentului, 

precum şi identificarea a două situaţii alternative; 

 

După trei săptămâni, Darius a devenit conştient de faptul că el era iniţiatorul mai multor conflicte şi a 

devenit motivat să îşi schimbe atitudinea, solicitând ajutor în acest sens.  

 

(2) Nivelul comportamental  

Operaţionalizarea şi analiza funcţională a comportamentului agresiv, motivarea 

 participării active a copilului la şedinţele de consiliere. 

Stabilirea obiectivelor de lungă durată, a obiectivelor specifice şi strategiilor de  

intervenţie pentru aceste obiective.  

Obiectiv general: -diminuarea comportamentului agresiv al subiectului 

Obiective specifice:  

- reducerea frecvenţei comportamentului violent de la 3-4 ori/zi la 3-4 ori/ săptămână; 

- creşterea latenţei de la 5 - 10 min. la 2 ore după întâlnirea cu colegii. 

 

Plan de intervenţie pentru obiectivul 1 

- Decelerarea comportamentului agresiv prin extincţie 

• controlul mediului –monitorizarea mai atentă a comportamentului copiilor de către 

educatoare; 

- prin reorganizarea activităţilor de petrecere a   timpului liber, 

a activităţilor sportive sau ludice în sensul desfăşurării lor în altă parte decât unde se 

află copii mai mici decât subiectul; 

- s-au purtat discuţii cu mama băiatului căreia i s-a explicat 

situaţia şi i s-a cerut să nu mai tolereze reacţiile violente ale fiului şi să nu îi găsească 

acestuia scuze în permanenţă.  

• accelerarea unor comportamente complementare:  

- încurajarea aptitudinilor subiectului pentru pictură, ceramică, teatru sau un program de 

artterapie, valorizându-l astfel pe alte planuri; 

 

Plan de intervenţie pentru obiectivul specific 2  

-     Decelerarea comportamentului prin inducţia situaţională 

- mai atenta supraveghere a comportamentului băiatului de către cadrele didactice, acestea având 

rolul de a interveni cu întăriri pozitive (laude) sau întăriri negative (restricţii de la activităţile 

preferate) în funcţie de manifestările comportamentale observate; 

- în ceea ce privea discuţiile subiectului cu ceilalţi colegi s-au stabilit de comun acord unele 

concesii ce trebuiau făcute de ambele părţi. Astfel, colegii urmau să o anunţe pe educatoare când 

erau loviţi de Darius, fără a-i chema în ajutor pe colegii mai mari sau a răspunde chiar ei cu 

violenţă. De asemenea, s-a stabilit ca ceilalţi elevi să nu îl mai ironizeze şi poreclească pe Darius 

iar acesta la rândul lui să nu îi mai lovească.  

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4530 

 

- Remisia comportamentului agresiv prin întărire diferenţială: 

- jocuri de rol – pentru oferirea unor alternative comportamentale funcţionale ce trebuiau să 

înlocuiască comportamentul agresiv manifestat de subiect în situaţiile în care nu a putut să îşi 

stăpânească agresivitatea; 

- participarea la discuţii de grup privind rezolvarea conflictelor prin comunicare, nu prin violenţă; 

- întărirea pozitivă a achiziţiilor comportamentale noi, prin oferirea băiatului ca exemplu în cadrul 

grupului, deoarece s-a observat că lauda în faţa celorlalţi are o semnificaţie mare pentru el; 

- decelerarea comportamentului agresiv prin utilizarea pedepsei – întărirea negativă a 

comportamentului indezirabil în funcţie de context. De ex., dacă îşi loveşte colegii în timpul 

jocului, nu mai participă la următorul joc, dacă devine agresiv şi îşi provoacă  colegii “pentru că 

se plictiseşte”, timpul „liber” îi va fi ocupat cu diverse sarcini pe care le va avea de îndeplinit (să 

împartă caietele colegilor, să aranjeze scăunelele, etc.). 

- Învăţarea unor abilităţi socio-emoţionale care pot cauza apariţia actelor agresive, deoarece nu 

ştie cum să interacţioneze cu ceilalţi copii 

 

4. Evaluarea intervenţiei  

 

În scopul măsurării progreselor care au apărut la nivelul comportamentelor subiectului (în termeni de 

reducere a frecvenţei, duratei şi latenţei comportamentelor agresive), se completează grile de 

evaluare a comportamentului de către educatoarea copilului. De asemenea, subiectul este observat în 

situaţii conflictuale în care trebuie să aplice strategiile învăţate şi să nu reacţioneze agresiv (lovind, 

înjurând) dar şi să dea dovadă de achiziţionarea unor abilităţi emoţionale şi sociale.  
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ACTIVITATE OPTIONALA 

,, MATEMATICA DISTRACTIVA SI IN VERSURI 

 

Prof. Jarcau Rozica 

 

 

DOMENII EXPERIENȚIALE VIZATE: 

Domeniul Stiinte : Activitate matematica; 

Domeniul Limba si Comunicare : Educarea limbajului; 

Domeniul Om si Societate : Activitate practica; 

Domeniul Estetic si Creativ : Educatie plastica. 

DURATA: 1 AN ȘCOLAR ~  2020-2021 ~ 

GRUPA :  COMBINATA 

 

Argument 

      Vârsta preşcolară reprezintă stadiul la care se înregistrează ritmurile cele mai pregnante în 

dezvoltarea intelectuală a copiilor, privind înmagazinarea achiziţiilor fundamentale referitoare la 

calităţile şi operaţiile gândirii. 

Faptul ca activitățile se desfășoară în grupuri mici și permite gradarea sarcinii,copiii cu CES se pot 

bucura de achiziții matematice fundamentale.  

 

       Activităţile matematice desfăşurate cu preşcolarii constituie fundamentul pe care se clădeşte 

întregul sistem al cunoştinţelor matematice din clasa pregatitoare  si mai apoi, pentru clasa I.. şi oferă 

largi posibilităţi de stimulare a progresului fiecărui copil făcându-i pe toţi apţi pentru şcoală. 

 

       Logica învăţării matematicii se fundamentează pe logică internă a ştiinţei matematice,dar se 

contruieşte tinând seama de particularităţile celui care o învaţă.  

 

      Convinşi fiind de faptul că simpla imitaţie şi reproducere duc întotdeauna la pasivitate 

intelectuală, am luat în considerare recomandarea făcută de J.J.Rousseau ,,Apropie-l pe copil de 

probleme şi lasă-l să răspundă singur,, am ajuns la concluzia că cea mai bună cale de a introduce 

copilul în tainele matematicii este jocul, cu componenţa sa distractivă, prin care acesta este deprins 

să alcătuiască el însuşi probleme şi să descopere singur, prin efort propriu modalităţi de rezolvare. 

De altfel, memorarea unor notiuni matematice este mai atractiva in versuri. 

 

       Opţionalul “Matematica distractivă si in versuri” răspunde acestor cerinţe psihopedagogice, fiind 

un element esenţial prin care preşcolarii pot fi puşi în situaţia de a rezolva exerciţii şi probleme cu 

grad de dificultate sporit, cu ajutorul siluetelor şi simbolurilor matematice  utilizând strategii şi 

modalităţi diverse de învăţare. 

                

1.       Domenii de dezvoltare 

✓ Dezvoltarea capacitãții de ascultare æi înțelegere (comunicare receptivã); 

✓ Dezvoltarea capacitãții de vorbire și comunicare (comunicare expresivã); 

✓ Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme; 
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✓ Reprezentãri elementare matematice (numere, reprezentãri numerice, operații, concepte de 

spațiu, forme geometrice, înțelegerea modelelor, mãsurare); 

✓ Dezvoltarea motricității fine; 

✓ Dezvoltarea senzorio-motorie; 

✓ Dezvoltarea autocontrolului emoțional; 

✓ Dezvoltarea expresivitații emoționale; 

 

        2. REPERE 

 

• Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze mâinile și degetele pentru scopuri diferite. 

• Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze utilizarea simturilor (vãzul, auzul, simțul 

tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul pentru a-și orienta mișcările. 

• Copilul ar trebui sã fie capabil sã înteleagã semnificația limbajul vorbit. 

• Copilul ar trebui sã fie capabil sã comunice eficient 

• Copilul ar trebui sã utilizeze diferite modalitãti de comunicare graficã. 

• Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze cunoaæterea numerelor æi a numeratiei.  

•  Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze cunoștințe despre mãrime, formã, greutate, 

înãlțime, lungime, volum.  

• Copilul ar trebui sã fie capabil sã identifice și sã numeascã forme ale obiectelor. 

 

INDICATORI   

➢ Utilizeaza diverse materiale din centrul arta; 

➢ Copiaza desene cu diferite forme; 

➢ Taie in linie dreapta sau curba; 

➢ Manipuleaza obiecte mici cu usurința; 

➢ Foloseæte intonatia atunci când dramatizeazã o poveste si interpreteazã un rol; 

➢ .Foloseæte instrumente de scris foarte variate (creion, pix, culori, computer; 

➢ Utilizeazã numerele æi numãratul în activitãți cotidiene;  

➢ Recunoaæte, numere și scrie unele cifre; 

➢ Numãrã cu ușurințã din memorie pânã la 10; 

➢ Numãrã 10 obiecte prin corespondență 1 la 1;  

➢ Poate face estimãri ale cantitătii utilizând numerele;  

➢ Face comparații înțelegând semnificația cuvintelor: toate, unele, niciuna, mai multe, mai 

puține, la fel de...; 

➢ Cunoaște ordinea numerelor în șirul 1-10. 

                          

SEMESTRUL I 

 

Nr. Crt. SARCINA DIDACTICĂ 

( obiective) 

TEMA 

ACTIVITAȚII 

FORME DE REALIZARE 

1.   Trasarea unor  linii drepte, 

curbe sau frante. 

,,Linii pe frunze” exerciții grafice 
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2.  Memorizarea poeziei si 

executarea desenului 

,,Casa” figuri 

geometrice 

poezie si desen 

 

3.  .Plasarea obiectelor in funcție de 

indicatiile primite 

Gradina zoologica Joc de atenție 

4.  Realizarea unei scurte povești in 

care sa se raporteze la 

momentele temporale 

‚,Povestea mea” povestire 

5.  Decuparea si asamblarea 

diferitelor forme 

dreptunghiulare. 

,,Ce este un 

dreptunghi”? 

aplicație 

decupaj  

6.  Foloseasca figurilor geometrice 

ca suport pentru realizarea unei 

imagini. 

,,Jucarii din figuri 

geometrice” 

aplicatie  

7.  Obtinerea unei imagini, din 

jumatati. 

,,Din jumatate 

obtinem intregul” 

decupaj  

aplicație 

8.  Obtinerea unui intreg cautand 

jumatatile decupate. 

,,Gaseste perechea” exercitii 

9.  Indoirea hartiei si  decuparea  

imaginii. 

,,Prietenii mei de 

joaca” 

decupaj 

desen 

10.  Dezvoltarea spiritului de 

orientare in spatiul dat. 

,,Sa ne orientam” exercitii 

11.  Manifestarea  imaginatiei  in 

abordarea temei. 

,,Sa decoram 

Ghetuta lui Moș 

Nicolae” 

joc exercițiu 

12.   Recitarea unei poezii cu 

continut matematic 

   ,,Zilele 

saptamanii,, 

memorizare 

13.  Desenarea unri imagini dupa 

versurile prezentate 

,,Uneste punctele si 

coloreaza imaginea” 

Exercitiu individual 

14.  Respectarea regulilor in  

completarea dominoului. 

 

,,Domino” 

 

Evaluare semestriala 

 

SEMESTRUL  al II-lea 

 

Nr. Crt. SARCINA DIDACTICA TEMA ACTIVITATII FORME DE 

REALIZARE 

1.  Crearea unor cai de 

solutionare. 

Labirintul I 

Labirintul II 

Joc-exercitiu de 

perspicacitate. Fise 

individuale. 

2.  Depasirea blocajelor in Probleme ilustrate Rezolvare de probleme. 
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rezolvarea unor probleme. hazlii 

3.  Initiativa si imaginatie in 

abordarea temei. 

Chipuri si cifre  Joc-exercitiu de 

imaginatie. 

4.  Interes pentru realizarea 

problemelor practice. 

 

,,Casa si copilul” 

,,cifrele 1-5" 

tangram 

5.  Disponibilitate pentru a 

compunerea si 

descompunerea un numar 

natural. 

Sa grupam obiecte Compunere si 

descompunere. 

6.  Recunoasterea si  utilizarea 

corespondentelor logice in 

jocurile matematicii. 

Arlechino  

Drumul fluturasului la 

floare 

Albinutele harnice 

Joc-exercitiu de 

corespondenta intre 

simboluri matematice, 

desene, culori. 

7.  Descoperirea mesajului: 

descoperirea figurii, 

numărului omis dintr-un 

aranjament vertical sau 

orizontal; 

 

“Buchetelul” 

   

  joc distractiv 

8.  Realizarea unor modele-figuri 

geometrice folosind un număr 

dat de beţişoare, prin alăturare 

de figuri geometrice sau 

transformarea unei figuri 

geometrice în alta; 

 

,,Triunghiul magic” Joc-exercitiu 

9.  Descoperirea elementelor 

logice in situațiile problemă. 

 

Ajung melcii la frunza 

potrivita? 

Exercitii de adunare si 

scadere. 

10.  Crearea unor  probleme 

folosind diverse imagini si 

jetoane. 

Manute harnice, minti 

istete. 

Probleme 

11.  Rezolvarea unor  probleme cu 

si fara ajutorul imaginilor. 

Cine rezolva 

problema? 

Probleme. 

12.  Efectuarea unor operatii de 

adunare si scădere cu grad 

minim de dificultate. 

“Găseşte răspunsul 

corect!” 

 

Exerciții. 

13.  Rezolvarea unor  probleme 

fara material intuitiv. 

,,Ghiceste repede si 

bine” 

Probleme ghicitori. 

14.  Rezolvarea unor probleme si 

exerciții capcană. 

,,Fluturaș matematic” 

 

Evaluare. 
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BIBLIOGRAFIE: 

  

- Curriculum național in invaățămantul preșcolar 2019  

- Repere fundamentale în învãțarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 

- „Orientari metodice -privind aplicarea programei activităților instructiv educative in gradinița de 

copii” 

- ,,Matematica distractivă”- autor Angelica Calugarita 

- ,,Matematica distractivă”  fișe de munca individuală 
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Plan de remediere personalizat pentru elevi cu CES 

  

profesor Koutoulias Florentina 

Colegiul Naţional“Nicolae Grigorescu“–Câmpina, jud.Prahova 

 

Delimitări conceptuale-CES 

Dizabilitatea (incapacitatea) (engl. disability, fr.incapacite) însumează un număr de limitări 

funcționale,ce pot fi întâlnite la orice populație din lume. 

 

Cerințe educative speciale(CES)–sfera de cuprindere a acestui concept este mai amplă decât 

grupul copiilor cu dizabilități. În SUA, Spania și în alte țări conceptul de CES se referă și la copiii 

supradotați. 

 

Cerințele educative speciale (C.E.S.)  (E.Vrăjmaș)  "desemnează necesitățile 

educaționale complementare obiectivelo rgenerale ale educației școlare, necesități care solicită o 

școlarizare adaptată particularităților individuale și/sau caracteristice unei deficiențe, precum  și o 

intervenție, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare".  

 

Este importantă, deci, acordarea unei asistente educaționale speciale. 

Această sintagmă sugerează renunțarea la împărțirea pe categorii a dizabilităților, desemnând 

persoanele, copiii care au anumite problem special de educație.  

Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre 

ele. 

Persoanele deficiente, la rândul lor, au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl 

consider un dezastru,  iar altele un simplu inconvenient. 

Definirea sintagmei C.E.S. poate fi analizată și din perspective sintagmei" copii cu nevoi speciale" 

(specialneeds). În ultima vreme , în Romania s-a vorbit despre persoane sau "copii cu nevoi 

speciale", evitându-se sintagma "persoană sau copii cu handicap". Persoana cu nevoi speciale poate 

să fie o persoană cu anumite dizabilități, mai mult sau mai puțin grave. 

O situaţie mai specială este generată de integrarea elevilor cu tulburări din spectrul autist şi a celor cu 

sindrom Asperger. 

Tulburările din spectrul autist reprezintă o categorie generic folosită pentru a descrie elevii care au în 

comun o serie de dificultăţi ce afectează comunicarea, relaţiile şi imaginația. 

În interacţiunea socială- elevul întâmpină dificultăţi serioase în a intra în relaţie cu ceilalţi, mai ales 

cu elevii care îl percep ca ciudat şi stângaci în încercarea de a-şi face prieteni, au dificultăţi în 

manifestarea sau recunoaşterea sentimentelor, atât pe cele proprii, cât şi pe ale altora, dar şi în 

înţelegerea expresiilor faciale, a contactului visual şi a altor forme de comunicare nonverbală; 

O situaţie mai specială este generată de integrarea elevilor cu tulburări din spectrul autist şi a celor cu 

sindrom Asperger. 

Tulburările din spectrul autist reprezintă o categorie generic folosită pentru a descrie elevii care au în 

comun o serie d edificultăţi ce afectează comunicarea, relaţiile şi imaginația. 

Din punctual de vedere al procesului de învățare, elevii cu sindrom Asperger prefeăr rutina şi devin 

anxioşi dacă aceasta se schimbă. Lipsa de empatie, de îndemânare, stângăcia le creează dificultăţi în 
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înţelegerea şi rezolvarea corectă a sarcinilor şcolare, dar pot avea o memorie neobişnuit de precisă în 

privinţa detaliilor, a faptelor şi a cifrelor. Se recomandă, ca şi în cazul elevilor cu autism, pregătirea 

lor pentru schimbări cu mult înainte ca acestea să se producă, oferirea unor instrucţiuni clare şi 

precise. 

De asemenea, este recomandată elaborarea unui orar organizat şi a unor planuri zilnice de activitate, 

consecvenţă în aplicarea regulilor, folosirea povestirilor şi a jocurilor de rol pentru a-i învăţa 

abilităţile sociale și a-i include în situaţii sociale tip, folosirea computerelor şi a softurilor destinate 

acestor categorii de elevi. 

În cazul elevilor cu sindrom Down, apar dificultăţi în planul operaţiilor gândirii şi în modul de 

aplicare a cunoştinţelor în situaţii noi. 

Puterea de concentrare este scăzută, apar dificultăţi de ordonare, ritm scăzut al achiziţiilor şcolare, 

abilităţi motrice reduse  ,probleme de comunicare şi limbaj. 

Aceşti elevi trebuie să beneficieze în mod constant de sarcini adecvate nivelului lor de înţelegere şi 

potenţialului de efort fizic şi psihic, instrucţiunile să fie scurte, clare şi prezentate într-un limbaj 

simplu şi familiar. Elevii trebuie să fie încurajaţi şi motivaţi în mod constant. 

            Este recomandată evitarea atitudinilor de marginalizare şi folosire a unui material didactic 

adecvat şi uşorde manevrat. 

Aceste cerințe educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziția capacității 

elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul învățării și nu de pe 

poziția profesorului sau educatorului care desfășoară activitatea instructiv-educativă în condițiile 

unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi. 

Ministerul Educației Naționale ar trebui să țină cont de câteva sugestii. Acestea urmăresc integrarea 

unor principia care fac școala mai prietenoasă copiilor cu CES: 

1. incluziune; 

2. eficacitate; 

3. mediu sigur, protectiv si sănătos; 

4. echitate de gen şi sensibilitate faţă de gen; 

5. implicarea și participarea familiei copilului cu CES. 

 

Observații: 

• 
În planificarea orelor de pregătire suplimentară, s-a ținut cont de ritmul de înățare al elevului, de 

săptămânile inițială, finală și cea dedicate Proiectului “Școala Altfel!”;
 

• Graficul orelor de pregătire poate fi modificat în conformitate cu situațiile care o impun sau cu 

nevoile elevului . 
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PLAN DE REMEDIERE PERSONALIZAT PENTRU ELEVII CU C.E.S. 

ClasaaXII-a 

Limba şi literatura  română 

Anul şcolar: 2019 –2020 

o 1oră pe săptămână, în afara programului de şcoală 

 

Nr. crt. 

 

Unitatea de 

învăţare 

 

Competenţe 

specifice 

 

Conţinuturi 

 

Nr. 

ore 

 

Săpt. 

 

Evaluare/ 

Observaţii 

 1 Simbolismul 

european şi 

românesc 

Identificarea 

trăsăturilor 

generale şi 

particulare ale 

simbolismului 

Cunoaşterea 

elementelor de 

structură şi de 

conţinut ale 

operei bacoviene 

Definiţia şi 

trăsăturile 

simbolismului - 

teme şi motive 

specifice, 

particularităţi ale 

textelor lui G. 

Bacovia; 

Universul liric 

bacovian;-

„Plumb” – artă 

poetică; 

 1 

  

1 

  

 

2 

 

2 

 S 1 

  

S 2 

  

 

S 3-4 

 

S 5-6 

Evaluare 

formativă, 

orală: 

asemănări şi  

deosebiri între 

trăsăturile 

simbolismului 

european şi 

românesc 

 

 

2 

 

 

Modernismul 

Identificarea 

elementelor 

moderniste, 

precum şi a 

particularităţilor 

de structură şi 

compoziţie ale 

textelor lirice 

studiate; 

LucianBlaga–„Eu 

nu strivesc corola 

de minuni a 

lumii”;Tudor 

Arghezi– 

“Testament” 

 

IonBarbu–„Riga 

Crypto şi lapona 

Enigel” 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

S7 

 

 

 

 

S8 

 

 

S9-10 

Evaluare 

formativă 

orală: 

descrierea 

viziunii 

autorilor despre 

lume şi viaţă 

(pe baza unei 

scheme 

întocmite de 

profesor) 

2.Conţinuturi din domeniu llimbă şi comunicare 

 

Nr. crt. Unitatea de 

învăţare 

Competenţe 

specifice 

Conţinuturi Nr. 

ore 

Săpt Evaluare 

/Observaţii 
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1 Limbă şi 

comunicare 

Recunoaşterea

in context a 

sensurilor 

cuvintelor si 

formularea 

enunturilor în 

care cuvintele 

sa fie folosite 

cu ambele 

sensuri;Cunoa

șterea 

structurii 

textului 

argumentativ; 

Recunoaşterea 

în context a 

cuvintelor care 

formează 

câmp lexico–

sematic. 

Sensul 

denotativ, 

sensul 

conotativ al 

cuvintelor; 

 

Textul 

argumentativ–

structură şi tehnici 

argumentative. 

Câmp lexico-

semantic, relaţii 

semantice. 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

S11 

 

 

 

S12 

 

 

S13 

 

 

 

S14 

Evaluare 

formativă orală-

exerciții 

2 Recapitulare 

in vederea 

susținerii 

lucrării 

scrise 

semestriale 

 
Conţinuturi de 

literatură; 

Conţinuturi de 

limbă si 

comunicare 

1 

1 

S 13 

S 14 

Evaluare 

sumativă orală 

– recapitulare 

pe baza 

schemelor 

realizate de 

profesor. 

3 Lucrare 

scrisă 

semestriala 

 
Susținerea 

lucrării scrise 

semestriale 

1 S 15 Evaluare 

sumativă 

scrisă. 

Subiectul va fi 

individual. 

Predomină 

itemi de 

evaluare tip 

grila. 

 Raport asupra evoluţiei elevului în urma aplicării Planului de remediere personalizat 

Având în vedere problemele de sănătate cu care se confruntă elevul, diagnosticat cu o formă 

medie de autism, am conceput un program special de lucru. Dificultatea cu care se confruntă 

elevul este efortul deosebit pe care îl face pentru a putea scrie într-un ritm normal. Am conceput 
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scheme şi prezentări de conţinut care să înlocuiască notiţele.Pentru ca elevul să dobândească 

competenţele prevăzute de programa şcolară, am conceput un program de lucru personalizat, în 

afara orelor de curs şi am aplicat lucrul diferenţiat în orele de curs. 

În urma aplicării acestui plan în primul semestru am constatat că elevul este capabil: 

 să desprindă ideea poetică centrală din textele în versuri; 

 să argumenteze apartenenţa textelor la unul dintre curentele literare studiate; 

 să identifice elemente de compoziţie ale textului liric; 

 să comenteze o idee ce se desprinde din unul dintre fragmentele studiate; 

 să identifice şi să comenteze imagini artistice; 

 să aplice elementele de limbă şi comunicare învăţate în exerciţii de diferite tipuri; 

Conform criteriilor de evaluare standardizate întocmite de profesor, elevul îndeplineşte 

condiţiile pentru acordarea unei note medii. 

 

C CONCLUZII:
 

Programul de intervenţie personalizat a presupus munca în echipă, formată în principal din 

profesor şi familie, precum şi din toţi cei implicaţi în activităţile desfăşurate în şcoală pe 

parcursul unei zile pentru a forma un cerc de susţinere, echilibrare şi integrare a elevului în 

colectiv şi implicit în societate. Programul de intervenţie a fost derulat atât în programul 

educativ, cât şi în afara programului de curs, locaţia fiind Cabinetul de Limba şi literatura 

română existent în unitate. În urma intervenţiilor educative, elevul a înregistrat un progres real, 

favorabil unei integrări optime în şcoală. 

Profesorul îşi propune pe viitor să continue lucrul diferenţiat la clasă şi să vină în sprijinul 

elevului la solicitarea acestuia sau a părinţilor acestuia. 

De remarcat atitudinea pozitivă a colegilor de clasă care l-au sprijinit şi l-au încurajat. 

IMPORTANT: 

  La sfârșitul anului școlar 2019 – 2020, elevul a obținut MENȚIUNE. 

 

Integrarea școlară   

 

❑ Reprezintă procesul de adaptare a persoanei cu CES la normele şi cerinţele şcolii pe  

care o urmează, de stabilire a unor relaţii afective pozitive cu membrii grupului  

şcolar (grupă/clasă) și de desfăşurare cu succes a activităţilor şcolare; 
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ART. 9  

CES pot fi derivate în principal din: 

a) dizabilităţi (handicap) - care au la bază o deficienţă sau boală; 

b) dificultăţi de învăţare si tulburări de limbaj. 

ART. 10 

cerinţe educaţionale speciale (CES) - necesităţi educaţionale suplimentare,complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale si celor caracteristice 

unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum 

şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.); 

❑ Se realizează 

prin clase si grupe speciale - pentru copii si elevi cu dizabilităţi - din unităţi școlare speciale sau 

din școli de masă; 

➢ prin școli de masă, individual, cu sau fără servicii educaţionale de sprijin; 

prin grupe sau clase din unităţi sanitare în care sunt internaţi copiii, elevii şi tinerii cu boli 

cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari,  de 4 săptămâni; 

➢ la domiciliu (școlarizare itinerantă), pe o perioadă determinată; 

➢ prin alte structuri scolare. 

Principiile integrării: 

✓  echității - din perspectiva dreptului la educație, în baza căruia accesul la învățare se realizează 

fără discriminare; 

✓ relevanței - în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social 

economice; 

✓  eficienței - în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin 

gestionarea resurselor existente; 

✓ asigurării egalității de șanse - în scopul facilitării accesului la orice formă de educație şi 

asigurării șanselor egale oricărui copil, elev, tânăr, indiferent de rasă, etnie, naționalitate, limbă, 

religie, apartenența la o categorie defavorizată; 

✓  incluziunii sociale; 

✓ centrării educației pe beneficiarii acesteia; 

✓ participarii și responsabilizării părinților. 

 

Diagnosticarea abuzivă a copiilor ca având CES, pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, 

limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi pe baza oricărui alt criteriu, se 

sancţionează conform legilor în vigoare.  
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ART. 75 

În unităţile de învăţământ special pot fi înscriși și școlarizaţi, de regulă, copii/elevi cu 

deficienţe/dizabilităţi medii, severe, grave, profunde, asociate în baza certificatului de orientare 

din cadrul CJRAE. 

ART. 76 

În grupele/clasele integrate în învăţământul de masă pot fi înscriși, de regulă,copii/elevi cu 

dificultăţi/tulburări de învăţare, dificultăţi de adaptare, de integrare,precum si cei cu 

deficienţe/dizabilităţi ușoare sau moderate. O astfel de integrare se realizează și individual. 

 

Educaţia specială si specială integrată trebuie să îi ajute pe copiii/elevii cu CESsau alte tipuri 

de cerinţe educaţionale să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de 

dezvoltarea normală: 

  prin acumularea experienţei necesare învăţării școlare și sociale; 

  formarea abilităţilor necesare învăţării în școală; 

  însușirea cunostinţelor; 

  formarea priceperilor și a deprinderilor funcţionale utile integrării sociale, profesionale și vieţii 

culturale în comunitate; 

 asigurarea sanselor și a condiţiilor pentru continuarea pregătirii şcolare pe diferite trepte de 

învăţământ. 

 

Strategii de  integrare 

 strategii individuale 

 strategii colective 

 strategii totale 

 Educaţia integrată, pornind de la intervenţia timpurie, urmăreşte, deci, să ajute familia şi copilul 

cu nevoi speciale în vedere valorizării tuturor potenţialităţilor latente şi manifeste, pentru a trăi 

din plin, cu posibilităţile pe care le are şi le dezvoltă, într-o ambianţă constructivă, echilibrată. 

 Educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii valizi, să 

desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată 

de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială. 

 

Să-i cunoştem mai bine pe copiii cu CES……..Pot fi şi copiii noştri... 
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Plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea 

integrării în școala de masă a copiilor cu CES 

 

Prof. Codiță Cristina-Eugenia 

Liceul Tehnologic “Constantin Nicolăescu Plopșorˮ 

 

 

Integrarea în școala de masă a copiilor cu CES se referă la reabilitarea elevilor cu nevoi 

speciale (deficiențe intelectuale, senzoriale, de limbaj, psiho-motorii, psiho-comportamentale), prin 

adoptarea și implementarea unor măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Acest 

lucru presupune adaptarea școlii, în general, și a educației, în mod particular, la diversitatea tipurilor 

şi a posibilităţilor individuale de învăţare, la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Integrarea 

educativă necesită, pe de o parte, o schimbare de mentalitate în plan individual, școlar, iar pe de altă 

parte, adoptarea unor reforme la nivel social, dar mai ales educațional. 

Din perspectivă educațională, integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă vizează 

conceptul de egalitate de șanse, iar strategia naţională în acest sens are la bază ideea educaţiei pentru 

toţi şi pentru fiecare. În mod concret, este vorba despre adaptarea metodologiei didactice, a formelor 

de organizare a activităţii, a strategiilor de predare-învățare-evaluare, a modalităţilor de diferenţiere a 

activităţii şi a conţinuturilor învăţării, etc. 

Această integrare nu se poate însă realiza fără existența unei colaborări autentice, continue 

între instituţii educaționale, cadre didactice, părinţi, comunităţi locale. 

Şcoala reprezintă un mediu important de socializare și inter-relaționare, iar integrarea şcolară 

poate avea succes dacă se întrunesc următoarele condiții: elevul să manifeste o atitudine pozitivă în 

legătură cu şcoala pe care o urmează; climatul psihologic în care se desfășoară activitățile instructiv-

educative să fie unul adecvat; elevul să dezvolte o motivație puternică față de învățare, devenind un 

partener în actul instructiv-educativ; să existe corelare între cerințele școlii și posibilitățile reale ale 

elevului de a răspunde acestora; nu în ultimul rând, trebuie să existe progres atât în plan școlar, cât și 

comportamental, raportat bineînțeles la posibilitățile și personalitatea individuală. 

Prin urmare, este nevoie de adaptarea la cerințe specifice, ce vizează în primul rând: strategii 

de învățare și evaluare, tipuri de activități și resurse. 

 Strategii de învățare: 

- În primul rând, este nevoie de o adaptare a curriculum-ului, astfel încât fiecare elev să 

avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru acest lucru, 

formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor 

în clasă şi evaluarea elevilor trebuie să se facă diferenţiat. Diferenţierea curriculară necesită astfel 

selectarea sarcinilor de învăţare în funcție de posibilitățile intelectuale, ritmul de lucru, şi nu după 

criteriul vârstei biologice.  Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv-educativ la interesele 

cognitive, la stilul de învăţare al elevului, deoarece elevii au abilităţi diferite, interese diferite, 

experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite 

comportamente afective (timiditate, emotivitate). 

- Apoi, este necesară adaptarea proceselor didactice, a metodelor de predare (metode de 

învăţare prin cooperare, metode activ-participative, jocul didactic), a materialului didactic (care 
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trebuie să fie mai mult intuitiv), a timpului de lucru alocat, a nivelului de sprijin (sprijin suplimentar 

prin cadre didactice de sprijin). 

- Adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social este de asemenea necesară. Cadrul 

didactic trebuie să pună accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, prin  evitarea 

discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a 

ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 

 Idei de activități: 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi: 

- metode expozitive (povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), cu respectarea anumitor 

cerinţe: folosirea unui limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; prezentări clare, 

concise; sistematizarea ideilor; recurgerea la procedee şi materiale intuitive; antrenarea elevilor prin 

întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a 

interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

- metode de simulare (de exemplu, jocul didactic), care pot fi integrate atât în cadrul unor 

discipline, cât şi în procesul de formare şi dezvoltare a comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi 

senzoriale. Simularea unor situații de viață stimulează motivaţia şi determină participarea activă, 

emoţională a elevilor, constituind totodată o modalitate de socializare şi relaţionare cu cei din jur. 

- metoda demonstraţiei, foarte eficientă în facilitarea înțelegerii elementelor de bază ale unui 

fenomen sau proces.  

- exerciţiul constituie, de asemenea,  o metodă foarte des utilizată în educaţia specială, mai 

ales în activităţile ce vizează consolidarea cunoştinţelor sau formarea unor deprinderi. 

- învăţarea prin cooperare, care permite evaluarea formativă. continuă a performanţei fiecărui 

elev, care este încurajat să ofere un răspuns în numele grupului. În acest fel, elevii se ajută unii pe 

alţii și învață unii de la alții, încurajându-se, împărtăşindu-şi ideile, explicând celorlalţi, discutând 

ceea ce ştiu, deoarece realizează că îndeplinirea unei sarcini de lucru poate fi, de multe ori,  o muncă 

de echipă. 

Pe lângă toate activitățile școlare enumerate mai sus, integrarea copiilor cu CES se poate 

realiza şi prin activităţi extracurriculare, a căror planificare, organizare şi desfăşurare trebuie de 

asemenea corelată cu posibilităţile reale ale elevilor şi cu nevoile lor în ceea ce privește actul 

educaţional. 

Activitățile extracurriculare, datorită faptului că permit contactul direct cu realitatea socială, 

dezvoltă priceperi, deprinderi, abilități mult mai solide, facilitând în același timp socializarea copiilor 

cu CES, fapt ce le conferă și un puternic rol terapeutic. 

În plus, excursiile, drumețiile, vizitele sporesc interesul pentru cunoașterea frumuseţilor 

naturale şi a culturii naționale,  precum și formarea unui comportament ecologic adecvat, prin 

dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediului înconjurător. 

 De asemenea, concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu, 

etc.) dezvoltă la elevii cu CES spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi 

mobilizează în vederea cooperării. 

 Evaluare 

Evaluarea trebuie să urmărească progresul fiecărui elev, în funcție de potențielul propriu și se 

va face pornind de  la rezultatele evaluării inițiale.  
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Tratarea individualizată a elevilor cu CES este o cerință esențială şi presupune corelarea între 

obiectivele educaționale şi posibilităţile reale ale copiilor, urmărind să faciliteze adaptarea acestora la 

cerinţele procesului instructiv-educativ. 

Totodată, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor instructiv-educative ar trebui să 

urmărească dezvoltarea copilului, amplificarea efortului fizic și psihic al acestuia, prin sarcini de 

lucru care să corespundă personalității individuale, care se află în permanentă transformare. 

Prin urmare, este necesară adaptarea procesului de evaluare (concretizat în produse vizuale, 

kinestezice, etc.), astfel încât să conducă la dezvoltarea unor capacităţi individuale. 

 Cadre didactice 

 În calitate de profesori, trebuie să știm să răspundem la nevoile educative ale elevilor cu 

dificultăţi de învăţare la clasă prin:  

 - Implicarea eficientă. Aceşti elevi au nevoia de a se implica în procesul de predare-învăţare 

ca toţi ceilalţi elevi. Modul în care îi implicăm trebuie să fie însă un demers multi-senzorial explicit 

care îi ajută să avanseze. De aceea, profesorii nu trebuie să irosească timpul cu activităţi repetitive 

asupra elementelor pe care ei le-au achiziţionat decât în cazul în care acesta vizează formarea unui 

automatism sau dezvoltarea unei aptitudini. De exemplu, și ei trebuie să înveţe să scrie şi să citească. 

Pentru mulţi dintre ei însă citirea, ortografia şi calculul matematic prezintă dificultăţi şi, de aceea, 

metodele pentru ca ei să înveţe aceste elemente trebuie alese cu grijă. 

 - Structură, orientare și organizare. Pentru a duce la bun sfârşit achiziţiile şcolare, ei au 

nevoie de structură şi de o bună orientare. Pentru că au dificultăţi în a organiza informaţia care vine 

de la simţuri, şi de multe ori nu pot să prevadă, trebuie să le furnizăm un cadru structurat de învăţare 

în clasă şi să îi informăm permanent în legătură cu ceea ce urmează, ce dorim de la ei. 

  - Imagine de sine pozitivă. Au nevoie să îşi formeze o imagine pozitivă despre ei înşişi. Nu 

putem să le determinăm aptitudinile şi să le înţelegem comportamentele decât dacă ne apropiem de 

sentimentele fiecăruia. Numai când îşi împărtăşesc preocupările şi sentimentele, ei pot să 

dobândească siguranţă şi echilibru. De asemenea, au nevoie de metode şi tehnici care să le permită să 

abordeze programul şcolar. Pe termen lung, nu le foloseşte dacă vom reduce regulile şi vom 

simplifica programul. De aceea e mai folositor să îi sprijinim să înveţe cum să îşi organizeze 

activitatea.  

 - Sprijin personalizat. Au nevoie de profesori care să înţeleagă modul lor de învăţare. Un elev 

care are un ritm lent se va simţi dezorientat în faţa unui program care îl sancţionează permanent dacă 

nu ţine pasul cu ceilalţi. 

 Elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie ca orice alt elev să înveţe şi să-şi dezvolte 

competenţele specifice activităţii şcolare. Profesorul trebuie să cunoască punctele tari şi punctele 

slabe ale copiilor. Apoi, se stabileşte o listă de priorităţi şi se elaborează obiectivele, precizându-se 

ce strategii vor fi folosite. Este necesară o permanentă înregistrare a progreselor pe termen scurt şi pe 

termen lung. Elevii cu dificultăţi de învăţare pot fi sprijiniţi prin activităţi suplimentare, de tipul unor 

intervenţii specializate, în primul rând prin cadrele didactice de sprijin apoi, prin consilierii şcolari şi 

prin profesorii logopezi. Pentru toate aceste intervenţii, profesorul de la clasă este un partener 

necesar. 

 Nu în ultimul rând, rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, deoarece 

familia este cea care: 
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 - trebuie să îi creeze condiții optime de odihnă și să se îngrijească de sănătatea sa, de hrană și 

îmbrăcăminte; 

 - contribuie la îmbunătățirea capacităților intelectuale ale copilului, printr-o muncă asiduă 

depusă în acest scop, prin asigurarea terapiilor necesare și a tratamentului necesar; 

 - trebuie să constituie un exemplu pentru copil, contribuind la formarea celor mai importante  

deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, 

ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile primite; 

 - realizează contactul copilului cu lumea socială, atât în plan pozitiv (tradiții, obiceiuri), cât și 

în plan negativ (pericole, amenințări, provocări). 

Având în vedere toate aceste aspecte, în vederea integrării copiilor cu CES în învățământul de 

masă, educatorul/învățătorul/profesorul trebuie să țină cont de următoarele nouă reguli “de aur” 

propuse de UNESCO (2002): 

 -Includerea tuturor copiilor în activitățile desfășurate la clasă; 

 -Asigurarea unei comunicări eficiente în clasă/școală şi în afara ei;  

 -Organizarea clasei în aşa fel încât să ofere ocazii, oportunităţi de învăţare tuturor; 

 -Planificarea lecţiilor astfel încât să se realizeze integrarea tuturor; 

 -Planuri individuale, care să ducă la asigurarea personalizată a învățării;  

 -Acordarea de sprijin individual; 

 -Utilizarea unor mijloace suplimentare de sprijin: acolo unde se simte nevoia, profesorul 

trebuie să apeleze la sprijin din partea unor colegi sau a altor profesionişti pentru a adecva învăţarea 

elevilor; 

 -Managementul comportamentului: comportamentul trebuie condus spre eficienţă şi 

participare; 

 -Munca în echipă: activitatea în echipă este eficientă atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. 

În concluzie, școala incluzivă reprezintă un pas înainte în procesul de implementare a egalității 

de șanse și a eliminării barierelor educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi, iar 

educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare 

activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 
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CURRICULUM ADAPTAT. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. CLASA: a II-a  

 

          Prof. Jiarca Florina-Alina 

        Școala Gimnazială Nr.1 Hidișelu de Sus 

 

 

Nume şi prenume elev: B.G. 

Domiciliu: Hidișelu de Jos 

Certificat de orientare şcolară şi profesională: nr.      data   

Diagnostic (cf. certificat)  - IQ -  64, deficiență mintală ușoară; ecolalie; dislalie polimorfă; tulburări 

emoținale; disfazie de dezvoltare . 

ARGUMENT: 

 - ritmul foarte lent de lucru, stima de sine scăzută, nesiguranța corectitudinii 

răspunsului la sarcina didactică, efortul voluntar slab susținut, sunt câțiva dintre 

factorii determinanți ai realizării acestui curriculum adaptat. 

 

Întocmit: Prof.înv.primar JIARCA FLORINA-ALINA 

Prof. de sprijin:  –   

 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

 

Competența 

specifică clasei a 

II-a 

Competențe 

adaptate 

Activități de învățare 

(adaptate) 

Conținutur

i 

(adaptate) 

Strategii didactice si 

de  evaluare 

(adaptate) 

1.1. Identificarea 

semnificaţiei unui 

mesaj oral din texte 

accesibile variate 

 

1.1.  

Identificarea 

semnificaţiei unui 

mesaj oral, pe  

teme accesibile, 

rostit cu claritate 

 

- povestirea orală, cu 

întrebări de sprijin, a 

unui fragment audiat 

-executarea unor 

comenzi/ instrucţiuni/ 

reguli de joc prezentate 

de adulţi sau copii 

-formularea unor 

întrebări şi răspunsuri 

orale simple la întrebări 

legate de tema şi 

mesajul textului audiat 

 conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă, munca 

în echipă, jocul, 

învăţarea prin 

descoperire/Observare

a sistematică/Aprecieri 

globale și individuale 

1.2 Identificarea 

unor informaţii 

variate dintr 

-un text audiat 

 

1.2 Identificarea 

unor informaţii 

variate dintr 

-un text audiat 

-identificarea 

personajelor  dintr-un 

text audiat 

-precizarea locului şi 

timpului acţiunii 

prezentate într-un text 

audiat 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă, munca 

în echipă, jocul, 

învăţarea prin 

descoperire 

/Observarea 
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-recunoaşterea unor 

enunţuri care nu se 

potrivesc ca sens cu un 

mesaj audiat anterior 

sistematică/Aprecieri 

globale și individuale 

1.3. Identificarea 

sunetelor şi 

silabelor în cuvinte 

şi a cuvintelor în 

enunţuri rostite cu 

claritate 

 

1.3. Identificarea 

unor sunete, silabe, 

cuvinte în enunţuri 

rostite cu claritate  

 

-analiza şi sinteza 

 fonetică a cuvintelor 

-ordonarea alfabetică a 

unor cuvinte date 

-formarea unor cuvinte 

din silabe date 

 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă, munca 

în echipă, 

jocul/Observarea 

sistematică 

Aprecieri globale și 

individuale 

1.4.  

Exprimarea 

interesului pentru 

receptarea de 

mesaje orale, în 

contexte de 

comunicare 

cunoscute 

 

1.4 Exprimarea 

interesului pentru 

receptarea de 

mesaje orale, în 

contexte de 

comunicare 

cunoscute 

 

-formularea orală a unor 

întrebări sau solicitări 

cu  

scopul înţelegerii  unui 

mesaj oral 

-conversaţii pe teme de 

interes pentru copii 

-formularea orală a unor 

întrebări sau solicitări 

cu scopul înţelegerii  

unui mesaj oral 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă, munca 

în echipă, 

jocul/Observarea 

sistematică Aprecieri 

globale și individuale 

 

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

 

Competența 

specifică clasei a 

II-a 

Competențe 

adaptate 

Activități de învățare 

adaptate 

Conținutu

ri 

(adaptate) 

Strategii didactice 

si de  evaluare 

(adaptate) 

2.1.  

Formularea unor 

enunţuri proprii în 

situaţii concrete 

de comunicare 

 

 - exerciții de 

construire a unor 

enunțuri simple  după 

imagini, folosind 

cuvinte date; 

- exerciții de formulare 

de întrebări și 

răspunsuri; 

 conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

munca indepen., 

munca în echipă, 

jocul Observarea 

sistematică Aprecieri 

globale și individuale 
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2.2 Transmiterea 

unor informaţii 

printr-o suită de 

enunţuri înlănţuite 

logic 

 

2.2. Transmiterea 

unor informaţii 

printr-o suită de 

enunţuri înlănţuite 

logic, cu ajutorul 

întrebărilor  

- exerciții de despărțire 

a cuvintelor în silabe; 

- exerciții de 

compunere a 

cuvintelor pornind de 

la o silabă dată; 

- jocuri de rol, recitări;   

- jocuri: ( “ Telefonul 

fără fir”); 

conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

munca independentă, 

munca în echipă, 

jocul/Observarea 

sistematică 

Aprecieri globale și 

individuale 

2.3. Participarea 

cu interes la 

dialoguri, în  

diferite contexte 

de comunicare 

 

 

2.3. Manifestarea 

inițiativei și 

interesului pentru 

a comunica cu 

ceilalți 

 

- exerciții de dialog cu 

persoane diferite 

(folosirea formulelor 

de adresare, salut, 

prezentare etc.); 

- simulări ale unor 

situații de comunicare; 

jocuri de ro; 

-antrnament de 

utilizare a unir formule 

de initiere a unui 

dialog 

conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

munca independentă, 

munca în echipă, 

jocul/Observarea 

sistematică Aprecieri 

individuale 

2.4.  

Exprimarea 

expresivă a ideilor 

în contexte  

familiare 

manifestând  

interes şi 

încredere 

în sine 

 

2.4. Exprimarea 

expresivă a ideilor 

în contexte  

familiare, cu 

sprijinul 

invatatoarei 

-exercitii de monolog 

cu sprijin; 

-jocuri de rol de tipul 

vorbitor/ascultator, 

vizand formarea 

comportamentului de 

vorbitor; 

-activitati in perechi; 

conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

munca independentă, 

munca în echipă 

Observarea 

sistematică Aprecieri 

individuale 

 

 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

 

Competența 

specifică clasei a 

II-a 

Competențe 

adaptate 

Activități de 

învățare adaptate 

Conținut

uri 

(adaptate

) 

Strategii didactice 

si de  evaluare 

(adaptate) 
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3.1. Citirea unor 

mesaje scrise, 

întâlnite în 

mediul  

cunoscut 

 

3.1. Citirea unor 

cuvinte şi 

propoziţii scurte, 

scrise cu litere de 

tipar sau de 

mână 

 

-recunoaşterea 

literelor mari şi mici, 

de tipar şi de mână 

-citirea pe silabe/ 

integrală a cuvintelor 

scrise cu  

literede tipar sau de 

mână 

-citirea în ritm 

propriu a unor 

enunţuri sau texte 

scurte care conţin 

cuvinte cu structură 

fonetică simplă, 

scrise cu litere de 

tipar sau de mână 

-citirea în forme 

variate a enunţurilor 

şi textelor scurte ( 

citire cu voce tare/ în 

şoaptă/ în gând; citire 

în lanţ, pe roluri, 

citire ştafetă etc.) 

 conversaţia, 

explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă, 

munca în echipă, 

jocul, învăţarea prin 

descop. 

Observarea 

sistematică 

Aprecieri globale și 

individuale 

3.2. Identificarea 

mesajului unui 

text în care se 

relatează 

întâmplări, 

fenomene din 

universul 

cunoscut 

 

3.2. Identificarea 

mesajului unui 

text în care se 

relatează 

întâmplări, 

fenomene din 

universul 

cunoscut 

 

-discutarea textelor 

scurte, frază cu frază, 

relevând  

nume, cuvinte 

familiare şi expresii 

elementare 

-formularea unor 

răspunsuri la 

întrebări, în legătură  

cu un scurt text citit 

conversaţia, 

explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă 

munca în echipă, 

jocul, învăţarea prin 

descoperire/ 

Observarea 

sistematică 

Aprecieri globale și 

individuale 

3.3. Identificarea 

semnificaţiei 

unor simboluri, 

în  

contexte 

cunoscute 

 

3.3. Identificarea 

semnificaţiei 

unor simboluri  

din universul 

familiar, care 

transmit mesaje 

simple  

 

-punerea în 

corespondenţă a 

imaginilor cu  

mesajele orale/ scrise 

indicate 

-plasarea în spaţiul 

clasei a unor jetoane 

sau afişe  

care transmit mesaje 

conversaţia, 

explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă 

munca în echipă, 

jocul, învăţarea prin 

descoperire/Obs. 

sist./Aprecieri 

globale și 
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individuale 

3.4.Exprimarea 

interesului 

pentru lectura 

unor  

cărţi adecvate 

vârstei 

 

3.4. Exprimarea 

interesului 

pentru lectura 

unor texte 

simple, susţinute 

de suport 

imagistic 

 

-citirea unor cărţi de 

grup (cărţi uriaşe) 

-citirea individuală şi 

din proprie iniţiativă 

a unor  

poveşti, povestiri etc. 

-memorare unor 

poezii şi ghicitori din 

proprie  iniţiativă 

conversaţia, 

explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă, 

munca în echipă, 

jocul, învăţarea prin 

descoperire/Obs. 

sist./Aprecieri  

 

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

 

Competența 

specifică clasei 

a II-a 

Competențe 

adaptate 

Activități de 

învățare adaptate 

Conținut

uri 

(adaptate

) 

Strategii didactice 

si de  evaluare 

(adaptate) 

4.1. Scrierea 

unor mesaje, în 

diverse contexte 

de comunicare 

 

4.1. Scrierea 

unor mesaje, în 

diverse contexte 

de  

comunicare 

 

- exerciții de scriere 

a literelor, silabelor, 

cuvintelor și 

propozițiilor; 

 Conv., expl., ex., 

munca indep. 

munca în echipă, 

jocul Obs. sist. 

Aprecieri 

individuale 

4.2. Redactarea 

unor mesaje 

simple, cu  

respectarea 

convenţiilor de 

bază 

 

4.2. să utilizeze 

convenții ale 

limbajului scris 

(punctul, semnul 

întrebării, 

scrierea cu 

majusculă) 

 

- exerciții de folosire 

a punctului, semnului 

întrebării și a scrierii 

cu majusculă; 

- exerciții de copiere 

/ transcriere a unor 

substantive proprii,a 

unor propoziții 

enunțiative / 

interogative; 

- dictări de cuvinte și 

propoziții simple; 

conversaţia, 

explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă, 

munca în echipă, 

jocul 

Observarea 

sistematică 

Aprecieri 

individuale 

4.3. Exprimarea 

unor idei, 

sentimente, 

păreri prin  

intermediul 

limbajelor 

  conversaţia, 

explicaţia, 

exerciţiul, munca 

independentă, 

munca în echipă, 

jocul/Observarea 
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convenţionale 

 

sistematică 

Aprecieri 

individuale 

 

 CONȚINUTURILE INVĂȚĂRI 

1. Formarea capacității de citire/lectura 

• Literele mici și mari ale alfabetului. - actualizare 

• Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. 

• Citirea cuvintelor. 

• Citirea unor propoziții simple. Intonarea propoziției interogative  (fără terminologie). 

• Citirea unor texte scurte 

• Textul. Titlul. Autorul. 

2. Formarea capacității de comunicare 

• Comunicarea orala 

• Cuvântul – element de comunicare. 

• Propoziția / enunțul - alcătuirea de propoziții/enunțuri despre obiecte, fiinţe;  

• Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. Formulele elementare de inițiere șide 

încheiere a dialogului. Schimburi verbale: 

✓ Inițierea sau încheierea unui schimb verbal; 

✓ identificarea unei persoane sau a unui obiect; 

✓ formularea unor întrebări și a unor răspunsuri; 

✓ oferirea unor informații despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei; 

✓ oferirea unor informații despre forma si despre utilitatea unor obiecte; 

• Comunicarea scrisă 

Procesul scrierii 

✓ Scrierea cuvintelor. Despărțirea cuvintelor în silabe 

✓ Scrierea propozițiilor enunțiative și interogative. 

Ortografia. Scrierea ortografica a cuvintelor. Scrierea cu litera mare la începutul propoziției. 

✓ Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii . 

✓ Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. 

✓ Punctuația. Folosirea corectă a semnelor de punctuație: punctul, semnul întrebării. 

✓ Copierea literelor, a cuvintelor, a propozițiilor. Scrierea după dictare. 

3. Elemente de construcție a comunicării 

• Propoziția. Cuvântul. Silaba. 

• Sunetele limbii române. Articularea vocalelor și consoanelor 
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                                                CURRICULUM  ADAPTAT 

                        pentru activitate remedială de predare-învăţare-evaluare  

                                  şi integrare a elevilor cu cerinţe educative speciale 

                                                          clasa a IV-a 

prof. înv. primar Vidrighin Simona 

Școala Gimnazială Ion Pop Reteganul – Orlat/Sibiu 

 

L I M B A ȘI LITERATURA R O M Â N Ă 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

 

Obiective de referinţă 

La sfârşitul clasei elevul va fi capabil: 

Exemple de activităţi de învăţare 

Se recomandă următoarele activităţi: 

1.1. Să recepteze clar mesajele - ex. de dezvoltare a acuităţii auditive 

- ex. de înţelegere a mesajului şi comenzii 

verbale 

- formulare de întrebări şi răspunsuri simple 

1.2. Să cofirme prin replici adecvate 

înţelegerea mesajului 

- conversaţii tematice 

- jocuri didactice 

1.3. Să distingă corect sunetele şi silabele din 

cuvinte 

- ex. de identificare a silabelor 

- ex. de stabilire a locului sunetului în silabe 

şi cuvinte 

- ex. de identificare a vocalelor şi consoanelor 

învăţate 

1.4. Sa distingă sensul cuvintelor intr-o 

propoziţie data  

-ex. de stabilire a sensului unui cuvânt prin 

raportare la context; 

-ex. de sinonimie/antonimie 

1.5. Să prezinte interes pentru comunicare - ex. de exprimare în contexte situaţionale 

- povestiri 

- audiţii 

 

2. Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului 

 

2.1. Să valorifice propriile achiziţii de 

vocabular 

- ex. de identificare şi denumire a obiectelor 

din mediul ambiant 

- răspunsuri la întrebări 

- jocuri didactice 

2.2. Să-şi îmbogăţească vocabularul cu 

cuvinte şi expresii noi 

- exerciţii de observare directă 

- ex. de intuire de imagini 

- audiţie de texte (poveşti, povestiri, poezii) 

- jocuri didactice 

2.3. Sa construiască propoziţii/fraze corecte 

din punct de vedere gramatical 

-ex. de construire corecta a enunţurilor 

-ex. de stabilire a acordurilor gramaticale 

2.4. Sa recunoască partile de vorbire in - ex. de recunoaştere a parţilor de vorbire 
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propoziţii simple -ex de stabilire a acordurilor gramaticale 

 

3. Formarea capacităţii de comunicare verbală 

 

3.1. Să pronunţe clar şi corect sunetele şi 

cuvintele 

- ex. de gimnastică facială, linguală, 

mandibulară 

- ex. pentru dezvoltarea auzului fonematic 

- ex. de respiraţie 

- ex. de formare şi educare a ritmului vorbirii 

- ex. de articulare şi pronunţare corectă a 

sunetelor: izolat, în silabe şi cuvinte 

- ex. de diferenţiere a vocalelor şi 

consoanelor 

- exerciţii de dicţie 

- onomatopee 

3.2. Să despartă în silabe cuvintele - ex. de despărţire a cuvintelor în silabe 

- ex. de compunere a cuvintelor din silabe 

date 

- jocuri didactice 

3.3. Să construiască enunţuri scurte cu sens 

(3-5 cuvinte) 

- exerciţii de formulare de propoziţii prin 

imitaţie 

- denumirea părţilor componente ale unor 

obiecte din mediul înconjurător 

3.4. Sa analizeze partile de vorbire invatate -ex. de analizare a parţilor de vorbire 

 

4. Formarea(dezvoltarea) capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea) 

 

4.1. Să se familiarizeze  cu unităţile 

lingvistice: propoziţie, cuvânt, silabă, sunet 

- ex. de citire a unor texte scurte 

- ex. pentru dezvoltarea capacităţii de a 

identifica propoziţia ca unitate lingvistică 

- ex. pentru dezvoltarea capacităţii de a opera 

cu sintagme de tipul „propoziţie, cuvânt, 

silabă, sunet” (fonem) 

- ex. de identificare a cuvintelor într-o 

propoziţie şi de a reconstitui propoziţii din 

cuvinte 

4.2. Să sesizeze legătura dintre text şi 

imaginile ce-l însoţesc 

- exerciţii de realizare a corespondenţei 

cuvânt-imagine 

- ex. de sesizare a semnificaţiei textului cu 

ajutorul imaginii 

4.3. Să asocieze forma grafică a cuvântului cu 

sensul acestuia 

- ex. de exprimare a înţelesului unor cuvinte 

dintr-un text citit 

- ex. de construire a unor propoziţii cu 
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cuvinte date 

4.4. Să citească corect în ritm propriu 

propoziţii si texte scurte 

- ex. de citire în ritm propriu a cuvintelor pe 

silabe 

- ex. de citire corectă a propoziţiilor scurte 

- ex. de citire conştientă a unui text scurt 

 

5. Formarea(dezvoltarea) priceperilor şi deprinderilor de exprimare scrisă 

 

5.1 Să scrie corect utilizând calculatorul - ex. de desenare, colorare, de haşurare a unor 

forme şi figuri date 

- ex. de scriere a propoziţiilor/textelor 

5.2 Să scrie corect litere, silabe, cuvinte, 

propoziţii si texte scurte 

- ex. de transcriere selectivă 

- ex. de copiere  

- ex. de scriere după dictare (propoziţii de 3-5 

cuvinte si texte scurte) 

5.3. Să formuleze în scris propoziţii scurte pe 

baza unui suport concret 

- ex. de ordonare a cuvintelor într-o 

propoziţie dată 

- ex. de alcătuire a unor enunţuri plecând de 

la acţiuni, obiecte, imagini 

- exerciţii-joc de stabilire a acordurilor 

gramaticale 

5.4. Să respecte ortografia cuvintelor şi 

punctuaţia în scrierea enunţurilor(literă mare 

la începutul propoziţiei şi în cazul numelor 

proprii, punctul, virgula, semnul exclamării)  

- ex. de marcare a semnelor de punctuaţie 

- ex. de copiere şi de transcriere a unor 

cuvinte şi propoziţii 

- ex. de încadrare corectă în pagină, de 

apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte 

- ex. de scriere după dictare 

 

Conţinuturile învăţării 

 I. Formarea capacitaţii de lectura/citire   

1. Aşezarea textului in pagina; 

2. Alfabetul; 

3. Textul. Titlul. Autorul; 

4. Textul narativ (recunoaşterea personajelor, povestirea orala a unui text narativ); 

5. Poezii cu tematica diversa. 

II. Formarea capacitaţii de comunicare 

1. Comunicarea orala. Componentele comunicării dialogate. 

▪ Propoziţia. Intonarea propoziţiilor; 

▪ Dialogul. Construirea de dialoguri in situaţii concrete (in familie,la şcoala, in mijloace de 

transport in comun etc.); 

▪ Identificarea unei persoane sau a unui obiect; 

▪ Formularea de întrebări si răspunsuri; 

▪ Povestirea unor fapte si intamplari după ilustraţii; 
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▪ Exprimarea propriei păreri in legătura cu un fapt. 

2. Comunicarea scrisa 

▪ Aşezarea corecta a textului in pagina: plasarea titlului, folosirea alineatului, respectarea 

spaţiului dintre cuvinte; 

▪ Scrierea corecta a cuvintelor (care conţin: consoana „m” înainte de „p” sau „b”, grupurile de 

litere, literele „â” si „î”, litera „x”; 

▪ Scrierea corecta a ortogramelor : s-a/sa; s-au/sau; i-a/ia; i-au/iau; ne-a/nea; intr-o, intr-un, 

dintr-o, dintr-un, printr-o, printr-un, 

▪ Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de dialog, virgula;  

III. Elemente de construcţie a comunicării 

1. Lexicul 

▪ Cuvântul – grup de sunete asociat cu un inteles. Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens 

opus 

2. Noţiuni de fonetica 

▪ Sunetul si litera – corespondenta dintre ele; Vocalele si consoanele. Silaba. Despărţirea 

cuvintelor in silabe. Alfabetul. 

3. Cuvântul - parte de vorbire:  

▪ Substantivul (recunoaştere, felul substantivelor, numărul); 

▪ Adjectivul (recunoaştere, numărul); 

▪ Pronumele (recunoaştere, persoana, număr); 

▪ Numeralul (recunoaştere); 

▪ Verbul (recunoaştere, persoana, număr). 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

 

prof. înv. primar, Vidrighin Simona 

Școala Gimnazială Ion Pop Reteganul – Orlat/Sibiu 

 

Aria curriculară : LIMBA SI COMUNICARE  

Disciplina : LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

Clasa : a IV - a 

Număr de ore pe săptămână : 5 

NR. 

CRT 

UNITATEA DE 

INVATARE 

CONTINUTURI NR. 

ORE 

SAPT. OBS. 

9.  SEMESTRUL I 

Comunicarea dialogata 

-Cartea. Elemente componente ale 

cartii. Asezarea textului in pagina. 

Cuprinsul  

-Tipuri de litere de tipar 

-Textul literar. Textul narativ. 

Recunoasterea personajelor 

(actualizare). Dialogul ca element 

constitutiv al unui text narativ 

-Componentele comunicarii 

dialogate (actualizare). Dialogul 

(actualizare). Construirea de 

dialoguri in situatii concrete. 

Formule de initiere, mentinere si 

incheiere a unui schimb verbal. 

Formule de salut, prezentare, 

permisiune, solicitare 

10 I,II  

10.  Sensul cuvintelor -Propozitia. Cuvantul. Silaba. 

Despartirea in silabe  

-Sunetul si litera. Vocale si 

consoane  

-Semnele de punctuatie: punctul, 

semnul intrebarii, semnul 

exclamarii, linia de dialog, virgula  

-Scrierea corecta a cuvintelor: intr-

o, intr-un, dintr-o,         dintr-un. 

Cuvinte cu sens opus  

-Transcrieri  

20 III,IV,V,VI  

11.  Textul literar -Povestirea orala a unui fragment 

dintr-un text narativ.  

-Organizarea textului scris. 

Asezarea corecta a textului in 

pagina: plsarea titlului, folosirea 

15 VII,VIII,IX  
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alineatelor 

-Poezii cu tematica diversa. Strofa. 

Versul. 

-Copieri. Transcrieri 

-Exprimarea acordului sau a 

dezacordului in legatura cu un fapt 

sau cu atitudinea unei persoane 

12.  Scrierea imaginativa -Compunerea unor scurte texte (7-

15 enunturi) pe baza unui suport 

vizual: dupa o ilustratie sau un sir 

de ilustratii, dupa benzi desenate 

-Utilizarea ortogramelor s-a/sa; s-

au/sau; i-a/ia; i-au/iau; ne-a/nea. 

-Scrierea corecta a cuvintelor care 

contin consoana m” inainte de „p” 

sau „b” 

15 X,XI,XII  

13.  Cuvantul – parte de 

vorbire (I) 

-Scrierea si pronuntarea cuvintelor 

care contin  â si î 

-Cuvantul – parte de vorbire. 

Substantivul. Felul substantivelor. 

Numarul substantivelor 

10 XIII,XIV  

14.  SEMESTRULII 

Cuvantul – parte de 

vorbire (II) 

-Utilizarea ortogramelor printr-o/ 

printr-un 

-Adjectivul. Acordul adjectivului in 

numar cu substantivul pe care il 

determina 

-Pronumele. Pronumele personal. 

Persoana. Numarul. Pronumele 

personal de politete- recunoastere 

si utilizare in comunicare 

-Scrierea si pronuntarea cuvintelor 

care incep cu „e” (pronume 

personale, verbul „a fi”) 

-Scrierea corecta a cuvintelor care 

contin „x” 

-Dictare 

55 I-XII  

15.  Cuvantul – parte de 

vorbire (III) 

-Verbul. Persoana si numarul 

verbului. Scrierea corecta a 

verbelor a fi si a lua 

-Timpul verbelor 

-Transcrieri, dictări, alcătuiri de 

texte, dialoguri 

17 XIII-XVI  
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16.  RECAPITULARE -Exerciții de citire 

-Exerciții de scriere corectă 

-Părțile de vorbire 

18 XVII-XX  
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CURRICULUM ADAPTAT 

Clasa a VI-a : elevi cu C.E.S 

 
Adriana Nan 

                                                                         Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaş”              
                                                                          
                                                                     
 

    1. ARGUMENT 

            Acest curriculum este adaptat elevilor cu cerinţe speciale, în vederea parcurgerii cât mai uşor 

a programei şcolare. 

            Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi 

moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare 

parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor 

cazuri. 

            În acest scop, se pune accent pe implicaţiile limbii franceze în viaţa noastră. 
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog al şcolii, 

profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei pentru reuşita lor la 

finele clasei a VIII- a în reţeaua şcolară ce include licee şi şcoli de arte şi meserii. 
  

2. BENEFICIARI:  

Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o 

stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. 

Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând 

raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup. 
Ora de limba franceză devine astfel importantă şi prin relaţia personală care se stabileşte între 

profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a determina dezvoltarea capacităţii de 

exprimare a propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ultimul rând, a propriei viziuni 

despre viaţă. 
 

OBIECTIVE CADRU 
1. Dezvoltarea capacitaţii de receptare a mesajului oral la nivelul dezvoltării psiho-fizice; 
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală după posibilităţile intelectuale și de limbaj;  
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului prin imagini şi a mesajului scris limitat la un nr. 

de cuvinte;               
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin desen 
A. Obiective de referinţă şi activităţi de învăţare 
 

Obiective de referinţă 
 

Activităţi de învăţare 

1.1.să înţeleagă mesaje orale scurte şi concrete jocuri de executare a unor comenzi scurte şi 

precise; 
ex. de asociere a cuvintelor cu imagini; 
ex. de asociere a cuvintelor sau a unor propoziţii 

simple cu mimică; 
ex. de ascultare a dialogului elev-elev, elev-

profesor; 
jocuri de rol de tipul vorbitor –ascultător; 
ex. de construire de enunţuri simple pe baza 

imaginilor din manual; 
ex. de pronunţare corectă a sunetelor; 

1.2.să sesizeze sensul cuvintelor dintr-un enunţ; 
 

1.3. să distingă sunetele din silabe din cuvinte; 
 

2.1.să poată să formuleze enunţuri simple în 

funcţie de o situaţie dată; 
 

2.2. să se integreze în colectivul clasei 

manifestându-şi interesul de a comunica; 
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 ex. de pronunţare clară şi corectă a cuvintelor la 

intuirea imaginilor; 
ex. de construire de enunţuti simple pe baza 

imaginilor din manual 
ex. de folosire a formulelor de salut, de 

prezentare,de adresare; 
ex. de adresare prin desen sau mimă unei persoane 

la alegerea sa;  
ex. de punere în corespondenţă a cuvintelor cu 

imaginile; 
ex. de asocierea cuvântului sau enunţului cu 

imaginea intuită; 
ex. de folosire a manualului; 
ex. de exprimare a părerii prin alegere de imagini 

sau prin desene; 
ex. de formulare a răspunsurilor la întrebări în 

contexte diferite 
 

3.1.să identifice un nr. limitat de  cuvinte, atât 

în texte tipărite cât şi de mână;  
 

3.2. să desprindă semnificaţia cuvintelor sau a 

enunţurilor scurte; 
4.1. să-şi poată exprima părerile oral sau prin 

desen; 
 

 

B. Conţinuturile învăţării 
 

1. Formarea capacităţilor de citire în conformitate cu dezvoltarea şi progresul său intelectual: intuirea 

manualului; citirea cuvintelor, limitată de deficienţa sa mentală. 
 

2. Formarea capacităţii de comunicare: comunicare cu accent pe cea orală  şi cu material de sprijin; 

comunicare prin desen, mimică; comunicare scrisă limitată la un număr minim de cuvinte. 
 

3. Elemente de construcţie a comunicării: sunetul; cuvântul; propoziţia/enunţul simplu.         
 

PROIECTARE CURRICULARĂ ORIENTATIVĂ 

CLASA A VI A 

 

Nr. crt. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI 

1 Révision 

 

 

- exerciţii de înţelegere globală de mesaje 

audiate, prin marcare pe o 

schemă/diagramă; 

- exerciţii de intonaţie ; 

- descrieri cu support verbal sau vizual  
2 Test initial 

3 Unité 1: Venez tous - exerciţii de înţelegere globală de mesaje 

audiate 

- exerciţii de conversaţie 

- răspunsuri la întrebări; 

- formulare de propoziţii; 

- exerciţii de corelare a unor cuvinte cu 

definiţia corespunzătoare; 

- exerciţii de identificare a ordinii logice 

şi cronologice (ordonaţi, eliminaţi, 

grupaţi etc.) 

- joc de rol; 

- luare de notiţe 

4 Unité 2: Mon cousin, l’aviateur 

5  Unité 3: Les voisins du 

troisième 

6 Unité 4: Du matin jusqu’au soir 

7  Unité 5: Le jardin de grand-

mère 

8 Bilan 1 

9 Unité 6: Ne raccrochez pas ! 

10 Unité 7: Boutique ou grande 

surface 

11 Unité 8: À l’école, comme à 
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l’école  - exerciţii de intonaţie; 

- exerciţii de formulare de întrebări; 

-exerciţii de completare a informaţiei; 

- descrieri cu suport verbal (întrebări, 

cuvinte de sprijin) sau vizual 

- activităţi de proiect 

12 Unité 9: Un défilé de mode 

13 Unité 10: Le tour du monde… 

en 15 jours  

14 Révison finale - exerciţii de înţelegere globală de mesaje 

audiate, prin marcare pe o 

schemă/diagramă; 

- exerciţii de intonaţie ; 

- descrieri cu support verbal sau vizual  

 

 
 

 

  

 

6. STRATEGII DIDACTICE 

 

6.1. METODELE  pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un 

învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. 
-metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală; 
-metode de învăţare: studiul cu manualul, studiul individual, exerciţiul; 
-metode de predare-învăţare: învăţământul diferenţiat; 
-metode active: jocul didactic, jocul de rol; 
-metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive. 
 

6.2. MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ 

pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice, i.e. materiale didactice; fişe de lucru 

adaptate. 
 

6.3. MATERIALELE didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea  elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale sunt: 
-materiale informativ-demonstrative: imagini, planşe, materiale audio-video; 
-materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: diagrame, brainstorming; 
-materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: teste cu răspunsuri adevărat/fals, cu răspunsuri 

da/nu. 
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Plan de acțiune pentru integrarea  

copiilor cu dizabilități  

prof. Urs Carmen Florinela 

Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 

 

În sens generic, integrarea este un proces de inserţie activă şi eficientă a individului în 

activităţile sociale, în grupurile sociale şi într-o accepţiune mai largă în viaţa socială. Pe ansamblu, 

acest proces se realizează prin diverse forme şi mijloace, cum ar fi: instruirea, educaţia şi serviciile 

sociale. 

  Integrarea socială a copiilor este indisolubil legată de procesul de socializare al acestora 

precum şi de diferitele forme de acţiune educativă la care participă. Sistemul şcolar este un 

instrument de integrare socială a copiilor şi adolescenţilor în sistemul existent. 

   Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învăţământul de masă presupune: 

 - a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, 

asistenţă medicală şi socială etc) în şcoala respectivă; 

- a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de 

proiectare şi aplicare a programelor de integrare; 

- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii 

obişnuite (bibliotecă, terenuri de sport etc); 

- a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 

- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

- a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

- a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din 

şcoală. 

 

Elevi 

Idei de activități: 

- așezarea optimă a copilului în clasă: 

      - să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie;  

      - să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

      - materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

      - tabla este recomandat să fie albă; 

- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia; 

- tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare ; 

- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate ; 

- activități de terapie educațională ; 

- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități; 

- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 
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- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- formarea de rutine prin activităţi similare. 

 

Strategii de învățare: 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, 

Cubul, Turul galeriei etc. - adaptate);  

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- valorizarea activității în fiecare oră; 

- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare. 

 

Resurse: 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, 

jetoane etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 

- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

 

Evaluare: 

- observarea sistematică a comportamentului;  

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

 

Părinți 

Idei de activități: 

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului ; 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari; 

- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru); 

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament ; 

- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying ;  

- activități de genul Schimb de mame etc. 

 

Strategii de învățare: 

- lectorate  

- dezbateri 

- mese rotunde 
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- workshop-uri 

- tehnici dramatice 

- expoziții 

 

Resurse: 

- ppt-uri tematice 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

 

Evaluare: 

- observarea sistematică 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

  

Cadre didactice  

Idei de activități: 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES ; 

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice ; 

- activități comune părinți-profesori-elevi ; 

- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

 

Strategii de învățare: 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- dezbateri 

- interasistențe 

- lucru în echipă 

 

Resurse: 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- listă cu lucrări de specialitate 

- cadru normativ specific. 

 

Evaluare: 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

- caietul învățătorului. 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU CREAREA UNUI MEDIU DE ÎNVĂȚARE INCLUZIV, ÎN 

VEDEREA INTEGRĂRII ÎN ȘCOALA DE MASĂ A COPIILOR CU CES 

Cristudor Andreea 

Școala Gimnazială Petre Mironescu-Mera, com. Mera, Jud. Vrancea 

 

 

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, 

având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine 

participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

Elevi 

Elevii cu autism se caracterizează printr-o excesivă închidere în sine, desprinderea de realitate şi 

intensificarea vieţii imagistice,evita contactul vizual, repetă mecanic vorbirea, lipsa de intenţie 

/adresare în comunicare, folosirea gesturilor pentru exprimarea dorinţelor. 

Idei de activități: sublinierea cuvintelor cheie, jocuri didactice precum învățarea prin cântece; 

Strategii de învățare: utilizarea frecventă a numelui; menţinerea distanţei, trebuie să folosim cuvinte 

–cheie pentru exprimarea ideii, să utilizam imagini cât mai clare, sarcina de lucru se distribuie în mai 

multe etape scurte. 

Resurse: fișe cu imagini, dicționar ilustrat, cântece; 

Evaluare: se poate face prin indicarea variantei corecte din mai multe opțiuni. 

Părinți 

Este foarte importantă relația dintre părinte și copilul cu CES. Aceștia trebuie să fie foarte apropiați, 

să le vorbească calm, să îi încurajeze și să îi motiveze spre reușita. 

În ceeea ce privește relația cu școala, părinții trebuie să vorbească deschis cu dirigintele clasei, să îl 

informeze despre problema copilului lui, să aducă la cunoștintă recomandările psihologului, și toate 

acestea pentru ca noi, în calitate de profesori, să îi ajutăm să se integreze și să evolueze. 

Idei de activități: participarea la activitățile de consiliere cu părinții, implicarea în activități 

extrașcolare și sociale; 

Strategii de învățare: fișe de observație; 

Resurse: cea mai importantă resursă este timpul. Acești copii necesită toată atenția părinților, care la 

rândul lor, prin joc și vizionare de filme contribuie la dezvoltarea lor emoțională și intelectuală.  

Evaluare: comunicare, implicare, propuneri/strategii. Doar dacă părintele și dirigintele/profesorii 

colaborează se poate ajunge la acest proces final de integrare. 

Cadre didactice 

Dirigintele este cel care vine în sprijinul unui copil cu CES și trebuie să își informeze colegii în 

legatură cu elevii din clasă. În urma discuțiilor cu părinții copilului, chiar și cu copilul cu CES, 

dirigintele creează o punte de legătura între copil și cadrele didactice. Recomandările dirigintelui 

sunt esențiale pentru a crea o atmosferă de liniște, de comunicare, de confort între aceste categorii.  

Idei de activități: informări periodice corecte din surse autorizate, întalnire cu un psiholog, discutarea 

unor exemple concrete de comportament vizavi de elevii cu CES; 

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): crearea unui climat adecvat, linistit, sarcini de lucru 

scurte și atractive, adaptarea metodelor de învățare și evaluare; recunoașterea constantă a reușitei 

elevului cu CES; 
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Resurse: cursuri de perfecționare privind integrarea copiilor cu CES, elaboarea unui plan de 

intervenție personalizat pentru dobândirea minimă a competențelor generale; 

Evaluare: ar putea fi realizată de părinții copilului sau chiar de elevul nostru prin apreciere, 

recunoștință, printr-un zâmbet care face cât o mie de cuvinte. 

În urma experienței mele didactice, cea mai de succes metodă a fost vizionarea de filme pe 

teme diferite sau ascultarea/interpretarea unor cântecele. Din fericire, elevul meu demonstrează un 

interes și o putere deosebită în pictură, cântă la orgă și citește foarte bine la orele de limba engleză. 

Poate lumea lui nu este una fericită și împlinită tot timpul, însă aceste intervenții reprezintă un mod 

de a se exprima, a se descărca și de a cere soluții/ajutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

• Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu 

tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-

134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru 

• Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a 

copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-

in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1 

• http://educatieincluziva.info/ce_este_educatia_incluziva             

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
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CURRICULUM   ADAPTAT 

conform Programei şcolare pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA 

MEDIULUI, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013 

 

Prof. Înv. Primar Răuță Lenuța 

Școala Gimnazialǎ Sascut, Jud. Bacǎu 

  

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI: P.A. 

CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ NR. xx/zz.ll.aaaa 

DIAGNOSTIC: intelect liminar/ tulburǎri de pronunție 

CLASA: I A 

DISCIPLINA: Comunicare ȋn limba românǎ  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: an școlar 2020-2021 

COMPETENȚE GENERALE:  

 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare  

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat  

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică  

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

 6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 

 

 

Competențe 

specifice 

Conţinuturi/Activități 

de învățare 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Observații  
 

1.1. Scrierea, 

citirea şi formarea 

numerelor până la 

100 

-reprezentarea nume-

relor de două cifre cu 

ajutorul numărătorii de 

poziţionare;  

- reprezentarea zecilor 

prin mănunchiuri de 

câte 10 beţişoare;  

- citirea numerelor de 

la 0 la 100;  

- scrierea numerelor de 

la 0 la 100, pe reţeaua 

caietului de 

matematică;  

 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

ciorchinele 

jocul didactic 

 

 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

adaptat 

cifre magnetice 

semne magnetice 

imagini   

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

elevului 

 

Centrarea pe 

progresul 

personal  

 

Tema de lucru 

in clasa 

 

 

Tema de lucru 

acasa 

 

Se vor lucra  

exercitii 

simple  

 Se va 

respecta 

ritmul 

propriu de 

lucru  

 Se vor 

utiliza fise 

de lucru 

adaptate 

1.2. Compararea 

numerelor în 

concentrul 0-

- compararea unor 

grupuri de obiecte prin 

punerea elementelor 
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31/100 unele sub altele, 

încercuirea părţilor 

comune, punerea în 

corespondenţă;  

-identificarea „vecini-

lor” unui număr de la 0 

la 31; 

material concret 

 fişe  de lucru 

diferentiate 

planse 

 

Autoevalua-

rea  

 

Produse ale activitatii 

 

1.3. Ordonarea 

numerelor în 

concentrul 0 -

31/100, folosind 

poziţionarea pe 

axa numerelor, 

estimări, 

aproximări 

-ordonarea crescătoare 

/descrescătoare a unor 

numere naturale prin 

compararea acestora 

două câte două;  

- identificarea unor 

numere, situate într-un 

interval dat (ex.: „Scrie 

trei numere mai mici 

decât 10”); 

1.4. Efectuarea de 

adunări şi scăderi, 

mental şi în scris, 

în concentrul 0-31, 

recurgând frecvent 

la numărare  

- numărare cu pas dat     

( ex. din 2 în 2, din 10  

în 10), folosind ca 

suport intuitiv obiecte 

sau desene;  

- jocuri de rol care 

solicită compunerea/ 

descompunerea 

numerelor din concen-

trul 0-10 (ex.: La piaţă, 

Facem ordine în 

bibliotecă etc.);  

- adăugarea/extragerea 

de elemente dintr-o 

mulţime de obiecte, 

fiecare operaţie fiind 

însoţită de numărarea 

obiectelor;  

1.5. Efectuarea de 

adunări repetate/ 

scăderi repetate 

prin numărare şi 

reprezentări 

obiectuale în 

concentrul 0-100 

- adunarea cardinalelor 

unor mulţimi care au 

acelaşi număr de 

elemente;  

- rezolvarea unor 

situaţii practice de 

aflare a unei 

sume/diferenţe de 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

ciorchinele 

jocul didactic 

Se vor lucra  

exercitii 

simple  

 Se va 

respecta 

ritmul 

propriu de 

lucru  
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termeni egali (ex.: „4 

fraţi primesc câte 2 

mere. Câte mere au 

primit fraţii?”); 

 

 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

adaptat 

numaratoare 

cifre magnetice 

semne magnetice 

imagini   

material concret 

 fişe  de lucru 

diferentiate 

planse 

 

 Se vor 

utiliza fise 

de lucru 

adaptate 

1.6. Utilizarea 

unor denumiri şi 

simboluri 

matematice 

(termen, sumă, 

total, diferenţă, , =, 

+. -) în rezolvarea 

şi/sau compunerea 

de probleme 

-aflarea sumei/dife-

renţei a două numere 

mai mici decât 31;  

-formularea şi rezol-

varea unor probleme 

pornind de la o 

tematică dată/de la 

numere date, de la 

imagini; 

2.1. Orientarea şi 

mişcarea în spaţiu 

în raport cu 

repere/direcţii date 

folosind sintagme 

de tipul: în, pe, 

deasupra, 

dedesubt, lângă, în 

faţă, în spate, 

stânga, dreapta, 

orizontal, vertical, 

oblic , interior, 

exterior, 

- identificarea poziţiei 

pe care o ocupă diverse 

obiecte în desene/reali-

tatea imediată, în raport 

cu alte obiecte 

precizate;  

- jocuri de poziţionare 

a obiectelor în spaţiu, 

în raport cu alte obiecte 

precizate (ex.: aşază 

creionul galben în 

stânga creionului roşu); 

-identificarea unor 

obiecte/persoane în 

funcţie de poziţia lor 

spaţială (Cine se află în 

faţa ta?) 

-construirea unor obi-

ecte uzuale, folosind 

corpuri geometrice, 

fără utilizarea termino-

logiei;  

- jocuri de construcţii 

cu obiecte cu formă 

geometrică, din diferite 

materiale; 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

ciorchinele 

jocul didactic 

 

 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

adaptat 

imagini  

         obiecte  

material concret 

 fişe  de lucru 

diferentiate 

planse 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevului 

Centrarea pe 

progresul 

personal 

 

Evaluare 

practica 

Autoevaluare 

 

Se vor lucra  

exercitii 

simple  

 Se va 

respecta 

ritmul 

propriu de 

lucru  

  

2.2. Recunoaşterea 

unor figuri şi 

- conturarea pe foaie 

velină a unor forme 

Metode: 

conversaţia 

Observarea 

sistematică a 

Se vor lucra  

exercitii 
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corpuri geometrice 

în mediul apropiat 

şi în reprezentări 

plane accesibile 

(incluzând desene, 

reproduceri de 

artă, reprezentări 

schematice) 

geometrice plane 

(pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc), cu 

ajutorul unor 

şabloanelor;  

- desenarea formelor 

geometrice (pătrat, 

triunghi, dreptunghi, 

cerc), pe reţeaua de 

pătrate din caietul de 

matematică; 

 - decorarea unor 

obiecte cu motive 

geometrice prin desen 

sau colaj; 

- realizarea unor colaje 

cu ajutorul formelor 

geometrice învăţate 

(case, castele, pomi, 

gărduleţe, roboţi etc.);  

 - decuparea pe contur 

a formelor geometrice 

plane de diferite 

dimensiuni, realizate pe 

diverse suporturi 

(hârtie glasată, carton); 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

 

 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

adaptat 

obiecte 

imagini   

material concret 

 fişe  de lucru 

diferentiate 

planse 

comportamen-

tului elevului 

Centrarea pe 

progresul 

personal 

Produse ale 

activitatii 

Autoevaluare 

 

practice 

simple  

 Se va 

respecta 

ritmul 

propriu de 

lucru  

 Se vor 

utiliza fise 

de lucru 

adaptate 

3.1. Rezolvarea de 

probleme prin 

observarea unor 

regularităţi din 

mediul apropiat 

- completarea de şiruri 

de numere/obiecte 

ordonate mai mici 

decât 100, respectând 

reguli precizate;  

- realizarea/transcrierea 

unor modele repetitive 

- înşirarea mărgelelor, 

jucăriilor etc. 

respectând o anumită 

regulă; 

-realizarea unor co-

laje/desene care repre-

zintă corpul omenesc 

cu princi-palele organe;  

-recunoaşterea orga-

nelor şi localizarea 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

jocul didactic 

 

 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

adaptat 

cifre magnetice 

semne magnetice 

imagini   

fişe  de lucru 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevului 

Centrarea pe 

progresul 

personal 

Autoevaluare 

Proiectul 

 

Se vor lucra  

exercitii 

simple  

 Se va 

respecta 

ritmul 

propriu de 

lucru  

 Se vor 

utiliza fise 

de lucru 

adaptate 
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acestora folosind 

imagini din atlase sau 

mulaje;  

-identificarea pe 

propriul corp a zonelor 

unde sunt amplasate 

anumite organe;  

-stabilirea, prin obser-

vare, a principalelor 

structuri ale animalelor 

şi plantelor;  

- reprezentarea în desen 

a componentelor 

principale ale plantei; 

- producerea de sunete 

specifice ploii – 

picături de apă care 

cad, tunetul, mersul 

prin apă etc.; 

diferentiate 

 

3.2. Manifestarea 

grijii pentru 

comportarea 

corectă în relaţie 

cu mediul natural 

- activităţi practice de 

întreţinere a spaţiului 

verde din curtea şcolii 

sau a colţului verde din 

clasă; 

-identificarea propriilor 

greşeli de comporta-

ment faţă de mediul 

înconjurător; 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

adaptat 

imagini   

material concret 

 fişe  de lucru 

diferentiate 

plante vii 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevului 

Centrarea pe 

progresul 

personal 

Evaluare 

practica 

Autoevaluare 

 

 

4.1. Formularea 

rezultatelor unor 

observaţii, 

folosind câţiva 

termeni ştiinţifici, 

reprezentări prin 

desene şi 

operatorii logici 

„şi”, „sau”, „nu” 

- jocuri logico-

matematice referitoare 

la reuniunea a două 

mulţimi disjuncte; 

-prezentarea înregis-

trărilor din calendarul 

naturii, realizat pe o 

perioadă determinată 

de timp; 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevului 

Centrarea pe 

progresul 

personal 

Autoevaluare 
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4.2. Identificarea 

unor consecinţe 

ale unor acţiuni, 

fenomene, procese 

simple 

- realizarea de asociaţii 

între fenomene şi 

cauzele posibile  

- recunoaşterea cauzei 

care a determinat 

uscarea unei plante 

verzi ca urmare a 

explorării fenomenului 

(lipsa de apă, lipsa 

luminii etc.); 

adaptat 

imagini   

material concret 

 fişe  de lucru 

diferentiate 

 

5.1. Sortarea şi 

clasificarea unor 

date din mediul 

apropiat pe baza a 

două criterii 

-înregistrarea schimbă-

rilor meteorologice în 

calendarul naturii 

utilizând simboluri-

desene – soare, nori, 

precipitaţii, vânt- 

înregistrarea vremii şi a 

temperaturii (la prânz) 

timp de o săptămână;  

-ordonarea anotim-

purilor pe o scală a 

preferinţelor (îmi place 

cel mai mult, îmi place 

mult, îmi place, îmi 

place puţin); 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

ciorchinele 

jocul didactic 

 

 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

adaptat 

cifre magnetice 

semne magnetice 

imagini   

material concret 

 fişe  de lucru 

diferentiate 

planse 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevului 

Centrarea pe 

progresul 

personal 

Autoevaluare 

 

Se vor lucra  

exercitii 

simple  

 Se va 

respecta 

ritmul 

propriu de 

lucru  

 Se vor 

utiliza fise 

de lucru 

adaptate 

5.2. Rezolvarea de 

probleme simple 

în care intervin 

operaţii de 

adunare sau 

scădere în 

concentrul 0-10, 

cu sprijin în 

obiecte, imagini 

sau reprezentări 

schematice 

-rezolvarea de 

probleme folosind 

obiecte concrete sau 

reprezentări simbolice 

 - rezolvarea unor 

probleme după imagini 

date 

6.1. Utilizarea 

unor măsuri 

neconvenţionale 

pentru 

determinarea şi 

compararea 

capacităţilor şi a 

- alegerea potrivită a 

unor unităţi 

neconvenţionale 

(pahare/sticluţe de 

plastic etc.) pentru 

măsurarea capacităţii; 

- identificarea unor 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

jocul didactic 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevului 

Centrarea pe 

progresul 

personal 

Se vor lucra  

exercitii 

simple  

 Se va 

respecta 

ritmul 

propriu de 
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lungimilor obiecte pe baza unor 

caracteristici privind 

capacitatea acestora 

(”plin”, ”gol” etc.); 

 

 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

adaptat 

vase diverse 

calendarul naturii 

calendar 

imagini   

material concret 

 fişe  de lucru 

diferentiate 

planse 

 

Evaluare 

practica 

Autoevaluare 

 

lucru  

 Se vor 

utiliza fise 

de lucru 

adaptate 6.2. Utilizarea 

unor unităţi de 

măsură pentru 

determinarea şi 

compararea 

duratelor unor 

activităţi cotidiene 

- aşezarea unor 

cartonaşe reprezentând 

zilele săptămânii, în 

ordinea succesiunii lor 

în săptămână; 

 - prezentarea unor 

evenimente/întâmplări 

personale, utilizând 

denumirile zilelor 

săptămânii 

- realizarea unui 

calendar personal, 

privind activităţile 

extraşcolare (luni-tenis, 

marţi-vizitarea unui 

muzeu, miercuri-

efectuarea unui 

experiment: plantarea 

unei flori într-un 

ghiveci);  

-identificarea mai 

multor tipuri de ceas 

(de perete, ceasul 

electronic, ceasul de 

mână); 

6.3. Realizarea 

unor schimburi 

echivalente valoric 

folosind 

reprezentări 

convenţionale 

standard şi 

nonstandard în 

probleme-joc 

simple de tip 

venituri-cheltuieli, 

cu numere din 

concentrul 0-100 

- recunoaşterea banc-

notelor de 1 leu, 5 lei, 

10 lei, 50 lei, 100 lei - 

recunoaşterea mone-

delor de 1 ban, 5 bani, 

10 bani, 50 de bani; 

-implicarea copiilor în 

experienţe în care să 

decidă singuri dacă 

pot/nu pot cumpăra un 

obiect cu suma de bani 

de care dispun;  

- jocuri de utilizare a 

banilor: La piaţă, La 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

Mijloace: 

 manualul 

caietul de lucru 

adaptat 

material concret 

monede 

bancnote 

obiecte 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevului 

Centrarea pe 

progresul 

personal 

Autoevaluare 

 

Se vor lucra  

exercitii 

simple  

 Se va 

respecta 

ritmul 

propriu de 

lucru  

 Se vor 

utiliza fise 

de lucru 

adaptate 
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librărie, La chioşc; 

6.4. Identificarea 

unităţilor de 

măsură uzuale 

pentru lungime, 

capacitate 

(centimetrul, 

litrul) şi a unor 

instrumente 

adecvate 

-identificarea şi utili-

zarea instrumentelor de 

măsură potrivite pentru 

efectuarea unor 

măsurători (rigla, vasul 

gradat); 

Metode: 

conversaţia 

exerciţiul 

ciorchinele 

explicatia 

demonstratia 

Mijloace: 

caietul de lucru 

adaptat   

material concret 

 fişe  de lucru  

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevului 

Centrarea pe 

progresul 

personal 

Evaluare 

practica 

Autoevaluare 

 

 

 

CONȚINUTURI: 

➢ Numere naturale 0 -100: recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, 

ordonare, numere pare/impare: - de la 0 la 31 (de la 31 la 100)                                             

➢ Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10  

Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru - fără 

precizarea terminologiei)  

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10/31, fără trecere peste ordin  

Probleme care se rezolvă printr-o operaţie  

➢ Orientare spaţială şi localizări în spaţiu  

Poziţii ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică; interior, exterior  

➢ Figuri plane / 2D  

Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: reprezentare grafică 

➢ Lungime  

Unităţi standard: centimetrul (1m = 100 cm) Instrumente de măsură: rigla  

➢ Capacitate  

Unităţi nonstandard. Unităţi standard: litrul  

➢ Timp  

Ora (ora fixă, jumătatea de oră), Ziua, săptămâna, luna, anul. Anotimpurile 

➢ Bani 

 Leul, monede şi bancnote  

➢ Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor 

➢ Stiintele vietii 

Corpul omenesc. Scheletul şi organe majore ale corpului  

Plante şi animale  

Scheletul şi organele majore la animale  

➢ Stiintele Pamantului 

Elemente intuitive privind Pământul ,transformări ale apei, Universul,  Soarele 

➢ Forţe şi mişcare. Căderea liberă a corpurilor 

➢ Forme şi transfer de energie  
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PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT PENTRU COPIII CU CES 

 

 Cucu Nadia – Mihaela  

Colegiul National Vasile Goldis Rad 

 

Tipul de 

serviciu/ 

intervenţie 

Instituţia 

responsabilă 

Obiective 

 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă de 

acodare a serviciului (date de 

contact) 

Servicii 

educaţionale 

Invatamant 

primar Arad 

Asigurarea unui mediu propice dezvoltării 

optime a personalităţii elevului, prin îmbinarea 

unui nivel educaţional adaptat particularităţilor 

şi nevoilor elevului cu activităţi menite să 

descopere şi  să valorifice la maxim potenţialul 

elevului. 

Data avizării 

planului de 

către COSP 

An scolar  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

Învăţătoarea  

 

Servicii de 

asistenţă 

psihopedagogic

ă prin cadrul 

didactic 

itinerant  şi de 

sprijin 

CSEI Arad 

Invatamant 

primar Arad 

Corelarea conţinuturilor programei şcolare la 

disciplinele studiate, cu particularităţile şi 

potenţialul elevului, din perspectiva finalităţii 

procesului de adaptare şi de integrae şcolară şi 

social a acestuia. 

Data avizării 

planului de 

către COSP 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

Cadrul didactic itinerant  şi de 

sprijin  

 

Servicii de 

consiliere şi 

orientare şcolară 

CJRAE 

ARAD 

Asigurarea unei  funţionări  optime a elevului 

prin învăţarea unor modele personale 

dezirabile. 

Dezvoltarea unor strategii personale de evitare 

a eşecului şcolar. 

Data avizării 

planului de 

către COSP 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

Profesor consilier şcolar 

Servicii de 

terapie 

logopedică/tera

pia tulburărilor 

de limbaj 

CJRAE 

ARAD 

Corectarea şi dezvoltarea comunicării orale în 

vederea exprimării clare şi expressive. 

Dezvoltarea vocabularului. 

Dezvoltarea auzului fonematic. 

Corectarea confuziilor de grafeme şi litere. 

Data avizării 

planului de 

către COSP 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

Profesor logoped 
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Servicii de 

terapie 

educaţională * 

 NU ESTE CAZUL Data avizării 

planului de 

către COSP 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

NU ESTE CAZUL 

Servicii de 

kinetoterapie* 

 NU ESTE CAZUL Data avizării 

planului de 

către COSP 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

NU ESTE CAZUL 

Asigurare 

transport la 

unitatea de 

învăţământ 

 NU ESTE CAZUL Data avizării 

planului de 

către COSP 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

NU ESTE CAZUL 

Măsuri de 

sprijin pentru 

educaţia 

incluzivă** 

Invatamant 

primar Arad 

Încurajarea participării tuturor elevilor  

şi a personalului instituţiei în viaţa şcolii şi 

minimalizarea presiunilor de excluziune. 

Dezvoltarea capacităţii personalului şcolii de a  

respecta şi accepta  diversitatea elevilor. 

 

 

Permanent   Permanent  Învăţătoarea  

 

*Doar în cazul elevilor înscrişi în  unităţi de învăţământ special 

** Doar în cazul elevilor înscrişi în  unităţi de învăţământ  de masă 

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI:  

MAMA:   

TATA: - 

REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI: ……………………(asistent maternal profesionist- copilul fiind in plasament) 
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DATA NASTERII:  10.X.2009 

DOMICILIUL: LOC. ARAD 

UNITATEA DE INVATAMANT LA CARE ESTE INSCRISA: Invatamant primar Arad 

CERTIFICAT DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA  

DATA REALIZARII/REVIZUIRII PLANULUI DE SERVICII INDIVIDUALIZAT:  07.09.2017 

RESPONSABILUL DE CAZ SERVICII EDUCATIONALE : CUCU NADIA MIHAELA 

DREPTURI/BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU COPIII CU CES CONFORM ART. 51 ALINIAT (2) PREVAZUTE DE  

LEGEA NR.1/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE 

ULTERIOARE)………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

ART.51 ALINIAT (2) - Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, inclusiv cei 

scolarizati in alt judet decat cel de domiciliu , beneficiaza de asistenta sociala constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana, a rechizitelor 

scolare , a cazarmamentului , a imbracamintei si incaltamaintei in cuantum egal cu cel pentru copiiiaflati in sistem de protectia copilului , 

precum si de gazduirea gratuita in internate sau centrele  de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directiilor generale 

judetene/ a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protectia copilului. 

 

SERVICII PSIHOEDUCATIONALE PENTRU COPILUL CU CES 
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ABORDARE PERSONALIZATĂ ÎN EVALUAREA 

COMPETENȚELOR FORMATE COPIILOR CU C.E.S. 

LA DISCIPLINA MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI, CLASA A II-A 

 

Prof. înv. Primar Oroș Andra-Roxana 

Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, com. Luizi-Călugăra,  jud. Bacău 

 

 

CLASA A II-A 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea de învățare: Viețuitoare și medii de viață;înmulțirea - introducere 

Mod de aplicare: Online folosind platforma interactiveworksheets.com 

 

Obiective cadru: 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare; 

4. Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică; 

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date; 

 

Obiective de referință: 

1.5. Efectuarea de exerciții folosind înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-1000 

1.7.Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de 

probleme 

4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese 

simple  

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul axb=x în concentrul 0-100 cu sprijin în obiecte, imagini s-au 

reprezentări schematice; 

 

Obiective cognitive: 

OC1. să calculeze corect cel puţin o înmulţire folosind adunarea repetată; 

OC2. să pună în corespondență cel puțin 2 numere cu termenii potriviți, utilizând terminologia 

specifică înmulțirii 

OC3. să transforme  cel puțin două adunări repetate în înmulțiri și/sau invers; 

OC4. să calculeze cel puțin un produs folosind terminologia dată; 

OC5. să identifice cel puțin două  etape de viață ale plantelor folosind imaginile și denumirile 

date; 

OC6. să rezolve problema corect prin ordonarea etichetelor date. 
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Test de evaluare 

 

1. Scrie pe spațiile libere înmulțirile potrivite imaginilor: 

 

a) 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

2. Unește etichetele potrivite: 

5   x 4 = 20 

 

ori    produs    factor      factor 

 

3. Transformă înmulțirile în adunări repetate și invers. Selectează răspunsul corect din listă. 

 

 

4. Pune în corespondență etichetete potrivite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 + 7 + 7 + 7 =   

 

 

6 + 6 + 6 =  

 

9 + 9 +9 +9 +9 +9=   

 

 

4 x 5 =  

 

 

3 x 8 =   

 

 

7 x 6 =   

Dublul lui 9 este… 

Numărul de 7 ori mai mare decât 3 este… 

 

Numărul cu 3 mai mare decât 5 este… 

 

21 

18 

8

 
21 

15

 
21 

10

 
21 
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5. Unește eticheta cu etapa de viață potrivită 

 

 

6. Rezolvă problema ordonând etichetele. Selectează în fața fiecărei etichete numărul de 

ordine potrivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitări!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe o floare sunt 6 fluturi și pe a doua sunt de 3 ori mai mulți fluturi decât pe prima.  

Câți fluturi sunt în total? 

Câți fluturi sunt în total? 

Rezolvare: 

Câți fluturi sunt pe a doua  floare? 

3 x 6 = 18 (fluturi) 

6 + 18 = 24 (fluturi) 

Răspuns: 24 fluturi 
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Obiective: 

 

Nr. 

crt. 
Item Obiective de referință Obiective operaționale 

1.  Calculează folosind 

adunarea repetată și 

sprijin imagistic 

1.5. Efectuarea de exerciții folosind 

înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-

1000 

Să calculeze corect cel puţin o 

înmulţire folosind adunarea 

repetată 

2.  Unește etichetele 

potrivite 

1.7.Utilizarea unor denumiri și 

simboluri matematice în rezolvarea 

și/sau compunerea de probleme 

Să pună în corespondență cel 

puțin 2 numere cu termenii 

potriviți 

3.  Transformă adunarea 

repetată în înmulțire și 

invers 

1.5. Efectuarea de exerciții folosind 

înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-

1000 

Să selecteze din lista dată  corect 

cel puţin 2 răspunsuri corecte. 

4.  Pune în corespondență 

eticheta cu produsul 

potrivit 

1.7. Utilizarea unor denumiri și 

simboluri matematice în rezolvarea 

și/sau compunerea de probleme 

1.5. Efectuarea de exerciții 

folosind înmulțiri și împărțiri în 

concentrul 0-1000 

Să calculeze cel puțin un produs 

folosind terminologia dată. 

5.  Unește eticheta cu 

etapa de viață potrivită 

4.2. Formularea unor consecințe 

rezultate în urma observării unor 

relații, fenomene, procese simple  

Să identifice cel puțin două  etape 

de viață ale plantelor 

6.  Ordonează etichetele 

pentru a forma planul 

de rezolvare al 

problemei 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul 

axb=x în concentrul 0-100 cu sprijin 

în obiecte, imagini s-au reprezentări 

schematice; 

Să rezolve problema corect prin 

ordonarea etichetelor date. 

 

  

Barem de notare:  

 

Item Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

1. Scrie și calculează 

greșit toate înmulțirile 

folosind adunarea 

repetată. 

Scrie și calculează corect 

cel puţin 1  exercițiu 

folosind adunarea 

repetată. 

Scrie și calculează 

corect cel puţin 2  

exerciții folosind 

adunarea repetată. 

Calculează corect 3-4 

înmulţiri folosind 

adunarea repetată. 

2.  Pune greșit în 

corespondență toate 

etichetele 

Pune corect în 

corespondență 1 etichetă 

Pune corect în 

corespondență 2 -3 

etichete. 

Pune corect în 

corespondență 4 

etichete. 

3.  Transformă  greșit 

toate adunarea repetată 

în înmulțire și invers. 

Transformă  corect 1-2 

exerciții. 

Transformă  corect  3-4 

exerciții. 

Transformă  corect   5-

6 exerciții. 

4.  Calculează greșit toate 

produsele. 

Calculează un produs 

folosind terminologia 

dată. 

Calculează 2 produse 

folosind terminologia 

dată. 

Calculează 3 produse 

folosind terminologia 

dată. 

5.  Nu identifică etapele Identifică cel puțin 2 Identifică 3 -4 etape de Identifică 3 -4 etape de 
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Item Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

de viață și ale 

plantelor. 

etape de viață ale 

plantelor. 

viață ale plantelor. viață ale plantelor. 

6. Ordonează greșit 

etichetele . 

Ordonează corect 1-2 

etichete. 

Ordonează corect 3-4 

etichete. 

Ordonează corect 5-6 

etichete . 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                                                                                                           
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4584 

 

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE 

PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE LA LIMBA FRANCEZĂ 

PENTRU ELEVI CU CES 

ANUL III – ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 

prof. Gavrilaş Roxana-Mihaela    

Liceul Tehnologic de Transporturi şi de Construcţii, Iaşi        

 

Principalele obstacole în calea învățării:             

- dificultăți în înțelegerea unor informații transmise;                                                                        - 

dificultăți în a aplica în structuri informațiile primite;                                                                     

- dificultăți în a elabora o strategie eficientă de memorare;                                                              - 

dificultăți în a reține informații complexe;                                              

- dificultăți în a înțelege unele sarcini de lucru;                                                                                

- dificultăți în a selecta și a se concentra pe aspectele relevante ale unei sarcini; 

- dificultăți în a se autoorganiza (lucrează ineficient fără supraveghere și indicații); 

- nivel scăzut de concentrare.                                                                                         

 

Disciplina LIMBA FRANCEZĂ face parte din planul cadru de învățământ pentru clasa a 

XI-a, corespunzătoare anului III de învățământ profesional, calificarea: Mecanic auto, fiindu-i alocat 

un număr de 54 de ore pe an. La acest nivel de învățământ, această disciplină este predată modular, 

media încheindu-se la sfârșitul anului școlar, nu la finalul fiecărui semestru.  

Conform Anexei nr. 1 la ordinul MEN 4437/29.08.2014 referitor la aplicarea programelor 

școlare în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în clasa a XI-a profesională  se 

lucrează la disciplina limba franceză după programa Limba franceză (Limba modernă 1), clasa a X-

a, aprobată prin OMECI nr. 5099/09.09.2009, cu următoarele precizări:  

- sunt vizate competențele specifice din TC, organizându-se activități motivante pentru elevi  

- sunt selectate acele forme de prezentare a conținuturilor considerate potrivite pentru dezvoltarea 

competențelor specifice 

- sunt alese acele teme din lista de recomandări care oferă contexte relevante de comunicare pentru 

elevi  

- elementele de construcție a comunicării nu reprezintă scopuri ale învățării, ci mijloace pentru 

dezvoltarea competențelor specifice. 

Competențe specifice: 

• Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare 

• Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte 

• Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă 

• Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare 

TEME: 

- DOMENIUL PERSONAL   

Familia: membrii familiei   

Viața personală (locuință, cumpărături, alimentație, sănătate , sport )  
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Universul adolescenței (stiluri de viață), activități de timp liber.  

- DOMENIUL PUBLIC   

Țări, regiuni, orașe – obiective turistice și culturale   

Aspecte din viața socială (locuri și servicii publice)   

- DOMENIUL OCUPAŢIONAL   

Meserii, ocupații.  

- DOMENIUL EDUCAŢIONAL ŞI CULTURAL   

Corespondență și proiecte școlare   

Universul cultural francez – trecut și prezent – obiceiuri și tradiții; personalități din sfera artistică 

/sportivă 

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII:  

Pe parcursul clasei a XI-a (şcoală profesională) la limba modernă 1 se vor achiziționa și utiliza 

următoarele funcții comunicative ale limbii:  

1. a se prezenta / a-și prezenta colegii / mediul de lucru  

2. a situa în spațiu persoane / obiecte / acțiuni  

3. a da / a cere informații practice despre persoane, obiecte, locuri, acțiuni  

4. a relata la prezent  

5. a exprima acordul/dezacordul  

8. a exprima o ipoteză 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:  

Pe parcursul clasei a XI-a (şcoală profesională) la limba modernă 1 se recomandă a se opera 

cu următoarele elemente de construcție a comunicării:  

I. LEXIC  

- cuvinte, sintagme corespunzând funcțiilor comunicative și domeniilor tematice - relații 

semantice (sinonime, antonime, familii de cuvinte)  

II. GRAMATICĂ  

• Articolul și substantivul (consolidare) - articolul hotărât și nehotărât (consolidare) - cazuri 

de substituire a articolului partitiv (sistematizare)  

• Adjectivul - adjectivul calificativ: acordul și gradele de comparație (consolidare) - 

adjectivul posesiv și demonstrativ(consolidare) - adjectivul nehotărât (formele frecvente) 

(consolidare) - adjectivul numeral cardinal (consolidare)  

• Pronumele - pronumele personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate) (consolidare) - 

pronumele demonstrativ - pronumele relativ simplu (consolidare) - pronumele adverbiale en și y 

(consolidare)  

• Verbul - modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitor 

(consolidare) - modul imperativ (consolidare) - forme verbale perifrastice - modul condițional: 

condiționalul prezent; „si condițional”, I și II  

• Adverbul (elemente cu mare frecvență în comunicare) - adverbe de mod, de cantitate, de 

timp, de loc, de afirmație și de negație (consolidare)  

• Prepoziții și conjuncții (elemente cu mare frecvență în comunicare) (consolidare)  

• Tipuri de frază (reactualizare) 
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Obiective cadru/ 

competențe 

generale 

Obiective de 

referință/ 

competențe 

specifice 

 Activitatea de 

învățare pentru 

elevii cu CES 

 Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat 

 

 

1. Receptarea 

mesajelor transmise 

oral sau in  scris in 

diferite situaţii de 

comunicare 

 

 

1.1 Extragerea 

ideilor esențiale 

dintr-un text, pe baza 

unor întrebări de 

sprijin  

1.2 Deducerea din 

context a înțelesului 

unor elemente 

necunoscute dintr-un 

text citit  

1.1 Extragerea 

ideilor esențiale 

dintr-un text, pe baza 

unor întrebări de 

sprijin 

-exerciţii de 

identificare 

-exerciţii de 

verificarea înţelegerii  

sensului global dintr-

un text scris 

-exerciţii de 

completare de tabele 

/ diagrame, ordonare 

în ordinea logică a 

desfăşurării unor 

evenimente 

 

 

2. Producerea de 

mesaje orale sau 

scrise adecvate unor 

anumite contexte 

 

 

2.1 Redactarea de 

instrucţiuni.  

2.2 Elaborarea – oral 

sau în scris – a unor 

descrieri simple, cu 

referire la 

evenimente sau 

experienţe personale, 

pe bază de suport 

vizual sau de plan de 

idei  

2.2 Elaborarea – oral 

sau în scris – a unor 

descrieri simple, cu 

referire la 

evenimente sau 

experienţe personale, 

pe bază de suport 

vizual sau de plan de 

idei 

 

- Descrieri simple de 

obiecte, persoane  

 

3. Realizarea de 

interacţiuni în 

comunicarea orală 

sau scrisă 

 

 

3.1 Comunicarea 

interactivă într-un 

schimb de informaţii 

simplu şi direct  

3.2 Redactarea unor 

mesaje/ scrisori 

personale simple de 

răspuns la o 

solicitare  

3.1 Formularea de 

idei / păreri pe teme 

de interes în cadrul 

unei discuţii / în 

mesaje de răspuns 

 

- Dialogul  

- Conversaţia 

cotidiană - Mesaje 

personale simple şi 

scurte 

 

4.Transferul şi 

medie-rea mesajelor 

orale sau scrise în 

4.1 Reducerea unui 

paragraf la ideea 

esenţială  

4.2 Reformularea, la 

4.1 Reducerea unui 

paragraf la ideea 

esenţială 

 

- Fragmente de texte 

de informare 

generală 
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situaţii variate de 

comunicare 

 

 

cererea partenerului 

de dialog, a unei 

replici în cadrul unei 

conversaţii pe teme 

familiare   

 

 

 

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE 

 

 

 

Exerciţii orale 

- Întrebări – răspunsuri; 

- Formularea de întrebări; 

- Analizarea imaginilor; 

- Comunicare în baza subiectului 

lecţie; 

- Comunicare în baza textelor propuse 

pentru învăţare; 

- Comunicare în acţiune în grup (cu 

ceilalţi elevi cu CES şi colegii de 

clasă); 

 

 

 

Exerciţii scrise 

- Exerciţii de comparare; 

- Exerciţii de transcriere a unui text; 

- Completarea rubricilor preconizate în 

fişe, scheme şi tabele; etc. 

 

 

Forme de evaluare 

- Fişe de lucru; 

- Caietul elevului; 

- Fişe de evaluare individuală; 

- Postere; 

- Evaluare în perechi; 

- Notarea explicativă, etc. 

 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță 

 

Receptarea mesajelor transmise oral 

sau în scris în diferite situaţii de 

comunicare 

 

- Desprinderea sensului global al unui scurt 

mesaj scris/audiat 

 

 -Identificarea, în mesaje scurte audiate, a 

semnificaţiei unor cuvinte şi propoziţii 

simple referitoare la universul imediat 
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Identificarea semnificaţiei unor cuvinte şi 

propoziţii 

simple, în texte autentice comune (etichete, 

anunţuri, afişe) 

 

Producerea de mesaje orale sau scrise 

adecvate unor anumite contexte de 

comunicare 

 

Redactarea unui enunţ scurt / mesaj, pe baza 

unui 

suport verbal / a unei imagini 

 

Răspuns (amplu)  la o corespondenţă 

ocazională (felicitare, carte poştală ) 

 

Cererea şi transmiterea în scris de informaţii 

personale 

 

 

Realizarea de interacţiuni în 

comunicarea orală sau scrisă 

 

Participarea la o conversaţie pe teme 

familiare exprimând opinii personale  

 

Participarea la o conversaţie scurtă în 

contexte obişnuite pe subiecte generale 

 

Participarea cu întrebări simple şi răspunsuri 

scurte la interacţiuni verbale simple 

(dialoguri), 

în contexte familiare sau de necesitate 

imediată 

 

Transferul şi medierea mesajelor orale  

sau scrise în situaţii variate de 

comunicare 

 

Explicarea unei scheme, a unui desen 

folosind un limbaj comun şi simplu 

  

Reducerea unui paragraf la o idee esenţială 

folosind cuvinte uzuale 
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PROGRAMĂ ȘCOLARĂ ADAPTATĂ 

Aria curriculară : Matematică și Științe 

Disciplina : Biologie 

Clasa a V-a 

Văsuț Anamaria 

Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit 

1.Argument  

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile și obiectivele generala ale predarii și 

învățării biologiei: trezirea interesului și a curiozității științifice a elevilor, înțelegerea unor fapte și 

fenomene din universul apropiat,aplicarea cunostiințelor învățate în viața cotidiană. 

În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilitățile elevilor 

- de înțelegere, conștientizare și asimilare a cunoștințelor referitoare la anatomia și fiziologia omului. 

Se urmărește, de asemenea, însușirea cunoștințelor corecte privind menținerea sănătății și formarea 

de atitudini și deprinderi indispensabile unui comportament responsabil față de propria sănătate. 

Curriculum are în vedere satisfacerea nevoilor de cunoaștere a unor probleme specifice 

adolescenței, de a pune în discuție anumite cazuri de viață, în vederea perceperii reale a acestora și 

soluționării în mod adecvat într-o eventuală apariție a unora similare. 

Conținuturile oferă elevilor normele igienice ce trebuie aplicate ,în vederea menținerii 

sănătății fizice și morale, precum și prelungirii perioadei active de viață a omului. 

Curriculum își propune să aducă în atenția elevilor cu CES metode tradiționale dar și 

moderne, activ-participative de predare-învățare-evaluare, de obținere a informațiilor necesare 

parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace și instrumente de lucru cât mai adecvate acestor 

cazuri. 

Prin strategiile abordate,se are în vedere și o bună colaborare cu psihologul școlii, cu 

profesorul de sprijin și integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei. 

2. Competenţe specifice şi activităţi de învăţare 

I. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor cu instrumente şi 

metode ştiinţifice 

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1.1. Extragerea informaţiilor din texte, filme, 

tabele, desene, scheme ca surse pentru 

identificarea caracteristicilor unor sisteme 

• Observarea unor desene (imagini cu 

diferite vieţuitoare, ecosisteme, medii de 

viaţă) 
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biologice, a unor 
• Vizionarea unor filme cu diverse 

ecosisteme, medii de viaţă pentru 

observarea caracteristicilor acestora 

1.2. Realizarea dirijată a unor activităţi simple de 

investigare pe baza unor fişe de lucru date. 

• Participarea la vizite didactice organizate 

în zone apropiate şcolii pentru observarea 

caracteristicilor unor ecosisteme 

II . Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale 

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

2.1. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după 

un plan dat. 
• Completarea legendei unui desen pe 

baza informaţiilor din diverse surse : 

texte, imagini 

2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei 

specifice biologiei în comunicarea orală şi 

scrisă 

• Prezentarea unor desene, postere 

• Promovarea unor comportamente 

ecologice în comunitate 

III.Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie pe baza gândirii logice şi a creativităţii 

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor 

biologice pe baza modelelor 

• Utilizarea unor imagini, materiale 

biologice, mulaje pentru observarea 

caracteristicilor sistemelor biologice 

3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuţi în 

investigarea lumii vii 

• Realizarea unor colecţii de frunze, 

fructe 

• Efectuarea unor exerciţii de 

recunoaştere şi încadrare a speciilor 

studiate pe baza comparării 

caracteristicilor observate 

4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural propice vieţii 

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
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4.1. Utilizarea achiziţiilor din domeniul 

biologiei în viaţa cotidiană 

4.2. Recunoaşterea consecinţelor activităţilor 

umane şi ale propriului comportament asupra 

mediului înconjurător 

 - identificarea unor plante cu rol important în 

viaţa omului 

- participarea la activităţi ecologice şi de 

promovare a unui stil de viaţă sănătos 

- efectuarea unor vizite, excursii pentru 

promovarea frumuseţilor naturale şi pentru 

observarea efectelor unor comportamente 

umane asupra acestora. 

3.Strategii didactice  

METODELE pedagogice utilizate în educația integrată sunt metode care promovează un învățământ 

personalizat cu ajutorul mijloacelor de învățare pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.  

• Metode expozitive: informarea, povestirea, explicația, descrierea, instructajul, prelegerea. 

• Metode conversative:conversația, dezbaterea, problematizarea ,învățarea prin descoperire; 

• Metode de explorare nemijlocită a realității: observația independentă, experimentul, studiul 

de caz 

• Metode de explorare indirectă a realității: demonstarea, modelarea, algoritmizarea 

• Metode de învățare prin cooperare: învățarea prin cooperare, 

• Metode moderne de instruire: ghicitorile, turul galeriei, ciorchinele, 

MIJLOACELE de învățare constituie o componentă principală a procesului de învățământ pentru 

elevii cu CES. Ele sunt considerate auxiliare pedagogice și se împart în materiale didactice și 

mijloace tehnice (calculatorul). 

Materialele didactice folosite în predarea învățarea evaluarea elevilor cu cerințe educaționale sunt: 

• Materiale informativ-demonstrative:planșe, atlase, casete video; 

• Materiale pentru formarea și exersarea deprinderilor: microscop, lamele, preparate fixe și 

proaspete, material biologic proaspăt. 

• Materiale de evaluare a rezultatelor învățării: tipuri de teste, lecții în programul AEL, 

portofoliul; 

NOTĂ: 

Modalități de evaluare: observarea sistematică a activității și a comportamentului elevului, 

portofoliul, evaluare orală, evaluare scrisă. 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                                                                                                           
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4592 

 

 PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI  

                                                                                             

.                                                                                        Prof. Covrig  Bănulici Liliana Veronica 

                                               Liceul Tehnologic ,, Vasile Netea “ Deda, Județul Mureș 

 

Nu cu foarte mult timp în urmă, autismul era catalogat ca un polihandicap sever fără şanse  

spre o viaţă socială autonomă, chiar în formele uşoare, dar în prezent, din ce în ce mai mulţi 

specialişti consideră că persoana autistă are reale şanse de dezvoltare/ameliorare prin programe 

educaţionale bazate pe depistarea timpurie, intervenţie precoce şi intensivă. 

Diagnosticarea şi intervenţia cât mai precoce îl poate ajuta pe copilul cu autism să se dezvolte 

la potenţialul său maxim. Principalul obiectiv este îmbunătăţirea capacităţii generale a copilului de a 

"funcţiona". 

La intrarea în şcoală se realizează evaluarea iniţială de către o echipă multidisciplinară (profesor 

psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, consilier, medic)care se centrează pe identificarea punctelor 

forte, a achiziţiilor existente şi a domeniilor posibile de dezvoltare 

Traseul corectiv-compensator porneşte de la ideea de a exploata la maximum potenţialul 

copilului și se concretizează într-un Plan de Intervenţie  Personalizat (PIP) care se actualizează în 

permanenţă, pe baza evaluărilor formative continue. 

Integrarea școlară a copiilor cu CES, implicit și a celor cu TSA, este susținută printr-o serie 

de servicii de sprijin educațional printre care se enumeră:  adaptarea curriculară, profesorul 

itinerant și de sprijin, planul de servicii individualizat și programul de intervenție personalizată. 

Adaptarea copilului cu TSA la mediul școlar este determinată de modul în care cadrul didactic 

știe să gestioneze atât comportamentele dezadaptative ale acestuia, cât mai ales de modul în care știe 

să-l integreze în colectiv în sensul de a-l face să fie acceptat de ceilalți copii și de a sprijini 

interacțiunile acestuia cu colegii lui. Deschiderea cadrului didactic de a învăța de la părinți și/sau 

terapeuți cum să lucreze efectiv cu un copil cu TSA este esențială pentru succesul integrării. 

Integrarea școlară a copiilor cu TSA se poate face în funcție de nivelul de afectare a respectivei 

persoane, fie în unități școlare de masă, fie în unități de învățământ special. 

Programele destinate copiilor autişti trebuie să ţină seama de câteva caracteristici esenţiale: 

1. Autismul este o tulburare complexă caracterizată printr-o dezvoltare şi uncomportament 

atipic. 

2. Nu există un tipar unic al copilului autist. Fiecare persoană autistă este unică în felul său şi 

cu nevoi educaţionale strict individualizate. 

3. Majoritatea copiilor cu autism (75 %) sunt afectaţi în multiple arii ale psihicului: 

comunicare, gândire, motricitate, percepţie. 
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4. Un obiectiv important al educaţiei şi recuperării acestor copii este dezvoltarea autonomiei 

personale şi dezvoltarea unor comportamente adaptative la medii din ce în ce mai puţin restrictive. 

5. Programele de educaţie pentru autişti sunt deosebit de complexe, strategiile educaţionale şi 

curriculum-ul trebuie  să aibă ca obiectiv prioritar funcţionarea independentă a copilului. 

6. Obiectivele esenţiale ale programelor educaţionale trebuie să vizeze: 

         facilitarea dezvoltării sociale; 

         facilitarea dezvoltării limbajului şi a comunicării;- diminuarea comportamentelor 

indezirabile; 

         dezvoltarea unor abilităţi necesare pentru funcţionarea independentă a copilului 

autist; 

         sprijinirea familiei. 

Intervenţia cuprinde tehnici educative şi modalităţi terapeutice diverse, personalizate: 

         Terapie cognitiv – comportamentală (elemente din programul ABA): urmăreşte 

îmbunătăţirea deprinderilor comportamentale adaptative ex. comunicarea şi descurajarea 

comportamentelor disruptive de tipul agresităţii  

         Învăţarea operantă a vorbirii (crearea unor noi căi de comunicare – PECS) 

         Strategii şi tehnici de intervenţie din sistemul TEACCH 

         Însuşirea deprinderilor de bază şi formarea autonomiei personale 

         Terapia tulburărilor de limbaj 

         Kinetoterapie 

         Terapii complementare prin muzică şi artă (stimulare tactilă, vizuală şi auditivă) 

         Terapie ocupaţională 

La reuşita demersurilor întreprinse, considerăm că o contribuţie importantă o au şi 

următoarele aspecte: 

         Realizarea unui program zilnic, structurat prin adaptarea sarcinilor şcolare (învăţarea 

individuală/personalizată şi în grup) 

         Ambianţa creată în clasă care este una securizantă 

         Sistemul de lucru în parteneriat în vederea stimulării comunicării şi implicării totale 

         Utilizarea de materiale didactice, softuri educaţionale şi echipamente moderne care asigură 

implementarea optimă a programelor educaţionale 

         Numărul redus de elevi din grupă/clasă 

         Asigurarea transportului de la/ la domiciliul elevului cu supraveghere calificată pe toată 

durata acestuia 

         Accent pe formarea de priceperi şi deprinderi cu precădere orientate către viitoare posibile 

activităţi specifice unui Centru de zi/Atelier protejat 
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Programele destinate copiilor autişti trebuie să ţină seama de câteva caracteristici esenţiale: 

1. Autismul este o tulburare complexă caracterizată printr-o dezvoltare şi uncomportament 

atipic. 

2. Nu există un tipar unic al copilului autist. Fiecare persoană autistă este unică înfelul său şi 

cu nevoi educaţionale strict individualizate. 

3. Majoritatea copiilor cu autism (75 %) sunt afectaţi în multiple arii ale psihicului: 

comunicare, gândire, motricitate, percepţie. 

4. Un obiectiv important al educaţiei şi recuperării acestor copii este dezvoltarea autonomiei 

personale şi dezvoltarea unor comportamente adaptative la medii din ce în cemai puţin restrictive. 

5. Programele de educaţie pentru autişti sunt deosebit de complexe, strategiile educaţionale şi 

curriculum-ul trebuie  să aibă ca obiectiv prioritar funcţionarea independentă a copilului. 

6. Obiectivele esenţiale ale programelor educaţionale trebuie să vizeze: 

         facilitarea dezvoltării sociale; 

         facilitarea dezvoltării limbajului şi a comunicării;- diminuarea comportamentelor 

indezirabile; 

         dezvoltarea unor abilităţi necesare pentru funcţionarea independentă a copilului 

autist; 

         sprijinirea familiei. 

Planul de intervenție se adresează psihopedagogilor, dar cuprinde si sugestii pentru cadrul 

didactic de la clasă/grupă, precum si pentru părinți, pentru persoanele din anturajul copilului autist si 

trebuie individualizat, selectându-se domeniile prioritare, necesare realizării unor progrese in 

dezvoltare. 

Planul de intervenție se axează asupra domeniului comunicării funcționale, in general, al 

problemelor comportamentale, precum si al autonomiei personale, vizându-se creșterea gradului de 

independența. 

Vom prezenta un program de intervenție personalizat pentru un copil diagnosticat cu TSA: 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

(PIP) 

Numele şi prenumele beneficiarului: M.V. 

Data şi locul naşterii: 2002 

Domiciliul: Deda, MUREȘ 

Şcoala/Instituţia: LICEUL TEHNOLOGIC ,, V.NETEA,, DEDA 

Descriere elev 

Elevul X, în vârstă de 18 ani, provine dintr-o familie cu trei copii, el fiind fratele cel mai mic. Părinții 

sunt muncitori, cu o situație economică modestă și nu se implică prea mult în educația copilului. Mai 

mult, de când au apărut copiii mai mici, au încetat să îi mai acorde lui atenție, izolându-l. 

Diagnostic 

- tulburări de conduită 

- T.S.A. 

Comportament 

Elevul prezintă mai multe comportamente negative, precum: perturbarea activităților, încălcarea 

frecventă a regulilor, agresivitate fizică față de colegi. Este mereu agitat, nervos, negâsindu-și 

niciodată poziția pe scaun, are dificultăți de concentrare, deranjează colegii, nu poate lucra în echipă, 

lovește, amenință elevii, refuză cu desăvârșire realizarea unor sarcini. 

Se propune: 

- crearea unui mediu adaptiv în clasă; 

- propunerea unor jocuri realizate în grupuri, activități care să includă socializarea; 

- prezentarea unui regulament la nivel de clasă; 

- exersarea capacității de memorare; 

- menținerea legăturii între profesori-profesor, profesor-părinți. 

Strategii de învățare 

- jocuri de rol; 

- explicații cât mai accesibile, rare; 
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- utilizarea unor metode activ-participative (ciorchine, explozia stelară, turul galeriei, RAI etc.); 

- predarea lecțiilor folosind mijloace IT; 

- utilizarea unor planșe, desene. 

Resurse: 

planșe, imagini, resurse IT, cărți sau povești atractive 

Evaluare: 

- aprecieri verbale; 

- observarea sistematică a comportamentului; 

- teste diferențiate; 

- fișe de observare. 

Părinții 

În primul rând trebuie să se ia legătura cu părinții, care trebuie să îi acorde acasă o mai mare atenție 

și înțelegere. La școală elevul este monitorizat de profesori, iar aceștia pot contribui la progresul lui, 

însă în momentul când el pleacă acasă, nu trebuie să revină la comportamentamentele negative pe 

care le prezintă. De aceea părinții trebuie să stabilească și acasă un set de reguli ce trebuie respectate 

cu strictețe în familie. 

Cadrele didactice 

Toate cadrele didactice care intră în contact cu acest elev trebuie în primul rând să se documenteze 

(chiar și prin discuții cu profesorul itinerant) despre situația lui și despre cum ar trebui să se 

comporte la ore. În general, profesorii cunosc situația elevului și îl susțin din punct de vedere 

educativ, dar și emoțional. 

Probleme cu care se confruntă copilul/ elevul (rezultate ale evaluării complexe): întârziere în apariţia 

şi dezvoltarea limbajului/ TSA/alte dificultăți: Autism infantil, retard psihomotor, întârziere în 

dezvoltarea limbajului expresiv. B este un băiat de 12 ani cu probleme de dezvoltare cognitivă și de 

dezvoltare a limbajului. 

Priorităţi pentru anul școlar 2020-2021; 

Domenii / arii de intervenţie: 

• Psihomotric: creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare psiho- motrică,orientare şi 

organizare spaţio-temporală; 

• Comunicare: limbajul receptiv, limbajul expresiv, răspunsul la comunicare, capacitatea de a 

urma instrucţiuni; 
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• Cognitiv: achiziţionarea de informaţii şi menţinerea acestora; 

•  Socializare: imitarea, jocul, interacţiunea; 

Bibliografie: 

1. Ecaterina Vrăşmaş, Educație timpurie, Bucureşti 2014, Editura Arlequin; 

2. Diana Seach, Jocul interactiv pentru copii cu autism, Iaşi 2011, Editura Fides;  

3. Theo Peeters, Autismul – teorie şi intervenţie educaţională, Iaşi 2009, Editura Polirom; 

4. Catherine Maurice, Lasă-mă să-ţi aud glasul, Bucureşti 2008, Editura Curtea Veche 
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                  CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVII CU CES 

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE 

DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

ISTORIE 

CLASA a-VI-a   

AN ŞCOLAR 2020-2021 

 

Prof. Bobîrsc Adriana 

Școala Gimnazială Nr. 1, Oțelu-Roșu 

BENEFICIAR 

Elev clasa a VI-a cu CES 

Competenţe generale 

1.Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu 

2.Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice 

3.Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-

culturale 

4.Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare educaţiei permanente 

 

ISTORIE– semestrul I 

 

Competențe specifice Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Ob 

   

1.1. Localizarea în 

spațiu a lumii 

cunoscute în 

diferite perioade 

istorice 

2.2. Utilizarea 

gândirii critice în 

analiza surselor de 

informare 

3.3. Descrierea 

consecințelor 

deciziei și 

acțiunii umane 

4.1. Utilizarea 

informațiilor cu ajutorul 

resurselor multimedia 

➢ localizarea pe harta mută a 

spaţiilor istorice pe măsura 

extinderii ariei de 

cunoaştere 

➢ analiza surselor scrise sau 

vizuale pe baza unor 

cerinţe 

➢ alcătuirea unui portofoliu 

care prezintă urmările unui 

eveniment/ act decizional 

pentru evoluţia unor 

comunităţi umane 

➢ alcătuirea unor liste cu site-

uri de Internet pentru 

temele istorice studiate 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Fișe de lucru 

Munca 

independentă 

 

 

Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 

 

Autoevaluare 

 

Evaluare 

frontală 

 

Teste grilă 

 

Evaluarea 

muncii 

indpendente 

 

Portofoliu 

 

1.2. Utilizarea 

coordonatelor 

➢ alcătuirea unor axe 

cronologice pe diverse 

domenii (social, cultural, 

Conversașia 

 

Exercițiul 

Observare 

sistematică 
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Competențe specifice Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Ob 

temporale 

referitoare la 

faptele și procesele 

istorice 

2.1. Utilizarea 

adecvată a termenilor 

istorici/limbajului de 

specialitate în 

prezentarea unui 

fapt/proces istoric 

3.1. Utilizarea 

dialogului 

intercultural 

3.2. Asumarea 

cooperării în grupuri 

de învățare 

4.1. Utilizarea 

informațiilor cu 

ajutorul 

resurselor 

multimedia 

Asumarea critică a unui 

set de valori 

recunoscute social 

economic, politic etc.) 

➢ folosirea termenilor istorici 

cunoscuţi în situaţii noi de 

comunicare 

➢ analiza unor evenimente 

istorice prin utilizarea 

surselor care oferă 

perspective multiple 

➢ îndeplinirea unor 

sarcini/roluri diferite în 

cadrul grupului de lucru 

➢ alcătuirea unor 

postere/afişe cu informaţii 

selectate din surse Internet 

 

Explicația 

 

Fișe de lucru 

 

Munca 

independentă 

 

Activitate 

frontală 

Autoevaluare 

 

Evaluare 

frontală 

 

Teste grilă 

 

Evaluarea 

muncii 

indpendente 

 

Portofoliu 

 

1.1. Localizarea în 

spațiu a lumii 

cunoscute în 

diferite perioade 

istorice 

2.2. Utilizarea 

gândirii critice în 

analiza surselor de 

informare 

2.3. Identificarea 

elementelor de 

cauzalitate prezente 

în surse variate 

3.2. Asumarea 

cooperării în grupuri 

  

➢ compararea „lumii 

cunoscute” în diferite 

perioade istorice 

➢ compararea surselor 

istorice oficiale cu cele 

neoficiale 

➢ stabilirea elementelor de 

cauzalitate într-o sursă 

istorică 

➢ realizarea de produse care 

să fie rezultatul dialogului 

şi negocierii în cadrul unei 

echipe de lucru 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Fișe de lucru 

 

Munca  

Independentă 

 

Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 

 

Autoevaluare 

 

Teste grilă 

 

Evaluarea 

muncii 

indpendente 

 

Portofoliu 
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Competențe specifice Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Ob 

de învățare 

Descrierea 

consecințelor deciziei și 

acțiunii umane 

 

 

ISTORIE – semestrul al II – lea  

 

Competențe specifice Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Obs 

  

1.1. Localizarea în spațiu 

a lumii cunoscute în 

diferite perioade istorice 

2.1. Utilizarea adecvată 

a termenilor 

istorici/limbajului de 

specialitate în 

prezentarea unui 

fapt/proces istoric 

Utilizarea gândirii critice în 

analiza surselor de 

informare 

➢ examinarea spaţiilor 

istorice pe baza hărţilor 

➢ compararea „lumii 

cunoscute” în diferite 

perioade istorice 

➢ alcătuirea unui glosar de 

termeni specifici 

➢ folosirea termenilor 

istorici cunoscuţi în situaţii 

noi de comunicare 

➢ realizarea unor texte 

folosind adecvat termenii 

istorici 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Fișe de 

lucru 

 

Munca 

independent

ă 

 

 

Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 

 

Autoevaluare 

 

Evaluare 

frontală 

 

Teste grilă 

 

Evaluarea 

muncii 

indpendente 

 

Portofoliu 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                                                                                                           
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4601 

 

Competențe specifice Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Obs 

1.2. Utilizarea 

coordonatelor 

temporale referitoare 

la faptele și procesele 

istorice 

2.3. Identificarea 

elementelor de 

cauzalitate prezente în 

surse variate 

3.2. Asumarea 

cooperării în grupuri de 

învățare 

3.3. Descrierea 

consecințelor deciziei și 

acțiunii umane 

4.1. Utilizarea informațiilor 

cu ajutorul resurselor 

multimedia 

➢ stabilirea unor reprezentări 

ale timpului în diferite 

epoci istorice 

➢ stabilirea elementelor de 

cauzalitate într-o sursă 

istorică 

➢ îndeplinirea unor 

sarcini/roluri diferite în 

cadrul grupului de lucru 

➢ exerciţii dedescrierea 

consecinţelor acţiunii 

umane din spaţii şi 

perioade istorice folosind 

surse variate 

➢ alcătuirea unor liste cu 

site-uri de Internet pentru 

temele istorice studiate 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Fișe de 

lucru 

 

Munca 

independent

ă 

 

Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 

 

Autoevaluare 

 

Evaluare 

frontală 

 

Teste grilă 

 

Evaluarea 

muncii 

indpendente 

 

Portofoliu 

 

 

 

 

PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

 

Conținuturi 

Metode și mijloace 

de realizare 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progresului 

Metode de evaluare 

 

Epoca Modernă 

 

 

 

 

 

Călători și călătorii 

 

 

 

 

 

Conversația 

Lucrul cu manualul 

Exercițiul, repetiția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înțelegerea 

schimbărilor care au 

intervenit la începutul 

Epocii Moderne, 

trecere de la 

feudalism (economie 

naturală) la capitalism 

(economie de schimb) 

 

Enumerarea a 5 

călătorii pe oceane în 

secolul al XV-lea. 

 

Evaluare orală. 

 

Evaluare alternativă- 

prezentarea un rebus 

cu tematică istorică. 

 

 

Realizarea unei 

machete după corabia 

cu care a fost cucerită 

lumea în secolele XV-

XVI. 
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Renașterea și 

umanismul 

 

 

 

Reforma religioasă 

 

 

 

 

Monarhii absolutiste 

și constituționale 

 

 

 

 

 

Revoluțiile Epocii 

Moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea, exercițiul, 

conversația, 

comparația, știu, 

vreau să știu, învăț, 

studiul individual 

Prezentarea, cu 

propriile cuvinte, a 

concepției geografice 

a europenilor în urmă 

cu 5 secole. 

Idenficarea lumii 

cunoscute pe hărțile 

din atlas. 

 

Înțelegerea, la un 

nivel minimal, a 

mișcărilor culturale și 

religioase de 

reformare a societății 

în secolele XV-XVIII. 

 

Comparația între cele 

două tipuri de 

monarhie pe baza 

afirmației „Regele 

domnește, dar nu 

guvernează”. 

 

Enumerarea 

mișcărilor 

revoluționare din 

secolele XVII-XIX. 

 

Folosirea Internetului 

pentru studiu 

individual. 

Identificarea unor 

site-uri cu tematică 

istorică. 

 

 

 

 

 

Evaluare scrisă. 

 

Asumarea unor roluri 

în proiectele de grup.  

Interevaluarea-

tutoratul asigurat de 

un elev cu posibilități 

intelectuale mai mari. 

 

 

Întocmirea unui 

portofoliu personal. 
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CURRICULUM  ADAPTAT 

 

            NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI  DIDACTIC: prof. Laslău Diana 

            prof sprijin Hexan Laura  

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI: G.P.A 

CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ NR.2870 

DATA 19.x.2017 

DIAGNOSTIC:DMU=60, perturbarea activității  și atenției, tulburări emoționale 

CLASA: clasa a VIII-a   

DISCIPLINA:Limba și literatura română 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: An școlar 2020-2021 

 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și 

producerea textului oral; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri ; 

3. Redactarea textulu scris de diverse tipuri; 

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise; 

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional; 

Competențe 

specifice 
 

Activități de învățare/Conținuturi Metode și 

mijloace 

de 

realizare 

Metode și 

instrumen

te de 

evaluare 

Observații 

 
1.1 

Rezumarea, 

pe baza 

informațiilor 

explicite și 

implicite , a 

unor pasaje 

din diverse 

tipuri de texte 

orale narative, 

monologate și 

dialogate; 

 

-exerciții de ascultareactivă, 

punândîntrebărireferitoare la o idee/o informație 

din textulaudiat; 

- identificarea sensului global al unui text audiat; 

- formulareaideilorprincipaledintr-un 

mesajtransmis de către un coleg/prieten; 

- 

sesizareaelementeloresențialenecesareînțelegeriii

nformațiilor din texte; 

 

 
 
Fisa de 

lucru 

individuali

zată 

Jocul 

didactic 

Exercițiul  

Observare

a 

sistematic

ă 

 

 
Evaluare 

orală 

 

Simplificarea 

sarcinilor de 

lucru 

 

 

 

 

 

Creșterea 

timpului avut 

la dispoziție 

pentru 

rezolvarea 

itemilor sau 
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1.2 

Prezentarea 

unor 

informații, 

idei, 

sentimente, 

puncte de 

vedere în texte 

orale, 

participând la 

discuții pe 

diverse teme 

sau pornind 

de la texte 

citite/ascutate; 

-elaborarea unui text oral pornind de la un enunț 

sau imagine dată; 

-exerciții de exprimare a punctului de vedere 

referitor la o idee extrasă dintr-un text oral/scris; 

 
 
 

 

Jocul 

didactic 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

 
Evaluare 

orală 

sarcinilor 

primite 

 

 

 

 

 

 

Anunțarea 

din timp a 

testelor 

 

 

 

 

 

 

La 

notarea/evalu

area testelor 

scrise se ține 

cont de 

conținut, nu 

de formă; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensarea 

de la sarcinile 

complexe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  Evaluarea 

comportament

elor și a 

atitudinilor 

comunicative, 

identificând 

strategii 

personalizate 

în  funcție de 

profiul 

psihologic, de 

interesele și 

nevoile 

fiecăruia; 

- exerciții de formulare a opiniilor, 

-exerciții de inițiere, menținere și finalizare a 

unui dialog; 

-continuarea unui dialog pe o temă dată; 

-participarea la joc de rol; 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

2.1 Corelarea 

informației 

explicite și 

implicite din 

texte literare 

și nonliterare, 

continue, 

discontinue și 

multimodale; 

 

- exerciții de înțelegere a textului; 

-povestirea subiectului unei opere epice 

- colaborarea pentru descoperirea ideilor care 

pot structura un plan simplu; 

-identificarea trăsăturilor fizice și morale a unui 

personaj; 

Exercițiul 

 

Schița 

adaptată a 

lecției 

 

Explicația 

Aprecierea 

verbală 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

 

Evaluare 

orală 

2.2 

Identificarea 

temei și a 

ideilor 

principale și 

secundare din 

texte diverse; 

-identificarea ideilor principale din diferte texte; 

-recunoașterea reperelor spațiale și temporale 

din diferite texte; 

-exerciții de ordonare cronologică a unor idei 

dintr-un text dat; 

Exercițiul 

 

Schița 

adaptată a 

lecției 

 

Explicația 

Aprecierea 

verbală 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

 

Evaluare 

orală 

2.3. 

Prezentarea 

unor 

răspunsuri 

personale, 

- relatarea unor  întâmplări personale; 

-exerciţii de exprimare personală pe baza 

elementelor din text ; 

- exprimarea acordului/ dezacordului faţă de 

acţiunile, atitudinile unor personaje; 

 

Schița 

adaptată a 

lecției 

 

Evaluare 

orală 

 

Aprecierea 

verbală 
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creative și 

critice pe 

marginea unor 

texte diverse; 

 
 

-formularea unor ipoteze,supoziții privind 

coordonatele spațio-temporale a unei acțiuni; 

 

Explicația 

Exercițiul  
 

Observare

a 

sistematic

ă 

2.5 

Observarea 

comportament

elor și a 

atitudinilor de 

lectură  

identificând 

aspectele care 

trebuie 

îmbunătățite; 

- exerciții de citire fluentă și expresivă a textului 

scris; 

-antrenarea în dialoguri simple , pe teme de 

interes; 

 

 

 
Exercițiul  

 

Jocul 

didactic 

Schița 

adaptată a 

lecției 

Evaluare 

orală 

 
Aprecierea 

verbală 

 

Observare

a 

sistematic

ă 
3.1 

Redactarea 

unui text scurt 

pe teme 

familiare, 

având în 

vedere etapele 

procesului de 

scriere și 

structură 

specifice, 

pentru a 

comunica idei 

și informații 

sau pentru a 

relata 

experiențe 

trăite sau 

imaginate; 

 

-exerciții de redactare a unei compuneri pe teme 

date; 

- redactarea unei pagini de jurnal pornind de la 

experiența personală; 

 

 

 

Exercițiul  

 

Schița 

adaptată a 

lecției 

 

Fisa de 

lucru 

individuali

zată 

 

Evaluare 

scrisă 

 

Aprecierea 

verbală 

 

Evaluare 

scrisă cu 

predomina

rea 

răspunsuri

lor 

multiple 

 

Portofoliul  

3.2. 

Redactarea, 

individual 

şi/sau în 

echipă, a unor 

texte diverse, 

care urmează 

a fi prezentate 

în faţa 

colegilor; 

 

- prezentarea unei cărți citite sau a unui film, 

valorificând tehnologia modernă și utilizarea 

internetului într-o manieră responsabilă; 

-realizarea unor postere, proiecte folosind 

tehnologia modernă; 

Exercițiul  

 

Proiectul  

 

Aprecierea 

verbală 

 

Portofoliu  

Încurajarea 

elevului 

pentru a cere 

clarificări în 

privat, dacă 

are rețineri în 

a pune 

întrebări în 

timpul orei; 

 

3.3 Analiza 

constantă a 

propriului 

scris din punct 

de vedere a 

corectitudinii, 

lizibilității, 

coerenței  și 

-exerciții de transcriere a unor texte/fragmente  

scurte; 

-antrenament de scriere corectă a ortogramelor; 

- exerciții de dictare de scurte texte/fragmente 

sau autodictare; 

- discutarea problemelor apărute la despărţirea în 

silabe ; 

- completarea semnelor de punctuaţie într-un 

 

 

Fisa de 

lucru 

individuali

zată 

 

Jocul 

 
Evaluare 

scrisă  

 

Observare

a 

sistematic

ă 
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clarității; 

 
 
 
 
 
 
 

text fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor didactic 

 

Exercițiul 

 

Evaluare 

scrisă cu 

predomina

rea 

răspunsuri

lor 

multiple 

 

Portofoliul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferirea 

oportunității 

de a-și 

demonstra și 

a-și folosi 

punctele forte 

în timpul 

orei; 

 
 

3.4  

Observarea 

atitudinii 

manifestate în 

procesul 

redactării unui 

text, 

identificând 

aspectele care 

trebuie 

îmbunătățite; 

- exerciții de identificare a trăsăturilor morale și 

fizice ale unui personaj 

- exerciții de redactare a unor compuneri 

pornind de la trăsăturile personajului 

- exerciții de evaluare a propriilor 

comportamente și atitudini prin raportare la un 

model dat 

 

Fisa de 

lucru 

individuali

zată 

 

Jocul 

didactic 

 

Exercițiul 

Evaluare 

scrisă  

 

Observare

a 

sistematic

ă 

 

Evaluare 

scrisă cu 

predomina

rea 

răspunsuri

lor 

multiple 

4.1 Folosirea 

structurilor 

morfosintactic

e ale limbii 

române 

standard 

pentru 

înţelegerea şi 

exprimarea 

clară şi 

precisă a 

intenţiilor 

comunicative 

complexe 

- exerciții de verificare a corectitudinii sensurilor 

cuvintelor dintr-un text 

- exerciții de inițiere, de menținere și de 

finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor 

de salut, de prezentare etc. 

Fișa de 

lucru 

individuali

zată 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

Observare

a 

sistematic

ă 

Evaluare 

orală 

Evaluare 

scrisă cu 

predomina

rea 

răspunsuri

lor 

multiple 

4.2. 

Exprimarea 

clară a 

intenţiei 

comunicative 

prin corelarea 

achiziţiilor 

lexicale şi 

semantice cu 

cele sintactice 

şi morfologice 

din limba 

română 

standard 

- exerciții de povestire a unor procese, concepte, 

fenomene 

- exerciții de descriere și de evidențiere a rolului 

descrierii 

Derivarea 

Compunerea. Familia lexicală 

Îmbinări libere de cuvinte și locuțiuni. Termeni 

științifici. Limbaj popular. Variație regională a 

limbii 

Fișa de 

lucru 

individuali

zată 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

Evaluare 

orală 

Evaluare 

scrisă cu 

predomina

rea 

răspunsuri

lor 

multiple 
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4.3. Aplicarea 

conştientă a 

regulilor şi a 

convenţiilor 

ortografice şi 

ortoepice 

pentru o 

comunicare 

corectă 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciții de comparare a limbii române cu alte 

limbi romanice, sesizând asemănări și deosebiri 

- exerciții de utilizare a dicționarului și a altor 

surse documentare 

Verbul, Prepoziția, Adjectivul, Pronumele – 

personal, Adjectivul pronominal, Numeralul 

Complementul , AtributulFraza. Norme de 

punctuație, Sintaxa propoziției 

Utilizarea corectă a accentului 

Variantele accentuale admise/neadmise de 

normă 

Fișa de 

lucru 

individuali

zată 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

 

Evaluare 

orală 

 

Evaluare 

scrisă cu 

predomina

rea 

răspunsuri

lor 

multiple 

 

4.5. 

Dezvoltarea 

gândirii logice 

şi analogice, 

prin 

valorificarea 

competenţei 

lingvistice, în 

procesul de 

învăţare pe tot 

parcursul 

vieţii 

-exerciții de identificare a caracteristicilor 

textului epic/ liric/ dramatic 

- compararea limbajului în textele narative, 

descriptive și dialogate 

Fisa de 

lucru 

individuali

zată 

Exercițiul 

Observare

a 

sistematic

ă 

Evaluare 

orală 

 

Limitarea 

numărului de 

exerciții 

pentru temă; 
 

 

5.1 Asocierea 

unor 

experiențe 

proprii de 

viață și de 

lectură cu 

acelea 

provenind din 

alte culturi 

- exerciții de identificare a unor asemănări între 

cultura română și cultura popoarelor vorbitoare 

limbi romanice 

- elaborarea unui ghid sau a unui poster pentru 

vizitatori care vin din altă localitate, regiune sau 

țară 

 

Fisa de 

lucru 

individuali

zată 

Portofoliul 

Observare

a 

sistematic

ă 

Evaluare 

orală 

 

 

5.2. 

Compararea 

unor elemente 

privitoare la 

cultura 

proprie și la 

cultura altor 

popoare 

- discuții despre obiceiuri și tradiții 

- elaborarea unor materiale referitoare obiceiuri 

din culturi diferite față de cea proprie 

Fisa de 

lucru 

individuali

zată 

Portofoliul 

Observare

a 

sistematic

ă 

Evaluare 

orală 
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PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT 

pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

Alina Ioana Mitrea 

 

             Numele şi prenumele copilului/elevului: A. A. 

             Mama: A. A. V. 

            Tata: - 

             Reprezentantul legal al copilului:  

             Data naşterii: 2009        

             Domiciliul: Cluj-Napoca 

             Unitatea de învăţământ la care este înscris: Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, 

Cluj-Napoca 

             Certificat de orientare şcolară şi profesională:  nr. 1049 din 27.11.2018 emis de CJRAE Cluj 

             Data realizării planului de servicii individualizat: 10.12.2018 

             Responsabilul de caz servicii educaţionale: Țibre Maria 

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES prevăzute de Legea nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 1985/1305/5805/2016, Hotărârea de 

Guvern 465/2016.  

 

http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=&d=2017-01-25
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Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu C.E.S. 

 

Tipul de 

serviciu 

/intervenție 

Instituția 

responsabilă 

Obiective Data de începere Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a 

serviciului 

(date de contact) 

Servicii 

educaționale 

Şcoala 

Gimnazială 

„Constantin 

Brâncuși 

Asigurarea cadrului educaţional optim în funcţie de 

particularităţile  individuale ale elevei în vederea 

atingerii progresului scolar; 

-elaborarea și implementarea planului remedial; 

-adoptarea unui stil de predare/educare care vizează 

îmbunătățirea performanțelor școlare, în funcție de 

particularitățile elevului; 

-utilizarea unor strategii didactice diferențiate; 

-fragmentarea sarcinilor de lucru; 

-alternarea unei sarcini solicitante cu una plăcută; 

-formularea simplă, clară a cerințelor; 

-teste/verificări anunțate din timp, adaptate la nevoie; 

-asigurarea timpului suplimentar pentru execuția 

probelor de evaluare precum și a sarcinilor de lucru, 

la nevoie; 

-antrenarea elevului în activități de echipă; 

-responsabilizarea  și valorizarea elevului în clasă; 

-stimularea interesului pentru activitățile școlare. 

 

10.12.2018  -până la finalul 

ciclului de 

învățământ 

primar 

31.08.2021 

 

Prof. înv. primar 

Mitrea Alina 

 

Servicii de 

asistență 

psihopedago-

gică prin 

cadrul didactic 

itinerant și de 

sprijin 

 

 

CSEI  

Cluj-Napoca 

Asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică 

necesare abilităților individuale în vederea atingerii 

potenţialului cognitiv maxim; 

-elaborarea şi implementarea planului de intervenție 

personalizat; 

-activități de stimulare cognitivă individuală;  

-accesibilizarea conținuturilor învățării; 

-educarea limbajului şi a comunicării în contexte 

10.12.2018  -până la finalul 

ciclului de 

învățământ 

primar 

31.08.2021 

Prof. itinerant/sprijin   
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variate; 

-activități specifice ameliorării dificultăților de citit-

scris și calcul matematic; 

-formarea unor deprinderi de muncă individuală, de 

organizare a lucrurilor personale; 

-stabilirea unui sistem de recompense, întăriri, în 

vederea încurajării comportamentelor positive; 

-stimularea motivației pentru învățare; 

-monitorizarea activității școlare a elevului 

-consilierea elevului, familiei și profesorilor clasei cu 

privire la specificul elevilor cu tulburări mixte ale 

abilităților școlare, tulburări emoționale cu debut 

specific în copilărie, dificultăți de învățare în vederea 

depășirii obstacolelor în învățare și a integrării 

optime în clasă.  

-asigurarea comunicării permanente cu familia și 

membrii echipei multidisciplinare; 

 

Servicii de 

consiliere și 

orientare 

școlară 

CJRAE 

Cluj-Napoca 

Asigurarea serviciilor de consiliere psihologică:  

-dezvoltarea competentelor socio-emotionale,  

-însușirea unor mecanisme de reglare emoțională 

adecvate; 

-înlocuirea comportamentelor dezadaptative cu 

comportamente adaptative, funcționale; 

-modalitati asertive de gestionare a conflictelor,  

-sporirea tolerantei la frustrare. 

   

10.12.2018 

  

-până la finalul 

ciclului de 

învățământ 

primar 

31.08.2021 

Prof. consilier 

D. M. 

Servicii de 

terapie 

logopedică 

/terapia 

tulburărilor de 

CJRAE 

Cluj-Napoca 

Asigurarea serviciilor de terapie logopedică: 

- Dezvoltarea auzului fonematic; 

- Stimularea exprimarii verbale; 

10.12.2018  -până la finalul 

ciclului de 

învățământ 

primar 

31.08.2021 

Prof. logoped  

I.A. 
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limbaj - Dezvoltarea abilitatilor de citit-scris 

 

Servicii de 

terapie 

educațională* 

- - - - - 

Servicii de 

kinetoterapie* 

- - - - - 

Asigurare 

transport la 

unitatea de 

învățământ 

- - - - - 

Măsuri de 

sprijin pentru 

educația 

incluzivă** 

Şcoala 

Gimnazială 

„Constantin 

Brâncuși”  

Cluj-Napoaca 

 

CSEI  

Cluj-Napoca 

Consilierea cadrelor didactice cu privire la principiile 

educaţiei incluzive (adaptarea curriculară, strategii 

didactice diferenţiate) şi specificul elevilor tulburări 

mixte ale abilităților școlare, tulburări emoționale cu 

debut specific în copilărie, dificultăți de învățare; 

Cooperarea cu membrii echipei multidisciplinare în 

găsirea de strategii didactice diferenţiate şi/sau 

suplimentare potrivite cu particularităţile individuale 

ale elevului, 

Informări şi campanii de conştientizare în scopul 

acceptării diversităţii şi combaterea barierelor de 

atitudine şi mediu. 

Asigurarea alocaţiei zilnice de hrană şi cazarmament 

conform art.51, alin.2 din Legea 1/2011 si HG nr. 

423/16.06.2016 

27.11.2018 

  

-până la finalul 

ciclului de 

învățământ 

primar 

31.08.2021 

Director,  

Prof. E. M. 

 

Director adjunct,  

Prof. M. N. 

 

Prof. itinerant/sprijin 

Țibre Maria 

 

Contabil, 

C.V. 

    

 *) Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ special. 

 **) Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ de masă.      
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 Adaptarea curriculară și facilitarea incluziunii elevilor  

cu tulburări de spectru autist în învățământul de masă 

Prof înv primar Fătu Oana Magdalena 

Școala Gimnazială Nr 43 Ferdinand, Constanța 

,Afectarea persistentă a comunicării sociale reciproce și a interacțiunii sociale (criteriul A) 

și modele restrictive și repetitive de comportament, interese sau activități (criteriul B). spectru - 

variația manifestărilor tulburării, în funcție de: gravitatea afecțiunii, nivelul de dezvoltare, vârsta 

cronologică,caracteristicile individului, mediul său de viață, modelul de intervenție, compensare si 

susținere curentă de care persoana cu TSA beneficiază. 

A. Deficite persistente în comunicare si 

interacțiune socială: 

B. Modele repetitive si restrictive de 

comportament și de interese: 

- Dificultăți de a menține un dialog;  

- Nivel redus de comunicare a intereselor și a 

nevoilor;  

- Dificultăți în a iniția sau a răspunde interacțiunilor 

sociale;  

- Contact vizual deficitar;  

- Dificultăți în a-și face prieteni;  

- Theory of mind.  

Activități sau vorbit cu caracter stereotip sau 

repetitiv; 

Toleranța scăzută la schimbare, preferința pentru 

rutină; 

Interese restrictive de intensitate atipică; 

Hiper sau hiporeactivitate la stimuli senzoriali. 

Provocări generate de incluziunea copilului cu TSA într-o clasă de copii neurotipici 

• Dificultăți de înțelegere a instrucțiilor;  

• Lipsa motivației pentru învățare și colaborare;  

• Dificultăți de înțelegere a regulilor sociale;  

• Deficite în ceea ce privește capacitatea imaginativă;  

• Rezistența la schimbare;  

• Sunt distrasi usor de aspecte nesemnificative pentru noi sau de interese personale;  

• Dificultăți în înțelegerea emoțiilor si intențiilor colegilor de clasă. 

• Probleme de comportament:  

- Comportamente stereotipe  

- Tantrum  

- Agresivitate/autoagresivitate 

- Fixații/comp. obsesiv-compulsive 
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Elevii cu TSA integraţi în învăţământul de masă ,,parcurg curriculumul şcolii de masă 

adaptat potenţialului de dezvoltare psihoindividual al acestora” (Art. 17, Norme 

metodologice din 25 august 2016 de aplicare a legii nr. 1512010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist).  

TSA nu este o afecțiune degenerativă și învățarea și compensarea se realizează pe parcursul 

întregii vieți.  Adeseori simptomele au intensitate maximă în copilărie, înregistrându-se progrese 

evolutive în anii ulteriori.  Cei care devin independenți la maturitate sunt în general cei care au 

abilități intelectuale și de comunicare mai dezvoltate și au găsit un domeniu în care să activeze, care 

se potrivește intereselor și abilităților lor speciale. Educația are un rol esențial în dezvoltarea acestor 

abilități speciale și a celor care să îi ajute să funcționeze independent.  

Factori care contribuie la o incluziune eficientă 

• Flexibilitatea cadrului didactic și deschiderea acestuia spre schimbare și învățare continuă; 

• Nivelul de autoeficacitate a cadrului didactic; 

• Adaptarea și individualizarea curriculum-ului ținându-se cont de nevoile, abilitățile și 

interesele copilului;  

• Existența unei echipe multi/transdisciplinare care să planifice, să monitorizeze și să evalueze 

procesul de incluziune, colaborarea strânsă între membrii echipei și cu părinții copilului;  

• Includerea copilului în programe terapeutice individualizate suplimentare, desfășurate sub 

coordonarea unor specialiști acreditați care urmăresc progresul copilului;  

• Asigurarea unui climat de acceptare și prietenie în clasa sau grupa de elevi; 

• Pregătirea cadrelor didactice în ceea ce privește utilizarea unor tehnici comportamentale. E 

important ca fiecare cadru didactic ce lucrează într-o clasă incluzivă să fie informat cu privire 

la criteriile de diagnostic, particularitățile copiilor cu TSA, să recunoască un comportament, 

să înțeleagă influența mediului asupra comportamentului și să cunoască câteva tehnici de 

modificare comportamentală.  

• Evaluarea complexă a abilităților elevului înainte de incluziune 

• Cunoașterea planului de intervenție al copilului de către cadrul didactic 

• Pregătirea copilului pentru incluziune (De ce abilități va avea nevoie?)  

• Vizitarea școlii sau a grădiniței împreună cu părinții și însoțitorul înainte de începerea anului 

școlar, și cunoașterea cadrului didactic  

• Pregătirea colegilor pentru incluziune (explicații în legătură cu comportamentul copilului, 

explicații legate de cum să se comporte cu colegul lor, cum să reacționeze atunci când acesta 

are un comportament inadecvat, vor fi încurajați să interacționeze cu el și să accepte 

diferențele dintre elevi în general.  
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Pentru ca integrarea să fie una de succes, copilul cu tulburări din spectrul autist trebuie 

să fie înțeles și privit ca fiind egal în colectivitate, iar cadrul didactic este cel mai în măsură să 

creeze mediul propice dezvoltării acestuia din punct de vedere social, comportamental și 

emoțional.  

 

1. Adaptarea curriculară se poate face prin: 

- Conținuturi (din punct de vedere calitativ și cantitativ), 

- Proces didactic (grad de dificultate, metode de predare, materiale didactice, timp, nivel de 

sprijin),    

- Mediu (fizic, psihologic, social), 

- Evaluare și produs (rezultatul evaluării). 

2. Adaptare curriculară prin: stil,  volum,  profunzime,  ritm. 

Sfaturi pentru folosirea celor mai bune strategii: 

1. Crează un mediu predictibil (Folosește un orar vizual) 

2. Introduceți orice schimbare treptat 

3. Folosește un limbaj simplu și clar  

4. Exagerează mimica, intonația și gesturile  

5. Asigură-te că elevul este atent la tine înainte de a-i comunica ceva 

6. Folosește suport vizual (imagini, pictograme)  

7. Oferă un model de răspuns, încurajează imitația  

8. Revino la întrebare/cerință, până când răspunde independent 

9. Recompensează fiecare răspuns independent 

10. Recompensează-l pentru intervale de timp în care nu apar comportamente problematice 

11. Oferă mai multe variante de alegere 

12. Dă-i o singură instrucție o dată 

13. Folosește-te de motivația naturală a copilului prin alegerea unor activități care au legătură cu 

interesele lui 

Rolul însoțitorului în procesul de incluziune 

• Însoțitorul este liantul între copil, cadrul didactic și colegi  
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• Aduce la cunoștința cadrului didactic opțiuni cu privire la îmbunătățirea relaționării cu 

copilul, tehnici de predare/facilitare a învățării și de recompensare, informează profesorul 

despre evoluţia programelor de acasă/din terapia individuală, despre necesităţile, capacitatea 

și interesele copilului  

• Ajută copilul să atingă obiectivele individualizate  

• Facilitează interacţiunea cu copiii de aceeaşi vârstă  

• Colectează informaţii despre comportamentele copilului în clasă sau în alte medii de 

interacţiune socială, pe baza cărora va aplica şi va modifica intervenţia terapeutică atunci 

când este necesar  

!!! E foarte important ca instrucțiile, regulile, întrebările să fie formulate de către cadrul 

didactic, la fel și consecințele pentru nerespectarea regulilor.  

Profesorul îi va da sarcini direct copilului. Însoțitorul nu va repeta cerința, ci va oferi mai 

degrabă un ajutor pentru răspuns, apoi va face anunța subtil cadrul didactic în momentul în care 

consideră că elevul este atent și acesta poate să răspundă independent.  

Echipa transdisciplinară 

• Modelele tradiționale în care adulții lucrează împreună, inclusiv în echipe multidisciplinare și 

interdisciplinare, adesea izolează specialiștii unul de altul și ei nu reușesc să colaboreze 

pentru oferirea de servicii eficiente (Carpenter, King-Sears & Keys, 1998).  

• În echipele transdisciplinare, colaborarea există de-a lungul tuturor etapelor: organizare, 

planificare, evaluare și intervenție.  

• Membrii echipei colaborează de-a lungul procesului de incluziune comunicând frecvent și 

realizând împreună activități de evaluare și intervenție într-un context natural  

• Fiecare membru poate descrie aceleași rezultate din propria perspectivă.  

• Planificarea are loc în echipă, fiecare având ocazia să descrie perspectiva sa, să identifice 

obiective care să fie îndeplinite dincolo de disciplinele obligatorii și să primească contribuția 

altor membrii în legătură cu disciplina sau domeniul propriu de activitate  

• Părinții sunt implicați activ în echipă, în toate fazele procesului de incluziune, ca membrii 

egali cu ceilalți specialiști.  

Obiectivul final al incluziunii este creșterea nivelului de independență al copilului.  
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

Prof. înv. primar: Prodea Manuela 

Prof. Prodea Adrian 

Școala Gimnazială „prof. Ioan Dănilă”, sat Ghermănești 

 În anul școlar 2015-2016, în colectivul de elevi al clasei pregătitoare, am avut un elev cu CES 

care necesita însoțitor permanent, diagnosticul fiind: ECI; FRUST SINDROM PIRAMIDAL 

BILATERAL CU DEFICIENȚĂ FUNCȚIONALĂ UȘOARĂ; ÎNTÂRZIERE MENTALĂ Q.I. =42; 

DISLALIE (DEFICIENȚĂ PSIHICĂ ȘI CARDIACĂ). Așadar mama a „frecventat timp de doi ani 

școala”, fiind  însoțitorul elevului  câte 4 ore în fiecare zi. Abia în clasa a doua a atins performanța de 

a sta singur la școală. Atât elevii cât și profesorii de religie, limba franceză și educație fizică, aș putea 

spune că „l-au adoptat”, având în permanență grijă de acesta, nefiind niciodată vorba de înlăturare 

sau respingere. El era prezent la toate activitățile atât la cele din cadrul școlii, cât și la cele 

extracurriculare.  

 Deoarece acest copil era însoțit permanent de mama lui, pentru colegii din clasă, mama 

devenise de fapt tot un școlărel, dar un pic mai mare. Atât în cadrul activităților cât și în timpul 

pauzelor elevii din clasă aveau grijă permanent de acesta, ba chiar mereu îi acordau ajutorul chiar 

dacă acesta nu îi solicita. 

 Idei de activități:  

- activități extracurriculare organizate împreună cu un conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 

tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 

comunităţii locale: „Toamna în ochi de copil”, în cadrul acestei activități copiii au prezentat un 

dans tematic pe melodia „Ploița”, iar Valentin s-a încadrat destul de bine, căci îi plăcea foarte mult să 

danseze, „Prietenia în zâmbet și cânt”, atunci când elevii au dat dovadă de toleranță în primul rând 

prin acceptarea lui Valentin în grupul lor, dar și prin felul lor de a se comporta cu acesta, zâmbindu-i 

mereu, îmbrățișându-l și privindu-l ca pe orice alt copil din jurul lor, „Micul creștin”, când 

împreună cu colegii a realizat o icoană prin tehnica mototolirii, participând la un concurs care s-a 

finalizat printr-un premiu, iar pe diplomă era trecut numele acestuia, hotărâre luată de colegii 

acestuia, drumeții, vizite, excursii care au contribuit la dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o mai 

bună relaţionare a copilului cu CES, sporirea  interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturii şi de 

patrimoniu, formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea 

adoptării unui comportament ecologic adecvat; 

- „Pot fi și eu de ajutor vouă”, în timpul activităților de AVAP Valentin dorea să-i răsplătească 

cumva și el pe colegii săi și le strângea acestora de pe bănci hârtiuțele care rămâneau după ce elevii 

terminau de decupat; 

- „Persoana dragă mie”, atunci când fiecare desena colegul îndrăgit, iar întotdeauna Valentin dorea 

să o deseneze pe o fetiță mai mică de statură pe care o îndrăgea foarte mult și o putea ocroti, în felul 

lui; 
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- „O zi pentru sufletul nostru” , elevii propuneau activități pe care doreau să le realizeze  și căutau 

idei de a-l integra și pe Valentin; 

- „Spune-mi cine sunt...”, momentul când se prezentau fiecare la Dezvoltare personală 

- concursurile sportive i-au dezvoltat elevului  cu CES spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în 

forţele proprii, l-au mobilizat la cooperare, cel mai mult preferând întrecerile cu bicicleta; 

 Strategii de învățare: Explozia stelară, Pălăriile gânditoare, RAI, Caruselul, jocul de rol, jocuri de 

intercunoaștere convorbirea, ciorchinele, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, Cadranele, 

dramatizarea, simularea, lucrul în echipă, turul galeriei; 

Resurse: fișe, jucării, videoproiector, mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu 

material concret-intuitiv, cărți de povești, cărți de colorat, numărătoare, planșe, jetoane, atlase, poze, 

CD-uri educaționale, auxiliare, acuarele, carioci, foarfece, lipici. 

Evaluare: aprecieri verbale, observarea comportamentului, fişe pentru monitorizarea schimbării, 

teste scrise, proiectul, portofoliul (analiza produselor activităţii), jocuri care presupun colaborarea şi 

încrederea (Reţeaua, Îmbrăţişarea în grup, Ţine balonul în aer, Plimbă mingea) 

Părinți  

        Mama a dat dovadă de multă înțelegere, răbdare, pricepere, cooperare și optimism, sperând că 

într-o zi va reuși să se descurce și singur, fără a mai fi nevoie de însoțitor permanent. La toate 

activitățile era prezentă, sprijinându-ne mereu, astfel încât să pot organiza activitățile cât mai 

eficient, chiar dacă uneori mama trebuia să insiste foarte mult pentru ca el să vrea să participe sau 

alteori eu eram nevoită să-l stimulez suplimentar pentru ca Valentin să reușească să ducă la bun 

sfârșit sarcina primită. 

Idei de activități: 

 - consultări permanente cu părintele elevului, căci tată nu avea, „Părinte la școală-părinte acasă”; 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari 

„Împreună pentru copiii noștri” 

- „Învățător pentru o zi”, fiecare părinte a avut această sarcină de îndeplinit, fiind prezent la câte o 

activitate pe care o desfășura cu elevii și o dirija totodată, așa cum credea el de cuviință, dar și ținând 

cont de sfaturile primite din partea mea 

Strategii de învățare: dezbaterea, jocul de rol, studiul de caz, convorbirea 

Resurse: prezentări ppt, cartoane şi hârtie colorată, lipici, markere, videoproiector, boxe, soft-uri 

educaţionale 
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Evaluare: fişe de feedback, chestionare, observarea comportamentului părinților în relaţie cu 

părintele copilului cu CES şi faţă de copilul în cauză, observarea comportamentului elevului 

Cadre didactice 

Idei de activități: 

- prezentarea elevului profesorilor clasei – analiza documentelor specifice, realizarea Planului de 

servicii individualizat 

 - în cadrul proiectului „Școala te face om”, am integrat în grupul țintă și acest elev, iar activitățile au 

fost realizate de către cadrele didactice care predau la clasa respectivă, dar și de către alți colegi din 

școală: „Ce meserie mi-ar plăcea”, „Cum acordăm primul ajutor”, „Știați că...”, „Carnavalul 

poveștilor”, „Micul ecologist”, „Diferiți, dar egali”; 

- schimb de experiență la lecții, proiecte de grup 

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): studiu de caz, dezbatere, jurnalul reflexiv 

Resurse: fișe de lucru, calculator, documente medicale, diplome, medalii, videoproiector 

Evaluare: chestionare, fișă de observație a comportamentului, fișe de progres/regres, fișe 

sociometrice 
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PLAN EDUCAŢIONAL PERSONALIZAT 

 

Conceput, în colaborare, 

Profesor pentru învățământul primar, Filon Iuliana- Elena 

Profesor de sprijin, M. A. 

Terapeut, M. C. 

 

I. INFORMAŢII GENERALE 

1. Informaţii personale  

Nume şi prenume Data naşterii Domiciliul 

V. I. F. 14.x.2004  

Profesor de sprijin/ 

Psihopedagog 

Profesor pentru înv. 

Primar/ Psihopedagog  
Clasa  

A. M. Filon Iuliana I 

 

2. Diagnostic  

Diagnostic medical:  

Autism infantil 

Diagnostic psihologic:  

autism infantil, diagnosticat la varsta de 3 ani, hiperactivitate, pica, agresivitate 

Diagnostic educaţional:  

Retard grav în asimilarea cunoştinţelor şi în formarea capacităţilor de învăţare, prezintă 

dizabilităţi cognitive şi cerinţe educative speciale care necesită adaptarea individualizatǎ, 

diferenţiatǎ a  programei şcolare 

 

A. STAREA ACTUALĂ A ELEVULUI DIN PUNCT DE VEDERE EDUCAŢIONAL  

1. Capacităţi, competenţe  

Comportament motor şi psihomotor:  

Prezintǎ hiperactivitate, motricitatea finǎ este mediu dezvoltatǎ 

Comunicare şi limbaj:  

Prezintǎ întârziere în dezvoltarea limbajului. Emite unele vocalele şi consoane, poate pronunţa 

unele silabe. Nu foloseşte cuvinte şi propoziţii pentru a comunica, pronunţǎ grupuri de sunete 

dar, doar la cerere. Sunetele cunoscute de Paul sunt : a, e,i,o,u,b,d,m,n,p,t. Grupurile de sunete 

cunoscute sunt : au, bau, di, ham, mu, mimi, miau, da, pa, bine, mama, tata, papa, apa, adi, 

dia, pau-l, bine, ba-na-na, pipi, nu. 

Dezvoltare cognitivă:  

Scrie doar cu ghidaj fizic permanent, nu citeşte, nu scrie  cuvinte. Nu este fixat conceptul de 

număr, operează doar în plan obiectual-concret şi cu sprijin psihopedagogic. Indicǎ parţile 

corpului prin imitaţie, le atinge cu mâna. 

Dacă este rugat să ia cu mâna obiecte dintr-un loc şi să le mute în altul realizează sarcinǎ, 

grupează obiectele doar dupǎ culoare, nu dupǎ formǎ, mǎrime și funcţionalitate. 

Nu denumeşte şi nici nu indică obiecte familiare, tipuri de  linii, vocale, numere, anotimpurile, 

lunile anului sau zilele săptămânii. 

Dezvoltare social-afectivă:  

Elevul relaţionează relativ bine cu cadrele didactice, exceptând fapzul ca este agresiv.Faţǎ de 
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copii prezintǎ indiferenţǎ şi cäteodatǎ este agresiv cu aceştia. Pare absent, manifestă multe 

comportamente stereotipe, dar dacǎ îi este atrasǎ atenţia menţine contactul vizual cu persoana 

de referinţǎ. Relaţionează bine cu aceasta, înţelege majoritatea solicitărilor dar rar răspunde 

adecvat. Necesită supraveghere şi sprijin psihopedagogic permanent.  

 

 

2. Puncte tari, puncte slabe 

 

Disciplina: Citire Scriere comunicare 

Puncte tari Puncte slabe 
 

• Scrierea unor litere mari de tipar cu ghidaj 

fizic şi verbal permanent  

• Exersarea euritmică a literelor învăţate cu 

foarte puţin ghidaj fizic, executǎ singur unele 

gesturi 

• Este interesat si dornic sǎ scrie 

• Pronunţǎ fiecare literǎ la cerere prin imitaţie 

 

 

• Incapacitatea de a scrie singur literele 

învǎţate 

 

 

• Aria curriculară Limbǎ şi comunicare 

• Înţelegerea semnificaţiei mesajelor orale 

simple 

• pronunţarea corectǎ a  vocalelor şi a unor 

consoane 

• nu emite toate sunetele 

• incapacitatea de exprimare în cuvinte 

 

 

 

Disciplina: Desenul formelor 

Puncte tari Puncte slabe 

 

• Coordonarea mişcărilor oculo-motorii (de 

cele mai multe ori)  

• Adoptă poziţie corectă în scris cu ghidaj fizic 

şi verbal permanent 

Capacitatea de a realiza forme curbilinii doar cu ghidaj 

fizic şi verbal permanent 

 

 

• Realizarea liniilor şi motivelor se face doar cu 

ghidaj fizic şi verbal permanent 

• Realizarea liniilor oblice şi frânte doar cu 

ghidaj fizic şi verbal permanent 

Foarte slabă capacitate de sinteză (integrarea liniilor 

învăţate în modele) 

 

• Aria curriculară Matematicǎ 
 

Disciplina: Educaţie senzorială, motorie şi psihomotorie. 

Puncte tari Puncte slabe 

 

• Exersarea gesturilor rectilinii şi rotative doar 

cu ghidaj fizic şi verbal permanent 

Identifică forme geometrice simple doar cu ghidaj fizic 

şi verbal permanent 

 

 

• Realizarea exerciţiilor pentru dezvoltarea 

echilibrului doar cu ghidaj fizic şi verbal 

permanent 

• Denumirea zilelor săptămânii doar cu ghidaj 

fizic şi verbal permanent 

Succesiunea zilelor săptămânii nu este fixată 

 

Disciplina: Elemente de matematică aplicată 
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Puncte tari Puncte slabe 

• Poate scrie unele simboluri grafice ale cifrelor 

cu ghidaj fizic şi verbal  

• Incapacitate de a estima numărul de obiecte 

din mulţime 

 

• Aria curriculară Arte 

 

Disciplina: Educaţie plasticǎ 

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate să aştearnă pe foaie o singură culoare 

farǎ sprijin fizic, doar verbal 

 

• Are tendinţa sǎ introducǎ tot timpul pensula 

în cavitatea bucalǎ sau sa bea apa pentru 

acuarele 

 

Disciplina: Educaţie  muzicalǎ  

Puncte tari Puncte slabe 

• Bate ritmul singur prin imitaţie, pe anumite 

melodii, cu sprijin verbal  

• Poate realiza mişcări simple de dans, pe 

melodie cu ghidaj fizic şi verbal permanent 

 

• Nu interpretează singur cântece  

• Nu realizează corelaţia cântec-dans 

performate în acelaşi timp 

 

Disciplina: Euritmie 

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate executa mişcările specifice vocalelor cu 

ghidaj verbal , chiar dacǎ nu le realizeazǎ 

corect pe toate 

• Îi place sǎ execute mişcarile corespunzǎtoare 

vocalelor 

• Nu poate transpune euritmic poezii simple 

• Nu recunoaşte litera specifică mişcării 

 

 

• Aria curriculară Educaţie fizicǎ şi sport    

 

Disciplina: Educaţie fizicǎ şi activitǎţi sportive 

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate să execute diferite mişcări simple 

singur prin imitaţie 

 

• Nu poate să execute mişcările însuşite, 

demonstrând îndemânare, forţă, rezistenţă şi 

viteză 

• Executǎ mişcǎrile mai complicate doar cu 

sprijin fizic 

 

• Aria curriculară Tehnologii     

 

Disciplina: Abilitare manualǎ  

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate să mânuiască diferite ustensile de lucru, 

materiale cu ghidaj fizic şi verbal permanent 

• Poate să realizeze mici lucrări personale cu 

ghidaj fizic şi verbal permanent 

• Poate să realizeze lucrări prin prelucrarea 

materialelor din natură şi prin combinarea cu 

alte materiale cu ghidaj fizic şi verbal 

permanent 

 

• Nu poate să realizeze împletituri pe degete, 

lănţişoare, noduri 

• Nu poate identifica proprietăţile fizice ale 

diverselor tipuri de hârtie, culoare, duritate, 

dimensiune 
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• Aria curriculară Consiliereşi orientare    

  

Disciplina: Consiliere   

Puncte tari Puncte slabe 

• Realizează acţiuni igienico-sanitare cu ghidaj 

verbal  

 

 

 

 

• Nu cunoaşte regulile de circulaţie  

• Nu foloseşte formulele de adresare şi politeţe 

învăţate  

• Nu poate face distincţia între ce e bine şi ce e 

rău 

 

 

• Terapie educaţională, complexă şi integrată  

  
Disciplina: Ludoterapie  

Puncte tari Puncte slabe 

• acceptă mişcarea membrelor corpului cu ghidaj 

fizic, în context ludic 

• acceptă să arunce mingea cu ghidaj fizic spre un 

alt partener de joc 

• acceptă implicarea în situaţii de joc de construcţie 

(dărâmă singur turnurile pe care le construim şi se 

amuză)  

• poate realiza, la cerere, sarcini simple 

• urmăreşte cu atenţie cântecele la jocuri muzicale 

• are jucării preferate (cele viu colorate, sau care 

sună) 

 

• nu înţelege anumite reguli ale jocului 

• nu colaborează cu ceilalţi copii în jocurile de 

echipă decât rareori; preferă să se joace singur 

• distruge/ dezmembrează jucăriile / jocuri 

• distruge materiale de lucru (coli de hârtie, 

cutii de acuarele, etc. – le rupe, le roade) 

 

 

Disciplina: Stimulare cognitivă    

Puncte tari Puncte slabe 

• recunoaşte / discriminează unele sunete / cuvinte / 

expresii simple specifice rutinei zilnice, şi le 

asociază reacţii comportamentale corecte (ex: „ne 

pregǎtim pentru masă!”) 

• are fixată lateralitatea (dreaptă) 

• îşi extrage informaţii din mediul înconjurător pe 

calea simţurilor (percepţii vizuale, auditive, 

gustative, olfactive, tactile – ex: este atras de 

jucării/cărţi viu colorate) 

• participă la exersarea scrisului, şi a numeraţiei prin 

bătăi ritmice cu degetele pe obiecte,  cu ghidaj fizic 

• observă şi manipulează obiecte  

• stă pe scaun în medie 7 minute privind activitatea 

colegilor 

• pronunţie doar a unor sunete şi silabe 

• nu priveşte direct/în faţă persoana care i se 

adresează decât dacă i se atrage atenţia (însă 

este uşor distras de orice mişcare sau sunet 

din jur) 

• nu cunoaşte schema corporală sau facială 

• nu înţelege mesaje verbale complexe, şi deci 

nu reacţionează comportamental la acestea 

• nu discriminează culori, mărimi, forme, litere, 

cifre 

• majoritatea obiectelor le manipulează 

conform jocului său stereotip, şi nu conform 

funcţionalităţii lor 

• distruge materiale didactice (ex: fişe de lucru, 

planşe-suport, jocuri cognitive, etc.) 

 

 

Disciplina: Formarea autonimiei personale    

Puncte tari Puncte slabe 
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• conştientizează propriile necesităţi (foame, sete, 

nevoia de a fi curat) 

• recunoaşte obiectele concrete care ţin în mod direct 

de satisfacerea acestor nevoi (prosop, pahar, 

tacâmuri), ştie rolul acestora 

• răspunde prin acţiune la mesaje verbale care includ 

propriul corp (ex: „scoate din gură”, ridică capul”, 

„ridică-te de jos” etc.) 

• cooperează la îmbrăcat (introduce mâna în mânecă, 

piciorul în încălţăminte) 

• are dezvoltată deprinderea de orientare în spaţiul 

foarte familiar (sala de clasă, toaletǎ, sala de mese) 

• poate coborî / urcǎ singur scările cu paşi alternativi, 

ţinându-se cu mâna de balustradă 

• introduce mâinile sub jetul de apă, se spală pe 

mâini cu ghidaj fizic parţial 

• mănâncă singur, folosind lingura; ia cana cu apă de 

pe masă şi bea apă singur 

• cooperează la folosirea toaletei  

• poate imita cel puţin o emoţie de bază (ex: bucuria, 

prin râs) 

 

• nu înţelege termenii ce definesc spaţialitatea 

şi temporalitatea 

• deprinderile de igienă personală sunt precare 

• nu realizează atunci când se murdareşte şi  

trebuie să se spele pe mâini 

• coordonare oculo-motorie deficitară 

• nu face distincţie între hainele proprii şi 

hainele altora 

• se descalţă deseori de tot (inclusiv ciorapii) în 

clasă 

• nu respectă obiectele din mediul ambiant: 

răstoarnă scaunele, împrăştie/distruge 

materialele de lucru 

• se murdăreşte pe haine/faţă/mâini când 

mănâncă 

 

 

Disciplina: Socializare    

Puncte tari Puncte slabe 

• are unele cunoştinţe despre propria identitate (îşi 

recunoaşte numele când este strigat) şi salută când e 

salutat  

• îşi cunoaşte locul la masă în clasă  

• şi-a interiorizat ritmul evenimentelor principale ale 

unei zile de şcoală 

• uneori reacţionează corect la interdicţii 

• acceptă ghidajul fizic din partea profesorilor 

 

• autocontrol scăzut în situaţii de frustrare / 

interdicţii 

• nu are deprinderi sociale dezvoltate pentru a 

fi independent în situaţii sociale 

• nu cunoaşte nici o dată personală (în afară de 

numele acestuia) 

• prezintă comportamente autoagresive (se 

muşcă de mâini) şi distructive ale mediului 

ambiental 

 

Disciplina: Terapie ocupaţională   

Puncte tari Puncte slabe 

• Poate să prindă, la cerere, diferite ustensile  

• Reuşeşte să utilizeze perforatorul cu puţin sprijin 

• Coordonarea mişcărilor oculo-motorii  

• Poate să aştearnă pe foaie o singură culoare cu 

ghidaj fizic şi verbal permanent 

• Are momente când cooperează, ţinând singur 

instrumentele de lucru (pensulă, lipici, etc.) 

• Este curios, explorează polisenzorial (ex: 

tactil,vizual, gustativ, olfactiv) materialele de lucru 

primite  

• Este atras şi poate identifica direcţia unei  surse 

sonore din clasă 

 

• Are nevoie de ghidaj fizic permanent pentru a 

duce la final orice sarcină 

• Poate realiza lucrări personale simple doar cu 

ghidaj fizic şi verbal permanent 

• roade / mănâncă tot felul de materiale de 

lucru (hârtie, stofă, sfoară, carton, creioane 

cerate, lipici etc.)  
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B. OBIECTIVE GENERALE ALE INTERVENŢIEI EDUCATIVE  

 
1. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare ca mijloc de relaţionare (FAC) 

2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de receptare şi exprimare a limbajului oral şi scris (CSC)  

3. Dezvoltarea abilităţii de a comunica utilizând limbajul specific (des. Formelor ) 

4. Formarea şi dezvoltarea motricităţii generale, a corrdonarii mişcărilor (ed. senzorială) 

5. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii (cifre, numere). (elem. de matem. aplicată) 

6.  Dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare şi rezolvare de probleme (educaţie psihomotorie şi senzorială) 

7. Utilizarea materialelor şi elementelor de tehnică plastică în diferite contexte (ed. plastică) 

8. Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin muzică (vocală şi instrumentală) (ed muzicală) 

9. Formarea unei imagini realiste cu privire la propria persoană (euritmie) 

10. Dezvoltarea spiritului de echipă, a colaborării (ed fizică) 

11. Manipularea diverselor instrumente şi materiale de lucru în vederea confecţionării unor produse simple şi utile (ab 

manuală) 

12. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în vederea integrării socio-profesionale (consiliere) 

13. Formarea şi dezvoltarea în context ludic a unor conduite motrice generale şi manuale (Ludoterapie) 

14.  Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală (Stimulare cognitivă) 

15. Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente de bază (Formarea 

autonomiei personale) 

16. Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare şi socializare în diferite contexte şi situaţii sociale (Socializare) 

17. Însuşirea/dezvoltarea mişcărilor fundamentale de lucru cu scopul utilizării diverselor materiale şi instrumente (Terapie 

ocupaţională) 

 

C. ORARUL PERSONALIZAT AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 
ORA LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI 

8-10:00 Curs de bazǎ 

 
Curs de bazǎ 

 
Curs de bazǎ 

 
Curs de bazǎ 

 
Curs de bazǎ 

 
10-11 Educaţie plasticǎ Educaţie muzicalǎ Educaţie fizică Consiliere Opţional 

11-12 Educaţie fizică 
Ludoterapie  

Stimulare cognitiva 
Kinetoterapie 

Stimulare 

cognitiva 
Ludoterapie   Stimulare 

cognitivă 
12-13 Formarea 

autonomiei 

personale 

Formarea 

autonomiei 

personale 

Formarea 

autonomiei 

personale 

Formarea 

autonomiei 

personale 

Formarea 

autonomiei 

personale 
13-14 Terapie 

ocupaţională/ 

Abilitare manuală 

Terapie 

ocupaţională 
Terapie 

ocupaţională 

 

Terapie 

ocupatională 

 

Terapie 

ocupaţională 

14-15  Ludoterapie  Ludoterapie / 

Kinetoterapie 
Ludoterapie  Terapie 

ocupaţională/ 
Abilitare 

manuală 

Socializare 
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V. PLANIFICAREA INTERVENŢIEI 
 

ARIA 

CURRICULARĂ 

DISCIPLINA 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
STRATEGIE 

DURATA 

INTERVENŢI

EI 

RESURSE 
RESPONS

ABIL 

EVALUARE CONTINUĂ O

B

S

E

R

V

A

Ţ

I

I 

CRITERII 

PROCEDURI 

REZULTATE 

ATINS 

N

U 
INF MED SUP 

I. Limbă şi 

comunicare 

 

1. Formarea 

stimularea şi 

compensarea 

limbajului 

 

O1 – să stea 

implicat în sarcinǎ 

5-10 minute 

 

exerciţiul 

conversaţia 

demonstraţia 

dialog activ 

povestirea 

16.09.2013 – 

04.10.2013 

Imagini 

Obiecte 

Cartonaşe 

Volum de 

poveşti, fabule, 

versuri 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Durata implicǎrii 

în sarcinǎ 
     

O2 – să pronunţe 

clar şi corect 

diferite sunete şi 

cuvinte; 

 

exerciţiul 

conversaţia 

demonstraţia 

problematizarea 

dialog activ 

povestirea 

10.02 2014 – 

28.02.2014 

Imagini 

Obiecte 

Cartonaşe 

Volum de fabule 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Frecvenţa  şi 

numǎrul 

sunetelor emise 

Numărul de 

repetări corecte a 

cuvintelor 

     

 

I. Limbă şi 

comunicare 

 

2. Citire – scriere 

– comunicare 

O1 – să adopte 

poziţia corectă a 

corpului în bancă. 

Povestirea 

Exerciţiul 

Conversaţia 

14.10.2013 – 

01.11.2013 

   

10.03.2014 – 

28.03.2014 

Plastilină, 

creioane ceară, 

imagini 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Frecvenţa 

adoptǎrii poziţiei 

corecte în bancǎ 

     

O2 – să stea 

implicat în sarcinǎ 

10 minute 

 

Povestirea 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

Explicaţia 

14.10.2013 – 

01.11.2013 

   

10.03.2014 – 

Plastilină, 

creioane ceară 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Durata implicǎrii 

în sarcinǎ 
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28.03.2014 

 

O3 – să realizeze 

grafic forma 

literelor cu sprijin 

fizic şi verbal 

 

Povestirea 

Exerciţiul 

Conversaţia 

14.10.2013 – 

01.11.2013 

   

10.03.2014 – 

28.03.2014 

creioane ceară, 

imagini 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul literelor 

scrise 
     

I. Limbă şi 

comunicare 

 

3. Desenul 

formelor  

O1 – să adopte o 

poziţie corectă la 

scris; 

 

Demonstraţia  

Explicaţia 

Exerciţiul 

07.10.2013 – 

11.10.2013   

03.03.2014– 

07.03.2014 

Creioane cerate, 

hârtie colorată+ 

bandă adezivă 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Frecvenţa 

adoptǎrii poziţiei 

corecte în bancǎ 

     

O2 – să deseneze 

formele în lǎdiţa cu 

nisip cu sprijin fizic 

şi verbal 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

07.10.2013 – 

11.10.2013   

03.03.2014– 

07.03.2014 

Creioane cerate,  

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Distanţa între 

forma scrisǎ 
     

O3 – să deseneze 

linia dreaptă 

verticală, 

orizontală, oblică, 

curbă şi frântă; 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

07.10.2013 – 

11.10.2013   

03.03.2014– 

07.03.2014 

Creioane cerate, 

hârtie colorată+ 

bandă adezivă 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul de linii 

trasate 
     

bII. Matematică 

şi ştiinţe 

1. Educaţie 

senzorială, 

motorie şi 

psihomotorie 

O1 – să exerseze 

mersul păstrând o 

ţinută corectă; 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

15.01.2014 – 

17.01.2014 

28.04.2014 – 

02.05.2014 

Sfoară 

Aţă 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Frecvenţa redusă 

treptat a 

sprijinului fizic 

si verbal 

     

O2 – să exerseze 

ţinuta corporală 

corectă în repaos şi 

şezând (bancă, 

scaun, saltea etc.); 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

15.01.2014 – 

17.01.2014 

28.04.2014 – 

02.05.2014 

Sfoară 

Aţă 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Frecvenţa redusă 

treptat a 

sprijinului fizic 

si verbal 

     

O3 – să parcurgă un 

traseu dat cu sprijin 

verbal 

Exerciţiul 

15.01.2014 – 

17.01.2014 

28.04.2014 – 

02.05.2014 

Imagini 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul de 

trasee parcurse 
     

II. Matematică  Explicaţia 18.11.2013 – Creioane A.M. Frecvenţa redusă      
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şi ştiinţe 

 

2. Elemente de 

matematică 

aplicată 

O1 – să scrie 

semnele grafice în 

caiete cu sprijin 

verbal şi fizic 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

06.12.2013  

05.05.2014 – 

23.05.2014 

 Filon 

Iuliana 

treptat a 

sprijinului fizic 

si verbal 

O2 – să scrie cifrele 

in caiet cu sprijin 

verbal şi fizic 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Conversaţia 

Problematizarea 

18.11.2013 – 

06.12.2013  

05.05.2014 – 

23.05.2014 

Beţişoare 

Castane  

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Frecvenţa redusă 

treptat a 

sprijinului fizic 

si verbal 

     

IV. Arte 

1. Educaţie 

plastică 

O1 – să aştearnǎ pe 

hârtie o culoare 

singur 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

17. 09.2012 – 22 

06. 2013 

Foi, pensule, 

acuarele, burete 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul de 

planşe executate 

singur 

     

O2 – să foloseascǎ 

tehnica “ud pe ud” 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

16. 09.2013 – 20 

06. 2014 

Foi, pensule, 

acuarele, burete 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul de 

planşe „ud pe ud 

„executate 

singur,doar cu 

sprijin verbal 

     

O9 – să folosească 

corect materialele 

de lucru 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

16. 09.2013 – 20 

06. 2014 

Foi, pensule, 

acuarele, burete 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numărul de 

utilizări/prindere  

adecvatǎ a 

uneltelor 

     

IV. Arte 

2. Educaţie 

muzicală 

O1 – să identifice 

direcţia sursei 

sonore 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

17. 09.2013 – 20 

06. 2014 

Tobă, clopoţei, 

instrumente 

muzicale 

neconvenţionale 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul surselor 

sonore 

identificate 

     

O2 – să bată ritmul 

cântecelor cu 

palmele pe bancǎ 

doar cu sprijin 

verbal 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

17. 09.2013 – 20 

06. 2014 
Tobă 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul  

ritmurilor pe care 

le executǎ 

     

O3 – să realizeze 

gesturile 

fiecărui cântec; 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

17. 09.2013 – 20 

06. 2014 
-  

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul de 

repetǎri ale 

mişcǎrilor 

     

IV. Arte 

3. Euritmie 

O1 – să parcurgă în 

mers formele 

liniare, şerpuite şi 

Explicaţia 

Demontraţia 

Exerciţiu 

09.12.2013 – 

13.12.2013 
Sfoarǎ  

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul 

formelor 

parcurse 
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spiralǎ cu sprijin 

fizic şi verbal 

 

26.05.2014 – 

30.05.2014  

O2 – să execute 

doar cu sprijin 

verbal mişcările 

specifice vocalelor 

 

Explicaţia 

Demontraţia 

Exerciţiul 

09.12.2013 – 

13.12.2013 

26.05.2014 – 

30.05.2014  

- 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul 

gesturilor 

vocalice 

executate 

     

O3 – să execute 

doar cu sprijin 

verbal mişcările 

specifice 

consoanelor 

Explicaţia 

Demontraţia 

Exerciţiul 

09.12.2013 – 

13.12.2013 

26.05.2014 – 

30.05.2014  

-  

Numǎrul 

gesturilor 

corespunzǎtoare 

consoanelor 

executate 

     

V. Educaţie 

fizică şi sport 

1. Educaţie fizică 

şi activităţi 

sportive 

O1 – să colaboreze, 

executând prin 

imitaţie mişcări 

prezentate de 

profesor; 

 

Demonstraţia 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

16. 09.2013 – 

21. 06. 2014 
-  

Numǎrul de 

repetǎri ale 

mişcǎrilor 

     

O2 – să execute 

corect acţiunile de: 

mers, alergare, 

sărituri, aruncări, 

prinderi, coborâre, 

impingere cu sprijin 

fizic  

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

16. 09.2013 – 

21. 06. 2014 
-  

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul 

acţiunilor 

executate corect 

     

O3 – să păstreze 

permanent poziţia 

corectă a corpului; 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

16. 09.2013 – 

21. 06. 2014 
- 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Frecvenţa 

adoptǎrii poziţiei 

corecte a 

corpului 

     

VI. Tehnologii 

1. Abilitare 

manuală 

O1 – să diferenţieze 

materialele, lână, 

hârtie, lipici, după 

proprietăţile şi 

utilizările lor; 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Demonstraţia 

16. 09.2013 – 

21. 06. 2014 

Lână, hârtie, 

lipici, bandă 

adezivă, ceară, 

fire de aţă 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Folosirea 

adecvatǎ a 

uneltelor 

     

O2 – să mânuiască Explicaţia 16. 09.2013 – Foarfece, ac, aţă, A.M. Numărul de      
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corect diferite 

ustensile de lucru, 

materiale; 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

21. 06. 2014 lipici, riglă  Filon 

Iuliana 

utilizări/prindere  

adecvatǎ a 

uneltelor 

O6 – să aplice 

diverse tehnici de 

lucru: îndoire, 

pliere, lipire, 

asamblare cu sprijin 

fizic şi verbal 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

16. 09.2013 – 

21. 06. 2014 
Hârtie, carton 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numǎrul de 

executǎri corecte 

a tehnicilor de 

lucru 

     

VII. Consiliere şi 

orientare 

O1- sǎ îşi adapteze 

comportamentul 

conform regulilor 

învǎţate 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

20. 09.2013 – 

20. 06. 2014 
Imagini 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numărul de 

reguli alese 

corect in funcţie 

de situaţie 

     

O2 – să facă 

distincţie între ce e 

bine şi ce e rău 

Conversaţia 

Explicaţia 

Problematizarea 

20. 09.2013 – 

20. 06. 2014 

 

 

 

 

Volum de 

fabune, măşti, 

imagini 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numărul de 

reguli alese 

corect in funcţie 

de situaţie 

     

O3 – să salute la 

venire , la plecare şi 

dacǎ vine în clasǎ 

cineva sau  pleacǎ 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

20. 09.2013 – 

20. 06. 2014 
Imagini 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Numărul 

saluturilor, alese 

potrivit cu 

momentul zilei. 
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VIII 

Om şi 

societate 

Religie 

O1- sǎ ţinǎ mâinile 

împreunate în timp 

ce se spune 

rugǎciunea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

15.12.2013 – 

20.12.2013  

31.03.2014 – 

04.04.2014 

Imagini, carte 

rugaciuni 

A.M. 

 Filon 

Iuliana 

Frecvenţa 

executǎrii 

gestului de 

împreunare al 

mâinilor 

     

ARIA 

CURRICULARĂ 

DISCIPLINA 

OBIECTIV 

SPECIFIC 
STRATEGIE DURATA 

INTERVENŢIEI 
RESPONSABIL EVALUARE CONTINUĂ  OBSERVAŢII 
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CRITERII 

PROCEDURI 

REZULTATE 

ATINS  

NU INF MED SUP 

 

Terapie 

educaţională 

complexă şi 

integrată 

 

 

 

1. 

Ludoterapie 
 

1. Sǎ stea ȋn  

cerc ȋn 

timprilor 

jocurilor  

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

20.09.2013 –

31.01.2014 

 

M. C. 

 

Numǎrul 

minutelor ȋn 

care stǎ ȋn locul 

car ei se cere 

     

2. Sǎ nu 

rupǎ/distrugǎ 

materialele 

didactice 

conversaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

20.09.2013 –

31.01.2014 

M. C. 

 

Frecvenţa 

situaţiilor ȋn 

care nu distruge 

materialele  

     

3. Să utilizeze 

jucării / jocuri 

conform 

funcţionalităţii 

lor, şi nu 

stereotip  

 

Observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

Frecvenţa 

situaţiilor în 

care foloseşte 

corect jucăriile / 

jocurile 

     

4.  Să 

asambleze 

puzzle din 2-4 

piese 

Observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

Numǎrul 

pieselor 

asamblate 

corect 

 

     

 

 

2. Stimulare 

cognitivă 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Să asocieze 

comanda 

verbală cu 

obiectul 

desemnat 

Observaţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

  

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

 

Numărul de 

asocieri corecte 

     

2. Să pronunţe 

diferite 

sunete, silabe, 

cuvinte simple 

Conversaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

Frecvenţa 

verbalizărilor în 

diferite situaţii 

de comunicare 

     

3. Să 

manipuleze 

instrumentele 

de scris 

conform 

 

Observaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

 

Frecvenţa 

situaţiilor de 

manipulare 

corectă a 
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funcţionalităţii 

lor, şi nu 

stereotip 

instrumentelor 

de scris 

 

 

3. Formarea 

autonomiei 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializare 

 

1.  sǎ stea pe 

scaun pe toată 

durata unei 

activităţi 

 

Observaţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

Frecvenţa 

situaţiilor cȃnd 

stǎ pe scaun pe 

durata unei 

activitǎți 

     

 

 

2. Să 

colaboreze, 

executând 

prin imitaţie, 

mişcări 

prezentate de 

profesor 

 

 

 

Observaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

Frecvenţa 

situaţiilor de: 

- A imita cu 

ghidaj fizic 

şi/sau verbal 

mişcarea de a 

se spăla pe 

mâini 

- A imita cu 

ghidaj verbal / 

fizic mişcări ale 

membrelor 

corpului 

     

3. Sǎ lege 

șireturile 

realizȃnd 

nodul și 

fundița 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

 

Corectitudinea 

legǎrii șiretlui 

     

 

4.Să mǎnȃnce 

ȋngrijit (fǎrǎ 

sǎ bage 

mȃinile ȋn 

farfurie) 

 

Observaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

 

20.09.2013 –

31.01.2014 

M. C. 

 

Frecvenţa 

situaţiilor de 

servire a mesei 

ȋngrijit 

     

 

1. Să 

reacţioneze 

adecvat la 

interdicţii  

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

Frecvenţa 

manifestării 

autocontrolului 

în situaţii 

frustrante, de 

interdicţie 
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2. Să aplice 

norme de 

comportare 

civilizată cu 

adulţii şi 

copiii 

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

 

Frecvenţa 

conduitelor 

civilizate faţă 

de copii şi 

adulţi 

     

3. Să nu 

părăsească 

spaţiul clasei 

fără 

permisiune 

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

 

Frecvenţa 

situaţiilor de 

respectare a 

regulilor /  a 

limitelor 

impuse 

     

 

5. Terapie 

ocupaţională 

1. Să realizeze 

singur, dupǎ 

model 

mişcările 

cerute de 

versurile 

poeziilor, 

cântecelor 

 

Conversaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

 

Numărul de 

mişcări 

executate cu 

ghidaj verbal 

     

2. Să 

manipuleze 

instrumente / 

materiale de 

lucru conform 

funcţionalităţii 

lor  

 

Conversaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

M. C. 

 

Frecvenţa 

mânuirii 

corespunzătoare 

a materialelor şi 

ustensilelor, cu 

ghidaj 

verbal/fizic 

     

3. Să aplice 

diferite tehnici 

de lucru 

(rupere, 

mototolire, 

lipire, 

răsucire, 

îndoire, pliere, 

asamblare, 

pictare) 

 

 

Conversaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

exerciţiul 

 

 

20.09.2013 –

20.06.2014 

 

M. C. 

 

 

 

Frecvenţa 

utilizării la 

cerere a 

tehnicilor 

respective (cu 

ghidaj verbal / 

fizic) 
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PROGRAMĂ ȘCOLARĂ ADAPTATĂ PENTRU ELEVII CU CES 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A 

Prof. Jurcă Ildiana 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 

1. ARGUMENT 

            Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă obişnuite, la activităţile educative 

formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. Considerând şcoala ca 

principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind considerată prima instanţă de socializare), integrarea 

şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are 

o importanţă fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor conduite 

şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. 

         Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care sunt suplimentare, dar 

şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea adecvată acestor cerinţe speciale nu se 

poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea şcolară şi socială. În jurul nostru 

observăm în fiecare zi oameni diferiţi. Aceste diferenţe nu se referă doar la înălţime, forma fizică, conturul 

feţei, culoarea pielii, ci, mai ales la felul de manifestare al fiecăruia, la calitatea muncii sale. De asemenea, 

aceste diferenţe sunt constatate şi la nivel intelectual, nivel de care depinde în cea mai mare măsură reuşita sau 

nereuşita unei activităţi. 

           Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o stabileşte 

cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. Intervenţia acestuia 

permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând raportarea la nivelul 

cunoştinţelor de grup. 

          Ora de limba şi literatura română devine astfel importantă şi prin relaţia personală care se stabileşte între 

profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a determina dezvoltarea capacităţii de exprimare a 

propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ultimul rând, a propriei viziuni despre viaţă.Acest 

curriculum este adaptat elevilor cu cerinţe speciale, în vederea parcurgerii cât mai uşor a programei şcolare. 

          Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale, dar şi moderne, activ-

participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind 

metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate cerințelor acestor elevi . 

        Prin strategiile abordate se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog al şcolii, profesorul 

de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei. 

 

 

2. BENEFICIARI: 

Elevii de clasa a VII-a cu CES 
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3. COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 

comunicare monologată şi dialogată 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite 

contexte de realizare, cu scopuri diverse 

 

4.  VALORI ŞI ATITUDINI 

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra 

celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct 

de vedere social 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea 

personală şi îmbogăţirea orizontului cultural 

• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea intercultural 

 

5. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 

 Competențe specifice Conținuturi asociate 

1.1 înţelegerea semnificaţiei generale 

a mesajului oral, sesizând 

progresia şi coerenţa ideilor 

exprimate 

- cuvinte-cheie într-un mesaj oral; 

- monologul: texte narative, descriptive, 

informative, dialoguri pe diverse teme; 

1.2 sesizarea semnificaţiei îmbinării 

elementelor verbale cu cele nonverbale 

(gest, mimică etc.) într-un text oral 

- elemente nonverbale care însoţesc mesajele orale; 

rolul folosirii elementelor nonverbale în 

comunicare, în cadrul unui discurs oral cotidian; 

1.3 sesizarea adecvării elementelor 

lexicale utilizate la scopul mesajului 

ascultat 

- sensul propriu şi sensul figurat;construcţii 

pleonastice şi atracţia paronimică; sinonimele, 

antonimele, omonimele, cuvinte polisemantice; 

1.4 sesizarea particularităţilor lexicogramaticale 

ale unui mesaj ascultat 

-abateri de la normele limbii literare; 

- sintaxa propoziţiei (predicatul, subiectul, atributul 

complementul ) 
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1.5 aplicarea principiilor ascultării 

active în manifestarea unui 

comportament comunicativ adecvat 

-ascultarea atentă a interlocutorilor în cadrul 

lucrului în echipă; 

- conştientizarea poziţiei proprii de intrare sau de 

ieşire din dialog; 

 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în 

situaţii de comunicare monologată şi dialogată 

 Competențe specifice Conținuturi asociate 

2.1 asigurarea coerenţei 

ideilor exprimate 

într-un mesaj oral 

-formularea ideii principale; cvonstruirea unor texte 

orale de tip narativ, descriptiv şi informativ;rezumarea unui text; 

- modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor 

2.2 valorificarea categoriilor 

semantice 

învăţate, în contexte diferite 

- sensurile unor cuvinte în contexte diferite; mijloacele 

de îmbogăţire a vocabularului; antonime, sinonime, omonime, paronime şi 

cuvintelor polisemantice în contexte diferite; 

2.3 respectarea normelor 

morfosintactice 

în propoziţii şi în fraze 

- utilizarea corectă a părţilor de vorbire flexibile şi 

neflexibile învăţate; construirea corectă a unor 

enunţuri din punct de vedere sintactic; construirea 

unui monolog sau a unui dialog; descrierea unor 

obiecte, a unor tablouri din natură, a unor fenomene; 

construirea unor naraţiuni simple; 

- corectarea unor construcţii pleonastice; 

2.4 adaptarea vorbirii la situaţiile 

speciale sau neprevăzute de 

dialog sau monolog 

- adaptarea comportamentului verbal şi nonverbal la o 

situaţie de comunicare inedită; continuarea unui dialog cu început 

dat;modalităţi de exprimare a preferinţelor şi opiniilor; 

2.5 cooperarea în interacţiunile de 

grup 

confruntarea opiniilor; *acte de vorbire (prezentarea unor lucrări/ 

materiale/ activităţi realizate în echipă). 

 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 

 Competențe specifice Conținuturi asociate 

3.1 citirea unei varietăţi de texte literare 

sau nonliterare,demonstrând 

înţelegerea sensului acestora 

- diferenţele dintre textele literare 

şi nonliterare; 

semnificaţiile/ sensul global al unor 

texte literare ; 

structuri în textele epice şi lirice; 

texte nonliterare: mersul trenurilor 

- cartea - obiect cultural 
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3.2 recunoaşterea modalităţilor 

specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de 

expresivitate 

în textul liric 

-trăsăturile specifice celor două genuri (epic 

şi liric) în textele literare studiate; 

- structuri în textele epice (timp, spaţiu) 

şi lirice 

- procedee de expresivitate artistică 

(hiperbolă; epitet, comparaţie, 

repetiţie, enumeraţie, antiteză) în 

textul liric;versificaţia (tipuri de 

rimă, 

3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expressive a categoriilor 

gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit 

- categorii morfologice specifice părţilor 

de vorbire 

(actualizare şi conţinuturi noi): 

verbul, substantivul, 

pronumele, numeralul, adjectivul, adverbul, 

prepoziţia, conjuncţia, interjecţia; 

- relaţii de sinonimie, antonimie, 

omonimie într-un text dat; 

- mijloacele de îmbogăţire a 

vocabularului (derivarea, compunerea) 

 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite 

contexte de realizare, cu scopuri diverse 

 Competențe specifice Conținuturi asociate 

4.1 exprimarea, în scris, a propriilor opinii 

şi atitudini 

-redactarea în raport cu structura şi 

motivaţiile personale; descrierea unor personaje sau 

persoane considerate drept modele şi motivarea 

opţiunilor 

4.2 utilizarea corectă şi nuanţată a 

categoriilor semantice învăţate 

-sensul omonimelor şi a paronimelor în 

diferite contexte; utilizarea sinonimelor în 

scopul evitării 

repetiţiilor; antonime; 

4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de 

o cerinţă specifică 

- structurarea unui text propriu în secvenţe distincte în 

funcţie de tipul acestuia: rezumat, scrierea unor 

compuneri narative, 

descriptive,informative; 

- redactarea unei cereri în diverse scopuri; 

- dispunerea în pagină a diverselor texte; 
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scrierea îngrijită, lizibilă şi corectă 

4.4 utilizarea corectă a flexiunii 

nominale şi verbale în textul scris, utilizând 

corect semnele ortografice 

şi de punctuaţie 

-părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, 

pronumele, numeralul, adjectivul) şi neflexibile 

(adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia); 

4.5 folosirea modalităţilor variate 

pentru realizarea expresivităţii 

textului 

-- realizarea unor compuneri narative, descriptive 

şi dialogate, ;rezumarea textelor epice ; 

 

CONŢINUTURI 

1. Lectura 

 a. Cartea - obiect cultural 

 b. Teoria literară 

 c. Structura operei literare. Structuri în textele epice (timp, spaţiu) şi lirice 

 d. Figurile de stil 

 e. Versificaţia. Tipuri de rimă. 

 f. Textul literar şi textul nonliterar 

2. Practica raţională şi funcţională a limbii 

a. Comunicarea orală 

b. Structurarea textului oral. Textul dialogat şi cel monologat 

 c. Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor 

d. Situaţia de comunicar dialogată şi monologată 

 e. Rezumatul oral 

*Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: 

-susţinerea unei conversaţii (direct sau telefonic); 

-prezentarea unor lucrări / materiale / activităţi realizate individual sau în echipă; 

-formularea de argumente sau contraargumente într-o discuţie; 

f. Scrierea 

g. Procesul scrierii. 

 h.Cererea 
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 3.Contexte şi forme de realizare 

 a. Descrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele şi motivarea opţiunilor.  

   b. Compuneri narative, descriptive şi informative 

4. Elemente de construcţie a comunicării 

 a. Lexicul 

 b. Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului: 

-Derivarea 

-Compunerea  

        c. Categorii semantice:  

-Sinonime 

- Antonime 

-Omonime 

d. Noţiuni de fonetică 

 e. Morfosintaxa: 

 1.a.Părţile de vorbire flexibile: 

-Verbul-timpul, persoana, numărul. 

-Substantivul-substantivele comune şi substantivele proprii. Genul. Numărul. 

-Substituţi ai substantivului: 

-Pronumele-pronumele personal: persoana, numărul, genul 

                   -pronumele personal de politeţe. Numeralul cardinal. Numeralul ordinal.  

-Determinanţii substantivului: 

-Adjectivul 

Acordul adjectivului cu substantivul în gen, număr şi caz 

-Numeralul-cardinal şi numeralul ordinal 

 

     2.a. Părţile de vorbire neflexibile 

-Adverbul 

-Prepoziţia 

-Conjuncţia 

-Interjecţia 

 

    f. Sintaxa propoziţiei: 

Părţile principale de propoziţie- Predicatul  

                                                      - Subiectul 

Părţile secundare de propozişie- Atributul  

                                                     - Complementul 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

Prof. Ilie Claudia 

Școala Gimnazială Constantin Brâncuși, Medgidia 

 

 Conform Ordinelor Nr. 3124/2017 și Nr.1985/2016, școala incluzivă trebuie să creeze un 

mediu educativ adaptat tuturor copiilor, indiferent de condițiile lor fizice, intelectuale, emoționale, 

sociale, care să elimine barierele ce împiedică învățarea din școală, să demonstreze că poate să 

accepte copii cu cerințe educaționale speciale. 

 Participarea şcolară înseamnă învăţarea alături de ceilalţi copii şi colaborarea cu ei, prin 

împărtăşirea experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă în învăţare şi dreptul la opinie 

în ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către fiecare copil. Mai mult, participarea 

înseamnă recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate.  

Școlile obişnuite, cu orientare incluzivă, sunt cele mai utile mijloace de combatere a 

atitudinilor discriminatorii, creând comunităţi primitoare, construind o societate incluzivă şi oferind 

educaţie pentru toţi. 

 ELEVI 

a. IDEI DE ACTIVITĂȚI pentru un elev cu următorul diagnostic: F41, F81.3, F90, G80, G40, F78 

- Aplicarea tehnologiilor care stimulează activitatea intelectuală, punerea întrebărilor 

ajutătoare; 

- Acordarea unui volum mai mare de timp pentru scris; 

- Rezumarea/scurtarea textului care urmează a fi scris; 

- Permiterea, în funcție de potențialul copilului, a utilizării mijloacelor tehnice de învățare 

(calculator, softuri etc.); 

- Elaborarea de către înșiși elevii a fișelor cu cuvinte, cu evidențierea părților dificile; 

- Propunerea sarcinilor de tipul ”recunoașteți/încercuiți varianta corectă” 

(din 3-4 variante). 

 

b. STRATEGIILE DE ÎNVĂȚARE: 

- Jocul de rol; 

- Predarea reciprocă;  

- Cunoaște-te pe tine însuți - Conturarea activităților pornind de la hobby-urile elevului; 

- Atribuirea unor responsabilități în cadrul grupului, cu scopul valorizării acestuia; 

- Învățarea prin cooperare, prin descoperire; 

- Strategii de ascultare activă; 

- Programe individualizate de învățare; 

- Activități ludice care să stimuleze interesul copiilor. 
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c. RESURSE 

- Resurse de învățare diferite, atractive, fiabile: înregistrări audio/video, ghiduri, scheme, 

grafice, fișe de lucru; 

- Dispozitive electronice cu softuri atractive, distractive, adecvate vârstei, potențialului 

de învățare și intereselor copilului. 

 

d. EVALUAREA 

 

- Autoevaluarea elevului; 

- Aprecieri verbale; 

- Evaluare orală; 

- Test individualizat, cu reducerea numărului de sarcini utilizate pentru evaluarea unui 

concept sau a unei competenţe; 

- Evaluarea prin metoda proiectului. 

PĂRINȚII 

a. IDEI DE ACTIVITĂȚI 

- Comunicare permanentă cu profesorul pentru a oferi informaţii importante care ajută la 

elaborarea adaptărilor curriculare pentru copil (de exemplu, despre talentul şi abilităţile pe 

care le manifestă copilul acasă şi în comunitate, despre preocupările, preferinţele/non-

preferințele copilului, despre modul propriu de învăţare, despre interesele acestuia şi modul 

de reacţionare în diverse situaţii); 

- Activități colaborative prin care se consolidează și se asigură continuitate demersului 

educaţional oferind copilului acasă posibilităţi pentru dezvoltare și aplicare în practică a 

competenţelor; 

- Acțiuni de sensibilizare a părinților din clasa în care elevul cu CES studiază pentru a stimula 

empatia și pentru a preveni/ combate bullyingul. 

 

b. STRATEGIILE DE ÎNVĂȚARE: 

- Dezbateri; 

- Ședințe cu părinții; 

- Consiliere individuală; 

- Lectorate. 

 

c. RESURSE 

- Psihologul; 

- Profesorul diriginte/ de la fiecare disciplină; 

- Cadrul didactic de sprijin; 

- Filme educative. 

 

d. EVALUAREA 

- Chestionare pentru părinți; 

- Fișe de observație. 

CADRE DIDACTICE 
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 Cadrul didactic are un rol fundamental, deoarece este al doilea actant din cadrul procesului 

educativ, accentul căzând pe nevoile și interesele elevului cu CES. 

Profesorul furnizează informații privind rezultatele evaluării competențelor elevului în 

materia respectivă de studiu, pentru a identifica punctele forte şi necesitățile elevului. 

a. IDEI DE ACTIVITĂȚI: 

- proiectează și realizează adaptările și/sau modificările curriculare la disciplina de studiu, 

formulează finalitățile de învățare;  

- identifică cele mai adecvate strategii/tehnologii didactice la disciplina de studiu, care asigură 

progrese în dezvoltarea copilului;  

- determină şi realizează strategii de evaluare adecvate necesităților copilului;  

- identifică resursele necesare realizării finalităților stabilite;  

- oferă servicii de consultanță elevului şi părinților/altor reprezentanți legali în parcurgerea 

demersului educațional la disciplina de studiu;  

- creează cadrul relațional adecvat în clasă pentru toți (profesor-elev, elev-elev). 

 

b. STRATEGIILE DE ÎNVĂȚARE: 

- ordonarea logică a unor pași, evenimente, acţiuni; 

- planificarea a diverse sarcini: de subliniere, evidenţiere, încercuire cu diferite culori a 

cuvintelor, formulelor, pașilor; 

- utilizarea materialelor auxiliare care permit elevului să povestească mai ușor (imagini, 

cuvinte-cheie, întrebări-reper etc.); 

- practicarea tehnicilor de memorare vizuală (Tehnica Diamantul); 

- utilizarea TIC; 

- utilizarea tehnicilor de dezvoltare a memoriei prin mișcare, dramatizare, dans, pantomimă, 

joc de rol; 

 

c. RESURSE 

- Plan educațional individualizat pentru copiii cu CES; 

- Suporturi de curs/ manuale digitale; 

- Mijloace audio-vizuale/ softuri educaționale; 

- Resurse de timp suplimentare. 

 

d. EVALUARE 

- Chestionare pentru părinți și elevi; 

- Aprecieri verbale/ evaluare orală; 

- Observarea sistematică a elevului; 

- Fișe de evaluare continuă/ ameliorative.  
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Adaptare curriculară 

Conform Planului de Intervenție Personalizat 

Prof. Marin Veronica 

Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” Pitești, Argeș 

 

Nr . 3200/29.09.2021 

Numele și prenumele beneficiarului: P.I.A. 

Data și locul nașterii: x.x.2000 

Domiciliul: PITEȘTI 

Școala/Instituția: COLEGIUL Tehnic „C.D. NENIŢESCU”  

Clasa: III Ap 

Nr. certificat COSP: 1074/05.12.2020 

Disciplina: Matematica 

Profesor: Marin Veronica 

Perioada de implementare: An școlar 2020-2021 

Obiective generale ale intervenției  

- integrarea școlara și socială; 

- stimulare cognitivă; 

- consiliere psihologică a copilului și familiei. 

 

Obiective specifice:  

Obiective pe termen lung: 

 - dezvoltarea abilităților de calcul matematic: regula semnelor, exerciții cu paranteze, puteri, radical, 

inecuații, ecuații, fracții cu sau fără suport concret; 

- dezvoltarea atenției și memoriei pe termen lung; 

- dezvoltarea abilităților de explorare, investigare și de rezolvare de probleme. 

Obiective pe termen scurt: 

O1. Formarea unor deprinderi eficiente de studiu și stăpânire de sine; 

O2. Dezvoltarea abilităților de explorare, investigare și de rezolvare de probleme.  

 

Obiective Conținuturi 

Metode si 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

O1 Operații de 

adunare, 

scădere, 

înmulțire, 

împărțire, 

ridicare la 

putere, radical. 

- Se prezintă la 

ore cu caiete, 

pixuri, cu 

interes pentru 

studiu; 

-implicarea în 

activități cu 

grupuri și 

individual, 

O oră pe 

săptămâna 

(septembrie, 

noiembrie) 

-Să 

recunoască 

semnele 

matematice, 

-să lucreze 

corect cu 

ele;  

-să accepte 

și să 

Lauda, 

observația 

directă și 

indirectă, 

explicația, 

exercițiul, joc 

de rol. 
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imitația. colaboreze 

cu  colegii. 

O2 Rezolvarea de 

probleme 

practice care 

necesită calcule 

cu puteri, 

radicali, 

operații cu 

paranteze, +,  :, 

*,.  

Realizarea de 

exerciții din 

manual, fișe de 

lucru, desene, 

colaborarea cu 

dirigintele, 

imitația. O ora pe 

săptămâna(dece

mbrie ianuarie) 

-Să înțeleagă 

conținutul 

problemei si 

să 

recunoască 

cunoștințele 

care se 

aplică; 

- să lucreze 

corect cu 

ele; 

-să 

comunice 

civilizat cu 

colegii. 

Observația 

directă și 

indirectă, 

explicația, 

exercițiul, 

evaluare cu 

revenire, joc 

de rol, probe 

scrise, 

evaluări 

formative și 

sumative. 

 

 

Profesor, Marin Veronica 

Diriginte, Prof. Model Mariana 

Prof. Psiholog , Tudor Luiza Elena 
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Grădiniță-proiect pentru recuperarea şi integrarea copiilor cu autism  

în învăţământul de masă 

Prof. Morar Simona-Călina  

Grădinița cu Program Prelungit” Trenulețul veseliei” Cluj-Napoca 

Prof. Ötvös-Rus Ana-Carmen 

Grădinița cu Program Prelungit” Trenulețul veseliei” Cluj-Napoca 

 

Necesitatea înființării acestei Grădinițe, răspunde la nevoia de recuperare continuă a copilului 

cu autism/CES dar şi la depăşirea şi rezolvarea anumitor bariere, probleme interconectate sesizate de 

părinţii copiilor cu autism şi cadrele didactice din sistem mult prea încărcate și în același timp 

nonspecializate în autism. În comunitate se simte tot mai acut necesitatea luării unor măsuri de ajutor 

în ceea ce privește integrarea  copiilor cu autism dar și nevoia unui ajutor dat educatoarelor 

(nespecializate în autism) în ceea ce privește această integrare, mai exact se simte :  

▪ necesitatea evaluării şi intervenţiei timpurii pentru copiii cu autism, necesitatea de a începe 

integrarea cu „începutul” – grădiniţa şi apoi şcoala; 

▪  necesitatea pregătirii părinţilor pentru a putea deveni coterapeuţi în procesul de recuperare şi 

integrare al copilului cu autism; 

▪  că există bariere de participare la grupă pe care le întâmpină copiii cu autism acolo unde 

există atitudini negative faţă de aceştia. Deseori sunt izolaţi într-o lume a lor, fără a se 

cunoaște tehnici de a-i implica în grup;  

▪  că grădiniţele nu sunt pregătite întru-totul în problematica integrării copilului cu autism; 

▪  cum cadrele didactice nu au o pregătire suficientă în domeniul copilului cu autism/ 

psihopedagogiei speciale şi prin urmare nu ştiu cum să răspundă la cerinţele 

familiei/copilului cu autism; 

▪ cum colectivele de copii din învăţământul de masă nu sunt pregătite din punct de vedere 

psihologic apărând fenomenul de bullying sau de marginalizare a copiilor cu cerinţe 

educative speciale; 

▪  cum cadrele didactice reclamă neinformarea şi solicită formare în domeniul copilului cu 

autism/psihopedagiei speciale; 

▪  cum părinţii copiilor obişnuiţi nu sunt pregătiţi pentru o educaţie incluzivă; 

▪  cum comunitatea nu este suficient informată, cu privire la o educaţie incluzivă a copiilor cu 

autism; 

▪  existenţa în continuare a unor surse de excludere (atitudinile şi prejudecăţile din societate).   

De aceea nevoia urgentă privind înființarea unei Grădinițe-Proiect de educaţie incluzivă, care 

să funcționeze având la bază Curriculumul de Educație Timpurie  dar să și  creeze și ofere  în paralel  

servicii sociale pentru formarea adulţilor – părinţi şi specialişti, a cadrelor didactice, care vin în 

sprijinul copiilor cu autism cu vârste cuprinse între (2)3-6 ani cu scopul recuperării şi asigurării 

integrării, accesului la educaţie în sistemul de învăţământ public de masă şi încetarea discriminării 
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copiilor cu autism prin oferirea unui cadru care să îi ajute la incluziune, nu la izolare – va oferi 

servicii directe copiilor cu autism, familiilor acestora şi va schimba mentalităţi.  

Astfel, prin deschiderea acestei Grădinițe-proiect urmărim,  furnizarea de servicii sociale, 

formare şi consiliere pentru formarea şi informarea părinţilor şi a cadrelor didactice, educatoare, 

consilieri şcolari, specializaţi pe copilul cu autism la vârsta preşcolară și ulterior școlară. 

Cine sunt Beneficarii ?  

➢ părinţii beneficiază de suport şi cursuri pentru a deveni coterapeuţi în procesul de recuperare şi 

integrare a copilului cu autism (2)3- 6 ani;  

➢ copiii preșcolari cu autism, sunt ajutaţi să se integreze în învăţământul primar,  public de masă. 

➢  cadrele didactice beneficiază de training-uri şi consultanţă privind integrarea copilul cu autism; 

➢  în comunitate educaţia incluzivă devine un proces continuu de dezvoltare a instituţiilor şcolare, 

grădiniţe, cu scopul de a exploata (valoriza) resursele existente, pentru a sprijini participarea la 

învăţare a tuturor copiilor dintr-o comunitate;  

➢  copiii cu autism (2)3-6 ani beneficiază de servicii de evaluare, recuperare şi programe de lucru 

pentru acasă, precum şi de pregătire necesară privind includerea în învăţământul de masă;  

➢  comunitatea va fi pregătită să ofere servicii specializate de includere timpurie a copiilor cu 

autism şi îi pregăteşte pentru primul pas al integrării: grădiniţa şi apoi în școală.  

 Orice intervenţie privind integrarea copilului cu autism, pentru a avea succes, nu poate fi 

făcută decât cu implicarea directă şi asumată a părinţilor şi a cadrelor didactice. Familia reprezintă 

primul cadru educaţional din viaţa copilului şi prezenţa ei constantă în timp în susţinerea copilului. 

De aceea, pentru a putea asigura copiilor cu dizabilităţi şansa unor premise educative valoroase 

trebuie în primul rând ca familia să poată furniza un model valabil şi bun. Pe de altă parte, societatea 

actuală are un ritm de schimbare foarte alert şi ridică permanent noi provocări atât pentru părinţi, cât 

şi pentru copii. Uneori poate fi dificil pentru părinţi, pe lângă responsabilităţile zilnice legate de 

familie, casă, serviciu, recuperarea copilului, să reuşească să-şi redefinească permanent modelele de 

relaţionare cu copiii lor, membrii comunităţii şi să găsească soluţii eficiente. 

Obiectivele proiectului și în același timp rezultatele așteptate sunt : 

• copiii cu cerinţe educative speciale – autism – vor fi integraţi în învăţământul de masă fapt ce 

este în acord cu legislaţia în vigoare; 

•  părinţii copiilor cu autism au devenit coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a 

copilului cu autism în învăţământul de masă; 

•  creşterea numărului de copii autişti şi copii cu cerinţe educative speciale care vor beneficia 

de servicii de specialitate prin derularea unor programe de terapie cu metodologii specifice şi 

de actualitate; 

• cadre didactice, părinţi şi voluntari sunt formaţi/pregătiţi pentru a oferi un suport si o educaţie 

de înaltă calitate specifică copiilor preșcolari cu autism; 

•  cadrele didactice sunt pregătite să accepte copiii cu autism în grădiniţe şi şcoli, deţin 

informaţii despre copilul cu autism şi cunosc metode de lucru necesare includerii copiilor cu 

autism; 
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•  existenţa unui sistem funcţional privind consilierea, formarea şi informarea părinţilor şi 

specialiştilor de orice fel care contribuie la recuperarea, dezvoltarea şi integrarea copilului cu 

autism; 

•  la finalul proiectului educatoarele şi consilierii şcolari specializaţi pe problematica copilului 

cu autism devin o resursă importantă pentru comunitate ce va susţine integrarea copiilor cu 

autism; 

•  îmbunătăţirea imaginii sociale a copilului cu autism; 

•  realizarea unui parteneriat între membrii echipei multidisciplinare, cadrele didactice 

integratoare şi cadre didactice itinerante/de sprijin, implicate în procesul de recuperare şi 

integrare a copilului cu autism.  

 Principalele activităţi vor fi: 

1. Activități specifice, desfășurate de educatoare, conform Curriculumului de Educație 

timpurie (ADE) și  

2. Activităţi de recuperare dar și : 

▪ Informarea, formarea şi consilierea cadrelor didactice în domeniul 

educaţiei inclusive; 

▪  Organizarea de activităţi cu părinţii – grupuri de suport şi educaţionale, 

consiliere parentală;  

▪ Activităţi de socializare pentru beneficiarii proiectului; 

▪  Formarea continuă a specialiştilor; 

▪ Pregătirea voluntarilor pentru activităţile de socializare şi pentru 

campaniile de sensibilizare 

1. Activități specifice desfășurate de educatoare conform Curriculumului de Educație 

timpurie (ADE)  

              Acestea vor fi desfășurate de către educatoare, ținându-se cont de Curriculumul pentru 

educație timpurie în vigoare, precum și de documentele însoțitoare venite din partea Ministerului 

educației.                        

  Aces tea  sunt  activităţi integrate sau pe discipline, desfăşurate cu copiii în cadrul 

unor proiecte tematice sau în cadrul săptămânilor independente, planificate în funcţie de temele mari 

propuse de Curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă, 

urmărind dobândirea de competențe pe cinci Domenii de dezvoltare: 

1. Dezvoltare cognitivă; 

2. Dezvoltare socio-emoțională; 

3. Dezvoltare fizică, a sănătății și igienei personale; 

4. Dezvoltarea limbajului și comunicării; 

5. Dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare.   

          

2. Activităţile de recuperare desfășurate după-amiaza,  desfășurate de specialisti 

și vor viza activități  desfășurate prin: 

o logopedie  

o  kinetoterapie  

o  artterapie  
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o muzicoterapie 

Descrierea  activităţilor : 

             Activitățile grădiniței se adresează tuturor copiilor înscriși (atât copii cu autism cât și copii 

fără autism) care vor lucra și vor învăța împreună. Ne dorim ca integrarea să se facă deopotrivă din 

ambele părți, acolo unde programul permite. Adică copiii cu autism să fie integrați în carul 

activităților specifice desfășurate de educatoare conform Curriculumului de Educație timpurie și 

copiii fără cerințe speciale să fie integrați în activități de kinetoterapie, artterapie și muzicoterapie și 

activități cu părinții. 

Activități specifice: 

1.  Identificarea şi pregătirea copiilor cu autism, evaluarea periodică, întocmirea planurilor de 

intervenţie şi pregătirea lor pentru integrarea în învăţământul de masă; Este important ca şi 

familia să fie un coterapeut în procesul de recuperare şi să ştie să facă. 

2. Logopedie – logopezii vor face o evaluare de specialitate şi vor întocmi un plan de 

intervenţie individualizat pentru fiecare din beneficiari cu vârste cuprinse între (2)3-6 ani, la 

cabinetul logopedic. Este important ca şi familia să fie un coterapeut în procesul de 

recuperare şi să ştie să facă un minim de intervenţie de stimulare a limbajului în situaţii ce se 

ivesc în mod natural în viaţa copilului, motiv pentru care va primi recomandări din partea 

specialistului.  

3. Kinetoterapie– se va face o evaluare individualizată cu ajutorul unor teste standardizate 

pentru următoarele arii de dezvoltare ale motricităţii grosiere: capacitatea de a adopta şi a 

menţine poziţii fixe pe o perioadă de timp determinat, locomoţie şi manipularea obiectelor. 

În urma evaluării şi a rezultatelor testelor se stabilesc obiective terapeutice individuale 

pentru lucrul în sală, cu kinetoterapeutul şi se fac recomandări pentru activităţi care se pot 

face cu familia, în joacă, în cadrul activităţilor zilnice.  

4. Artterapie - Scopul atelierului de pictură este să ajute copii cu autism să se exprime liber şi 

creativ, să comunice cu ajutorul instrumentelelor şi elementelor de limbaj plastic, să-şi 

exprime sentimente prin desen şi pictură. Evaluarea se face de către echipa implicată în 

proiect coordonată de un artist plastic (pentru fiecare nivel de vârstă) care stabileşte într-o 

şedinţă de lucru, după fiecare curs susţinut cu grupele de copii, noi obiective pentru 

viitoarele teme, bazându-se pe observaţiile nevoilor şi abilităţilor tuturor copii. Se urmăreşte 

un progres în exprimare cu ajutorul mijloacelor plastice, cât şi creşterea percepţiei vizuale. 

Echipa evaluează efortul copiilor de a se adapta şi de a învăţa un nou mod de exprimare, care 

poate fi şi un exerciţiu de relaxare. În cadrul atelierului de pictură vor participa și copiii cu 

autism cu vârste între (2)3-6 ani, urmând a se alcătui grupe de lucru în funcţie de abilităţi şi 

nivel de dezvoltare.  

5. Muzicoterapie – este o intervenţie specializată care are ca obiective descoperirea şi 

promovarea aplicării efectelor psihologice, afective şi relaţionale ale muzicii asupra 

copiiilor. Muzicoterapia se divide în muzicoterapie activă (când subiectul cântă sau se joacă 

cu un instrument) şi muzicoterapie de receptivitate (când muzica este doar ascultată), având 

mai multe planuri de intervenţie şi implică o pregătire specializată cu formatori specializaţi. 

Prin aplicarea testului de receptivitate se pot identifica problemele individului şi crearea unei 
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muzici care să-l ajute să se deschidă, să coopereze şi să relaţioneze cu tot ceea ce-l 

înconjoară. Organizarea activităţilor de socializare pentru copiii ce urmează a fi integraţi, 

constă în serbarea a patru evenimente speciale (Sărbătorile Pascale, 1 Iunie Ziua Copilului, 

Crăciun, Ziua Autismului) dar şi participarea copiilor cu autism în grupele de copii unde vor 

desfăşura activităţi de socializare alături de ceilalţi copii. 

6.  Organizarea de activităţi cu părinţii – grupuri de suport şi educaţionale, consiliere 

parentală – activităţi de informare a părinţilor sau de învăţare în cadrul grupului, a 

relaţionării cu copiii cu autism – CES, desfăşurarea unor anchete care să surprindă nevoile 

părinţilor copiilor cu autism – CES în vederea obţinerii unor informaţii care sunt utile pentru 

planificarea activităţilor viitoare care îi implică pe toţi actorii implicaţi în procesul de 

recuperare şi integrare; Părinţii vor participa la evaluarea copilului, vor primi un program de 

lucru pentru acasă, vor asista copilul cu autism la activităţile de socializare, vor beneficia de 

consiliere individuală cât şi de grup, vor participa activ în organizarea şi derularea 

campaniilor de sensibilizare, precum şi alte activităţi ale proiectului. 

 

Echipa multidisciplinară a proiectului este formată din: educatoare și ”specialiști”. Dintre 

specialiști (numiți generic)vor face parte, logopezi, kinetoterapeuți, terapeuti ocupaționali, psiholog, 

psihopedagog, asistent social, artiști plastici şi formatori în muzicoterapie și un număr stabilit de 

voluntari implicaţi în proiect: părinţi şi studenţi la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și 

studenți de la Universitarea de Artă și Design și studenți de la Conservator. 

În Constituirea echipei multidisciplinare se va tine cont de nivelele  de vârstă ale copiiilor 

conform legislației în vigoare: 

a) Nivel antepreșcolar 2-3 ani (posibil) 

b) Nivel I preșcolar 3-5 ani  

c) Nivel II preșcolar 5-6 ani   

         ”Specialiştii” echipei multidisciplinare vor oferi servicii de consultanţă şi evaluare copiilor cu 

autism (în funcție de vârstă) în vederea integrării şi vor susţine sesiuni de training pentru părinţi şi 

cadre didactice cu o tematică şi frecvenţă prestabilită.  

Grădinița-Proiect  va derula proiecte strânse de colaborare cu celelalte Grădinițe  de  stat, 

prin desfășurarea de schimburi de bune practici întru-cât se urmărește: 

▪ desfăşurarea unor servicii sociale, consiliere şi formarea adulţilor – părinţi şi 

specialişti, care vin în sprijinul recuperării şi integrării copiilor cu autism cu vârste 

cuprinse între (2)3-6 ani; 

▪  crearea unui cadru propice pentru desfăşurarea procesului de evaluare şi 

monitorizare a unui plan de intervenţie specific fiecărui copil; 

▪  pentru copiii cu cerinţe educative speciale – autism –să fie integraţi în învăţământul 

de masă fapt ce este în acord cu legislaţia în vigoare; 

▪  ca părinţii copiilor cu autism să devină coterapeuţi în procesul de recuperare şi 

integrare a copilului cu autism în învăţământul de masă; 
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▪  creşterea numărului de copii autişti şi copii cu cerinţe educative speciale care vor 

beneficia de servicii de specialitate prin derularea unor programe de terapie cu 

metodologii specifice şi de actualitate; 

▪  pentru cadrele didactice  să deţină informaţii despre copilul cu autism şi să cunoască 

metode de lucru necesare includerii copiilor cu autism; 

▪  existenţa unui sistem funcţional privind consilierea, formarea şi informarea părinţilor 

şi specialiştilor de orice fel care contribuie la recuperarea, dezvoltarea şi integrarea 

copilului cu autism;  

▪ îmbunătăţirea imaginii sociale a copilului cu autism; 

▪  realizarea unui parteneriat între membrii echipei multidisciplinare, cadrele didactice 

integratoare şi cadre didactice itinerante/de sprijin implicate în procesul de recuperare 

şi integrare a copilului cu autism; 

▪ ca la finalul proiectului cadrele didcatice   şi consilierii şcolari specializaţi pe 

problematica copilului cu autism  să devină o resursă importantă pentru comunitate 

ce va susţine integrarea copiilor cu autism. 

 

Amenajarea grădiniței: 

Este necesară amenajarea şi dotarea spaţiului de servicii sociale, consiliere şi formarea 

adulţilor ( părinţi şi specialişti, care vin în sprijinul recuperării şi intergrării copiilor cu autism) cu 

mobilier adaptat pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor de pregătire pentru integrarea în 

grădiniţă şi şcoală. 

Deasemeni pentru că, activitățile se vor desfășura atât indoor cât și outdoor astfel încât curtea 

grădiniței va deveni spațiu de joacă și învățare. 

Avem convingerea că, o grădiniță cu un astfel de program și cu o astfel de echipă, nu este 

greu de realizat, ea va avea rezultate deosebite și va reprezenta doar începutul apariției altor astfel de 

grădinițe, deoarece experiența, timpul și evoluția societății vor aduce plus-valoare grădinițelor ce vor 

urma. În speranța, că suntem pe drumul cel bun, dar și să marcheze începutul drumului bun, această 

grădiniță s-ar putea numi, ”Grădința HOPE”. 
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https://www.librariadelfin.ro/autor/adriana-denisa-manea--i34888
https://www.elefant.ro/list/carti/filters/autor-Gheorghe%2BSchwartz
https://www.elefant.ro/list/carti/filters/autor-Karen%2BTreisman
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CURRICULUM ADAPTAT COPIILOR CU CES 

 
Manole Andreea-Loredana 

 Liceul Teoretic ,,George Călinescu” Constanța 

 

Clasa: a VI-a  

Disciplina:  Geografie 

Aria curriculară: Om și societate 

Nr. de ore/săptămână: 1 

Cadru didactic : Manole Andreea Loredana  

 

Competențe generale: 

 

C.G.1. Prezentarea realității geografice, utilizând mijloace și limbaje specifice 

C.G.2. Raportarea realității geografice spațiale și temporale la reprezentări cartografice 

C.G.3. Studierea spațiului geografic, realizând conexiuni cu informații dobândite la alte discipline 

școlare 

C.G.3.Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educației permanente și pentru viața 

cotidiană 

Conținuturile învățării: 

Cunoaşterea lumii în care trăim  

• Terra – elemente de geografie fizică. (recapitulare) 

• Repere ale cunoaşterii Terrei – de la marile descoperiri geografice la explorarea modernă  

• Continente şi ţări – reprezentări cartografice. Harta politică a lumii 

• Aplicaţii practice: Exerciţii de apreciere a distanţelor şi suprafeţelor pe suporturi cartografice 

clasice şi/sau digitale 

Antroposfera - omul şi activităţile umane  

• Populaţia Terrei: evoluţia numerică, răspândirea geografică, diversitatea umană, mobilitatea 

teritorială  

• Aşezările omeneşti – forme de locuire şi diferenţieri teritoriale 

• Resursele naturale şi valorificarea acestora 

• Domeniile activităţilor economice pe Terra: agricultura, industria, serviciile (caracteristici 

generale)  
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• Efectele activităţilor umane asupra mediului şi calitatea vieţii  

• Aplicaţii practice: Analiza şi interpretarea caracteristicilor demografice şi de locuire din 

orizontul local şi apropiat, Provocări locale în context mondial, Trasee turistice aplicate pe 

domenii de interes, Regiuni turistice 

 

Europa - identitate geografică  

• Mediul natural ca suport al locuirii umane  

- Poziţia geografică. Ţărmurile: golfuri, insule, peninsule şi strâmtori  

- Caracteristici generale ale reliefului. Unităţi majore  

- Hidrografia  

- Diferenţieri climatice şi biogeografice  

• Oameni şi locuri  

- Harta politică – state și regiuni  

- Răspândirea geografică a populaţiei. Elemente de diversitate umană (diversitate etnică, 

lingvistică, confesională şi culturală)  

- Mari oraşe europene  

• Economia  

- Resursele naturale şi valorificarea lor  

- Activităţile economice: agricultura, industria, serviciile 

• Uniunea Europeană  

• Caracterizarea geografică a unor state (cel puțin un stat din fiecare regiune geografică)  

Europa în lumea contemporană  

• Valori culturale şi umane europene  

• Calitatea vieţii în Europa  

 

Competențe 

generale 

Competențe specifice Activitatea de 

învățare pentru 

elevii cu CES 

Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat 

C.G.1.  

Prezentarea 

realității 

geografice, 

utilizând 

mijloace și 

limbaje 

specifice 

 

1.1. Precizarea prin cuvinte 

proprii a sensului termenilor 

geografici 

Hristos, pe baza textelor biblice 

1.2. Descrierea realităților dintre 

elementele și fenomenele 

geografice utilizând termeni 

specifici 

 

1.Selectarea 

caracteristicilor unor 

elemente geografice 

descoperite prin 

observare directă / 

indirectă 

2. Utilizarea 

termenilor geografici 

de bază în enunțuri 

- construiește un  

text utilizând 

informaţii obţinute 

din diverse suporturi 

cartografice  

- identifică  

asemănări/deosebiri 

dintre elemente 

geografice 
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 proprii referitoare la 

elemente observate 

-completează un text 

lacunar cu termeni 

dați 

C.G.2.  

Raportarea 

realității 

geografice 

spațiale și 

temporale la 

reprezentări 

cartografice 

2.1. Poziționarea elementelor 

geografice pe reprezentări 

cartografice 

2.2.Ordonarea spațială și/sau 

cronologică a elementelor, 

fenomenelor și proceselor 

geografice după criterii date 

2.3.Utilizarea informațiilor 

oferite de suporturile 

cartografice, grafice și alte 

materiale vizuale în 

contexte/situații diferite 

1.Elaborarea unui 

text explicativ pe 

baza unui suport 

grafic 

2. Exerciţii de 

poziţionare corectă a 

unor elemente 

geografice pe suport 

grafic şi cartografic 

- elaborează un  text 

explicativ pe baza 

unui suport grafic 

-descrie  un element 

geografic după un 

algoritm dat 

-explicarea unor 

elemente 

reprezentate pe 

imagini provenite 

din diferite surse 

C.G.3.  

Studierea 

spațiului 

geografic, 

realizând 

conexiuni cu 

informații 

dobândite la 

alte discipline 

școlare 

 

3.1. Utilizarea informaţiilor cu 

caracter geografic obţinute cu 

ajutorul instrumentelor TIC/GIS 

şi al elementelor din matematică 

şi ştiinţe 

3.2.Prezentarea caracteristicilor 

elementelor, fenomenelor şi 

proceselor geografice prin 

utilizarea instrumentelor 

TIC/GIS 

3.3. Prezentarea diversităţii 

naturale, umane şi culturale 

realizând corelaţii 

interdisciplinare  

3.4. Descrierea patrimoniului 

local, naţional, european şi 

mondial utilizând diverse surse  

 

 

1.  Evidenţierea 

legăturii dintre 

mediul geografic şi 

evoluţia societăţii 

omeneşti pe baza 

informaţiilor 

obţinute din diferite 

surse 

 2. Explicarea 

deosebirilor dintre 

spaţii geografice 

diferite (stat, 

regiune, continent) 

din perspectiva 

diversităţii naturale 

şi socio-economice 

 

-completează un  

text lacunar cu 

termini dați 

-descrie un fenomen 

geografic  observate 

direct sau indirect  

-descrie, prin 

cuvinte proprii, o 

regiune, o ţară, un 

oraş. 

C.G.4.  

Elaborarea 

unui demers 

investigativ 

din 

perspectiva 

educației 

permanente și 

pentru viața 

4.1. Construirea unui demers 

investigativ dirijat  

4.2. Caracterizarea elementelor, 

fenomenelor şi proceselor după 

un algoritm dat 

4.3. Compararea elementelor, 

fenomenelor şi proceselor după 

caracteristicile geografice 

1.Explicarea 

elementelor 

reprezentate pe 

imagini provenite 

din diferite surse 

2.Identificarea unor 

asemănări/deosebiri 

dintre elemente 

geografice 

- exerciţii de 

localizare a 

elementelor de 

geografie umană şi 

regională pe hărţi la 

scări diferite  

- să prezinte 

fenomene şi procese 

geografice după un 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                                                                                                           
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4656 

 

cotidiană 

 

3.Realizarea unui 

rezumat pe baza unui 

material audio-video 

algoritm dat 

 

Modalități de evaluare: 

Fişe de lucru; 

Portofoliul; 

Grile de evaluare; 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

 

Competențe generale 

 

Standardele de performanță 

C.G.1. Prezentarea realității geografice, 

utilizând mijloace și limbaje specifice 

 

▪ Realizarea unui discurs coerent, oral sau în 

scris, pe o temă dată 

C.G.2. Raportarea realității geografice spațiale 

și temporale la reprezentări cartografice 

▪ folosirea informațiilor din surse cartografice  

și grafice în prezentarea unei realități 

geografice 

 

C.G.3. Studierea spațiului geografic, realizând 

conexiuni cu informații dobândite la alte 

discipline școlare 

 

▪ raportarea elementelor din realitate la 

imaginea lor figurată 

C.G.4. Elaborarea unui demers investigativ din 

perspectiva educației permanente și pentru 

viața cotidiană 

 

▪ aplicarea unui algoritm de analiză și de 

prezentare a datelor 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățare Nr de ore 

SEM I SEM II TOTAL 

1 Cunoaşterea lumii în care trăim 5 - 5 

2 Antroposfera - omul şi activităţile 

umane  

12 - 12 

3 Europa - identitate geografică  - 14 14 

4 Europa în lumea contemporană  - 2 2 

 ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să 

fii mai bun! 

- 1 1 

Total 17 17 34 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                                                                                                           
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4657 

 

Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

Anexă la Certificatul de orientare şcolară şi profesională  

     
Lalu Petronela 

Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu" Vulcan 

 

 
Numele şi prenumele copilului/elevului:  

Data naşterii:  

Domiciliu:  

Mama: 

Tata:  

Unitatea de învăţământ la care este înscris:  

Clasa: a IX-a  

Certificat de orientare şcolară şi profesională ….. emis de SEOSP  

Data realizării/revizuirii planului de servicii:  

Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale:  

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr.1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare): Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi 

în unităţile de învăţământ special sau de masă, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea 

alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a 

încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi 

de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia 

copilului. 

 

Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES: 

 
Tipul de 

servicii/intervenție 
Instituția 

responsabilă 
Obiective 

 

 

Data de 

începere 
Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana 

responsabilă 

de acordarea 

serviciului 

(date de 

contact) 
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Servicii 

educaționale 
Liceul 

Tehnologic 
 

,,MihaiViteazu"  
 Vulcan 

Facilitarea  

îmbunătăţirii 

succesului şcolar 

prin adaptare 

curriculară în 

funcţie de 

particularităţile 

individuale; 
 
Implicarea  activă a 

elevului în 

activităţi de 

învăţare 

individualizate şi 

personalizate; 

 
Dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare şi 

relaţionare în mediul 

şcolar. 

Data 

aprobării 

in COSP 

Pe toată 

perioada de 

valabilitate a 

certificatului 

de orientare 

școlară 

Prof. Lalu 

Petronela 

Servicii de 

asistentă 

psihopedagogică 

prin cadrul 

didactic itinerant și 

de sprijin 

  

 

   

Servicii de 

consiliere și 

orientare școlară 

CJRAE 

Hunedoara-

Cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică 

Dezvoltarea 

aptitudinilor socio-

emoţionale șicognitive 

prin activităţi de 

consiliere individuală şi 

de grup; 

Dezvoltarea capacităţii 

de adaptare la mediul 

social. 

Data 

aprobării 

in COSP 

Pe toată 

perioada de 

valabilitate a 

certificatului 

de orientare 

școlară 

Consilier 

școlar  

Servicii de terapie 

logopedică/ terapia 

tulburărilor de 

limbaj 

     

Servicii de terapie 

educațională* 
     

Servicii de 

kinetoterapie 
-     

Asigurare 

transport la 

unitatea de 

învățământ 

-     

Măsuri de sprijin 

pentru educația 

incluzivă** 

Liceul 

Tehnologic  
 ,,Mihai  

Informarea părinților 

ai căror copii 

frecventează unitatea 

Data 

aprobării 

in COSP 

Pe toată 

perioada de 

valabilitate a 

Prof.LALU 

PETRONELA 
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Viteazu"  
 Vulcan 

de învățământ, a 

elevilor, a conducerii 

școlii și a cadrelor 

didactice din școală 

cu privire la educația 

incluzivă și 

incluziunea socială a 

copiilor cu 

dizabilitati și/sau 

CES. 

 

certificatului 

de orientare 

școlară 

 

*) Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ special. 

       **) Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ de masă. 

Î

n

t

o

c

m

i

t 
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Secvență de instruire diferențiată 

Bejan Paula-Andreea 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj 

 

Cod identificare beneficiar: A.B.1. 

Clasa: a II-a 

Diagnostic logopedic: dislexie 

Diagnostic psihologic: tulburare din spectrul autist 

Materiale didactice: fișe de lucru, creion, radieră, clepsidră (2 minute) 

Strategii folosite în realizarea obiectivelor: explicația, observația, exercițiul 

 

Obiectiv: Formarea preciziei și rapidității citirii. 

Fișe de lucru cuprinzând serii de litere, serii de cuvinte și exerciții de ordonare a cuvintelor în 

propoziții. 

 

Ex. 1. Elevul va primi o fișă de lucru. Profesorul îi va explica cerința de lucru și anume: elevul va 

trebui să așeze o serie de litere în ordine, pentru a forma cuvinte cu sens. Fișa va cuprinde câte zece 

serii de litere: primele cinci le va realiza la clasă, ultimele cinci vor rămâne temă pentru acasă. I se va 

atrage atenția elevului că uneori, cu aceleași litere așezate în altă ordine, formăm cuvinte diferite și i 

se va da un exemplu.  

 

Ex. 2. Elevul va primi a doua fișă de lucru. Aceasta va reprezenta o activitate de asociere între 

cuvinte scrise cu litere mari și aceleași cuvinte scrise cu litere mici. I se va specifica elevului că 

această activitate este contra cronometru, elevul va trebui să finalizeze jocul (fișa de lucru) în 4 

minute, atât cât să întorc clepsidra de două ori. Dacă va finaliza înainte de scurgerea timpului, elevul 

va primi o recompensă (abțibild) pe care o va lipi pe foaia personală de recompense. Ultimele cinci 

rânduri vor fi temă pentru acasă. 

 

Ex. 3. Elevul va primi a treia fișă. Cerința este ca elevul să așeze cuvintele din rând pentru a forma o 

propoziție. Ultimele cinci rânduri vor fi temă pentru acasă. 

 

Consolidarea cunoștințelor: În ultimele 5 minute din activitate, voi sublinia ce am învățat la 

activitatea respectivă, adică voi lua fiecare fișă în parte și o voi explica din nou. „Azi am învățat să 

fim foarte atenți la ordinea literelor dintr-un cuvânt, am văzut cât de important este este să cunoaștem 

atât literele mari de tipar cât și literele mici de tipar și am învățat să fim foarte atenți la ordinea 

cuvintelor într-o propoziție.” 

  

Criterii de evaluare: Corectitudinea realizării exercițiilor, timpul alocat realizării exercițiilor. 

 

Observație: Dacă elevul finalizează mai repede fișele, exercițiile temă pentru acasă se pot realiza la 

clasă. 
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Fișa nr. 1 

1. În ce ordine așezi literele pentru a forma cuvinte? 

Atenție: uneori, cu aceleași litere așezate în altă ordine, formăm cuvinte diferite.  

Exemplu:   A R S               S A R            R A S. 

 

a) I P A: ___ ___ ___ 

 

 

b) S N A:  ___ ___ ___ 

 

 

c) T S A:  ___ ___ ___  

 

 

d) C L A: ___ ___ ___                ___ ___ ___ 

 

 

e) Ă R M:  ___ ___ ___ 

  

 

f) S C U: ___ ___ ___ 

 

 

g) R S A:  ___ ___ ___              ___ ___ ___ 

 

 

h) R E C:  ___ ___ ___  

 

 

i) F R A:  ___ ___ ___ 

  

 

j) S R U:  ___ ___ ___             ___ ___ ___           ___ ___ ___ 
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Fișa nr. 2 

1. Unește cuvintele scrise cu litere mari, cu aceleași cuvinte scrise cu litere mici. 

 

a) SAC              NAS            CAP               PAT 

nas                cap                pat                 sac 

 

b) LAC              CAL            POD               DOP 

pod                dop              cal                   lac 

 

c) LEU              MĂR           FOC               PAI 

măr                leu               pai                  foc 

 

d) SAT               DAR           RAD              ARD 

dar                 ard              sat                  rad 

 

e) REA              AER            ERA              ARE 

era                 are                rea                 aer 

 

f) DOI               ROD          DOR             COR 

dor                 cor              rod                doi 

 

g) ȚAP              NOD           CON             COD 

con                țap              cod                nod 

 

h) TON             BUN           TOP               CAI 

cai                 top              ton                 bun 

 

i) CAP              COT           GÂT              TEI 

gât                 cap              tei                  cot 

 

j) RAI               URS           SUR               UNS 

urs                 uns             sur                  rai 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                 IUNIE 2021                                                                                                                                                           
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4663 

 

Fișa nr. 3 

1. În ce ordine așezi cuvintele, pentru a forma o propoziție?  

Exemplu:   are  un  Mama  măr. 

                     2     3        1         4 

 

a) ou   un   am  Eu 

 

 

b) cartea  Dan  citește   roșie 

 

 

c) Eu  scriu  știu  să 

 

 

d) mică  Eu  pisică  am 

 

 

e) masă  este  pe  Cartea 

 

 

f) poveste  citește Tata   o 

 

 

g) Calul   stăpân   de   fuge 

 

 

h) pe   Vlad  scaun   stă 

 

 

i) joc   Mă   mașinile   cu 

 

 

j) pat   pe   doarme   Copilul 
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PROGRAMĂ ŞCOLARĂ ADAPTATĂ NIVEL PREȘCOLAR 

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 

Prof. înv. preșcolar Ioja Mirela Liliana 

Școala Gimnazială “Oltea Doamna”  

 Structură Grădinița cu Program Prelungit Nr. 47, Oradea, Jud. Bihor  

 

 

 În urma evaluării inițiale, s-a constatat că, preșcolarul H.S.A, copil cu certificat CES, 

 nu atinge nivelul minim al competențelor specifice grupei mari ( este menținută în grădiniță peste 

vârsta legală de înscriere în clasa pregătitoare) având mari dificultăţi de comunicare și 

interrelaționare, întârzieri grave pe toate palierele de dezvoltare (limbaj, cognitiv, psihomotric, 

emoţional și comportamental), fiind necesară o adaptare a curriculumului pe competențele specifice 

nivelului antepreșcolar/ grupei mici ( în jurul vârstei de 3 ani). Este însoțită zilnic de către un 

facilitator plătit de către părinte, care se ocupă de supravegherea și îngrijirea copilului în timpul 

orelor de curs, în pauze și în cursul activităților extrașcolare; facilitarea relației copilului cu colegii, 

în timpul orelor de curs și în pauze; facilitarea relației copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor 

de curs; sprijin la efectuarea exercițiilor predate, în timpul orelor de curs;  colaborarea cu cadrul 

didactic de la clasă, cu profesorul itinerant și de sprijin și cu alte cadre didactice și profesioniști din 

școală. 

Reprezentări matematice elementare, pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat 

Competențe 

adaptate 

Activități de învățare Conținuturi Strategii didactice si de  

evaluare (adaptate) 

2.1 Demonstrează 

familiarizarea cu 

conceptul de număr 

şi cu numeraţia, cu 

ajutorul 

materialelor 

concrete, sprijin 

imagistic. 

 

- exerciții de numerație 1-

10, pe degetele proprii/ 

obiecte; 

-cunoaște ordinea numerelor 

în șirul 1-10, cu ajutor de la 

adult; 

- utilizează numerele și 

număratul în activități 

cotidiene (numără copiii, 

farfurii,etc.). 

- numără 10 obiecte prin 

corespondență 1:1, cu 

ajutor. 

- recunoaște, numește și 

scrie unele cifre, cu ajutor. 

Jocuri didactico-matematice 

: Răspunde repede şi bine!, 

Grupează şi numără! 

Jocuri-exerciţiu: Câte 

obiecte ai numărat?, 

Numără şi arată-mi cifra! 

„Cifrele jucăuşe” (joc 

distractiv).  

Te rog să-mi dai…” (joc 

logic) Așază-mă la căsuța 

mea!” (joc logic);  

”Sortăm jucării după…” 

(exerciții cu material 

individual - mărime, 

lungime, grosime, lățime și 

colaj).  Alege şi potriveşte!” 

(cu jetoane)  

-conversația, explicația, 

demonstrația, exercițiul, 

problematizarea, joc 

didactic;  

- imitația/ promptare 

(shadow) fizică, verbală 

și gestuală; 

-utilizarea unui limbaj 

simplu accesibil nivelului 

lui de înţelegere; 

-așezarea strategică, timp 

suplimentar de lucru, 

pauze frecvente, 

sarcini împărţite în etape 

mai mici, realizabile, 

grad de dificultate scăzut. 

2.2. Demonstrează 

familiarizarea cu 

-activități ce dezvoltă 

vocabularul referitor la 

- exerciții de  estimare a 

mărimii, lungimii, greutății, 

-așezarea strategică, timp 

suplimentar de lucru, 
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informații despre 

mărime, formă, 

greutate, înălţime, 

lungime, volum 

lungime, înălțime, 

greutate și volum, cu sprijin 

imagistic concret. 

-estimeazã mărimi, lungimi, 

greutăți, cu ajutorul 

adultului (este la fel de 

înaltă ca și...). 

cu ajutorul adultului (este la 

fel de înaltă ca și...). 

pauze frecvente 

conversația, explicația, 

imitația prin tutelare, 

-utilizarea unui limbaj 

simplu accesibil nivelului 

lui de înţelegere; 

- întărirea pozitivă 

(aprobarea, lauda etc.), 

2.3. Efectuează 

operaţii simple  de 

seriere, grupare, 

clasificare,măsurare 

a obiectelor.  

 

-grupează obiecte cotidiene 

care se potrivesc ca și 

utilizare, cu ajutorul 

adultului, promptare fizică 

și verbală. 

Aşezăm jucăriile în ordine!” 

(joc didactic - ordonare 

după anumite criterii - și 

activitate practică).  

„Urmează culoarea!”(joc 

distractiv  

„Sortăm piesele din trusa 

Logi” (joc logic)  

 

- promptare (shadow) 

fizică, verbală și gestuală 

așezarea strategică, timp 

suplimentar de lucru, 

pauze frecvente, 

sarcini împărţite în etape 

mai mici, realizabile, 

grad de dicultate scăzut. 
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PROGRAMĂ ŞCOLARĂ 

L O G I C Ă, A R G U M E N T A R E  Ş I 

C O M U N I C A R E 

CLASA a IX-a 

CICLUL INFERIOR AL LICEULUI 

ADAPTATĂ PENTRU ELEVI CU CES 

 

        Prof. Nicodei Cezarina 

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani, jud. Vrancea 

 

COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor 

de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală 

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii 

problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare 

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul 

diferitelor grupuri 

4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în 

schimbare 

5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii 

 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare a 

disciplinei Logică, argumentare şi comunicare au la bază şi promovează următoarele valori şi 

atitudini: 

• participarea la viaţa socială fundamentată pe opinii şi acţiuni întemeiate 

• disponibilitate şi interes pentru comunicare, în general, pentru comunicarea interculturală, în 

special 

• încredere în abilităţile proprii de comunicare 

• relaţionare pozitivă cu ceilalţi 

• capacitatea de a lua decizii întemeiate pe argumente 

 

Competențe specifice Conținuturi 

1.1. Recunoaşterea diferitelor situaţii şi forme de 

comunicare în spaţiul social 

2.1. Dezvoltarea disponibilităţii şi a abilităţii de a 

comunica idei, sentimente, fapte, în diferite 

context sociale 

I. Societate şi comunicare 

 Situaţii de comunicare – conţinut, 

relaţie, context 

 Comunicarea interpersonală,  

1.2. Identificarea structurii unui 

argument, a elementelor componente 

II. Societate, comunicare şi 

argumentare 
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şi a relaţiilor dintre acestea (termeni, 

propoziţii, raţionamente) 

2.2. Construirea unor argumente în 

vederea susţinerii unui punct de 

vedere sau a unei soluţii propuse 

pentru rezolvarea unor situaţii 

problemă 

4.1. Utilizarea instrumentelor de 

ordin logic, care pot fi activate în 

contexte diferite în activitatea privată 

şi publică 

 Argumentarea şi structura 

argumentării; analiza logică a 

argumentelor 

• Termenii: 

- caracterizare generală 

• Propoziţii categorice: 

- caracterizare generală 

- tipuri de propoziţii categorice 

• Raţionamente: 

- caracterizare generală 

• Definirea şi clasificarea 

- caracterizare generală 

1.4. Identificarea, în diferite 

contexte, a unor tipuri de 

argumentare formulate în limbaj 

natural sau formal 

1.5. Dezvoltarea unor tehnici de 

argumentare şi de comunicare, în 

vederea învăţării pe parcursul întregii 

vieţi 

4.2. Susţinerea unui comportament 

activ, prin utilizarea corectă a 

diferitelor tipuri de argumentare 

Tipuri de argumentare 

• Deductivă: 

- argumente/raţionamente imediate 

cu propoziţii categorice 

- silogismul (caracterizare generală) 

- demonstraţia 

• Nedeductivă: 

- analogia 

- inducţia (completă, incompletă) 

 

1.6. Identificarea unor erori logice în 

argumentare şi comunicare 

5.2. Stabilirea unor corelaţii între 

întemeierea deciziilor, acţiune şi 

consecinţele acestora 

5.3. Participarea civilizată şi 

argumentată la dezbateri în viaţa 

socială 

III. Societate, comunicare şi 

argumentare corectă 

 Evaluarea argumentelor (validitatea 

argumentelor); erori de argumentare 
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PLANIFICARE LIMBA ENGLEZA - CES 

CLASA   I 

 

                                                                              Diaconu Alina Alexandra 

 Scoala Gimnaziala Sascut  

  

 

                        Competențe generale: 

 

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;  

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;  

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare în scris; 

 Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii engleze şi al 

civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.  

 

 

                              CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII 

 

 Copilul despre sine: nume, sex, vîrstă, culori, jucării şi jocuri, cifre. 

 Familia: membrii familiei, ocupaţii. 

 Casa: încăperi. 

 Şcoala: obiecte şcolare, activităţi specifice. 

 Animale: denumire. 

 Vremea: anotimpuri,lunile anului, zilele săptămanii. 

 Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri). 

 Activităţi: activităţi curente, activităţi pentru timpul liber, momentele zilei. 

 Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, cantece şi poezii. 
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Competențe generale 

                                                   Competente specifice  

1. Receptarea de mesaje orale în 

contexte de comunicare cunoscute  

 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe 

teme familiare, rostit clar şi rar  

 

1.2. Identificarea unor informaţii simple dintr-un 

mesaj scurt, rostit clar şi rar 

1.3. Identificarea silabelor din cuvinte şi a 

cuvintelor din propoziţii 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de  

mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

2. Exprimarea de mesaje orale în 

diverse situaţii de comunicare  

 

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în 

enunţuri simple  

2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la 

sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte  

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în 

situaţii de comunicare uzuală  

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte 

cunoscute 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje 

scrise, în contexte de comunicare 

cunoscute  

 

3.1.Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din 

universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de 

tipar  

3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini 

care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente  

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care 

transmit mesaje de necesitate imediată,  

din universul familiar  

3.4. Manifestarea interesului pentru lucrul cu 

cartea  

 

4. Redactarea de mesaje în diverse 

situaţii de comunicare  

 

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor 

literelor mari de tipar 

 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte 

uzuale de comunicare  

4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi 

informaţii prin intermediul desenului 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4670 

 

Planificare calendaristică pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

An şcolar 2020 - 2021 

 

Nr. 

crt 

Unităţi 

de 

învăţare 

Competente specifice Conţinuturi Nr.ore Săptămâna Obs. 

          SEMESTRUL I 

1. 

 

Hello 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ 

instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este 

însoţită de gesturi de către interlocutor 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 

imediat, în mesaje articulate clar şi rar; 

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi 

simple cu sprijinul profesorului 

2.2Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 

(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea 

interlocutorului 

2.3Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau 

creează rime/mesaje scurte 

Greetings: good morning, 

good afternoon, good 

evening, good night 

Colours: green, white, 

yellow, green, red 

Introducing one's self: My 

name is, My favourite 

colour is 

Asking questions: What's 

your name, How old are 

you? What's your favourite 

colour? How are you? 

Numbers 1-5 

The possessive adjective: 

my, the personal pronoun I, 

4 S1 

S2 

S3 

S4 
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the verb to be affirmative 

form singular 

Obeying and giving 

commands: stand up, sit 

down, turn around, jump, 

run 

Drawing a portrait and 

presenting yourself to 

others 

 

2. My 

Family 

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ 

instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este 

însoţită de gesturi de către interlocutor 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 

imediat, în mesaje articulate clar şi rar; 

 1.3Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a 

unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă 

respectivă 

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi 

simple cu sprijinul profesorului 

2.2Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 

(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea 

Revision: Hello! 

Family members: mother, 

father, sister, brother, 

grandmother, grandfather, 

uncle, aunt, cousin 

Describing the family: 

This is my family, my 

mother's name is, My 

father's name is, my 

brother's name is, my sister 

name's is 

The numbers 6-10 

4 S5 

S6 

S7 

S9 

 

 

*S8- Vacanta 

inv. primar 
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interlocutorului 

2.3Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau 

creează rime/mesaje scurte 

3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise 

simple şi scurte din universul imediat 

Drawing a picture of one's 

family and presenting it 

 

3. My 

house 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 

imediat, în mesaje articulate clar şi rar; 

 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale 

a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă 

respectivă 

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi 

simple cu sprijinul profesorului 

2.2Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 

(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea 

interlocutorului 

2.3Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau 

creează rime/mesaje scurte 

3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise 

simple şi scurte din universul imediat 

Revision: Units Hello, My 

Family 

Types of houses: house, flat 

Rooms in a house: living-

room, bedroom, bathroom, 

kitchen, attic, cellar 

Pieces of furniture: bed, 

lamp, table, chair, cupboard 

Describing one's house: 

My house has got three 

rooms, describing one's 

room In my room there is a 

The verb to have got 

affirmative form singular 

and plural, negative form 

and interrogative 

 

4 S10 

S11 

S12 

S13 
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4. School 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ 

instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este 

însoţită de gesturi de către interlocutor 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 

imediat, în mesaje articulate clar şi rar; 

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi 

simple cu sprijinul profesorului 

2.2Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 

(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea 

interlocutorului 

2.3Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau 

creează rime/mesaje scurte 

3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise 

simple şi scurte din universul imediat 

Revision: Units Hello, My 

Family, My house 

Schoolobjects: desk, 

blackboard/ whiteboard, 

book,  notebook, pencil box, 

pencil,ruler,rubberschool 

bag, window, door 

Prepositions: on, under 

Recognizing objectes: On 

the table there is, Under the 

table there is 

Obeying and giving 

commands: open the door, 

close the window, clean the 

blackboard, close your 

book, show your pen 

Asking and answering 

questions: What's this? It's 

a  pencil 

 

 

4+1 S14 

S16 

S17 

S18 

*Sapt. 15 

Merry 

Christmas!- 

cantece/ 

colinde si 

jocuri 

 

*Vacanta de 

iarna 
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SEMESTRUL AL II-LEA 

5. Animals 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ 

instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este 

însoţită de gesturi de către interlocutor 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 

imediat, în mesaje articulate clar şi rar; 

 1.3Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a 

unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă 

respectivă 

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi 

simple cu sprijinul profesorului 

2.2Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 

(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea 

interlocutorului 

2.3Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau 

creează rime/mesaje scurte 

3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise 

simple şi scurte din universul imediat 

Revision: Units Hello, My 

Family, My  house,School 

Types of animals: pets (cat, 

dog, parrot, rabbit, hamster), 

animals on a farm (horse, 

cow, hen, chicken, 

sheep,pig), wild animals ( 

monkey, crocodile, tiger, 

lion, hippo) 

Types of insects: bee, 

butterfly, ant 

Insects have six legs 

Asking and answering 

about one's favourite 

animal: What's your 

favourite animal? My 

favourite animal is 

Drawing one's favourite 

animal and presenting it 

 

4 S19  

S20  

S21 

S22  

*S4- Happy 

Mother's 

Day! 



 
 
LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4675 

 

 

6. I’m 

hungry! 

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ 

instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este 

însoţită de gesturi de către interlocutor 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 

imediat, în mesaje articulate clar şi rar; 

 1.3Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a 

unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă 

respectivă 

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi 

simple cu sprijinul profesorului 

2.2Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 

(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea 

interlocutorului 

2.3Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau 

creează rime/ mesaje scurte 

3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise 

simple şi scurte din universul imediat 

Revision: Units Hello, My 

Family,My House School, 

Animals 

Types of food: vegetables, 

fruit, fast-food, drinks, 

desserts 

Meals of the day: breakfast, 

lunch, 5 o'clock tea, dinner 

Asking and answering: 

What's your favourite food? 

My favourite food is 

Drawing and presenting 

one's favourite food 

 

 

4 S23 

S24 

S25 

S26 

 

Vacanța de 

primavara: 

 

* S25 -

Happy 

Easter!  

7. Weather 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ 

instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este 

însoţită de gesturi de către interlocutor. 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 

Revision: Units Hello, My 

Family, My House School, 

Animals, I’m hungry! 

Seasons: spring, summer, 

3 S27 

S28 

S29 
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imediat, în  mesaje articulate clar şi rar. 

 1.3Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a 

unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă 

respectivă. 

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi 

simple cu sprijinul profesorului. 

2.2Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 

(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea 

interlocutorului. 

2.3Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau 

creează rime/mesaje scurte. 

3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise 

simple şi scurte din universul imediat. 

autumn, winter 

Days of the week: Sunday, 

Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday 

Weather forecast: windy, 

rainy, sunny, cloudy 

Temperatures: cold, warm, 

hot 

Describing a season: In 

winter is cold. Autumn is 

windy. 

 

 

 

8.  My Body 

and 

Clothes 

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ 

instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este 

însoţită de gesturi de către interlocutor. 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 

imediat, în mesaje articulate clar şi rar. 

 1.3Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a 

unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă 

respectivă. 

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi 

Revision: Units Hello, My 

Family, My House, School, 

Animals, I’m hungry! 

Weather 

Types of clothes: boy's 

clothes: shirt, trousers, tie, 

hat and girl's clothes: skirt, 

blouse, handbag, earrings 

Types of clothes for each 

4 S30 

S31 

S32 

S33 

 

   S30 

 Școala  

Altfel 
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simple cu sprijinul profesorului. 

2.2Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 

(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea 

interlocutorului. 

2.3Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau 

creează rime/mesaje scurte. 

3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise 

simple şi scurte din universul imediat. 

season 

Drawing and presenting 

one's favourite clothes 

The human body: learning 

the parts of the human body 

(nose, ears, legs etc.) 

 

 

9. Revision 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ 

instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este 

însoţită de gesturi de către interlocutor 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 

imediat, în mesaje articulate clar şi rar; 

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi 

simple cu sprijinul profesorului 

2.2Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 

(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea 

interlocutorului 

2.3Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau 

creează rime/mesaje scurte 

3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise 

simple şi scurte din universul imediat 

Units: Units Hello, My 

Family, My House, School, 

Animals, I’m hungry! 

Weather, Clothes 

 

 

2 

 

S34 

S35 
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Adaptare curriculară 

Conform Planului de Intervenţie Personalizat 

Nr .2465/18.10.2018 

Prof. Pleșa Maria Carmen 

Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Pitești 

 

Numele și prenumele beneficiarului: I.P 

Data și locul nașterii:.2011/PITEȘTI 

Domiciliul: Comuna Budeasa, jud. Argeș 

 

Școala/Instituția: COLEGIUL T. C.D. NENIŢESCU, clasa a X-a  

Nr. certificat COSP: 2575/29.11.2017 

Perioada de implementare: An școlar 2020-2021 

 

Disciplina:. M3 Sisteme electro-hidropneumatice 

Profesor: Pleșa Carmen 

Perioada de implementare: An școlar 2020-2021 

 

Obiective generale ale intervenţiei  

- integrarea scolara si sociala 

- stimulare cognitiva 

- consiliere psihologică a copilului și familiei 

 

1. Disciplina Modulul III SISTEME ELECTRO-HIDROPNEUMATICE 

 

Obiective specifice: 

O1. Dezvoltarea limbajului  de specialitate; Identifică proprietățile fluidelor utilizate în industrie 

O2. Utilizarea cunoştinţelor teoretice elementare  in practică şi la  laborator;Identifică o parte din părțile componente ale instalațiilor pentru 

circulația fluidelor 
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O3.Formarea si dezvoltarea capacităţii de relaţionare eficientă, cooperare cu ceilalţi în îndeplinirea sarcinilor. Respectă normele de sănătate și 

securitate a muncii, apărare împotriva incendiilor, protecția mediului la transportul fluidelor și la efectuarea proceselor de măsurare. 

 

 Continuturi 

Metode si 

mijloace de 

realizare 

Perioad

a de 

interve

ntie 

Criterii minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrument

e de 

evaluare 
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O1.. 

Dezvoltarea 

limbajului  de 

specialitate 

 

Identifică 

proprietățile 

fluidelor 

utilizate în 

industrie  

 

 

 

 

 

O2.Utilizarea 

cunoştinţelor 

teoretice 

elementare  in 

practica de 

laborator. 

 

Identifică o 

parte din 

părțile 

Fluide utilizate în 

industrie 

(definiție,proprietăți)

: 

- lichide (uleiuri, 

lichid de frână. Lichid 

hidraulic, apă, 

antigel); 

- gaze (aer, freon, 

oxigen, acetilenă, 

CO2); 

- puritatea fluidelor 

- parametrii fluidelor 

(debit, presiune, 

volum, temperatură, 

vâscozitate); 

 

Părțile componente 

ale instalațiilor 

pentru circulația 

fluidelor (definire, rol 

funcțional); 

- pompe, 

compresoare; 

- elemente pentru 

reținerea flidelor 

(rezervoare, 

recipiente, cilindrii 

sub presiune); 

Brainstorming 

Discuția 

Problematizar

ea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

Discuția 

Demonstrația 

Problematizar

ea 

 

 

 

 

Semestr

ul I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestr

ul I 

 

 

 

Semestr

ul II 

 

Ascultă un mesaj şi 

confirmă înţelegerea 

lui prin activităţi 

practice de laborator. 

 

 

- Identifică o parte din 

proprietățile și 

caracteristicile 

fluidelor utilizate în 

industrie 

 

 

 

 

 

 

 

- Identifică o parte din 

componentele 

instalațiilor pentru 

circulația fluidelor 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală şi 

scrisă 

Aprecieri 

stimulative  

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală  

Aprecieri 

stimulative  

Fişe de 

lucru 
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 componente 

ale instalațiilor 

pentru 

circulația 

fluidelor 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O3.Formarea 

si dezvoltarea 

capacităţii de 

relaţionare 

eficientă, 

cooperare cu 

ceilalţi în 

îndeplinirea 

sarcinilor. 

- elemente de 

comandă ți reglare a 

circulația fluidelor: 

distribuitoare, supape, 

valve, electrorobineți, 

servovalve, filtre 

transmițătoare de 

semnal (de presiune, 

de debit); 

- cilindrii de acționare. 

Motoare hidraulice, 

motoare pneumatice; 

 

Modalități de 

recuperare a 

fluidelor uzate și 

Normele de sănătate 

și securitate a muncii, 

apărare împotriva 

incendiilor, de 

protecție a mediului la 

transportul fluidelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

Discuția 

Demonstrația 

Problematizar

ea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestr

ul II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- solicită şi oferă ajutor 

colegilor în activităţile 

de sănătate și 

securitate a muncii la 

transportul fluidelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală şi 

scrisă 

Aprecieri 

stimulative  

Fişe de 

lucru 
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PROGRAMĂ ADAPTATĂ 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA a II-a 

elevi cu CES – deficiența de auz 

 

prof. înv. primar Crăciun Bucurică Tania 

Școala Gimnazială Coresi Târgoviște 

 

Competenţe generale: 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;  

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.  

 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.  

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate  

- selectarea unor enunţuri/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat;  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat; 

- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de 

variante date; 

- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat; 

- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare la 

acestea; 

- ilustrarea printr-o imagine/serii de imagini/bandă desenată a mesajului transmis de un text audiat. 

 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat, cu sprijin. 

- identificarea personajelor dintr-un text audiat, cu sprijin; 

- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat, cu sprijin; 

- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat; 

-formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat, cu sprijin („Cine?, Ce?, Cu cine?, 

Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.); 

- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat, cu sprijin;  

- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor 

acestora, cu sprijin;  

- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea unor informaţii;  

- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat , cu sprijin; 

- intuirea structurilor corecte sau incorecte dintr-un enunț oral, cu sprijin. 

 

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate, cu 

sprijin  

- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor; 

- identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte; 
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- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date, cu sprijin; 

- formarea unor cuvinte din silabe date, cu sprijin; 

- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără terminologie), cu sprijin; 

- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”; 

- despărţirea cuvintelor în silabe; 

- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt ;  

- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc., 

cu sprijin; 

- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte, cu sprijin; 

- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte 

mari, obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” etc.  

 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute.  

- participarea la activităţi de tipul „ce e nou în lumea poveştilor”, în care copiii ascultă întâmplări/ 

evenimente/ secvenţe din poveşti/ basme povestite/ citite de copii sau adulţi;  

- conversaţii pe teme de interes pentru copii; 

- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral;  

- aplicaţii interactive în jocurile pe computer cu tematică adecvată, în care instrucţiunile sunt oferite 

verbal; 

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare. 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare, cu sprijin.  

- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o 

rugăminte, un îndemn, un salut etc.; 

- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc., 

folosind enunţuri; 

- jocuri de rol ; 

- transformarea/ completarea unor enunţuri după modele date;  

- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare;  

- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date, cu sprijin;  

- povestirea unor vise, poveşti etc.  

 

2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic, cu sprijin.........  

- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul preferat, activităţile preferate/ 

desfăşurate etc., cu sprijin; 

- povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei, cu 

folosirea verbelor la timpurile potrivite, cu sprijin;  

- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau a unui şir de imagini, cu sprijin; 

-realizarea acordului dintre subiect şi predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără menţionarea 

terminologiei); 

- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea 

normelor de adresare civilizată.  
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2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare.  

- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes;  

- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură cu 

un aspect/ o problemă din spaţiul familiar;  

- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile neînţelegerii unui 

mesaj oral; 

- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit context;  

 

2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine  

- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii atenţiei 

interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton);  

- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi susţine afirmaţiile ; 

- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii; 

- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi;  

- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii date;  

- participarea la serbări şcolare. 

 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute. 

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână,  cu sprijin.  

- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână; 

- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, cuvinte;  

- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de 

cadrul didactic sau de elevi; 

- completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte; 

- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte; 

- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau de mână; 

- citirea în ritm propriu a unor enunţuri  care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă, scrise cu 

litere de tipar sau de mână; 

- citirea în forme variate a enunţurilor - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, 

anunţuri, enunţuri, texte scurte etc.;  

- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie, cu 

sprijin; 

- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri. 

 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul 

cunoscut , cu sprijin. 

- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text citit, cu sprijin;  

- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte familiare şi expresii elementare;  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit, cu sprijin;  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit, cu sprijin;  

- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit ; 

- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit, cu sprijin;  
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- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul 

audiat, cu sprijin.  

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare. 

4.1. Scrierea literelor de mână, scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare, cu sprijin. 

- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii; 

- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model; 

- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere 

şi a spaţiului între cuvinte; 

- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme cunoscute;  

- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi individuale sau comune;  

- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând 

încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), -aprecierea spaţiilor dintre litere şi 

cuvinte.  

 

4.1. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază, cu sprijin.  

- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe;  

- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a 

semnelor de punctuaţie); 

- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text, cu sprijin;  

- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor, cu 

sprijin;  

- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor 

corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.);  

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ care prezintă interes, cu sprijin;  

- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe 

propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie);  

- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri/ texte scurte;  

 

CONŢINUTURI 

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)  

Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a 

cere şi a da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare;  

Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul;  

Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu;  

Intonarea propoziţiilor exclamative;  

Dialogul;  

Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, 

mediul înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în comun, în sala 

de spectacol;  

Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, 

prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt);  
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Forme ale discursului oral  

Povestirea unor întâmplări trăite sau observate, cu sprijin; 

Reguli ale discursului oral;  

Pronunţie clară şi corectă;  

Acord de număr şi gen, fără terminologie;  

Intonaţie adecvată;  

Citire/ lectură  

Cartea; Cuprinsul unei cărţi; 

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi; Grupurile de litere ce, ci, ge, gi;  

Alfabetul limbii române; 

Literele mici şi mari de tipar şi de mână; 

Alfabetul limbii române; 

Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice; 

Cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie); 

Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte;  

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări);  

Textul (de maxim 120 de cuvinte);  

Titlu. Autor. Alineate;  

Aşezarea textului în pagină;  

Textul literar;  

Textul narativ;  

Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală Textul liric;  

Poezii despre universul copilăriei;  

Textul nonliterar/ informativ;  

Scriere/ redactare  

Alfabetul limbii române;  

Literele mici şi mari de mână;  

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi;   

Ortografia  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p;  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie);  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x;  

Scrierea corectă a cuvintelor  sau/ s-au, sa/ s-a;  

Punctuaţia  

Semnul exclamării;  

Organizarea textului scris  

Scrierea pe liniatură tip II şi dictando;  

Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului, folosirea alineatelor, respectarea 

spaţiului dintre cuvinte;  

Scrierea funcţională  

Copieri (texte de maxim 20 de cuvinte);  

Transcrieri (texte de maxim 20 de cuvinte);  

Dictări (texte de maxim 15 de cuvinte);  
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Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare;  

Felicitarea;  

Elemente de construcţie a comunicării  

Vocabular;  

Cuvântul;  

Cuvinte cu sens asemănător; Cuvinte cu sens opus;  

Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit;  

Fonetică;  

Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând;  

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări).  
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INTEGRAREA ȘCOLARĂ A ELEVILOR REMIGRANȚI 

 
Prof. Elena Bulai 

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Iași 

Prof. Mihaela Bulai 

Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții, Iași 

 

Migrația pentru muncă nu este fenomen nou și nici specific românesc. În a doua jumătate a 

secolului al XX-lea țările europene au devenit țări de destinație pentru migranți ca urmare a nevoilor 

de forță de muncă. Începând cu anii ’90 țările din sudul și vestul Europei au devenit țări de primire, 

iar unele din țările din centrul și estul continentului au devenit țări sursă a forței de muncă. În 

perioada anilor 2000 fenomenul a cunoscut noi dimensiuni, odată cu lărgirea Uniunii Europene prin 

aderarea la UE a Ciprului, Cehiei, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Slovaciei 

și Sloveniei (în 2004), a Bulgariei și României (în 2007). Toate aceste țări participă la fenomenul 

migrației pentru muncă, fie ca țară de destinație, fie ca țară de origine pentru migranți. 

Pentru a evita efectele negative ale separării asupra copiilor dar și asupra familiei în general 

mulți părinți au decis să migreze împreună cu copiii. Privită ca o soluție eficientă inclusiv de către 

specialiști, migrația copiilor are limite în ceea ce privește asigurarea protecției acestora deoarece este 

condiționată de rațiuni economice (capacitatea familiei de a asigura resursele necesare traiului 

împreună în străinătate) precum și de capacitatea familiei sau a copiilor de a se adapta la viața din 

țara de migrație. Prin urmare o parte dintre copii revin, împreună cu părinții sau singuri, în țara de 

origine. 

Conform unor studii efectuate în ultimul deceniu, un număr de 1300-1500 de copii au revenit 

anual, în primul rând, din Italia și Spania, dar și din alte țări europene și au solicitat echivalarea 

studiilor pentru reînscrierea în sistemul educațional românesc.  

Răspunsul pozitiv al comunității (existența suportului social), sau dimpotrivă, negativ (lipsa 

suportului social), afectează capacitatea de adaptare a copiilor, producând efecte pe termen scurt, 

mediu și lung. Aceste efecte pot fi: 

- pozitive –  facilitează adaptarea copiilor, au rol formativ al personalității,  

- negative – distructive, blocând adaptarea copilului și afectându-i, uneori iremediabil, 

dezvoltarea ulterioară. 

La revenirea copiilor în comunitatea de origine are loc, de multe ori, un „șoc cultural invers” 

în urma căruia procesul de adaptare este mai anevoios decât în cazul „șocului cultural inițial” (cel pe 

care îl resimte migrantul care ajunge într-o țară străină). Cei care s-au adaptat cu succes la o altă 

cultură, depășind „șocul cultural inițial” al adaptării la țara de emigrare, au cele mai mari dificultăți 

în a se adapta atunci când se întorc acasă.  

“Șocul cultural invers”, definit ca un set de dificultăți psihologice și sociale legate de 

adaptarea la comunitatea de origine după o perioadă petrecută într-o altă țară, mai este cunoscut și ca 

șocul de readaptare, reculturare, reasimilare sau reintegrare.  

Studiile arată  că majoritatea copiilor remigranți s-au readaptat spațiului social, școlar și 

cultural românesc – 70-80%, dar 20-30% dintre copiii remigranți menționează probleme de 

readaptare și reintegrare socială. Aceștia asociază readaptarea cu stări afective negative moderate sau 

accentuate: rușine, tristețe, teamă, sentimente de abandon, furie și prezintă „risc semnificativ/major 

de a dezvolta o anumită tulburare specifică din sfera prosocială: dificultăți emoționale și 

comportamentale, de atenție și relaționare, care pot afecta dezvoltarea lor ulterioară.  
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Copiii remigranți care au reușit să se adapteze la spațiul social, școlar, cultural românesc 

consideră că readaptarea cu succes este determinată de: 

- factori individuali - cunoaşterea vieţii din România, încrederea în sine, abilitatea de a cere 

ajutor, curajul, capacitatea de a lua decizii singur, responsabilitatea, norocul, 

- factori familiali - grija şi ajutorul oferit de familie, inclusiv cea lărgită, 

- factori comunitari – susținerea oferită de colegi, prieteni, profesori, vecini.  

Copiii care au afirmat că nu s-au adaptat menționează pe primul loc tot factori de factură 

individuală - obișnuința cu viața din străinătate, uitarea stilului de viață din România, lipsa încrederii 

în sine, lipsa abilităţii de a cere ajutor, lipsa curajului, lipsa capacităţii de a lua decizii singur - urmați 

de cei comunitari - lipsa suportului din partea prietenilor, lipsa atenţiei din partea colegilor şi a 

profesorilor - și factori familiali - supraîncărcarea cu sarcini, sprijinul parental insuficient, absenţa 

părinţilor.  

În cazul multor copii remigranți care s-au readaptat mai greu se suprapun trei contexte 

succesive care pot conţine factori de risc în privinţa readaptării: separarea de părinți, emigrarea şi 

remigraţia. 

Imaginea copiilor remigranți este caracterizată printr-o varietate mare de lipsuri privind: 

suportul pentru readaptare, relația cu familia, suportul afectiv, abilitățile necesare readaptării, 

stăpânirea limbii române, educația informală, lipsuri de ordin material sau cunoașterea specificului 

stilului de viață românesc.  

Situația copiilor afectați de migrație trebuie cunoscută în profunzime de către profesioniștii 

din serviciile sociale pentru identificarea potențialelor cazuri, pentru monitorizarea situației acestora, 

pentru dezvoltarea de programe vizând reducerea consecințelor negative asupra copiilor, pentru 

oferirea de servicii de suport în vederea readaptării sociale, școlare și culturale și pentru 

conștientizarea părinților (și a profesioniștilor) cu privire la situația acestor copii și cu privire la 

rolurile care le revin. 

Dimensiunea fenomenului remigraţiei copiilor şi consecinţele acestuia justifică intervenţii 

specifice atât din partea părinţilor, familiei lărgite, mediului social al copilului, cât şi din partea 

școlii.  

● În primul rând, școala ar trebui să informeze în mod adecvat părinţii care pleacă în 

străinătate împreună cu copiii școlari și iau în calcul revenirea lor în țară împreună cu copiii sau doar 

revenirea copiilor în România. Această informare trebuie să facă referire la manifestările 

psihosociale asociate remigraţiei (modul în care întoarcerea acasă este trăită subiectiv de către copil) 

şi la dificultăţile legate de readaptare. Părintele va cunoaşte dinainte de plecare potenţialii factori de 

risc în privinţa readaptării, factorii resursă ai copilului şi modul concret în care poate facilita 

reintegrarea copilului în România, va fi capabil să identifice potenţialele situaţii în care este necesar 

sprijinul specializat şi instituţiile cărora se poate adresa, atât în străinătate cât şi în România.  

● Din punct de vedere şcolar, este necesară elaborarea unei proceduri clare şi transparente de 

reînmatriculare a copilului în sistemul educaţional din România, precum şi asigurarea accesului celor 

interesaţi la aceste informaţii încă din străinătate. Părintele va cunoaşte, înainte de a reveni în 

România, actele care îi sunt necesare, instituţiile cărora trebuie să se adreseze, „traseul instituţional al 

hârtiilor”, durata acestui demers şi condiţiile specifice de reînmatriculare, pentru ca la revenirea în 

ţară să ştie exact ce are de făcut şi să îşi direcţioneze eforturile pe atitudinea suportivă faţă de copil şi 

pe reintegrarea sa socială, nu doar asupra situaţiei sale şcolare.  

● La revenirea în România, atât părintelui cât şi copilului ar trebui să le fie prezentată o listă 

de instituţii care pot facilita readaptarea copilului în ţară, cu atribuţiile fiecărei instituţii, astfel încât 

să fie cunoscut rolul fiecăreia în cazul unor situaţii specifice, iar eforturile familiei sau ale copilului 

să fie direcţionate astfel încât să răspundă nevoilor specifice în privinţa readaptării şcolare şi sociale.  
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● Ar fi necesar ca învățătorii, profesorii, psihopedagogii școlari să cunoască particularităţile 

situaţiei copiilor remigranţi, modalitățile de intervenție, dar şi atribuţiile altor instituţii sau altor 

specialişti.  

● Școala trebuie să aibă în vedere acţiuni specifice desfăşurate direct cu copiii remigranţi, 

începând cu luarea în evidenţă a fiecărui copil şi screening-ul individual pentru identificarea precoce 

a potenţialului de risc în privinţa readaptării, până la strategii coerente de prevenire a dificultăţilor 

întâmpinate de copil şi facilitare a reintegrării sociale şi şcolare a acestuia. Profesioniştii din școli ar 

trebui să intervină acolo unde intervenţia presupune un nivel de competenţă care nu poate fi atins de 

către părinţi.  

● Școala ar trebui să aibă în vedere elaborarea şi furnizarea serviciilor de consiliere a copiilor 

și părinților, de programe de educaţie parentală în privinţa prevenirii şi intervenţiei în cazuri de 

dificultăţi de readaptare a copilului revenit în România, folosind îndeosebi metode de stimulare a 

procesului de reziliență. 

Anexăm, ca exemplu de bună practică, proiectul  pe care l-am utilizat pentru monitorizarea și 

integrarea elevilor remigranți.  

1. Beneficiar direct (nume elev remigrant): ……. 

Clasa: …………..  

An școlar: ………….. 

Țara în care a urmat clasele ……… : ................ 

Țara de proveniență a elevului: ……………… 

Situația familială: părinții lucrează în..................; elevul a ales să se întoarcă  în............și să 

învețe în ......................... la școala/ liceul ........................................ 

2. Beneficiari indirecți: familia, școala, comunitatea 

3. Scop: Sprijinirea elevului pentru adaptarea la un nou sistem social și educațional, integrarea 

școlară și pregătirea elevului pentru EN/Bacalaureat. 

4. Câteva constatări inițiale: 

-Eleva vorbește corect/ incorect limba română, 

-Are / Nu are o motivație puternică privind reușita la E.N/Bacalaureat și, ulterior, reușita în 

învățământul superior, 

-A optat pentru proba scrisă la ………………., la examenul de Bacalaureat, 

-Are cunoștințe de bază în ………………………………………………… 

5. Activitățile proiectului: 

-Documentare privind tipurile de activități care se pot organiza pentru integrarea elevilor 

remigranți; 

-Documentare privind tipurile de activități remediale care se pot utiliza în cadrul și în afara 

orelor; 

-Identificarea tipurilor de probleme cu care se confruntă elevul după înscrierea în sistemul de 

învățământ românesc – emoționale, comportamentale, de adaptare/socializare, dificultăți de învățare, 

etc.; 

-Elaborarea unui set de activități în care trebuie antrenat elevul; 

-Stabilirea unui program de pregătire suplimentară pentru E. N , Bacalaureat; 

-Elaborarea fișelor de lucru individual și a altor materiale suport; 

-Pregătirea suplimentară a elevului, alături de alți colegi de clasă, pentru E.N/Bacalaureat și 

diferite concursuri școlare.  

-Implicarea elevului în următoarele activități/proiecte educative extrașcolare: 

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

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4691 

 

6. Monitorizare și evaluare: 

-Monitorizare pe parcurs și elaborarea unui scurt raport privind integrarea școlară și 

participarea elevului la pregătirea suplimentară pentru bacalaureat și concursuri școlare, rezultate la 

simulări și concursuri. 
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CURRICULUM ADAPTAT 

 

    Prof. Costin Carmen Gianina  

Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Baia Mare, Jud. Maramureș 

        
 
An școlar: 2020-2021 

Clasa: a VI-a                                                                                                            

Disciplina: Biologie 

Nume și prenume elev:   

 

Competenţe generale: 

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și metode știintifice 

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte știintifice și sociale 

3.Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe baza gândirii logice și a creativității 

4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural propice vieții 

 

Conținuturile învățării: 

Organismul –un tot unitar 

• Organismul unei plante superioare (organe, țesuturi, celule) 

• Organismul unui mamifer și al omului (organe, țesuturi, celule) 

Funcțiile de nutrițive în lumea vie 

Hrănirea  

• Fotosinteza, frunza - rolul cloroplastelor și al stomatelor, importanța fotosintezei în natură 

• Sistemul digestiv și digestia la om 

• Adaptări ale digestiei și organelor digestive la diferite vertebrate; alte tipuri de hrănire în 

lumea vie 

Respirația 

• Respirația - proces prin care se obține energia 

• Respirația la plante 

• Sistemul respirator și respirația la om 

• Respirația în medii de viață diferite 

Circulația 

• Absorbția și circulația sevei brute și a sevei elaborate, rădăcina și tulpina 

• Mediul intern, sângele, importanța vaccinării, grupele de sânge 

• Sistemul circulator și circulația la om 

• Particularități ale circulației la vertebrate 

Excreția  

• Transpirația la plante, frunza-rolul stomatelor, influența factorilor de mediu 

• Sistemul excretor și excreția la om 

• Adaptări ale excreției la medii de viață diferite 

Relații între funcțiile de nutriție 
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Elemente de igienă și de prevenire a îmbolnăvirilor 

 

Competenţe 

generale 

Competenţe specifice Activitatea de învăţare 

pentru elevii cu CES 

  

Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

 curriculum adaptat 

 

1.  Explorarea 

sistemelor 

biologice, a 

proceselor și a 

fenomenelor cu 

instrumente și 

metode știintifice 

1.1. Selectarea unor 

texte, filme, tabele, 

desene, scheme, 

grafice, diagrame ca 

surse pentru extragerea 

unor informații 

referitoare la unele 

procese, fenomene și 

sisteme biologice  

1.2. Realizarea 

independentă a unor 

activități de investigare 

pe baza unor fișe de 

lucru date  

1.3. Colaborarea în 

echipă pentru 

îndeplinirea sarcinilor 

de explorare a 

sistemelor vii 

 

1.1. Selectarea unor 

texte, filme, tabele, 

desene, scheme, grafice, 

diagrame ca surse 

pentru extragerea unor 

informații referitoare la 

unele procese, fenomene 

și sisteme biologice  

1.2. Realizarea 

independentă a unor 

activități de investigare 

pe baza unor fișe de 

lucru date  

 

- exerciţii de observare 

alcãtuirii celulei vegetale, 

celulei animale, a unui 

animal si a unei plante 

- exerciţii de observare a 

organelor  componente ale 

sistemelor 

- exerciţii de identificare 

a rolului pãrţilor 

componente 

- exercţii de observare şi 

descriere a functiilor 

plantelor si animalelor 

 

2. Comunicarea 

adecvată 

în diferite 

contexte 

științifice 

și sociale 

2.1. Organizarea 

informațiilor științifice 

după un plan propriu  

2.2. Realizarea de 

produse de prezentare a 

informațiilor sub formă 

de modele, forme 

grafice, texte, produse 

artistice, cu mijloace 

TIC, utilizând adecvat 

terminologia specifică 

biologiei  

 

2.1.Organizarea 

informațiilor științifice 

după un plan propriu  

 

1.prezentare de portofolii 

tematice  

2. activităţi practice 

de utilizare a unor surse 

diverse de informare: 

albume, atlase, reviste, 

filme documentare, 

internet, dicţionare etc.;  

3.Rezolvarea unor 

situații problemă 

din lumea vie pe 

baza gândirii 

logice și a 

creativității 

3.1. Interpretarea 

diverselor modele ale 

unor sisteme biologice  

3.2. Aplicarea unor 

algoritmi selectați 

adecvat în investigarea 

lumii vii  

 

 3.1. Interpretarea 

diverselor modele ale 

unor sisteme biologice  

 

- exerciţii de utilizare a 

desenului pentru 

înregistrarea unor 

observaţii 
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4. Manifestarea 

unui stil de viaţă 

sănătos într-un 

mediu natural 

propice vieții 

 

4.1.Transferarea 

achizițiilor din 

domeniul biologiei în 

contexte noi  

4.2. Identificarea 

relaţiilor dintre 

propriul comportament 

şi starea de sănătate  

 

4.2. Identificarea 

relaţiilor dintre propriul 

comportament şi starea 

de sănătate  

 

- vizionarea unor 

filme în vederea 

stabilirii 

consecințelor pe 

termen scurt și 

lung a acțiunii 

unor agenți 

patogeni/ factori 

poluanți asupra 

stării de sănătate a 

viețuitoarelor, 

inclusiv a omului 

- realizarea de 

referate pe diverse 

teme 

Modalităţi de evaluare: 

• portofoliul 

• teste diferenţiate cuprinzând diferite tipuri de itemi 

• verificare orală 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

 

Competenţe generale Standardele de performanţă 

1.  Explorarea sistemelor biologice, a 

proceselor si a fenomenelor cu 

instrumente și metode știintifice 

- recunoaște  și denumește corect sistemele componente ale 

animalelor  

- recunoaște alcătuirea unei plante  

- descrierea plantelor și animalelor  precizând  caracteristicile 

sistemele componente şi funcţiile acestora 

- denumeşte corect şi ştiinţific organele/sistemele de 

organe/funcţiile plantelor și animalelor) 

- adnotează desene care reprezintă noţiuni specific plantelor și 

animalelor 

2. Comunicarea adecvată în diferite 

contexte științifice și sociale 

- utilizează diverse surse de informare despre animale (albume, 

atlas, planșe, reviste, filme documentare, etc) 

- realizează observaţii  simple, respectând pașii unui algoritm de 

lucru. 

3. Rezolvarea unor situații problemă 

din lumea vie pe baza gândirii logice 

și a creativității 

- precizează funcţiile fundamentale ale plantelor și animalelor (cu 

/ fără sprijin), pe baza observaţiilor 

4. Manifestarea unui stil de viaţă 

sănătos într-un mediu natural propice 

vieții 

- realizează activităţi practice de îngrijire a animalelor 

- manifestă comportamente adecvate respectând reguli de  

protecţie a mediului/animalelor în diferite contexte (curtea şcolii, 

parc, pădure etc) 
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PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES 

Nr. crt. UNITATEA  DE 

INVĂŢARE 

Nr. 

Ore 

SEMESTRUL 

1 • Recapitulare. Protecția muncii în laborator. 

Testarea inițială 

3 

 

 

Semestrul I 

34 ore 

31 ore predare-învăţare 

3 ore recapitulare-evaluare 

 

2 • Alcătuirea generală a unui organism 10 

3. • Funcțiile de nutriție în lumea vie- Hrănirea 11 

4.  • Funcții de nutriție- Respirația 8 

5. • Recapitulare - evaluare semestrială 

 

2 

1 • Funcții de nutriție- Respirația 3  

 

 

Semestrul II 

34ore 

28 ore predare-învăţare 

4 ore recapitulare-evaluare 

 

2 ore sunt rezervate pentru 

saptămâna Școala altfel 

2. • Funcții de nutriție- Circulația 13 

3. • Funcții de nutriție-Excreția 8 

4. • Relații între funcții de nutriție 1 

5. • Elemente de igienă și de prevenire a 

îmbolnăvirilor 

3 

6. • Recapitulare – evaluare finală 4 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4696 

 

PROGRAMĂ ADAPTATĂ LIMBA FRANCEZĂ CLASA a V-a PENTRU ELEVII CU C.E.S 

 

Banu Andreea-Florentina 

Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte, Prahova 

 

 

Competențele generale, competențele specifice și activitățile de învățare din prima coloană sunt 

conform Programei școlare pentru disciplina  LIMBA MODERNĂ 2, Clasele a V-a – a VIII-a, 

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017. 

 

Competenţe generale  

 

CLASA a V-a 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

1. Receptarea de mesaje orale simple 

 

 Clasa a V-a – majoritatea elevilor  

 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 3393 / 

28.02.2017 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE   

 Programa şcolară pentru disciplina  

LIMBA MODERNA 2 

 Clasele a V-a – a VIII-a 

   Competențe specifice 

elevi cu CES 

  Forme de prezentare a 

conţinuturilor 

1.1. Oferirea unei reacții non 

verbale adecvate, la salut/ o 

întrebare/ instrucțiune simplă 

rostită   clar și rar 

- Răspuns non-verbal la o comandă 

simplă 

- Pantomimă / să jucăm teatru 

(de ex., intrăm într-o casă cu 

fantome, suntem atenți, auzim 

1.1 Oferirea unei reacții 

non verbale adecvate la 

salut/ o întrebare/ 

instrucțiune rostită tare, 

clar și rar 

- Jocuri de comunicare cu 

sprijin parțial/ total 

- Pantomimă cu sprijin 

- Răspuns non-verbal la o 

comandă simplă 

 

1. Receptarea de mesaje orale simple 

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală 

3. Receptarea de mesaje scrise simple 

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală 
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ceva, ne e frică etc. 

- Participarea la un joc de 

comunicare pe bază de 

instrucțiuni consecutive: 

ridică-te, sari, întoarce- te, 

vino, atinge-ți nasul etc. 

1.2. Recunoașterea unor repere 

spațiale (stânga, dreapta, aici, 

acolo, pe, sub, în, în fața, în      

spatele) 

- Indicarea poziției prin 

miçcarea mâinii 

- Schimbarea poziției unui 

obiect în funcție de un enunț 

- Realizarea unui desen pentru 

a situa în spațiu (ex. o pisică 

într-o cutie, un copil pe un 

pat, un     creion sub un penar 

etc.) 

1.2 Recunoașterea unor 

repere spațiale (stânga, 

dreapta, aici, acolo, pe, 

sub, în, în fața, în      

spatele) cu ajutorul 

indicațiilor suplimentare 

 - Indicarea poziției prin 

mișcarea mâinii cu 

indicații de sprijin 

  - Schimbarea poziției 

unui     obiect în funcție de 

o indicație 

- Realizarea unui desen 

pentru a situa în spațiu 

(ex. o pisică într-o cutie, 

un copil pe un pat, un 

creion sub un penar etc.) 

cu ajutor 

1.3. Identificarea unor aspecte 

culturale simple 

- Vizionarea unor secvențe 

scurte din filme de animație 

- Audierea de cântece simple 

- Vizionarea unui generic de la 

o emisiune pentru copii / 

tineret 

1.3 Identificarea unor 

aspecte culturale simple cu 

ajutor  

 

- Vizionarea unor secvențe 

scurte din filme de animație  

- Audierea de cântece 

simple 

- - Vizionarea unui 

generic de la o emisiune 

pentru copii / tineret 

 

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală 

 

Clasa a V-a – majoritatea elevilor Competențe specifice elevi 

cu CES 

Forme de prezentare a 

conţinuturilor 

2.1. Reproducerea unor formule / 

unor mesaje simple si scurte, 

respectând pronunția și 

intonația 

specifice 

- Repetarea formulelor de salut, 

de prezentare 

- Exerciții joc de articulare 

corectă a fonemelor specifice, 

a modelelor intonatorii 

2.1 Reproducerea unor 

formule / unor mesaje 

simple si scurte, 

respectând pronunția și 

intonația specifice, rostite 

în prealabil cu voce tare, 

clar și rar 

 

- - Repetarea formulelor de 

salut, de prezentare cu 

ajutorul profesorului 

   -Exerciții joc de articulare 

corectă a fonemelor 

specifice, a modelelor 

intonatorii specifice cu 

sprijinul profesorului 

  -Jocuri / exerciții de dicție 

cu ajutorul profesorului 
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specifice 

- Jocuri / exerciții de dicție / 

exerciții cu frământări de limbă 

2.2. Participarea la dialoguri simple 

în contexte de necesitate 

imediată 

- Participarea la jocuri de rol 

simple după un scenariu dat 

- Lectura cu voce tare cu intonație 

corectă a unui scurt dialog 

- Verbalizarea unei pantomime 

2.2 Participarea la 

dialoguri simple în contexte 

de necesitate imediată în 

situația în care 

interlocutorul oferă ajutor 

pentru a facilita înțelegerea 

 

 - Participarea la jocuri de 

rol simple după un scenariu 

dat cu sprijin parțial/ total 

- Lectura cu voce tare cu 

intonație corectă a unui 

scurt dialog cu sprijin 

parțial/ total 

- Verbalizarea unei 

pantomime cu sprijin total 

2.3. Prezentarea unui obiect / unei 

persoane / unui personaj prin 

identificare 

- Indicarea și numirea unei 

persoane / unui obiect 

- Oferirea de răspunsuri la 

întrebări de tipul: Cine este? 

Ce este? 

- Jocuri cu obiecte din universul 

apropiat 

- Prezentarea unui coleg 

2.3 Prezentarea unui obiect 

/ unei persoane / unui 

personaj prin identificare 

cu ajutor total/ parțial 

 

 - Indicarea prin gesturi a 

unui obiect/ persoane și 

numirea acestora 

 - Oferirea de răspunsuri la 

întrebări rostite tare, clar si 

rar de tipul: Cine este? Ce 

este? 

- Jocuri cu obiecte din 

universul apropiat cu 

sprijin parțial 

 - Prezentarea unui coleg cu 

ajutorul profesorului 

2.4. Manifestarea disponibilității 

pentru a explora noi modele 

articulatorii/ de intonație și 

accent 

- Interpretarea de cântece / 

replici în scenete 

- Pregătirea unei petreceri / 

serbări 

- Alegerea unui prenume tipic de 

utilizat la ora de limba străină 

2.4 Manifestarea 

disponibilității pentru a 

explora noi modele 

articulatorii/ de intonație și 

accent, în condițiile în care 

interlocutorul oferă ajutor 

pentru a facilita înțelegerea 

și învățarea 

 

- Interpretare de cântece/ 

replici de scenete scurte, cu 

ajutor total/parțial 

- Pregătirea unui rol simplu 

pentru o petrecere/ serbare 

cu ajutor total/ parțial 

- Alegerea unui prenume 

tipic de utilizat la ora de 

limbă străină 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4699 

 

3. Receptarea de mesaje scrise simple 

 

Clasa a V-a– majoritatea elevilor Competențe specifice elevi 

cu CES 

Forme de prezentare a 

conţinuturilor 

3.1. Recunoaşterea semnificaţiei 

unor fraze uzuale tipice pentru 

viaţa cotidiană 

- Jocuri pentru asocierea unor 

simboluri iconice cu forma 

verbală corespunzătoare (ex. 

indicatoare uzuale pe stradă – 

parcare interzisă, metrou, 

spital) 

- Realizarea unei colecții de 

indicatoare rutiere ilustrate 

- Efectuarea unor comenzi 

simple la calculator 

(deschidere, închidere, 

copiere, lipire, imprimare 

etc.) 

 3.1 Recunoaşterea 

semnificaţiei unor fraze 

uzuale tipice pentru viaţa 

cotidiană cu ajutorul 

profesorului 

  

- Jocuri pentru asocierea 

unor simboluri iconice cu 

forma verbală 

corespunzătoare (ex. 

Indicatoare  uzuale pe 

stradă – parcare interzisă, 

metrou, spital) cu ajutor 

total/ parțial 

- Realizarea unei colecții de 

indicatoare rutiere ilustrate, 

maxim 4 

- Efectuarea unor comenzi 

simple la calculator 

(deschidere, închidere, 

copiere, lipire, imprimare  

etc.)sub îndrumarea 

profesorului 

3.2. Identificarea semnificaţiei 

globale a unui text simplu pe 

teme familiare 

- Oferirea de răspunsuri la 

întrebări de tipul: ”Despre ce 

este vorba în text?” 

- Exerciţii de tip adevărat / fals, 

cu alegere multiplă 

- Alegerea unei imagini potrivite 

dintr-un set pentru a ilustra 

semnificaţia textului 

 3.2 Identificarea 

semnificaţiei globale a unui 

text simplu pe teme 

familiare cu ajutorul unor 

întrebări suplimentare/ 

conversație dirijată 

 

-  Oferirea de răspunsuri la 

întrebări de tipul: ”Despre 

ce este vorba în text?” 

- Exerciţii de tip adevărat / 

fals, cu alegere multiplă 

- Alegerea unei imagini 

potrivite dintr-un set pentru 

a ilustra semnificaţia 

textului/ asociere de 

imagini cu idei principale 

ale unui text 

3.3. Descifrarea unor mesaje 

simple familiare primite de la 

prieteni, colegi, profesor, în 

situații 

uzuale 

- Completare de texte lacunare 

- Oferirea de răspunsuri la 

întrebări referitoare la 

informaţiile dintr-un text / 

sms / mesaj electronic cu 

 3.3 Descifrarea unor 

mesaje simple familiare 

primite de la prieteni, 

colegi, profesor, în situații 

uzuale cu ajutor din partea 

profesorului 

 

- Completare de texte 

lacunare cu ajutor 

total/parțial 

- Oferirea de răspunsuri la 

întrebări referitoare la 

informaţiile dintr-un text / 

sms / mesaj electronic       cu 

privire la situaţii uzuale cu 

ajutor total/parțial 

- Trimiterea de bilețele 

colegilor în scopul 
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privire la situaţii uzuale 

- Trimiterea de bilețele colegilor 

în scopul efectuării unei 

instrucțiuni 

efectuării unei instrucțiuni 

cu ajutor total/parțial 

 

3.4. Manifestarea curiozității pentru 

decodarea unor mesaje scrise 

simple 

- Căutarea de felicitări pe 

site-uri specializate pentru a 

le potrivi cu profilul unui 

coleg / cu un anume 

eveniment 

- Realizarea unui album 

ilustrat cu sărbători din 

diferite culturi (specifice 

unui anumit sezon), pe baza 

mesajelor descoperite pe site-

uri de felicitări 

- Lectură globală de benzi 

desenate 

 3. 4 Manifestarea 

curiozității pentru 

decodarea unor mesaje 

scrise simple cu ajutorul 

profesorului 

 

- Căutarea de felicitări pe 

site-uri specializate pentru 

a le potrivi cu un                                 anume 

eveniment cu ajutorul 

profesorului 

- Realizarea unui album 

ilustrat cu o anume 

sărbătoare din cultura 

franceză (specifică unui 

anumit sezon) cu ajutorul 

profesorului 

- Lectură parțială de benzi 

desenate cu ajutorul total al 

profesorului  

 

 

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală 

 

Clasa a V-a– majoritatea elevilor Competențe specifice elevi 

cu CES 

Forme de prezentare a 

conţinuturilor 

4.1. Scrierea unei felicitări de ziua 

cuiva sau pentru o sărbătoare 

- Realizarea unui calendar al 

sărbătorilor şi afişarea 

acestuia în clasă 

- Confecţionarea unei felicitări 

şi scrierea unui mesaj simplu 

uzual sau a unuia personalizat 

- Realizarea unui schimb de 

felicitări de 1 iunie / pentru o 

sărbătoare specifică 

 4.1 Scrierea unei felicitări 

de ziua cuiva sau pentru o 

sărbătoare cu ajutorul unei 

structuri deja date 

 

- Realizarea unui calendar 

al principalelor sărbători de 

peste an și afişarea acestuia 

în clasă cu ajutor total/ 

parțial din partea 

profesorului 

- Confecţionarea unei 

felicitări şi scrierea unui 

mesaj simplu uzual sub 

îndrumarea parțială a 

profesorului 

- Realizarea unui schimb de 

felicitări de 1 iunie / pentru 

o sărbătoare specifică- 

profesorul ajută elevul în 

realizarea felicitării 
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4.2. Redactarea unui mesaj simplu 

către un coleg / prieten 

- Scrierea unui sms (Sunt acasă, 

Te rog, sună; Trimite-mi 

fotografia; Scrie-mi, te rog 

etc.) 

- Joc cu bilețele între grupe 

- Utilizarea de simboluri și e-

moticons pentru a redacta un 

mesaj simplu 

 4.2 Redactarea unui mesaj 

simplu către un coleg / 

prieten cu ajutor total/ 

parțial 

 

- Scrierea unui sms (Sunt 

acasă, Te rog, sună;  - 

Trimite-mi fotografia; 

Scrie-mi, te rog etc.)cu 

ajutorul indicațiilor 

profesorului 

- Joc cu bilețele între 

grupe- ajutor parțial din 

partea profesorului 

 

4.3. Participarea la proiecte de grup 

în care se elaborează, cu sprijin, 

mesaje scurte 

- Realizarea unui afiș pentru un 

eveniment 

- Realizarea unui album al 

clasei cu scurte mesaje 

personale 

- Alcătuirea unei colecții de 

fotografii însoțite de scurte 

enunțuri de prezentare 

 4.3 Participarea la 

proiecte de grup în care se 

elaborează, cu sprijin, 

mesaje scurte 

 

- Realizarea unui afiș 

pentru un eveniment cu 

sprijin parțial 

- Realizarea unui album al 

clasei cu scurte mesaje 

personale cu sprijinul 

profesorului 

 

 

 

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE:  

 

Evaluare orală: 

-observare sistematică 

-întrebări-răspunsuri 

-comunicare în cadrul grupului, în timpul activității propuse de profesor 

-identificarea cu ajutorul imaginilor a noțiunilor asimilate 

 

Evaluare scrisă: 

-transcriere de propoziții/ texte 

-completare scheme, tabele, texte lacunare 

-fișe de lucru 

-fișe de evaluare individuală 

-caietul elevului 

-portofoliu 

-postere 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

Crearea unui mediu de învățare incluziv, având în vedere desfășurarea unor activități cu 

părinții,  elevii, cadrele didactice 

 

Nagy Enikő  

Școala Gimnazială „Orbán Balázs”, Odorheiu Secuiesc 

Sándor Emőke-Erika  

Școala Gimnazială „Móra Ferenc”, Odorheiu Secuiesc 

 

Elevi 

Idei de activități:  

• joc de rol: „Profesor pentru o zi” 

• număr de copii/echipă = 5, din care un elev cu CES 

• 1 copil va fi “profesor”, 4 copii vor fi elevi 

Strategii de învățare: 

• elevii vor prezenta fiecare individual, ideile principale care descriu hobby-ul personal 

• elevii vor fi atenți la limbajul folosit de echipă, precum şi la atitudini, la comportamente, dar 

mai ales la rolurile asumate, iar pe acest lucru trebuie să se pună foarte mult accent 

• elevii vor completa ideile care li se par interesante, mai întâi pe o foaie A4, iar după aceea, 

vor transcrie pe foaia de flipchart 

• fiecare echipă îşi va expune propriul poster în clasă, după care toți elevii îşi vor prezenta 

contribuția pe care a avut-o 

•  „ profesorul – elev” coordonează activitatea, îi sprijină şi îi corectează acolo unde este cazul 

• „profesorul” are rolul de a-şi observa colegii, de a face comentarii, de a-i ajuta atunci când au 

nevoie (mai ales pe copii cu CES), de a-i sprijini şi asculta, şi nu în ultimul rând, de a-i 

evalua la finalul lecției. 

Resurse:  

• creioane 

• foaie A4 

• flipchart 

Evaluare:  

Întrebări de analiză și reflecție: 

• Cum a fost să fii profesor? 

• Cât de uşor a fost să aveți ca profesor un coleg de-al vostru? 

• Cum ați comunicat cu întreaga echipă? 
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• Credeți că este necesar să aibă toată lumea un cuvânt de spus în echipă? 

„Profesorul” are rolul de a-şi observa colegii, şi nu în ultimul rând, de a-i evalua la finalul lecției.  

Părinți 

 

Cercetările au demonstrat că părinții, indiferent de mediul din care provin și de situația lor 

financiară, experimentează o gamă de sentimente și de reacții emoționale, atunci când descoperă că 

propriul copil se confruntă cu orice tip de dificultate sau dizabilitate educațională. Toate persoanele 

calificate care lucrează cu părinții care au copii cu CES ar trebui să țină cont de sentimentele care 

persistă la nivelul întregii familii.  

 

Modalitatea  prin care un cadru didactic poate colabora eficient cu părintele unui copil cu CES. 

Idei:  

- vizită la domiciliu 

- discuții individuale cu părinți 

- împreună putem elabora și impune discret un program de activitate organizat pentru copil: 

• instalarea unui ceas mare, vizibil în camera copilului și în clasă 

• instalarea și utilizarea a unui calendar de perete asemănător în clasă și acasă 

• crearea unui spațiu destinat exclusiv sarcinilor de lucru 

Strategii: 

• se impune răbdarea și coerența deciziilor 

• părinții trebuie să susțină de fiecare dată același punct de vedere, diferențele de opinii fiind 

rezolvate anterior abordării copilului, departe de el 

• nu este indicat să se renunțe la program, orice decizie de acest tip afectând logica și motivația 

copilului de a respecta în viitor programul stabilit 

• profesorii oferă familiilor copiilor cu cerinţe educative speciale informaţii şi sfaturi privind 

opţiunile acţionează în parteneriat cu familia prin acţiuni de consiliere şi oferire de programe 

educaţionale realizabile acasă 

Resurse: 

• resurse umane 

• un ceas mare 

• calendar de perete 

 

Cadre didactice 

 

Modalitatea prin care un cadru didactic prezintă situația elevilor săi cu CES colegilor din școală. 

Idei:  
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• copiii cu cerinţe educaţionale speciale fac parte din comunitatea noastră şi au nevoie ca noi, 

pedagogii, „să le ieşim în cale”.  

• dacă prezint colegilor problemele elevului cu CES, principiul confidenţialităţii intră în 

vigoare 

• misiunea noastră este să oferim tuturor copiilor posibilitatea de a-şi forma competenţe 

• trebuie să creem condiţii de a simţi bucuria copilăriei și de a descoperi lumea care-i 

înconjoară 

• noi avem şansa să le oferim celor din jur şanse egale pentru fiecare, prin educaţie, grijă, 

dragoste 

Strategii (comune cu alți colegi):  

• când profesorii au o atitudine pozitivă faţă de incluziunea şcolară, ei devin mai deschişi 

pentru adaptarea şi schimbarea modului în care predau, pentru a veni în întâmpinare nevoilor 

de învăţare ale elevilor cu dizabilitate 

• dacă profesorul manifestă înțelegere și o atitudine pozitivă față de elevul cu CES, ceilalți 

elevi vor avea și ei tendința să se comporte în același fel 

• educaţia în şcoală trebuie să fie flexibilă, să le ofere tuturor posibilitatea de a învăţa în funcţie 

de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor individuale de 

personalitate 

Resurse:  

• selectarea materialelor didactice potrivite 

• utilizarea tehnologiilor informatizate 

• materiale demonstrative, sublinieri, ilustrații 
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PLAN DE ACŢIUNI DE INTEGRARE ŞI RECUPERARE PENTRU COPILUL CU C.E.S. 

 

Prof. Chelaru Ana-Maria 

Școala Gimnazială ,,Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca Cetățuii, Iași 

 

 

 

„Dacă l-ai accepta pe cel slab chiar și pentru puțina lui putere și ai folosi obscuritatea așa cum are 

ea puțină lumină, atunci n-ar merge totul bine ? Asta se numește A TE PURTA FIRESC.” (Lao-Tzu, 

Tao The King) 

 

                Pentru școala modernă, studierea, în scopul cunoașterii elevilor nu este un țel în sine, ci o 

condiție firească, necesară desfășurării cu succes a procesului de învățământ. Altfel spus, cunoașterea 

elevilor este absolut necesară pentru formarea acestora. 

„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, 

emoțională, lingvistică sau oricare alta(copii cu dizabilități, copii talentați, copii din zonele rurale 

izolate, copiii minorităților lingvistice, etnice sau culturale, copii din alte grupuri sau zone 

marginale.”(Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO/ Conferința de la 

Salamanca, 1994, p.6) 

            Cerinţele educative speciale(CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă 

natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).” 

Pentru a răspunde adecvat copiilor cu CES profesorul trebuie să acţioneze nu numai la lecţie ci şi 

asupra grupului, ambientului educaţional şi asupra propriei dezvoltări profesionale. 

           Profesorul trebuie să asigure participarea, antrenarea fiecărui copil, sarcini didactice adaptate 

şi o evaluare care să prevadă diferenţele dintre performanţele elevilor. Rolul lui cel mai important 

este deci în adoptarea unor strategii didactice care să fie potrivite unor diferenţe dintre copii dar şi să 

pregătească clasa pentru a accepta şi colabora în acest sens. Este necesar ca profesorii să cunoască şi 

să poată folosi o serie de strategii didactice cu care să identifice şi să sprijine rezolvarea dificultăţilor 

de învăţare în clasă. În acest caz este de dorit ca profesorul clasei să respecte următoarele cerinţe: 

• să identifice şi să cunoască bine dificultăţile de învăţare a fiecărui elev, modul lor de 

manifestare şi domeniul în care apar;  

• să se asigure ca elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionate aptitudinile prealabile; să 

adapteze materialul didactic folosit la fiecare temă; 

•  să procure material de sprijin atunci când este nevoie; 

•  să-şi rezerve un timp necesar în fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor de 

învăţare şi de predare.  

      În aceste condiţii este evidenţiată  grija profesorului pentru organizarea unor situaţii de învăţare 

la care să participe toţi elevii inclusiv cei cu CES.  
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 Evaluarea elevilor cu CES se realizează diferenţiat faţă de ceilalţi participanţi la lecţie prin evaluări 

formative şi sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a progresului 

şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum.  

       Reuşita activităţilor depinde de reuşita dublei abordări a instruirii în interiorul clasei si a relaţiei 

fundamentale dintre instruire si evaluare. Pentru ca activităţile să fie profitabile pentru toţi elevii, 

dascălul trebuie să găsească calea de mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter  

integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, 

participanţi la procesul educativ. Raporturile dascălului cu fiecare elev în parte sunt foarte 

importante. Elevii cu CES au mare nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în contact 

social, aspect care vizează calităţile etice şi morale ale dascălului, sub al cărui control se află limita 

relaţionării.  

      În afara activităţii propriu-zise din clasă există numeroase alte resurse de sprijin. În acest sens, 

sprijin pentru predare este o colaborare eficientă cu familia şi o implicare reală a comunităţii în 

problematica procesului şcolar. Parteneriatul școală-familie-comunitate are un rol esențial în 

integrarea elevilor cu cerințe educative speciale și reprezintă o reală provocare în contextul 

exigențelor la nivel de sistem de învățământ care se dezvoltă tot mai mult astăzi.  

     Copiii cu cerinţe educaţionale speciale fac parte din comunitatea noastră şi au nevoie ca noi, 

pedagogii, „să le ieşim în cale”. Persoanele cu nevoi speciale au, in general, mai puţine posibilităţi de 

afirmare şi o calitate a vieţii mai scăzută. 

Misiunea noastră este să oferim tuturor copiilor posibilitatea de a-şi forma competenţe, de a le crea 

condiţii să şi le exprime, de a simţi bucuria copilăriei şi de a descoperi lumea care-i înconjoară. Noi 

avem şansa să le oferim celor din jur şanse egale pentru fiecare, prin educaţie, grijă, dragoste. 

 

 Voi prezenta în continuare un în această lucrare exemplul de bună practică a  unui plan de activități 

pentru realizarea unui mediu de învățare incluziv la nivelul școlii. 
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PLAN DE ACTIVITAȚI PENTRU REALIZAREA UNUI MEDIU DE INVAȚARE 

INCLUZIV LA NIVELUL ȘCOLII. 

 

 

I.Grup Ținta: Elevi 

 

Obiective:  

-explorarea diferențelor și similarităților dintre oameni 

 -conștientizarea unicității fiecărei ființe umane în parte 

-exprimarea unor opinii personale despre diversitate 

-manifestarea unor atitudini pozitive față de învățare 

-participarea activă în comunicarea cu ceilalți. 

 

Idei de activități (titlu, descriere) : 

1. Toți la fel 

Pentru început, toată clasa construiește fraze, de tipul : ,,Noi iubim toți să mâncăm, Noi mergem toți 

la școală, Noi zâmbim toți când suntem fericiți etc’’, apoi elevii sunt împărțiți în grupe de câte 5 

pentru a reflecta la cinci fraze de tipul ,,Noi ..... toți ......’’, iar un elev din fiecare grupă scrie frazele 

pe o bucată de hârtie. După 10 minute, fiecare grupă citește una din fraze cu voce tare, dacă clasa 

este de acord, fraza este scrisă la tablă. Utilizând frazele scrise la tablă,  profesorul arată clasei toate 

punctele care sunt în comun. Ce ai în comun cu alți copii? Câți dintre voi v-ați gândit că sunt atât de 

multe lucruri pe care le aveți în comun cu ceilalți ? 

2. Puterea cuvintelor 

În clasă, se întâmplă ca unii elevi să-i poreclească pe alții, consecințele sunt întotdeauna nefaste. 

Fiecare elev primește două post-it, pe unul va scrie un cuvânt răutăcios și pe altul un cuvânt drăguț 

(la adresa cuiva). Profesorul strânge biletele și le așază pe catedră întoarse, astfel încât să nu se vadă 

ce este scris. Apoi fiecare elev alege un bilet fără să-l privească și profesorul i-l lipește pe spate. Cei 

care aveau cuvinte răutăcioase au fost ținta multor batjocuri și râsete din partea colegilor. Profesorul 

îi întreabă cum s-au simțit când au fost numiți cu acele cuvinte și când au fost batjocoriți? Apoi îi 

întreabă pe cei care au avut cuvintele frumoase cum s-au simțit ei? Apoi îi roagă să tragă câteva 

concluzii: orice copil se simte la fel când i se adresează cuvinte urâte, în ciuda diferențelor dintre noi, 

toți avem sentimente asemănătoare în situații asemănătoare, astfel vor lua hotărârea de a utiliza 

cuvintele frumoase pentru a se adresa colegilor și de a nu-i mai porecli. 

3. Ne potrivim toți ca într-un puzzle 

Profesorul trasează pe un carton mare liniile unui puzzle cu atâtea piese cât numărul elevilor din 

clasă, apoi le decupează și oferă una fiecărui elev pe care aceștia vor realiza un mic portret personal 

– desen și trăsături de caracter, lucruri speciale care îl caracterizează etc., apoi se reface puzzle-ul pe 

un panou care va fi afișat ca tabloul clasei. Astfel elevii se vor cunoaște mai bine și se vor aprecia 

mai mult. Fiecare elev va admira apoi panoul și va face remarci cu privire la ce au realizat colegii 

(desene frumoase, lucruri interesante pe care le află despre colegi, adresează întrebări dacă vor să 

afle informații suplimentare, etc). 

4. Cercul prieteniei 
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Elevii stau în cerc, se alege un elev pe rând, merge în centrul cercului, iar restul clasei îl laudă, 

apreciază ceva legat de el. 

 

Strategii de învățare: jocul,, observația, conversația,lucrul în echipă; 

 

Resurse Materiale: Bilețele, post-it-uri, carton ,carioci, panou ; 

 

Evaluare: Creșterea nivelului de toleranță și colaborare, feedback oral. 

 

 

II.Grup Ținta: Părinți 

 

Obiective:  

- armonizarea relațiilor familiale 

- responsabilizarea părinților 

- îmbunătăţirea supravegherii comportamentului copiilor 

- aplicarea unui plan de acțiune pentru succesul copilului; 

 

Idei de activități (titlu, descriere) : 

- Activități interactive de intercunoaștere părinți ; 

- Sesiuni de consiliere individuală – părinții deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor, 

furnizând informaţiii foarte importante, dar se poate să aibă și ei nevoie să cunoască mai multe 

despre specificul dizabilității copilului lor și necesitățile pe care le are ; 

- Sesiuni de grup la care sunt invitați specialiști (psihologi, pediatri, ONG-uri care oferă sprijin, 

etc.) ; 

- Consiliere de grup – cum comunic cu copilul meu ? cum îl pot ajuta să învețe ? cum îl îndrum în 

comportamentul său ? cum ne organizăm timpul liber ? cum să aplic tehnicile de terapie 

comportamentală ? etc. 

- Părinții participă și contribuie la înfrumusețarea clasei, a curții școlii (jocuri similare celor 

Playform, loc de recreere -  în clasă și afară), amenajează o grădină la școală pe care o îngrijesc 

alături de copiii lor. 

- Un jurnal de comunicare   profesor–părinte. 

 

Strategii de învățare: jocul, observația, conversația, ateliere de lucru. 

 

Resurse Materiale: Laptop, videoproiector fișe, chestionare, vopsele, pensule, semințe, jurnal etc. 

(în funcție de context și necesități) . 

 

Evaluare:  feedback oral, chestionar 

 

III.Grup Ținta: Cadre didactice 
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Obiective:  

-cultivarea unor relații bazate pe respect, echitate față de elevii cu CES/toți elevii 

- informarea privind CES 

- identificarea și aplicarea unor practici inovative de gestionare a conținuturilor școlare în cazul 

elevilor cu CES. 

 

Idei de activități (titlu, descriere) : 

- ateliere de dezvoltare a bunelor practici la care se vor discuta metodele de lucru și comunicare cu 

elevii cu CES și se vor prezenta materiale de lucru (studii de caz, fișe de lucru, schimb de bune 

practici, probleme întâmpinate în lucrul cu copiii cu cerințe speciale etc) pentru colaborare mai 

fructuoasă în interiorul instituţiei și un etos adecvat; 

- proiect educațional cu sesiuni bi-lunare de art-terapie: desenul,  pictura, modelajul cu plastilină, 

colajul din elemente independente (plante sau elemente textile), mişcarea, teatrul. Gânduri, atitudini, 

modalităţi de acţiune, de decizie, tipuri de comunicare şi de relaţionare în grup sunt dezvoltate, aduse 

la suprafaţă prin intermediul tehnicilor artistice enumerate mai sus. Participanţii au astfel 

posibilitatea de a se cunoaşte prin intermediul produsului finit realizat. Ei pot observa ceea ce le 

place sau nu la propria persoană. Văd cum îşi pot îmbunătăţi propriul comportament. 

 

Strategii de învățare: Dezbaterea, ședințe de lucru, analiză rezultate și concluzii . 

 

Resurse Materiale: Laptop, flipchart, markere. 

 

Evaluare:  feedback oral și scris, chestionar, produse realizate. 

 

Principiul fundamental al școlii incluzive este acela că toți copiii trebuie să învețe împreună oricând. 

Acest lucru este posibil indiferent de deficiențele pe care le au sau de diferențele dintre aceștia. 

Școala incluzivă trebuie să recunoască și să reacționeze la diversele cerințe ale copiilor, armonizând 

pe de o parte stiluri și ritmuri dferite de învățare iar pe de altă parte să asigure o educație de calitate 

pentru toți. Acest lucru este posibil dacă în funcție de nevoile copiilor s-ar asigura: 

-  parcurgerea unor programe de învățământ  adecvate /diferențiate; 

- o bună organizare a procesului didactic și utilizarea unor strategii de predare eficiente; 

- folosirea optimă a resurselor; 

- existența unui parteneriat cu ceilalți membri ai comunităților în care funcționează; 

- continuitatea sprijinului și serviciilor pentru copiii cu cerințe speciale; 

- parcurgea unor programe de terapie lingvistică; 

- tratament logopedic specializat; 

- programe specifice de predare-învăţare şi evaluare, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul; 

 - parcurgerea unor programe terapeutice pentru tulburări motorii; 

 -asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică.   

                                         

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: 

• clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, 

• grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite.                     



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4710 

 

• interes crescut  din partea cadrelor didcatice pentru integrarea şcolară care să favorizeze 

 atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează, 

• crearea unor situații în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului 

• consolidarea unei motivaţii puternice care să susţină efortul copilului în munca de învăţare 

• asigurarea unui demers didactic în care copilul sau tânărul să poată fi considerat un 

colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa.       

 

          O altă modalitate de integrare a copiilor cu C.E.S. se poate face prin joc. Astfel, ei capătă 

 informaţii despre lumea în care trăiesc, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în 

grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru copiii cu CES, întrucât le oferă 

şansa de a se juca cu alţi copii dar, trebuie  să fie adaptate în funcţie de deficienţa/ deficiențele 

acestora. 

          O caracteristică specială a acestor copii „în pericol de excludere” o constituie faptul că 

posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se 

adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu 

reuşesc la examenele de capacitate sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În spatele acestor 

probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor cognitive, agravat de faptul 

că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o stimulare cognitivă corespunzătoare. 

Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi 

compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat 

în mod corespunzător. Toate aceste corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu 

ajutorul programelor de dezvoltare cognitivă.        

          Orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale ar trebui să se 

realizeze ţinând cont de măsurile care favorizează autonomia  personală. Să i se asigure independenţa 

economică şi integrarea sa socială cea mai completă posibil, să includă şi să dezvoltate programe de 

readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i 

permită să ducă o viaţă cât mai normală , ceea ce include dreptul de a fi diferit. O readaptare totală 

presupune un ansamblu de măsur fundamentale şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare 

care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic.           
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Educația incluzivă în școala românească 

 
                                                                      Prof. Cristina Maican 

                                                                    Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău 

 

În 1994, la Salamanca (Spania)  a fost adoptată viziunea asupra educaţiei incluzive şi au fost 

făcute recomandări care au rămas de referinţă pentru UNESCO şi întreaga comunitate internaţională, 

în toată perioada ulterioară: „...şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, 

indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură ale 

acestora”. Acestea  trebuie să includă în egală măsură copiii cu dizabilităţi şi pe cei supradotaţi, 

copiii străzii şi pe cei încadraţi în muncă, copiii aparţinând populaţiilor locuind în zone greu 

accesibile sau ducând o viaţă nomadă, copiii aparţinând minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale, 

precum şi copiii provenind din alte zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate. 

Declaraţia precizează că: „persoanele cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă acces în 

şcolile obişnuite, care trebuie să se adapteze unei pedagogii „centrate pe copil”, capabile să vină în 

întâmpinarea acestor cerinţe (declaraţie, art.2). 

„Școlile obişnuite, cu orientare incluzivă, sunt cele mai utile mijloace de combatere a 

atitudinilor discriminatorii, creând comunităţi primitoare, construind o societate incluzivă şi oferind 

educaţie pentru toţi; mai mult, ele furnizează o educaţie utilă pentru majoritatea copiilor, cresc 

eficienţa şi în ultimă instanţă rentabilitatea întregului sistem educaţional” (declaraţie, art.3). 

„Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, 

oricând acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile pe care le au sau de diferenţele dintre 

aceştia. 

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, 

armonizând, pe de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte să asigure 

o educaţie de calitate pentru toţi, prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii 

de predare, folosirea optimă a resurselor şi parteneriatul cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care 

funcţionează. Trebuie să se asigure un continuum al sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele 

speciale în fiecare şcoală.” 

Recunoscând faptul că toți copiii pot să învețe, educația incluzivă de calitate se centrează pe 

cei ce învață și se asigură că: 

• toate acțiunile desfășurate în mediul educațional sunt ghidate de interesul superior al 

copilului;  

• toți copiii sunt respectați ca indivizi. Punctele forte, abilitățile și diversitatea necesităților 

educaționale sunt recunoscute ca bază pentru proiectarea procesului educațional. Provocările în 

învățare sunt identificate, înțelese și adaptate; 

• toți copiii au dreptul să învețe într-un mediu pozitiv, prietenos;  

            • mediul comun de învățare, inclusiv curriculumul și instruirea, este structurat și adaptat astfel 

încât toți copiii să își valorifice întregul potențial; 
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• evaluarea învățării copiilor se realizează prin diverse modalități, este autentică, adecvată, 

relevantă și suficient de frecventă pentru a furniza informații privind evoluția copiilor; 

• personalul care lucrează cu copiii deține abilitățile, atitudinile și cunoștințele necesare pentru a 

asigura performanțe în învățarea copiilor, se dezvoltă profesional și respectă standardele profesionale 

stabilite; 

 • toți copiii beneficiază de un spectru larg de programe, servicii, resurse, care respectă 

obiectivele individuale și cerințele lor educaționale, contribuie la dezvoltarea cognitivă, socială, 

psihologică, culturală; 

 • sunt construite parteneriate cu părinții și grupurile comunitare; expertiza acestor grupuri este 

valorificată; 

• sunt puse în aplicare măsuri sistematice ce au ca scop prevenirea, evaluarea și identificarea 

timpurie a cerințelor speciale, precum și intervenția bazată pe dovezi; 

Acţiunile ce trebuie întreprinse într-o școală pentru asigurarea unei educaţii incluzive de 

calitate pentru toţi copiii vizează: 

- identificarea și evaluarea copiilor cu probleme de dezvoltare pentru asigurarea dezvoltării copilului 

conform particularităţilor de vârstă; 

- asigurarea șanselor egale pentru toţi copiii pentru încadrarea acestora în unitatea de  învăţământ; 

- acordarea serviciilor de suport pentru incluziunea socială și educaţională a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale; 

- crearea unui mediu centrat pe copil, stimulativ, sigur și sănătos, prin aplicarea metodologiilor de 

învăţare și predare active, centrate pe copil; 

- formarea cadrelor didactice pentru a preda în medii diferite de învăţare, valorificarea potenţialului 

și punctelor forte ale fiecărui copil, evaluarea fiecărui copil în raport cu propriile rezultate. 

Declaraţia de la Salamanca are menţiuni importante cu privire la formarea personalului 

didactic – în contextul educaţiei incluzive: „Pregătirea corespunzătoare a întregului personal 

didactic constituie un element determinant în promovarea trecerii către şcolile incluzive. În plus, 

este tot mai recunoscută importanţa încadrării de profesori din rândul persoanelor cu dizabilităţi, 

care servesc drept modele pentru copiii cu dizabilităţi” (art. 40, p 27). 

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive se 

realizează în baza modulului de psihopedagogie, introdus în toate instituţiile de formare profesională 

continuă. Există şi cursul de educație incluzivă, adresat diferitor beneficiari: cadre didactice şi 

manageriale, cadre didactice de sprijin, psihologi şcolari, membri ai comisiilor multidisciplinare 

intraşcolare, specialişti ai centrelor de resurse pentru educaţia incluzivă. 

În același timp, studiile în domeniu relevă că actualmente formarea continuă a cadrelor 

didactice în domeniul educaţiei incluzive nu oferă suficient suport metodologic practic în dezvoltarea 

competenţelor necesare cadrului didactic pentru lucrul în echipă şi suport individualizat fiecărui elev. 

În acest context se recomandă: 

- elaborarea și implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice, cu accent pe 

incluziunea copiilor cu dizabilităţi severe și a copiilor cu dizabilităţi senzoriale; 
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- elaborarea, aprobarea, implementarea unor module standardizate de formare continuă în domeniul 

educaţiei incluzive, pentru diferite categorii de specialiști; 

- diversificarea formelor de organizare a activităţilor de formare profesională în domeniul educaţiei 

incluzive centrate pe copil, cu accent pe activităţi practice, interactive; 

- organizarea cursurilor de formare continuă la locul de muncă al cadrelor didactice în domeniul 

educaţiei incluzive centrate pe copil; 

- elaborarea programelor de formare pentru pregătirea mentorilor în domeniul educaţiei incluzive; 

- formarea competenţelor cadrelor didactice privind planificarea și proiectarea unui proces de 

predare-învăţare-evaluare centrat pe elev în vederea asigurării eficienţei și a creării oportunităţilor de 

implicare și dezvoltare pentru fiecare copil; 

- formarea competenţelor cadrelor didactice privind abordarea diferenţiată şi individualizată a 

necesităţilor copiilor pentru a asigura incluziunea educaţională a tuturor copiilor din clasă/grupă; 

- formarea competenţelor privind colaborarea eficientă dintre cadrele didactice şi cadrele didactice 

de sprijin; 

- formarea competenţelor privind evaluarea copilului în echipă, cu participarea activă şi 

responsabilizarea tuturor specialiştilor implicaţi: psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut; 

- formarea competenţelor privind asigurarea relaţiilor de colaborare și respect cu familia și 

comunitatea, dezvoltând parteneriate eficiente în sprijinul realizării unui proces educaţional de 

calitate; 

- dezvoltarea programelor de formare a deprinderilor parentale care urmează a fi implementate în 

domeniul asistenţei sociale, educaţiei, sănătăţii. 

Așadar, educația incluzivă de calitate presupune relevanță, eficiență, eficacitate și adecvare 

la nevoile și așteptările beneficiarilor. 

Întreaga activitate din școală este orientată spre formarea personalității elevului în 

conformitate cu cerințele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială. Dacă conținutul 

și formele acestei activități nu ar lua în considerare realitatea psihologică a copilului, ar pune în 

primejdie realizarea scopului propus, afirmarea fiecărui copil ca individualitate. 

            Fiecare copil are un potențial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit și activizat. 

Aceasta este misiunea sfântă a școlii, a educatorilor, deoarece, după cum spunea Comenius: “E 

îndoielnic să existe o oglindă atât de murdărită, încât să nu reflecte totuși imagini într-un fel 

oarecare; e îndoielnic să existe o tablă atât de zgrunțuroasă încât să nu putem scrie totuși ceva pe 

ea. Dacă se întâmplă însă ca oglindă să fie plină de praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea 

trebuie să o ștergem, iar o tabla prea zgrunțuroasă trebuie s-o dăm la rindea. “ 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4715 

 

Bibliografie: 

1. Băban, Adriana (coord.) - Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere; Cluj- Napoca, 2001 

2. Dumitru, Ion - Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice; Polirom, 2008 

3. Rotaru, Adriana - Consiliere şi orientare; Arves, Craiova, 2002 

4. Jigău Mihai (coord.) - Aria curriculară Consiliere şi orientare, Bucureşti, 2005 

5. Institutul de Științe ale Educației, ,,Educație pentru toți și pentru fiecare”, București, 2015. 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4716 

 

AcCES în viată… 

 

Viṣan Andreea Gabriela 

Ṣcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu”, Bucureṣti 

 

 “Este necesar să se realizeze o educaţie pentru toţi, pe baza principiilor de participare ṣi 

egalitate deplină… Educaţia joacă un rol cheie în definirea viitorului fiecăruia, atât din punct de 

vedere personal, cât ṣi din punct de vedere social ṣi profesional. De aceea, sistemul de învăţământ 

trebuie să deţină locul cheie pentru asigurarea dezvoltării individuale ṣi a incluziunii sociale, care sa 

permit copiilor ṣi tinerilor cu dizabilităţi să fie cât se poate de independenţi.” (Declaraţia de la 

Madrid, Congresul European cu privire la persoanele cu dizabilităti , Madrid, 2002) 

 La naṣtere există posibilităţi de dezvoltare pentru orice copil, indifferent de particularităţile 

sau deficienţele cu care vine pe lume. Fiecare copil, în funcţie de unicitatea sa ṣi de nevoile sale 

prezintă pentru educatoare anumite cerinţe educative. Acest lucru este valabil pentru toti copiii, 

indifferent dacă sunt consideraţi obiṣnuiţi sau speciali. Copiii sunt unici, sunt valoroṣi si se dezvoltă 

în funcţie de comunicarea lor cu lumea în care trăiesc.  

Indiferent de vârsta la care se află, exista o serie de cerinţe educative legate de creṣtere, dezvoltare, 

ca procese vitale în devenirea umanităţii valabile pentru fiecare copil. Spre exemplu, copilul cu 

sindromul Down vine pe lume, ca ṣi orice alt copil, într-o familie nerăbdătoare să îl cunoască. Deṣi 

astăzi examenele prenatale depistează cu precizie mare această tulburare, exista ṣi cazuri când 

părinţii sunt puṣi în faţa faptului împlinit, tocmai când se află la maternitate. În procesul de 

normalizare a vieţii acestor copii ṣi în integrarea lor social, ṣcolară ṣi profesională, intervenţia 

precoce este primul pas care trebuie realizat pentru ca munca de recuperare sa fie un real success. 

Există o mare diferenţă între copilul care întâlneṣte un specialist la vârsta ṣcolarizării, sau poate mai 

târziu, ṣi un copil care este asistat încă din primele zile de viaţă, cel din urmă avănd un avantaj mult 

mai mare în dezvoltare.  

 Faptul că un copil participă la programe de intervenţie precoce, îi dă posibilitatea de a avea 

un start bun, putând atinge nivelul maxim de dezvoltare atât din punct de vedere intelectual cât ṣi din 

punct de vedere al funcţionării adaptative. Succesul unui astfel de program depinde, printre altele ṣi 

de atitudinea celor care se ocupă de educaţia copilului, de atitudinea celorlalţi copii ṣi de competenţa 

profesională a cadrelor didactice ṣi a specialiṣtilor. Aṣadar, acceptarea în creṣă sau grădiniţă a 

copiilor cu CES este în acest context o nevoie determinată de importanţa intervenţiei timpurii ṣi de 

valoarea integrării educaţionale pentru fiecare copil. Primirea copiilor cu CES este firească ṣi 

constituie un prim pas spre normalizarea vieţii, prin a pune în aplicare dreptul tuturor copiilor la 

educaţie ṣi sprijinirea dezvoltării fiecăruia. Educaţia antepreṣcolară/preṣcolară este parte a educaţiei 

incluzive iar deschiderea instituţiilor de învăţământ către toţi copiii constituie ṣi condiţia unei 

educaţii de calitate, cu influenţe puternice în dezvoltarea copiilor pentru viitor, pentru participare ṣi 

responsabilizare social, dar ṣi aprecierea ṣi înţelegerea valorii umane.  

 Conform declaraţiei de la Salamanca din anul 1994, copil, tânăr sau adult, trebuie să 

beneficieze de proiectarea unor ocazii ṣi oportunităţi încât să i se răspundă adecvat nevoilor sale 

educaţionale de bază. Astfel, educaţia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare ṣi 

la asigurarea participării la educaţie a tuturor celor vulnerabili la excludere ṣi marginalizare. În acest 

context accentuăm nevoia de a acţiona ṣi gândi în favoarea educaţiei incluzive, având în vedere că nu 
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se valorizează numai posibilităţile de dezvoltare ale fiecărui copil, ci ṣi potenţialul ṣi motivaţia de 

schimbare ṣi dezvoltare profesională a fiecărei educatoare. Dacă promovăm politici ṣi practice cât 

mai incluzive  în educaţia preṣcolară, dacă ne focalizăm atenţia asupra accesului, participării ṣi 

implicării tuturor copiilor de vârsta mică ṣi preṣcolară în programe de educaţie, vom avea nu numai 

generaţii mai bine pregătite, care să se integreze ṣcolar ṣi social, ci ṣi profesioniṣti mai buni ṣi mai 

eficienţi în educaţie. 

 Atitudinile pozitive ale cadrului didactic si ale colegilor copiilor cu CES se dovedesc a fi 

cruciale în succesul unui program de integrare.În activitatea la grupă, copilul cu sindromul Down nu 

trebuie considerat o piedică, o frână în predare. El poate juca rolul important de feedback pentru 

cadrul didactic, în sensul că poate să-l ajute pe professor să verifice eficienţa unor strategii didactice 

pentru care a optat. Din punctual meu de vedere nu doar curriculum trebuie adaptat, însă, ci și modul 

în care se predă, începând cu  modul în care se organizează clasa, cadrul de învățare, rutina zilnică. 

De asemena, există și o serie de tehnici de structurare a materialelor, a lecțiilor, de interacține cu 

copiii cu CES, a căror aplicare va duce la rezultate optime.  

 Într-una dintre lucrările sale, Woolfson enumeră comportamentele care identifică la copiii 

cu dizabilităţi o imagine de sine slabă: 

 au dificultăţi în a primi ṣi a oferi dragoste către alţi copii sau adulţi, inclusive către propriii 

părinţi; 

 nu stabilesc uṣor relaţii cu covârstnicii lor ṣi, din punct de vedere social, se simt izolaţi de 

ceilalţi din jurul lor; 

 chiar când au performanţe acceptabile într-un domeniu nu sunt convinṣi că au reuṣit ceva; 

 se simt ruṣinaţi de ceea ce sunt, au sentimente de vinovăţie ṣi chiar depresie; 

 au un nivel ridicat de anxietate ṣi simt experienţele de zi cu zi, extreme de stresante; 

 din lipsă de încredere în propriile opinii, au dificultăţi în a fi corecţi ṣi cinstiţi cu alţii; 

 sunt defensive când relaţionează cu alţii ṣi cu adulţii ṣi îṣi asuma, în general, în orice 

activitate, ce e mai rău; 

 au progrese academic scăzute ṣi greutăţi în adaptarea ṣcoalară. 

                  Din aceste considerente, atăt cadrele didactice, cât ṣi profesioniṣtii au ca obiectiv, de la cele mai 

mici vârste, sprijinirea formării unei imagini de sine pozitive la copilul cu dizabilităţi sau alte CES. Există 

profesioniṣti care pot colabora cu educatoarea: medical, asistentul social, logopedul, kinetoterapeutul. 

Aceṣtia pot fi primii adulţi care acţionează ṣi interacţionează într-o manieră ce sprijină încrederea copilului în 

sine ṣi în felul în care arată ṣi se comport. Părinţii nu sunt întotdeauna cei care încurajează copilul. De multe 

ori, ei, părinţii, au nevoie de încurajare ṣi încredere în faptul că îṣi pot ajuta copilul.În familiile care au copii 

cu dizabilităţi, se resimte de multe ori nevoia unui sprijin special ṣi pentru părinţi.  

În această perspectivă, însăşi învăţământul special trebuie să fie: 

– recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la îndemâna 

tuturor celor care au nevoie de el; 

– integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin restrictiv; 

– flexibil şi centrat pe copil; 

– profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 

– comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, economice, sociale, culturale şi politice. 

Dacă F.E.Verza (2002,p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea unor 

copii cu diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de hrană, 
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îngrijire, odihnă, educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui personal 

specializat”, E.Bonchiş (2000,p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil înseamnă a-l plasa într-

un mediu din care lipsesc lucrurile personale, evenimentele personale, lipsesc activităţile 

adecvate/individualizate fiecărei persoane, lipseşte contactul cu lumea exterioară şi perspectiva 

viitorului”. Continuă autoarea:,, personalul controlează toate deciziile iar rezidentul îşi pierde 

autonomia şi încetează a se mai vedea pe sine însuşi ca având alte roluri sau relaţii într-o lume 

exterioară instituţiei, el devine practic dependent de instituţie şi incapabil de organizare a propriei 

sale vieţi”. Astfel se poate observa că există argumente pro şi contra în ceea ce priveşte 

instituţionalizarea copiilor cu CES precum şi rolul societăţii în cadrul acestui proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.Rev. ,,Învăţământul primar”, nr. 1/2000, Ed Discipol, Bucureşti, 2000; 

2.Verza, E., Psihopedagogie specială, manual pentru clasa a XIII-a, şcoli normale, E.D.P., Bucureşti, 

1994; 

3.Blândul, V.,Introducere în problematica psihopedagogiei speciale, Ed.Univ. din Oradea, 2005; 

4.Gheruţ,A., Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale.Strategii de educaţie integrată, 

Ed.Polirom. Iaşi, 200. 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4719 

 

Particularităţi ale educării copiilor cu CES 
 

Prof. Avramescu Tudorița Elena 

Grădiniţa cu Program Prelungit “Voinicelul” Slobozia 

 

 

“Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte, pe care a fost s-o aibă. Educaţia poate să dezvolte 

puterile minţii existente, nu poate pune însă ceea ce nu-i.” 

Mihai Eminescu 

  

Ca fiinţă socială, omul este dependent de ceilalţi oameni. Aceasta dependenţă înseamnă, de 

fapt, ajutor, posibilitatea de a comunica şi coopera. Acest lucru dă naştere la sentimentul de 

apartenenţă şi solidaritate umană.  

 Cerinţe educative speciale desemnează acele cerinţe / nevoi specifice faţă de educaţie 

(derivate sau nu dintr-o deficienţă) care sunt atât suplimentare, cât şi complementare obiectivelor 

generale ale educaţiei oricărei persoane. Dacă aceste cerinţe nu sunt abordate adecvat nu se va obţine 

egalizarea şanselor nici participarea / integrarea şcolară, profesională şi socială. 

 Actualmente noţiunea de „Cerinţe educative speciale” este interpretată ca unitate în 

dezvoltarea copilului: în ritmul de dezvoltare; în stilul unic de adaptare, de învăţare; în nivelul 

individual de dezvoltare fizică şi psihică cu caracteristici biologice, fizice, psihice şi sociale 

specifice. Din categoria copiilor cu CES fac parte atat copiii cu deficiente propriu-zise, la care 

cerintele speciale sunt multiple, inclusiv educative, cat si copiii fara deficiente, dar care prezinta 

manifestari stabile de inadapatare la exigentele scolii. Astfel că termenul de cerinţe educative 

speciale – CES (special educaţional needs) se referă la cerinţele în plan educativ ale unor categorii de 

copii, cerinţe consecutive unor disfuncţii sau deficienţe de natură intelectuală, senzorială, 

psihomotrică, fiziologică etc. sau ca urmare a unor condiţii psiho-afective, socio-economice sau de 

altă natură (cum ar fi absenţa mediului familial, condiţii de viaţă precare, anumite particularităţi ale 

personalităţii copilului etc.) care plasează elevul într-o stare de dificultate în raport cu cei din jur. 

Această stare nu-i permite o existenţă sau o valorificare în condiţii normale a potenţialului intelectual 

şi atitudinal de care acesta dispune şi induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiţia sa 

de persoană cu cerinţe speciale. În consecinţă, activităţile educative şcolare şi/sau extraşcolare 

reclamă noi modalităţi de proiectare şi 

de desfăşurare a lor în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în 

întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional (acest proces 

presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerenţă, rigoare şi accesibilizare a conţinuturilor, un 

anumit grad de înţelegere, conştientizare, participare, interiorizare şi evoluţie în planul cunoaşterii 

din partea elevilor). Astfel spus, cerinţele educative speciale solicită abordarea actului educaţional de 

pe poziţia capacităţii elevului deficient sau aflat în dificultate de a înţelege şi valorifica conţinutul 

învăţării şi nu de pe poziţia profesorului sau educatorului care desfăşoară activitatea instructiv-

educativă în condiţiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi. 

 Utilizarea conceptului cerinţe educative speciale se referă la adaptarea, completarea şi 

flexibilitatea educaţiei pentru anumiţi copii în vederea egalizării şanselor de participare la educaţie în 

medii de învăţare obişnuite. 

Copilul cu CES are nevoie de: 

- condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

- adaptarea curriculumului la posibilităţile individuale; 

- flexibilitate didactică – individualizarea educaţiei; 

- protecţie specială – programe individualizate de intervenţie; 

- integrare şcolară şi socială. 
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 Educaţie integrată – proces ce se referă în esenţă la integrarea în structurile învăţământului 

general a copiilor cu CES (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale, de limbaj, defavorizaţi 

socio-economic şi cultural, copii cu tulburări psiho-afective şi comportamentale, copii orfani, copii 

infectaţi cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai 

echilibrate acestor categorii de copii. Autorul Alois Gherguţ subliniază că educaţia integrată a 

copiilor cu CES urmăreşte 

dezvoltarea la aceştia a unor capacităţi fizice şi psihice care să-i apropie cât mai mult de copiii 

normali, a implementării unor programe cu caracter corectiv-recuperator, stimularea potenţialului 

restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le suplinească pe cele 

deficitare, crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate, în general şi 

pentru învăţare, în special, asigurarea unui progres continuu în achiziţia comunicării şi a cogniţiei, 

formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur, formare de deprinderi cu caracter 

profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene, dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a 

însuşirilor pozitive ale personalităţii, care să faciliteze normalizarea deplină. 

EDUCATIA INCLUZIVA - ANALIZA SWOT 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- Asigura participarea la educatie a tuturor copiilor, 

promovand diversitatea si egalitatea 

- Promoveaza atitudini tolerante, deschise, de acceptare 

şi înţelegere firească a raporturilor dintre români şi 

rromi; dintre copii cu nevoi speciale şi copii consideraţi 

“normali”{restul grupului} 

- Pune accentul pe cooperare,, invatare sociala si pe 

valorizarea fiecarui individ 

- Formeaza competente de comunicare, negociere si 

cooperare necesare in contxtul unui invatamant divers 

din punct de vedere etnic si cultural 

- Accepta ideea ca orce copil poate invata 

- Copiii si parintii sunt valorizati in mod egal 

- Asigura invatarea individualizata si dezvolta abilitatile 

de lucru in echipa 

- Dezvolta relatiile cu comunitatea locala pentru 

implicarea in activitati de educatie a parintilor 

- Promoveaza strategii eficiente pentru diminuarea 

incercarilor de intimidare si abuz asupra copiilor si intre 

copii 

- Personalul didactic promoveaza educatia interculturala 

- Strategia curriculara tine seama de diversitatea 

copiilor,(lingvistica,culturala, sex si de deficiente) 

- Sistemul de evaluare poate aprecia adecvat rezultatele 

tuturor copiilor 

- Uneori devine o simpla plasare a copiilor 

impreuna 

- Slaba preocupare a unor educatori pentru 

informare si perfectionare 

- Adesea diferentele sunt vazute intr-o 

maniera negativa, devenind sursa de conflict 

si justificare a discriminarii 

- Formarea de grupe speciale separate 

- Copiii si parintii nu cunosc si nu sunt 

informati despre drepturile lor 

- Strategiile nu corespunde intotdeauna 

nevoilor individuale de valorizare si potentare 

ale fiecarui copil 

- Integrarea copiilor se face fara a realiza 

conditii egale 

- Dezarmarea subiectiva a conflictelor 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI  

- Copiii si parintii au posibilitatea sa-si cunoasca 

drepturile 

- Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune 

socială a copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi sau de 

diferite etnii. 

- Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a face faţă 

exigenţelor instructiv - educative in vederea integrării cu 

- Prejudecatile parintilor si ale educatorilor 

- Activitatea cu parintii este de “suprafata” , 

nu de “fond” 

- Spatiu insuficient, dotare inadecvata 

- Lipsa specialistilor in consilierea parintilor, 

copiilor si educatorilor in gradinite 

- Atitudini si practici retrograde ale 
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şanse egale alături de  ceilalţi copii in sistemul scolar 

primar 

- Ofera fiecarui copil “diferit”posibilitatea de-a  invata si 

a se dezvolta deoarece interactioneaza cu ceilalti copii 

- Entuziasmul unor copii si educatori 

 

educatorilor{refuzul diversitatii} 

- Reticenta si lipsa de interes pentru copiii 

aflati in dificultate sau de alte etnii 

- Saracia si marginalizarea unor familii 

- Fonduri insuficiente alocate invatamantului 

 

 Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi urmatoarele: clase diferentiate, integrate in 

structurile scolii obisnuite, grupuri de cate doi-trei copii cu CES inclusi in clasele obisnuite, 

integrarea individuala a acestor copii in aceleasi clase obisnuite. 

Integrarea scolara exprima:  

- atitudinea favorabila a elevului fata de scoala pe care o urmeaza;  

- conditia psihica in care actiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; 

-  consolidarea unei motivatii puternice care sustine efortul copilului in munca de invatare;  

- situatie in care copilul sau tanarul poate fi considerat un colaborator la actiunile desfasurate 

pentru educatia sa;  

- corespondenta totala intre solicitarile formulate de scoala si posibilitatile copilului de a le 

rezolva;  

- existenta unor randamente la invatatura si in plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilitatile copilului sau la cerintele scolare. 

 

 Principiile educaţiei integrate 

 

 1.Principiul socializării reprezintă procesul de transmitere şi însuşire a unui set de modele 

culturale şi normative, de cunoştinţe şi atitudini prin care indivizii dobândesc cunoaşterea 

comportamentelor socialmente dezirabile, îşi formează deprinderi şi dispoziţii care-i fac apţi să 

acţioneze ca membri ai societăţii şi grupului social. 

 2. Principiul normalizării se referă la necesitatea asigurării condiţiilor unei vieţi normale 

pentru persoanele cu CES, în aşa fel încât acestea să trăiască conform standardelor după care trăiesc 

majoritatea membrilor comunităţii.  

L. Kebbson considera că aplicarea în practică a normalizării trebuie realizată din punct de vedere 

structural, pe patru niveluri funcţionale: 

1. Normalizarea fizică; 

2. Normalizarea funcţională; 

3. Normalizarea socială; 

4. Normalizarea societală. 

 3. Principiul drepturilor egale reglementează accesul efectiv al persoanelor cu CES la 

educaţie şi alte servicii comunitare, precum şi eliminarea unor obstacole sociale care împiedică 

satisfacerea în condiţii de egalitate a unor necesităţi individuale pentru persoane cu handicap. 

 4. Principiul dezinstituţionalizării se referă la reformarea sistemului special pentru 

persoanele cu CES în direcţia creşterii gradului de independenţă şi autonomie personală a asistaţilor 

pentru o inserţie optimă în cadrul vieţii comunitare. 

 5. Principiul dezvoltării se referă la faptul că toate persoanele cu CES sunt capabile de 

creştere, învăţare şi dezvoltare, indiferent de severitatea handicapului, cu potenţialul de care dispun. 

 6. Principiul egalităţii şanselor în domeniul educaţiei – educaţia copiilor cu CES să se facă 

pe cât e posibil în cadrul sistemului general de învăţământ, prin eliminarea oricăror practici 

discriminatorii. 

 7. Principiul asigurării serviciilor de sprijin presupune oferirea serviciilor guvernamentale 

(de sănătate, învăţământ, asistenţă socială), serviciilor de sprijin – de consultanţă / consilier a 

persoanelor cu CES prin crearea resurselor: umane (personal specializat); resurselor materiale 
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(variate instituţii de educaţie, de asistenţă şi ocrotire, centre de orientare, formare profesională, 

consiliere, cercetare etc.). 

 8. Principiul intervenţiei timpurii indică eficienţa intervenţiei precoce de reabilitare, 

reeducare şi integrare pentru persoanele cu CES. 

 9. Principiul cooperării şi parteneriatului: promovarea integrării prin cooperare şi 

parteneriat dintre partenerii implicaţi în actul educativ: elevi, profesori, părinţi etc. 

  

 Modele de integrare a copiilor cu CES  

 Un rol important în modificarea atitudinii faţă de problema educaţiei copiilor cu CES l-au 

avut rezultatele unor cercetări care demonstrau cu certitudine, că acei copii, care au fost educaţi în 

instituţii speciale, nu fac progrese mai mari, comparativ cu cei rămaşi în medii educaţionale 

obişnuite Datorită acestui fapt, în secolul XX, modelul educaţiei segregate, destinat tuturor 

categoriilor de copii cu probleme în dezvoltare, a fost supus unor critici severe şi cercetat din punct 

de vedere al acţiunii asupra copiilor. G. Stansvik determină argumentele principale ale modelului 

normalizării educaţiei şi asistenţei speciale ca o abordare multidisciplinară bazată pe comunicate 

care prevede: 

- argumentul drepturilor civile – instituţiile speciale privează subiecţii de drepturile lor civile 

(egalitate, participare, etc.); 

- argumentul calităţii vieţii şi anume că persoanele cu cerinţe educative special sunt private de 

condiţiile normale de viaţă ale unor oameni obişnuiţi; 

- argumentul psihosocial, care relevă absenţa într-o instituţie segregată a stimulării necesare 

satisfacerii nevoilor elementare ale omului (apartenenţa la grupul social, conştiinţa identităţii de sine, 

etc.), care nu pot fi atinse în mediul obişnuit de viaţă sau educaţie; 

- argumentul controlului social şi anume faptul că instituţiile au fost considerate principalul 

instrument de control al surplusului de populaţie; 

- argumentul eficienţei, în sensul că instituţiile separate nu oferă o educaţie eficientă în 

comparaţie cu cele obişnuite. 

I. Modelul cooperării şcolii speciale cu şcoala obişnuită. Şcoala obişnuită coordonează 

procesul integrării şi stabileşte un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două şcoli care 

experimenta şi susţine un nou mod de desfăşurare a procesului educaţional. Cadrele didactice, 

parteneriat pregătesc împreună conţinutul lecţiilor, adaptând materialele şi mijloacele de învăţare 

necesităţile individuale ale elevilor. 

Acest model are avantajul că permite valorificarea resurselor şi experienţelor deja existente două 

tipuri de şcoli, fără a necesita cheltuieli suplimentare, însă constituie o formă restrânsă integrare, 

deoarece elevul cu CES îşi va continua activitatea extraşcolară în şcolile speciale de care aparţine. 

II. Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în cadrul şcolii generale presupune 

integrarea copiilor cu CES în şcoli obişnuite, facilizându-li-se sprijinul cadrelor didactice şi 

specialiştilor din şcoală. Acest model este criticat de unii specialişti care nu consideră o integrare 

reală constituirea unei clase speciale într-o şcoală obişnuită, iar practica a demonstrat dificultatea 

program de integrare după acest model. 

III. Modelul bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unei camere de instruire şi resurse pentru 

copiii deficienţi, integraţi individual în clase obişnuite din şcoala respectivă – în acest caz profesorii 

de sprijin se ocupă cu elevii deficienţi, atât în spaţiul special amenajat din şcoală, cât şi în orele de 

clasă, atunci când condiţiile cer acest lucru. 

IV.Modelul integrant favorizează integrarea într-o şcoală obişnuită a unui număr mic de copii cu 

CES (1–3 elevi), domiciliaţi la mică distanţă de şcoală (se evită astfel dezavantajul deplasărilor pe 

distanţe mari a copilului), sprijinul de un profesor itinerant (specializat în munca la domiciliul 

copilului cu un anumit tip de deficienţă), care pot participa la activităţile şcolii respective. 

Modelul comun este relativ asemănător cu cel precedent, cu deosebirea că în acest caz 
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profesorul itinerant este responsabil de toţi copiii cu deficienţe dintr-un anumit areal şi oferă servicii 

de sprijinire copilului şi familiei acestuia. 

Un criteriu fundamental de diferenţiere a formelor de integrare se referă la durata prezenţei copilului 

cu CES în şcoala obişnuită. Astfel putem întâlni: 

- forme de integrare totală – elevii cu CES petrec tot timpul în şcoala obişnuită cu excepţia 

eventualelor programe terapeutice care se pot desfăşura în spaţii special destinate acestui scop; 

- forme de integrare parţială – elevii cu CES petrec doar o parte din timpul său în şcoala 

obişnuită sau la anumite discipline şcolare unde pot face faţă; 

- integrare ocazională – participarea în comun la diferite excursii, serbări, întreceri sportive, 

spectacole etc. 

Un deosebit interes prezintă modelul temporar a lui J. Hunderi, elaborat în 1982, care include trei 

faze: 

- Faza A – pregătirea copilului cu CES pentru a fi integrat; 

- Faza B – pregătirea cadrelor didactice din şcoala obişnuită (selectarea tehnicilor, metodelor 

specifice de învăţământ, proiectarea didactică etc.); 

- Faza C – faza de tranziţie – aplicarea treptată a principiului educaţiei integrate. 

În concluzie, modelele menţionate nu sunt perfecte, pentru a răspunde în totalitate 

problemelor şi nevoilor copiilor cu CES pentru a fi integraţi în învăţământul general. Dezvoltarea şi 

aplicarea lor ţine de contextul geografic, demografic, socio-cultural, economic, politic, managerial 

etc. al sistemului de învăţământ. 

 Aşadar, conceptul integrării copiilor cu CES este destul de vast şi conţine diverse semnificaţii 

în funcţie de modalităţile de aplicare a integrării. 

Fiecare individ are anumite capacităţi. Într-o clasă/grupa de copii există de obicei un decalaj 

între performanţele copiilor iar ritmul învăţării în cazul dat nu poate fi acelaşi pentru toţi elevii. Cu 

cât învăţământul va fi mai individualizat, cu atât el va permite o respectare mai riguroasă a 

diferenţelor individuale ale elevilor. Un astfel de regim face posibil ca elevii să activeze într-un ritm 

propriu. Deci, integrarea şcolară a copiilor cu CES presupune indispensabil individualizarea şi 

diferenţierea procesului de învăţământ, condiţii care pot fi realizate prin elaborarea programelor 

educative individualizate.  

 Un program educativ individualizat trebuie să includă următoarele componente: 

- evaluarea nivelului actual de dezvoltare al copilului  

- determinarea obiectivelor dezvoltării  proxime 

- determinarea serviciilor de asistenţă şi a resurselor care vor stimula participarea 

elevului/copilului integrat la activităţile unei clase/grupe obişnuite 

- formularea în scris a obiectivelor şi indicarea metodelor instructive şi educative (precizarea 

activităţii, durata învăţării, alegerea metodelor). 

- evaluarea progreselor copiilor cu CES şi a realizării obiectivelor pe termen scurt, mediu şi 

lung. 

- readaptarea programei în funcţie de progresele copilului integrat (fixarea altor obiective sau 

recurgerea la alte metode dacă progresele sunt lent ori par imposibile). 

 Componentele expuse mai sus pot fi reprezentate schematic : 
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Pentru aplicarea programului de intervenţie personalizat devine necesară elaborarea unei 

scheme a adaptării, în funcţie fiecare subiect în parte. Această schemă e structurată pe 12 

dimensiuni din care se vor selecta cele ce necesită adaptare, în funcţie de particularităţile psiho-

individuale ale elevilor. 

 

 

Plan de intervenţie  

personalizat (P.I.P.) 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

CLASA/GRUPA: 

NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI: 

SPECIALIŞTI CARE INTERVIN ÎN REALIZAREA PIP: (învăţători/educatori care realizează 

intervenţia, copilul, părinţi, alţi colaboratori) 

DATA REALIZĂRII  PIP: 

DATA REVIZUIRII  PIP: 

ACŢIUNE ASUPRA ELEVULUI: 

ACŢIUNE LE NIVELUL CLASEI: 

ACŢIUNE LA NIVELUL FAMILIEI: 

ACŢIUNE LA NIVELUL PERSONALULUI DIDACTIC: 

SCOP: 

REZULTATE OBŢINUTE ÎN URMA APLICĂRII PIP: 

 

 

 

Evaluarea nivelului actual de dezvoltare al copilului cu CES 

 

Fixarea obiectivelor pe termen lung şi scurt 

 

Determinarea serviciilor de asistenţă şi de resurse 

 

Indicarea metodelor, a strategiilor, a mijloacelor 

 

Evaluarea progreselor copilului handicapat 

 

Readaptarea programei educative individualizate în  

funcţie de progresele sau non-progresele realizate 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4725 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Gherguţ, Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie 

integrată, Editura POLIROM, Iaşi, 2001. 

Ceobanu, Ciprian; Diac Georgeta; Hriţuleac, Aurora – Conotaţii psihosociale ale deficienţei 

mentale, Editura A 92, Iaşi, 1996. 

Holdevici, Irina – Gândirea pozitivă. Ghid practic de psihoterapie raţional-emotivă şi 

cognitiv-comportamentală, Bucureşti, 2000. 

 Nedal M. R. Kawafhh - Modele pedagogice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe 

educative speciale – Teză de doctorat 

Popovici, Doru Vlad – Elemente de psihologia integrării, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 

1999. 

Weihs, Thomas J. – Să-i ajutăm iubindu-i, Editura HUMANITAS, Bucureşti, 1992. 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4726 

 

Adaptarea procesului educational la necesitățile de învățare ale elevilor cu CES  

 

Prof. Dragnea Laura Valentina 

Liceul Tehnologic Anghel saligny, Roșiorii de Vede 

 

          În scopul asigurării eficienței tehnologiilor și materialelor folosite în activități individuale sau 

de grup, este important să se ia în considerare unele principii de bază, general aplicabile, dar și 

principii specifice, recomandabile în cazul lucrului cu copiii cu CES, aplicate în mod creativ, prin 

prisma cunoștințelor și abilităților cadrului didactic. Astfel, sunt promovate opt principii luate în 

considerare în adaptarea procesului educațional, în general, și a materialelor didactice, în particular, 

dupa cum  precizează Anthony D. Fredericks în lucrarea The Complete Idiot's Guide to Success as a 

Teacher. 

         Aceste principii sunt derivate din cercetări și studii importante, realizate pe parcursul mai 

multor ani de către organizațiile europene, care sprijină incluziunea copiilor cu dizabilități în școala 

generală. Potrivit viziunii promotorilor (principiile au fost organizate prin folosirea acronimului 

FLEXIBLE (din engleză – flexibil) astfel: 

• Fezabil, realizabil (de la englezescul Feasible) 

• Atractiv, vesel, energic, viu (de la englezescul Lively) 

•  Eliminatoriu (de la englezescul Eliminated)  

•  Explicit (de la englezescul Explicit)  

• Intenționat, voit (de la englezescul Intentional)  

•  Benefic (de la englezescul Beneficial)  

•  Centrat (de la englezescul Limelight)  

• Evaluativ (de la englezescul Evaluated) 

 

Principiul 1.  

        Adaptările de succes sunt fezabile pentru implementarea de către cadrul didactic la clasă. Acest 

principiu presupune că adaptările sunt posibile, realizabile și cadrele didactice le pot promova. Deși 

cadrele didactice pot recunoaște oportunitatea adaptărilor în procesul de predare-învățare, dacă 

adaptările sunt greu de realizat („not doable”), este mai puțin probabil că acestea vor fi promovate de 

către cadrele didactice. De exemplu, rescrierea unei probleme matematice într-un limbaj mai 

accesibil, eliminînd terminologia complicată, folosind scheme, grafice, alte forme de enunțuri mai 

expresive, poate fi recunoscută drept modalitate de adaptare a conținutului de învățare cu un efect 

mai pronunțat, dar disponibilitatea profesorului de a face asta zi de zi, săptămână de săptămână, 

poate fi foarte redusă, dacă nu exclusă. În mod firesc, unele adaptări sunt mai practice și mai ușor de 

realizat decât altele. Adaptări precum crearea unor scheme care să faciliteze rutina zilnică, să 

încurajeze și să consolideze realizările copilului, sunt relativ ușor de realizat. Altele, precum 

rescrierea regulată a unor informații, transformarea lor în ușor de citit, utilizarea materialelor 

alternative, individualizarea permanentă a sarcinilor etc. implică resurse mai mari, inclusiv logistice. 

Principiul 2. 

          Adaptările de succes sunt atractive, vesele, energice, pline de viață. Cu cât adaptările 

promovate vor fi mai pline de viață, antrenante și distractive, cu atît mai mult le vor accepta copiii și 

le vor utiliza cu plăcere. Un reproș frecvent, referitor la practicile de lucru cu copiii care necesită 
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recuperare educațională, este că sunt plictisitoare, repetitive și neatractive. Din aceste considerente, 

este important ca materialele adaptate, pe lângă faptul că vor conține informații și sarcini care să 

contribuie la realizarea obiectivelor PEI, trebuie să fie atractive, să inspire și să stimuleze copiii prin 

vivacitate, energie, bună dispoziție. 

Principiul 3. 

         Adaptările de succes sunt dezvoltate în scopul de a forma competențe de lucru independent, cu 

o atenuare treptată și eventuala eliminare a adaptărilor. La modul ideal, adaptările ar trebui să 

servească drept suport pentru asistența elevilor într-o perioadă determinată, astfel ca, ulterior, aceștia 

să lucreze independent pe materiale comune, distribuite întregii clase. Conform acestui principiu, 

adaptările sunt privite ca un sprijin temporar, care va fi, în cele din urmă, reconsiderat, pînă la 

excluderea lui, cu instrucțiuni suplimentare 

Principiul 4.  

          Adaptările de succes au un scop bine definit, care este explicit pentru copii, pentru alți 

specialiști, pentru părinți și, dacă este necesar, pentru colegi. Ca și în cazul oricărei alte activități, 

adaptarea materialelor de învățare este cu atât mai eficientă, cu cît are un scop bine definit și clar. 

Dacă elevii înțeleg modul în care adaptările îi vor ajuta în procesul de învățare, ei sunt mai 

predispuși să le accepte, să le susțină, sunt conștienți de beneficiile acestora și nu se simt discriminați 

în raport cu copiii care realizează alte sarcini. De asemenea, alți specialiști care lucrează cu copilul 

concret, precum și părinții, ar trebui să cunoască scopul adaptărilor. Cu cît mai multe părți interesate 

sunt informate asupra suportului adițional, cu atât mai de succes vor fi adaptările. Uneori, elevii 

consideră că nu este corect ca unii colegi ai lor să obțină ajutor adițional, timp suplimentar în 

executarea sarcinilor, teme simplificate și, în general, să realizeze alte standarde. În asemenea cazuri, 

sânt necesare explicațiile de rigoare și enunțarea scopului cu care se promovează adaptările 

respective. Astfel, vom obține ca cea mai mare parte de elevi să tolereze adaptările care facilitează 

procesul de învățare al colegilor lor și faptul că profesorii folosesc timpul lecției pentru a le pune în 

aplicare 

Principiul 5.  

        Adaptările de succes sunt parte a unui plan comprehensiv de suport pentru copiii cu CES Pentru 

a asigura eficiența și eficacitatea adaptărilor, este necesar ca acestea să fie programate, planificate și 

nu promovate accidental în timpul lecțiilor. Cadrul cel mai adecvat, în care se planifică adaptările, 

este PEI, elaborat pentru fiecare elev care necesită suport educațional. În timp ce adaptările ad-hoc 

pot fi și sunt justificate și își au rostul, adaptările programate vor fi utilizate în mod curent, ca parte a 

unui program global de suport, și să contribuie la formarea competențelor de învățare și a 

independenței în învățare a celui căruia îi sunt adresate. Adaptările vor lua în considerare obiectivele 

PEI și vor „lucra” pentru realizarea acestora. 

 

Principiul 6.  

        Adaptările de succes sunt în beneficiul tuturor copiilor Adaptarea materialelor didactice este, 

fără îndoială, un proces proiectat și realizat, înainte de toate, pentru formarea competențelor de 

învățare ale elevilor cu cerințe speciale. Cu toate acestea, unele adaptări se dovedesc a fi tehnologii 

educaționale adecvate pentru toți copiii din clasă. Practica educațională demonstrează că materialele 

didactice, elaborate pentru copiii cu CES, pot fi aplicate, în egală măsură, și pentru copiii care nu 

prezintă dificultăți de învățare sau alte cerințe specifice. De exemplu, unele recomandări, ghiduri, 
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algoritme care să îi ajute pe elevi să citească și să înțeleagă materii complicate, pot fi utile pentru 

absolut toți copiii, nu doar pentru cei cu CES. Atunci cînd analizează și selectează materialele 

adaptate pentru una sau altă intervenție educațională/formativă, cadrul didactic va considera 

necesitățile tuturor elevilor. Totuși, de la caz la caz, situațiile de învățare urmează a fi abordate 

diferențiat și individualizat, pentru a nu diminua importanța adaptărilor în calitate de strategii 

educaționale de sprijin. În cele din urmă, o problemă comună, cu care se confruntă cadrele didactice, 

este efectul „Robin Hood”: Unii părinți, învățători, administratori și chiar elevi sunt îngrijorați de 

faptul că adaptările necesită timp și resurse, pe care aceștia le percep ca fiind „furate” de la cei 

„bogați” (elevii cu rezultate înalte) pentru a fi date celor „săraci” (elevi cu realizări inferioare, în 

sensul raportării rezultatelor la curriculumul de bază). În atare cazuri, sunt necesare acțiuni 

pregătitoare, de informare, sensibilizare și formare a unui climat adecvat și prietenos la clasă. 

Principiul 7.  

         Adaptările de succes nu atrag atenție excesivă asupra copiilor cu CES și nu pun copiii în situații 

stânjenitoare. Un elev cu CES, în special cu dizabilități, atrage atenția copiilor, cadrelor didactice, 

părinților. Astfel de situații reclamă intervenții specifice din partea profesorului la clasă și măiestria 

pedagogului este determinantă: procesul educațional este realizat într-o manieră firească, obișnuită, 

fără expuneri și accente inadecvate.  

Principiul 8.  

         Adaptările de succes sînt evaluate continuu Ca și alte elemente ale procesului educațional, 

adaptările sunt evaluate periodic. Cadrele didactice, dar și cele de conducere, fac astfel de evaluări 

pentru a constata realizarea obiectivelor, calitatea intervențiilor și rezultatele obținute. În funcție de 

rezultate, adaptările pot fi continuate, reconsiderate sau excluse. În mod evident, dacă este necesar ca 

adaptările să continue, acestea vor fi ajustate sau promovate într-o formă alternativă, mai eficientă.  

        Procesul de evaluare angajează ca participanți toate părțile implicate: alte cadre didactice 

(inclusiv de sprijin) și administrative, părinți, elevi. Cadrul adecvat pentru efectuarea acestor evaluări 

și modificări în programele de suport este procesul PEI, care reunește toți profesioniștii la nivel de 

școală, dar și specialiștii din afara școlii (de exemplu, asistentul social).  

        De asemenea, părinții au un rol important în implementarea adaptărilor pentru a consolida 

competențele în plan academic, dar și impactul acestora asupra formării abilităților sociale ale 

copilului lor. Și, desigur, în niciun caz nu trebuie să excludem copiii din aceste procese sau să 

diminuăm rolul lor.  

        Practica educațională demonstrează că și elevii de vârstă școlară mică au opinii clare, referitoare 

la ceea ce îi ajută să învețe și ce nu îi ajută. Din aceste considerente, sînt indicate evaluările 

periodice, efectuate cu participarea copiilor. Principiile sus-enunțate sunt totalmente valabile pentru 

adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare în general, nu doar pentru adaptarea materialelor 

didactice. 
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CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVI CU CES 

 ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE 

          DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

BIOLOGIE  

Prof. Crișan Anca 

Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu ” Arad 

1. Argument  

 

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi competentele/obiectivele generale ale 

predării şi învăţării biologiei: trezirea interesului şi a curiozităţii ştiinţifice a elevilor, înţelegerea 

unor fapte şi fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană.  

În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile elevilor 

– de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la mediul înconjurător, la 

organizarea generală a plantelor si a animalelor, cu accent pe aspectele ecologice, în vederea formării 

unui comportament adecvat. 

Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de vedere 

ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor plante si animale din diferite medii 

de viaţă, pornindu-se de la aspecte concrete ale naturii, cee ce favorizează observarea directă şi 

înţelegerea unor laturi mai vizibile ale relaţiilor dintre vieţuitoare  şi mediu.  

Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi 

moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare 

parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor 

cazuri. 

Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog al şcolii, 

cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei. 

 

2. Beneficiari  

Elevi cu cerinte educationale speciale cuprinşi în şcoala de masă. 

 

3. Competente/obiective şi activităţi de învăţare 

1. Receptarea informatiilor despre lumea vie 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de observare a formei, mărimii, culorii, alcătuirii unei plante si a unui animal; 

 exerciţii de observare a părţilor componente ; 

 exerciţii de identificare a rolului părţilor componente. 

 exerciţii de observare şi descriere a plantelor si animalelor din diverse medii (observaţii 

în natură, imagini, filme); 

 exerciţii de clasificare a plantelor si  animalelor după diferite criterii (mediu de viaţă, 

înfăţişare, mod de hrănire etc.); 

 exerciţii de identificare a unor asemănări şi deosebiri între diferite plante si animale); 

 exerciţii de comparare a plantelor si a animalelor din diferite medii, după criterii date, 

evidenţiind utilitatea lor; 
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 exerciţii – joc de recunoaştere a unor caracteristici de adaptare a unor plante si animale la 

mediile de viaţă.  

 

2. Explorarea sistemelor biologice. Utilizarea si construirea de modele si algoritmi in scopul 

demonstrarii principiilor lumii vii. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de realizare a unor algoritmi de lucru pentru diferite tipuri de activităţi; 

 exerciţii de observare a factorilor de mediu care influenţează viaţa animalelor; 

 experienţe simple pentru evidenţierea caracteristicilor animalelor 

determinate/legate de mediul de viaţă. 

 

3. Comunicarea orala si scrisa , utilizând corect terminologia specifics biologiei. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de utilizare a desenului pentru înregistrarea unor observaţii; 

 exerciţii de realizare a unor scheme ale desfăşurării unor procese  (creşterea 

plasntelor,animalelor, fiziologice etc.); 

 experimente, interviuri, simulări, jocuri – concurs, dezbateri, comentarii pentru 

descoperirea de relaţii, fenomene, procese; 

 rubrica: „Ştiaţi că…”; 

 prezentare de portofolii tematice. 

 activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de informare: albume, atlase, 

reviste, filme documentare, internet, dicţionare etc.; 

 realizarea de portofolii pe teme date (categorii de plante,animale etc.); 

 utilizarea de soft educaţional.  

 

4. Transferarea si integrarea cunostintelor si a metodelor de lucru specifice biologiei in 

contexte noi. 
 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 exerciţii de elaborare a unor reguli/norme pentru creşterea plantelor  şi îngrijirea 

animalelor; 

 dezbateri, jocuri de rol şi simulări, analiza unor cazuri reale. 

 povestiri despre viaţa plantelor si a animalelor;  

 activităţi practice de aplicare a regulilor de protejare a plantelor, animalelor şi a 

mediului lor de viaţă; 

 rebusuri simple şi concursuri tematice sau de desene. 
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4. Strategii didactice 

 

METODELE  pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un 

învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. 

 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia; 

 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul, dezbateri;  

 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, programul AeL, 

activităţi practice; interviu, simulări,  învăţământul diferenţiat; 

 metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în programul Power 

Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc 

 metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”. 

MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ 

pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în  materiale didactice şi 

mijloace tehnice (calculatorul). 

Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea  elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale sunt: 

● materiale informativ–demonstrative: atlase zoologice, planşe, dischete, casete video, etc; 

● materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele, preparate fixe şi 

proaspete, terariul, acvariul din laborator, etc.; 

● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în programul Ael, 

portofoliul, etc. 

 

5. Competenţe de învăţare 

 

La sfârşitul studierii disciplinei, elevii vor dovedi următoarele achiziţii şi deprinderi: 

 

COMPETENŢE DE ÎNVĂŢARE 

C1. Descrie o planta, un animal sau un organism uman pe baza înfăţişării sale şi a 

caracteristicilor de viaţă. 

 

C2. Precizează stadiile de dezvoltare a unei plante , a unui animal (cu/fără sprijin), pe 

baza observaţiilor asupra celor din laborator. 

 

C3. Utilizează diverse surse de informare despre mediu (albume, atlas, planşe, reviste, 

filme documentare etc.). 

C4. Realizează observaţii/experienţe simple, respectând paşii unui algoritm de lucru. 

 

C5. Realizează activităţi practice de îngrijire a plantelor si animalelor din laborator. 

C6. Manifestă comportamente adecvate respectând reguli de protecţia mediului, a 

plantelor si a animalelor în diferite contexte (curtea şcolii, parc, pădure etc.). 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

Prof. Voicu Ioana Iuliana 

Școala Gimnazială”Pictor Nicolae Grigorescu” Titu 

 

Elevii cu nevoi speciale de învățare sunt acei elevi identificați ca având o dizabilitate care îi 

împiedică să învețe în mod normal și care le afectează performanțele școlare, necesitând metode 

speciale și servicii conexe. Dizabilitatea de învățare descrie o deficiență neurologică și un set de 

condiții care afectează capacitatea de a primi, procesa, reține, răspunde sau a produce informații. 

        Lipsa atenției, hiperactivitatea și impulsivitatea sunt principalele simptome care definesc 

sindromul deficitului de atenție cu hiperactivitate sau ADHD. 

ADHD (Attention Deficit / Hiperactivity Disorder)  este un termen ce provine din 

clasificarea Americană DSM IV - TR. 

Hiperkinezia este o noțiune asemănătoare  cu cea de hiperactivitate și este caracterizată prin lipsă de 

odihnă, nervozitate, agitație, exces de activitate, alergare, vorbit în exces. 

ADHD-ul reprezintă o combinatie între un comportament dezordonat, lipsa de atentie și 

hiperactivitate și  are în general un debut precoce, înainte de vârsta de 7 ani. Simptomele sunt 

grupate în cele de inatenție și cele de hiperactivitate / impulsivitate iar durata acestei tulburari este de 

minim 6 luni. 

Inatenția - copilul afectat de ADHD: 

• nu poate da atenția cuvenită detaliilor, sau face greșeli din neglijență la efectuarea temelor școlare, 

la serviciu sau acasă, 

• în timpul activității nu se pot concentra, 

• în unle situații pare a nu-l asculta pe cel care îi vorbește, 

• nu își poate organiza sarcini de lucru  sau activitatile și uneori nu este dispus să efectueze sarcini 

de lucru care ar presupune un efort mental 

• își pierde lucrurile destul de des, 

• este distras ușor de stimuli fără importanță, 

• uita frecvent. 

Hiperactivitatea - copilul afectat de ADHD: 

• se joacă cu mâinile sau picioarele, este într-o continua mișcare, 
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• se ridică de pe scaun,  

• are dificultati în a se juca sau a efectua activități distractive în liniște, 

• vorbește foarte mult 

Impulsivitatea - copilul afectat de ADHD: 

• acționează înainte de a gândi, 

• nu își asteaptă rândul, 

• întrerupe sau deranjează pe altii, intervenind în discuțiile sau jocul altora 

 

 
N

r. 

C

rt

. 

Grup țintă Obiective Idei de activități Resurse Evaluare 

 

1 24 elevi, clasa 

a VIII-a de la 

Școala X, din 

care- 

1elev cu CES 

(ADHD, 

tulburare 

emoțională a 

copilăriei, 

tulburare 

neuropsihică) 

1.Să descopere 

realizările (ce au 

făcut bine până 

acum), abilitățile 

(ce știu până acum 

să facă), resursele 

personale (ce îi 

ajută să reușească 

și care este ținta 

pentru următoarea 

etapă, inclusiv 

elevii cu CES 

 

- activitate de autocunoaștere 

și de conștientizare a 

propriilor valori. 

- aplicare chestionar Care este 

SUPER-PUTEREA mea? ; 

- conținuturile activității sunt 

adaptate în funcție de 

dizabilitate (PIP sau Plan de 

remediere, după caz); 

- activităţile sunt scurte şi  se 

pregăteasc mai multe variante; 

- formularea instrucţiunilor  se 

face într-un mod accesibil; 

- alocarea de timp suficient 

pentru sarcinile de învățare; 

- organizarea unor momente 

frecvente de consolidare și 

exersare; 

- formarea de rutine prin 

activităţi similare. 

 

Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau 

individualizarea unor secvențe 

de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi 

practice  

- ancorarea de interesele 

copilului, hobbyurile lui, 

activităţile extraşcolare, pentru 

motivare. 

Resurse 

- folosirea de material didactic 

adecvat și ușor de manipulat ; 

-dispozitive electronice (laptop, 

tabletă) 

- fișă de lucru nr. 1; 

- chestionar 

https://PollEv.com/surveys/l99
HebjocZEFhUefvZvSX/respond 

 

- resurse educaționale deschise; 

-platforma G Suite for 

education/ Google Meet 

 

Evaluare 

- observarea 

sistematică a 

comportamen

tului;  

- 

autoevaluare

a 

- aprecieri 

verbale; 

Evaluarea 

prin 

chestionar 

 

 

https://pollev.com/surveys/l99HebjocZEFhUefvZvSX/respond
https://pollev.com/surveys/l99HebjocZEFhUefvZvSX/respond
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2. Să își antreneze 

gândirea flexibilă 

și creativă pentru 

atingerea 

scopurilor 

educaționale și o 

carieră împlinită, 

în contextul 

carierelor 

viitorului. 

- vizionarea  Filmul ” 

Zborul” de Alyce Tzue  cu 

scopul de a  identifica valorile 

personale, felul în care acestea  

le influențează pe cele două 

fete în atingerea telului lor, a 

scopului lor comun, de a  

identifica barierele 

întâmpinate în realizarea 

visului  și modalitățile în care 

acestea au fost depășite. 

- aplicarea chestionarului”Ce 

iei tu din povestea asta? 

pentru a conștientiza  existența 

unui punct de plecare, scopul 

final al eforturilor depuse, 

cum te simți și cine te 

însoțește în această călătorie, 

busola cu ajutorul căreia te 

orientezi pentru a-ți atinge 

visul 

- prezentarea unui succes 

personal ( un success deosebit 

și un succes prezentat de un 

copil cu CES) cu scopul de a 

evidenția că, ceea ce pentru el 

este un mare succes, poate fi 

un lucru banal pentru ceilalți, 

dar este foarte important 

progresul pe care l-a realizat 

el în raport cu punctul de 

plecare. 

- Jocul de rol 

- învățarea individualizată sau 

individualizarea unor secvențe 

de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- RED -  

https://youtu.be/eDkpVwrhYfo 

-folosirea de material didactic 

adecvat și ușor de manipulat ; 

-dispozitive electronice (laptop, 

tabletă) 

- fișă de lucru nr. 2  și fișa de 

lucru nr. 3; 

- chestionar 

https://PollEv.com/surveys/l99
HebjocZEFhUefvZvSX/respond 

 -platforma G Suite for 

education/ Google Meet 

 

- fișa nr. 4  

https://PollEv.com/surveys/l99
HebjocZEFhUefvZvSX/respond 

 

observarea 

sistematică a 

comportamen

tului;  

- 

autoevaluare

a 

- aprecieri 

verbale; 

Evaluarea 

prin 

chestionar 

 

 

2 Părinții 

elevilor din 

clasa a VIII-a  

-Să conștientizeze 

rolul părinților în 

formarea și 

dezvoltarea 

personalității 

copiilor 

(acceparea 

limitelor și 

depășirea 

barierelor) 

Idei de activități 

Îmi cunosc copilul? Cum 

depășim împreună barierele? 

- consultări permanente cu 

părinții elevului în vederea 

stabilirii unui plan comun de 

acțiune și a cunoașterii mai 

bine a elevului  

- aplicarea de chestionare on-

line părinților care să includă 

și link-ul pentru  vizionarea  

Filmul ” Zborul” de Alyce 

Tzue, după care să răspundă 

la un set de întrebări similar 

cu cele ale elevilor cu scopul 

de a  compara răspunsurile 

elevilor cu cele ale părinților. 

Activitate prin care să își 

cunoască mai bine copilul, să 

conștientizeze  Ce îi place?, 

Ce îl interesează?, Ce știe cel 

mai bine să facă?, Care sunt 

aptitudinile, abilitățile și 

deprinderile pe care le are 

propriul copil, să descopere 

care sint scopurile/obiectiveel 

sale, cum poate să depășească 

anumite bariere, să-a accepte 

Strategii de învățare 

- lectorate  on-line 

- dezbateri 

- workshop-uri 

 

Resurse 

- ppt-uri tematice 

- pliante/reviste/afișe 

informative 

- tehnologii informatizate 

- umane:consilier școlar, 

profesorii clasei 

 

Evaluare 

- observarea 

sistematică 

- chestionare 

- portofolii 

cu produsele 

activităților 

https://youtu.be/eDkpVwrhYfo
https://pollev.com/surveys/l99HebjocZEFhUefvZvSX/respond
https://pollev.com/surveys/l99HebjocZEFhUefvZvSX/respond
https://pollev.com/surveys/l99HebjocZEFhUefvZvSX/respond
https://pollev.com/surveys/l99HebjocZEFhUefvZvSX/respond
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și să-l valorizeze. 

- Să conștientizeze 

rolul părintelui în 

viața copilului 

său, importanța 

activităților 

desfășurate 

împreună și rolul 

abilităților 

formate în 

conturarea 

profilului 

aptitudinal al 

copilului 

Fii mentorul copilului tău! 

- activitate comună părinți – 

elevi, în care să descrie 

activități comune părinte-

copil, din care să se desprindă 

2 idei: 

Ce am invățat din această 

activitate comună părinte-

copil? 

Ce cred eu că am dobândit 

prin această activitate? 

Este importantă relația dintre 

practicarea unei activități și 

formarea unor abilități 

specifice tipului de activitate 

desfășurate, sunt identificate 

astfel, realizările personale în 

vederea conturării profilului 

aptitudinal. 

- activități comune cu invitați 

de specialitate- psihologi, 

profesori de sprijin, consilieri 

școlari (Împreună vom reuși) 

 

Strategii de învățare 

- activitate on-line 

- lectorate  

- dezbateri 

- mese rotunde 

Resurse 

- ppt-uri tematice 

- Fișa de lucru 

- tehnologii informatizate 

- umane:consilier școlar 

Evaluare 

- observarea 

sistematică 

- fișă de 

lucru 

- portofolii 

cu produsele 

activităților 

3 Cadre 

didactice/Con

siliul clasei a 

VIII-a 

-Să creze  un 

mediu propice de 

învăţare incluzivă 

Idei de activități 

”Să ne cunoaștem elevii!” 

-întocmirea unui jurnal despre 

incidentele care devin tipare 

pentru elev, completat de 

profesorii clasei  

-colaborarea cu consilierul 

școlar și responsabilul de 

caz(dirigintele) pentru 

întocmirea documentelor (PIP 

sau Plan de remediere, după 

caz); 

- plan de intervenție comun cu 

profesorii de la clasă; 

Strategii de învățare 

- dezbateri 

- lucru în echipă 

 

Resurse 

- pliante/reviste/afișe 

informative 

- tehnologii 

informatizate/digitale 

- listă cu lucrări de specialitate 

- site-uri de specialitate 

(CJRAE) 

- proceduri operaționale 

 

Evaluare 

- chestionare 

- portofolii 

cu produsele 

activităților 

- caietul 

profesorului 

diriginte/cons

ilierului 
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-Să stabilească 

ţinte realiste în 

ceea ce priveşte 

realizările şi 

progresul elevilor 

cu ADHD cât şi să 

le adapteze în 

funcţie de 

cerinţele 

educaţionale şi de 

performanţa 

acestora; 

Idei de activități 

”Cum sprijinim învățarea în 

clasă?/ Predarea la elevii cu 

dificultăți de învățare” 

 

-împărţirea sarcinilor date în 

clasă în unităţi mici, astfel 

încât elevii să aibă cât mai   

multe  recompense imediate şi 

feedback pentru îndeplinirea 

lor. Perioadele de   

concentrare a atenţiei trebuie 

să alterneze cu cele în care 

elevii se pot mişca, pot  vorbi 

sau pot urmari activităţi care 

sunt mai dinamice. 

- predarea în echipă cu 

profesorul de 

sprijin/consilierul școlar etc. 

Strategii de învățare 

- dezbateri 

- lucru în echipă 

 

Resurse 

- pliante/reviste/afișe 

informative 

- tehnologii 

informatizate/digitale 

- listă cu lucrări de specialitate 

- site-uri de specialitate 

(CJRAE) 

- proceduri operaționale 

 

Evaluare 

- chestionare 

- fișe de 

lucru 

adaptate 

-portofolii cu 

produsele 

activităților 

- caietul 

profesorului 

diriginte/cons

ilierului 

 

 

-Să aibă o 

abordare 

individualizată (în 

predare, sarcini de 

lucru, metode de 

evaluare etc.) în 

urmărirea 

obiectivelor 

educaţionale şi să 

utilizeze metode 

didactice 

adecvate; 

Idei de activități 

„Adaptare  procesului 

educațional la dificultățile 

de învățare ale copiilor cu 

CES” 

 

-Organizarea temelor şcolare 

prin etichetarea şi prin 

marcarea cu coduri de culori a 

cărţilor, caietelor, dosarelor, în 

funcţie de subiect. 

 

-Responsabilizarea elevilor 

prin roluri care să le dezvolte 

abilităţile de lider şi 

încrederea în capacitatea lor 

de a urma instrucţiuni (ex. să 

organizeze clasa pentru 

activităţi desfăşurate în 

grupuri mici, sa distrubuie 

fisele de lucru etc) 

-Provocarea elevilor prin 

cerinţe şcolare în care acestia 

să se implice din curiozitate 

sau interes (ex. să îşi 

dovedească faptul că îşi pot 

depăşi performanţa anterioară, 

să câştige un concurs în cadrul 

clasei etc.). 

Strategii de învățare 

- dezbateri 

- lucru în echipă 

 

Resurse 

- pliante/reviste/afișe 

informative 

- tehnologii 

informatizate/digitale 

- listă cu lucrări de specialitate 

- site-uri de specialitate 

(CJRAE) 

- proceduri operaționale 

 

Evaluare 

- chestionare 

- portofolii 

cu produsele 

activităților 

- caietul 

profesorului 

diriginte/cons

ilierului 
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Programă școlară adaptată elev cu CES 

Disciplina Educație Socială 

Bodone Raluca Maria                

Liceul Teh.”Dr.Florian Ulmeanu”, Ulmeni 

 

Nume și prenume elev (ă) T.A.V   

Clasa a V-a A 

Obiective cadru/ competențe generale: 

• 1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor 

grupuri şi comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social  

• 2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice 

diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice 

•  3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi 

întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic şi economic activ 

Competente specifice: 

• 1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor 

grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social 

• 1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și 

responsabilități 

• 1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor 

drepturi și responsabilități 

• 1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în 

contextul unor dezbateri privind asigurarea și promovarea drepturilor copilului 

• 2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice 

diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice 

• 2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în 

rezolvarea lor 

• 2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri 

semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau de promovare a acestora 

• 2.3 Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru 

investigarea/soluționarea unor probleme specifice 

• 3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și 

întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și economic activ 
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• 3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, 

în condițiile respectării drepturilor celuilalt 

• 3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor 

drepturi 

 

Conținuturile învățării: 

Formularea de întrebări  

 Capacitatea de a ne mira; valoarea întrebărilor – de ce nu luăm totul ca fiind cunoscut  

 Formularea întrebărilor; cui putem adresa întrebări și modalități alternative de a formula 

întrebări 

Argumentarea unui punct de vedere personal  

 Fapte și opinii  

 Susținerea părerii/opiniei proprii  

 Formularea răspunsurilor; modalități alternative de a formula răspunsuri  

 Schimbul de opinii  

 Compararea opiniilor  

 De ce avem nevoie de argumente  

 Condiții pentru acceptarea unui argument formulat de o altă persoană  

 Stereotipii și prejudecăți  

 Persuasiunea 

Drepturi și responsabilități ale copilului Convenția ONU cu privire la drepturile copilului  

 Principiile generale ale convenției: prioritatea intereselor copilului, non-discriminarea, 

participarea copiilor la problemele care îi privesc Drepturi ale copilului; responsabilități 

asociate acestora  

 Exemplificarea unor drepturi în contexte concrete (de exemplu, dreptul la identitate, 

dreptul la familie, dreptul la educație, dreptul la joc și activități recreative, dreptul la protecție 

împotriva violenței, abuzului și exploatării, dreptul la securitate și protecție socială, protecția 

mediului – condiție a vieții)  

 Corelarea drepturilor cu responsabilitățile asociate Modalități de exercitare a drepturilor și 

de asumare a responsabilităților  

 Copiii, promotori ai propriilor drepturi 
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  Școala ca spațiu de exprimare/exercitare/asumare de către copii a drepturilor și 

responsabilităților 

Respectarea, apărarea și promovarea drepturilor copilului Respectarea și apărarea drepturilor 

copiilor. Categorii de copii în situații de risc și/sau cu cerințe educative speciale (copii din 

medii dezavantajate socio-economic, copii cu dizabilități, copii care aparțin unor minorități, 

copii din mediul rural) Instituții guvernamentale și non-guvernamentale cu rol în respectarea, 

apărarea și promovarea drepturilor copilului 

  Instituții guvernamentale: rolul statului; securitate și protecție socială 

 Organizații nonguvernamentale: rolul societății civile 

Proiectul educațional Elaborarea și derularea unui proiect educațional pentru promovarea 

unui/unor drepturi ale copilului  

 Alegerea temei  

 Elaborarea fișei de proiect  

 Derularea proiectului propus  

 Evaluarea proiectului propus 

 

Obiective cadru/ 

competențe generale 

Obiective de referință/ competențe 

specifice 

Activitatea de învățare 

pentru elevii cu CES 

Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum 

adaptat 

1. Raportarea critică 

la fapte, evenimente, 

idei, procese din 

viața personală şi a 

diferitelor grupuri şi 

comunități, prin 

utilizarea unor 

achiziții specifice 

domeniului social 

 

1.1. Manifestarea 

interesului pentru 

formularea de întrebări 

cu privire la propriile 

drepturi și 

responsabilități 

1.2. Formularea unor 

opinii, explicații, 

argumente simple pentru 

promovarea propriilor 

drepturi și 

1.1. 

Manifestarea 

interesului 

pentru 

formularea de 

întrebări cu 

privire la 

propriile 

drepturi și 

responsabilități 

 

organizarea unor 

discuții de grup prin 

care elevii formulează 

întrebări referitoare la 

preocupări actuale sau 

probleme concrete 

privind drepturile 

copilului (de exemplu, 

pornind de la întrebările 

„Ce? Cine? Unde? 

Când? De ce?”); -  
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responsabilități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Raportarea critică la 

opiniile, explicațiile și 

argumentele formulate 

de alte persoane în 

contextul unor dezbateri 

privind asigurarea și 

promovarea drepturilor 

copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Formularea 

unor opinii, 

explicații, 

argumente 

simple pentru 

promovarea 

propriilor 

drepturi și 

responsabilități 

 

organizarea unor jocuri 

de rol care să stimuleze 

preocuparea pentru 

formularea de întrebări: 

de exemplu, elevi-

jurnaliști se întâlnesc cu 

susținători ai drepturilor 

copilului - formularea 

de întrebări pornind de 

la o situație de încălcare 

a drepturilor copil 

 

 

- analizarea unor fișe cu 

imagini care ilustrează 

respectarea/încălcarea 

unor drepturi ale 

copilului și formularea 

unor puncte de vedere 

personale cu privire la 

situațiile analizate 

 

2. Cooperarea pentru 

realizarea unor 

activități și pentru 

investigarea unor 

probleme specifice 

diferitelor grupuri și 

comunități, prin 

asumarea unor valori 

și norme sociale și 

2.1. Formularea unor 

probleme care vizează 

drepturile copilului, ca 

punct de plecare în 

rezolvarea lor 

2.2. Identificarea, prin 

lucru în echipă, a unor 

măsuri de intervenție 

posibile pentru cazuri 

2.1. Formularea 

unor probleme 

care vizează 

drepturile 

copilului, ca 

punct de plecare 

în rezolvarea lor 

 

 

facilitarea întâlnirii între 

elevii clasei și 

reprezentanții 

consiliului elevilor 

pentru discutarea unor 

probleme incluse în 

agenda consiliului 

elevilor, relevante 

pentru problematica 
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civice 

 

semnalate de încălcare a 

drepturilor copilului sau 

de promovare a acestora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Realizarea, în 

echipă, a unui proiect de 

promovare a drepturilor 

copiilor pentru 

investigarea/soluționarea 

unor probleme specifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Identificarea, 

prin lucru în 

echipă, a unor 

măsuri de 

intervenție 

posibile pentru 

cazuri 

semnalate de 

încălcare a 

drepturilor 

copilului sau de 

promovare a 

acestora 

 

drepturilor copiilor - 

identificarea, prin 

activități în perechi, a 

problemelor cu care se 

confruntă unii copii, din 

perspectiva asigurării 

dreptului la educație (de 

exemplu, copii din 

medii dezavantajate 

 

 

realizarea unor jocuri de 

rol în care elevii 

formulează soluții 

alternative la probleme 

specifice problematicii 

drepturilor copilului (de 

exemplu, organizarea 

unui concurs de soluții 

creative la problemele 

privind asigurarea 

dreptului la educație a 

copiilor cu CES și a 

unui mini-referendum 

pentru alegerea unei 

soluții la nivelul clasei) 

- analizarea, în cadrul 

activităților pe grupe, a 

unor dezbaterea unor 

cazuri de încălcare a 

drepturilor copiilor, din 

mediul lor de viață sau 

prezentate în mass-
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media și identificarea 

unor posibile măsuri de 

intervenție 

3. Participarea 

responsabilă la 

luarea deciziilor prin 

exercitarea spiritului 

de inițiativă și 

întreprinzător, 

respectiv prin 

manifestarea unui 

comportament 

social, civic și 

economic activ 

 

3.1. Exercitarea 

drepturilor și a 

responsabilităților în 

luarea unor decizii 

personale și de grup, în 

condițiile respectării 

drepturilor celuilalt 

3.2. Participarea la 

decizii de grup privind 

implicarea în 

promovarea și apărarea 

propriilor drepturi 

 

 

 

 

 

 

3.2. Participarea 

la decizii de 

grup privind 

implicarea în 

promovarea și 

apărarea 

propriilor 

drepturi 

 

 

participarea la realizarea 

regulamentului clasei, 

care să reflecte drepturi 

și responsabilități ale 

elevilor la nivel de clasă 

- activități specifice de 

celebrare a „Zilei 

Internaționale a 

Drepturilor Copilului” 

(20 noiembrie) 

 

Modalități de evaluare: 

• Verificare orala 

• Observare sistematica pe baza unei fise de evaluare 

• Portofoliul elevului 

• Activitate independenta 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

 

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță 

• 1. Raportarea critică la fapte, evenimente, 

idei, procese din viața personală şi a 

diferitelor grupuri şi comunități, prin 

utilizarea unor achiziții specifice 

domeniului social  

 

Manifestarea interesului pentru formularea de 

întrebări cu privire la propriile drepturi și 

responsabilități 
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• 2. Cooperarea pentru realizarea unor 

activități şi pentru investigarea unor 

probleme specifice diferitelor grupuri şi 

comunități, prin asumarea unor valori şi 

norme sociale şi civice 

 

Formularea unor probleme care vizează 

drepturile copilului, ca punct de plecare în 

rezolvarea lor 

• 3. Participarea responsabilă la luarea 

deciziilor prin exercitarea spiritului de 

inițiativă şi întreprinzător, respectiv prin 

manifestarea unui comportament social, 

civic şi economic activ 

 

Participarea la decizii de grup privind implicarea 

în promovarea și apărarea propriilor drepturi 
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CURRICULUM ADAPTAT 

Meze Maria  

Liceul Tehnologic „Dr. Florian Ulmeanu”, Ulmeni, Maramureș 

 

Nume și prenume elev (ă): L.V   

Clasa a IX-a  

Disciplina: Istorie   

Obiective cadru/ competențe generale: 

• Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă 

• Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale 

• Formarea imaginii pozitive despre sine şi despre ceilalţi 

• Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii 

• Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de 

probleme 

Conținuturile învățării: 

• POPOARE ŞI SPAŢII ÎN ANTICHITATE 

• FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ ÎN ANTICHITATE 

• MOŞTENIREA CULTURALĂ A ANTICHITĂŢII 

• MARILE RELIGII 

• FORMAREA POPOARELOR MEDIEVALE 

• CIVILIZAŢIA MEDIEVALĂ 

• STATUL MEDIEVAL 

• ISLAMUL ŞI EUROPA 

• ŢĂRILE ROMÂNE ŞI STATELE VECINE ÎN EVUL MEDIU 

• UMANISMUL. RENAŞTEREA ARTISTICĂ 

• EXPANSIUNEA EUROPEANĂ 

• REFORMA RELIGIOASĂ ŞI URMĂRILE SALE 

• ABSOLUTISMUL 

• RĂZBOIUL DE 30 DE ANI ŞI DIPLOMAŢIA EUROPENĂ 
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Obiective cadru/ 

competențe 

generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare 

pentru elevii cu CES Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat 

1.Utilizarea 

vocabularului şi a 

informaţiei în 

comunicarea 

orală sau scrisă 

 

1.1. Folosirea limbajului 

adecvat în cadrul unei 

prezentări orale sau scrise 

1.2.Evidenţierea relaţiei 

cauză–efect într-o succesiune 

de evenimente sau procese 

istorice 

1.3. Formularea de opinii şi 

argumente referitoare la un 

subiect istoric 

 

1.1. Însuşirea limbajului 

şi noţiunilor cu care 

operează istoria; 

1.2. Folosirea corectă a 

numelor proprii auzite 

sau citite; 

1.3. Construirea unor 

enunţuri simple despre 

fapte şi evenimente 

istorice; 

- exerciții de numire, 

recunoaștere și utilizare a 

unor termeni istorici; 

- exerciții de identificare 

a numelor proprii pe hartă 

și în text; 

- exerciții de completare a 

unor enunțuri lacunare; 

- exerciții de povestire;  

2. Dezvoltarea 

comportamentului 

civic prin 

exersarea 

deprinderilor 

sociale 

 

2.1. Recunoaşterea unui 

context economic, social, 

politic, cultural, istoric 

2.2. Extragerea informaţiei 

esenţiale dintr-un mesaj   

2.3. Recunoaşterea 

perspectivelor multiple asupra 

faptelor şi proceselor istorice 

utilizând surse istorice diverse 

2.4. Exprimarea acordului / 

dezacordului în raport cu un 

context social 

2.5. Analiza critică a acţiunii 

personalităţilor şi grupurilor 

umane in diverse contexte 

2.6. Utilizarea cunoştinţelor şi 

resurselor individuale în 

realizarea de investigaţii, de 

proiecte personale şi de grup 

2.7. Recunoaşterea 

continuităţii, schimbării şi a 

cauzalităţii în evoluţia socială 

2.8. Alcătuirea planului unei 

investigaţii, a unui proiect 

personal sau de grup utilizând 

resurse diverse  

2.9. Analizarea factorilor 

politici, sociali, economici, 

2.1 Recunoaşterea  unor 

termeni şi noţiuni din 

lecturi istorice sau 

informaţii din mass-

media; 

2.2 Prezentarea unui 

fapt istoric folosind un 

plan dat; 

2.3 Descrierea unor 

simboluri ale trecutului 

național; 

2.4. Exprimarea în 

cuvinte proprii, păreri 

despre personaje si 

evenimente istorice; 

- exerciții de utilizare a 

termenilor și noțiunilor 

istorice în prezentarea 

unor evenimente; 

- exerciții de identificare 

a termenilor istorici în 

texte diferite; 

- vizualizarea unor 

diapozitive, referitoare la 

un fapt istoric; 

- descrierea unor surse 

istorice referitoare la 

faptul istoric respectiv; 

- exerciții de alcătuire a 

unor scurte caracterizări 

fizice și morale a unor 

personaje istorice; 

- desene dupa model sau 

din imaginație;. 
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culturali care alcătuiesc 

imaginea unei societăţi   

2.10. Examinarea 

consecinţelor directe şi 

indirecte ale acţiunii umane 

3. Formarea 

imaginii pozitive 

despre sine şi 

despre ceilalţi 

 

3.1.Recunoaşterea 

asemănărilor şi diferenţelor 

dintre sine şi celălalt, dintre 

persoane, dintre grupuri 

3.2. Utilizarea dialogului 

intercultural 

3.3. Autoevaluarea raportată 

la valorile grupului şi 

grupurilor umane în diverse 

contexte 

3.4 Recunoaşterea şi 

acceptarea interculturalităţii 

3.5 Adecvarea 

comportamentului la contexte 

şi situaţii istorice 

3.1. Perceperea istoriei 

ca mijloc de cunoaștere 

a propriilor origini; 

 

 

3.2. Desprinderea din 

istorie a unor modele 

demne de urmat; 

- discuții în grup; 

- alcătuirea arborelui 

genealogic; 

- alcătuirea unor albume 

de familie;  

- descrierea și aprecierea 

unor personalități istorice; 

- citirea și comentarea 

unor legende și povestiri 

istorice. 

4. Sensibilizarea 

faţă de valorile 

estetice ale 

culturii 

 

4.1. Exprimarea unei opinii 

faţă de o operă culturală în 

cadrul unei dezbateri 

4.2. Aprecierea valorilor 

trecutului prin raportarea la 

actualitate 

4.3 Formarea unor 

reprezentări culturale despre 

spaţii şi epoci istorice diferite 

 

 

4.1 Dovedirea unor 

sentimente de dragoste 

și respect față de 

trecutul istoric; 

4.2. Aprecierea unui 

aspect pozitiv sau 

negativ al unor 

evenimente, beneficiind 

de sprijinul profesorului; 

- vizitarea  unor 

monumente istorice 

locale; 

- participarea la 

comemorarea unor fapte 

sau personalități istorice 

locale; 

- serbări școlare cu ocazia 

aniversării diferitelor 

evenimente istorice; 

- completarea unor 

propoziții lacunare; 

2. 5.Utilizarea 

surselor istorice a 

metodelor şi 

tehnicilor 

adecvate istoriei 

pentru rezolvarea 

de probleme 

5.1. Înţelegerea mesajului 

surselor istorice arheologice, 

scrise, vizuale şi de istorie 

orală 

5.2 Construirea de afirmaţii pe 

baza surselor istorice şi 

formularea de concluzii 

relative la sursele istorice     

5.3 Utilizarea adecvată a 

coordonatelor temporale şi 

spaţiale relative la un subiect 

5.1. Plasarea corectă a 

evenimentelor istorice în 

spațiul geografic 

românesc; 

5.2. Aprecierea empirică 

a duratelor diferite de 

timp;  

5.3. Localizarea pe  

diferite hărți (Europa, 

Harta Lumii) poziția 

României; 

- exerciții de familiarizare 

și recunoaștere a tipurilor 

de hărți și atlase; 

- activități la nivel 

interdisciplinar (poezii, 

cântece, povestiri, 

legende); 

- jocuri didactice;  

- exerciții de ordonare de 

diverse obiecte folosind 

criteriul “mai vechi”, 
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istoric 

5.4. Realizarea de analize 

comparative referitoare la 

spaţii şi perioade   istorice 

5.5. Construirea de sinteze 

tematice 

5.6. Investigarea unui fapt 

istoric 

5.7. Încadrarea unui eveniment 

sau a unei serii de evenimente 

într-un context cronologic 

5.8. Plasarea evenimentelor şi 

proceselor istorice într-un 

context istoric mai larg 

românesc, european sau 

universal 

5.4. Identificarea 

principalelor surse 

istorice; 

 

“mai nou”; 

- exerciții de identificare 

a țării noastre în atlasul 

istoric, pe harta Europei, 

harta lumii; 

- exerciții de observare și 

comentare a unor imagini, 

obiecte (mai vechi sau 

mai noi) și texte; 

- prezentarea și 

comentarea unor 

diapozitive și diafilme cu 

conținut istoric; 

 

Modalități de evaluare: 

• evaluare orală;  

• rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor teoretice însuşite; 

• fişe de lucru individuale; 

• jocuri didactice: rebusuri, integrame; 

• hărți mute; 

• caietul de notițe. 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

Obiectivele cadru/ competențe 

generale 

Standardele de performanță 

Utilizarea vocabularului şi a 

informaţiei în comunicarea orală 

sau scrisă 

Identifică și denumește corect termeni și noțiuni istorice; 

Utilizează termeni și noțiuni istorice în prezentarea unor fapte 

istorice studiate; 

Dezvoltarea comportamentului 

civic prin exersarea deprinderilor 

sociale 

 

Descrie prin enunțuri simple elementele geografice observate; 

Identifică și denumesc principalele surse istorice; 

Descrie, pe baza întrebărilor, vestigii ale trecutului precum și 

imagini cu valoare documentară; 

Formarea imaginii pozitive despre 

sine şi despre ceilalţi 

Perceperea istoriei ca mijloc de cunoaștere a propriilor origini; 

Perceperea unor fapte și personalități istorice ca modele demne de 

urmat; 

Sensibilizarea faţă de valorile 

estetice ale culturii 

 

Descrie în cuvinte proprii un fapt istoric studiat; 

Cunosc și identifică principalele personalități istorice și rolul lor  

în istoria romanilor; 

Apreciază cu sprijinul profesorului, aspectul pozitiv sau negativ al 
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unor evenimente; 

Utilizarea surselor istorice a 

metodelor şi tehnicilor adecvate 

istoriei pentru rezolvarea de 

probleme 

Identifica și denumește cele mai importante instrumente de 

măsurare a timpului, folosind corect noțiuni ce denumesc durate 

istorice; 

Identifică pe documente cartografice spațiul geografic 

corespunzător unui eveniment istoric studiat. 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES 

 

Programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 12.04.2021- 16.04.2021, Sapt. 26 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățare Nr. de ore 

SEM I SEM II TOTAL 

1. EVALUARE INITIALA 2   

2. INTRODUCERE 1   

3. POPOARE ŞI SPAŢII ÎN ANTICHITATE 1   

4. FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ ÎN 

ANTICHITATE 

4   

5. MOŞTENIREA CULTURALĂ A ANTICHITĂŢII 2   

6. MARILE RELIGII 2   

7. FORMAREA POPOARELOR MEDIEVALE 1   

8. CIVILIZAŢIA MEDIEVALĂ 1   

9. EVALUARE SEMESTRIALA 1   

10. CIVILIZAŢIA MEDIEVALĂ  2  

11. STATUL MEDIEVAL  2  

12. ISLAMUL ŞI EUROPA  2  

13. ŢĂRILE ROMÂNE ŞI STATELE VECINE ÎN 

EVUL MEDIU 

 4  

14. UMANISMUL. RENAŞTEREA ARTISTICĂ  2  

15 EXPANSIUNEA EUROPEANĂ  2  

16. REFORMA RELIGIOASĂ ŞI URMĂRILE SALE  2  

17. ABSOLUTISMUL  1  

18 RĂZBOIUL DE 30 DE ANI ŞI DIPLOMAŢIA 

EUROPENĂ 

 1  

19. EVALUARE FINALĂ  1  

 TOTAL 34 ORE 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

Prof. Aruștei Dana Marinela 

 Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Roman, jud. Neamț 

 

 Integrarea presupune egalitatea de participare socială și egalitatea de șanse în realizarea 

accesului la educație. Printre valorile actuale și de perspectivă ale integrării societății democratice 

din lume dominante sunt următoarele: 

- acceptarea tuturor diferențelor; 

- respectul diversității; 

- solidaritatea umană și mai ales cu persoane diferite ; 

- lupta împotriva excluderii și marginalizării; 

- lupta împotriva inegalitatății sociale. 

O scoala incluzivă este : 

•        școala în permanentă schimbare și adaptare la nevoile copiilor ; 

•         cel mai eficient mediu de combatere a atitudinilor de discriminare ; 

•         comunitate interculturala primitoare și deschisă ; 

•         școala care-i valorizează în mod egal pe toți copiii, profesorii și părinții. 

Profesorul din școala incluzivă va avea o serie de obiective de perfecționare și 

autoperfecționare profesională, cum ar fi : 

•         să fie capabil să remarce punctele forte și interesele fiecărui copil şi să le utilizeze pentru 

motivarea interioară în procesul de educatie; 

•         să - și stabilească obiective ambiţioase, dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, ceea 

ce impune evaluare diferenţiată. 

•         să formuleze aşteptări adecvate pentru FIECARE elev, oricare ar fi capacităţile acestuia. 

Această abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai şcolii. 

•         să utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi decât pe intervenţia de la 

catedră. 

•         să ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev să aibă un succes. 

Competențele utile profesorului din scoala incluzivă sunt: 

•         să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă; 

•         să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient; 

•         să lucreze în echipă cu părinţii şi cu alți profesioniști care se ocupă de copil; 

•         să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o oportunitate de perfecţionare 

profesională şi nu ca problemă pe care el sau alţii o au de rezolvat; 

•         să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranţă. 

Procesul integrarii educaționale a copiilor cu dizabilități presupune elaborarea și aplicarea 

unui plan de intervenție individualizat, centrat pe folosirea unor modalități eficiente de adaptare a 

curriculumului și pe diversificarea ofertelor de învățare în cadrul lecțiilor. În acest scop, principalele 

strategii care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculum din învățamântul integrat se 

referă la: 
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- selectarea unor coniținuturi din curriculumul general adresat copiilor normal dezvoltați, care 

pot fi înțelese și însușite de copii cu deficiențe și renunțarea la alte conținuturi cu un grad ridicat de 

complexitate; 

- accesibilizarea întregului conținut printr-un proces de simplificare, astfel încât să fie înțeles 

și însușit de elevii cu cerințe speciale; 

- diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu cerințe 

educative speciale într-o varietate de activități individuale, compensatorii, terapeutice, destinate 

recuperării acestora și asigurarea participării lor în mod eficient la activitățile desfășurate în 

învățământul obișnuit. 

Școala incluzivă pune în centrul atenției sale persoana umană ca ființă originală, unică și 

irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există personalități, grupuri diferite, motivații, 

rațiuni și puncte de vedere diferite. 

 

Elevi 

Idei de activități 

• jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia: jocuri de dezvoltare 

personală (Obiectele însuflețite, Oglinda propriilor emoții, Copacul prieteniei, Brățara 

aprecierilor), jocuri de comunicare (Bariera, Povestea noastră, Am primit un mesaj), jocuri 

de promovare a coeziunii de grup (Ghici cine e?, Un semn, un nume, Identitatea noastră etc.) 

• tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine sunt și 

eu, Bingo, Statuile etc.); 

• vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de 

dizabilitate (Stima de sine, Regele animalelor și șoricelul, Să învățăm să împărțim, Ce dai 

primești, Povestea tănărului care construia castele, Hrănești ceea ce dorești să crească, Să 

domolim mânia, etc.); 

• exerciții de asociere cuvinte cu imagini; 

• realizarea de desene pentru a exprima ceea ce au citit; 

• exerciții de repetare după profesor; 

• activități - jocuri pe calculator, activități folosind aplicații pentru elevii cu dizabilități;  

Recomandări pentru desfășurarea activităților: 

✓ elevul cu dizabilitate trebuie să fie așezat lângă elevi toleranți, liniștiți, empatici; 

✓ conținuturile activităților trebuie să fie adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de 

remediere, după caz); 

✓ activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

✓ instrucţiunile trebuie să fie clar formulate; 

✓ sarcinile de învățare trebuie să fie bine proiectate în timp; 

✓ etapa de consolidare și exersare este extrem de importantă în activitatea didactică. 

Strategii de învățare 

• învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

• tratarea diferențiată; 

• metodele activ-participative permit elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, 

facilitează contactul cu realitatea înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor, 

stimulează și dezvoltă învățarea prin cooperare;  
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• metode care favorizează înțelegerea conceptelor și ideilor, valorifică experiența proprie a 

elevilor: discuția, dezbaterea, jocul de rol;  

• metode care stimulează gândirea și creativitatea și îi determină pe elevi să caute și să dezvolte 

soluții pentru diferite probleme, să compare și să analizeze situații date: studiul de caz, 

rezolvarea de probleme, exercițiul.  

• metode prin care elevii sunt învățați să lucreze productiv unii cu alții și să-și dezvolte abilități 

de colaborare: mozaicul, proiectul în grupuri mici. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare 

eficiență și de aceea sugerăm recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu 

succes: 

- Predicțiile în perechi. Elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un 

creion. Profesorul le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. În urma discuțiilor 

elevii vor trebui să alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul 

unei liste oferite. 

- Știu/ vreau să știu/ am învățat. Elevii scriu pe o coloana ceea ce știu despre o temă, pe altă 

coloană ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșitul lecției se verifică ce cunoștințe 

noi au dobândit elevii. 

- Brainstormingul. Individual sau in perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate lucrurile 

pe care le știu despre un anumit subiect. 

- Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei-patru. Fiecare 

elev găsește o soluție și o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu 

răspunsul, după care perechile se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev 

prezintă soluția partenerului. 

- Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problemă care are drept rezultat un produs 

(schemă, desen, compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele 

celorlalte grupe, discută, apoi fac recomandări. 

Resurse 

Materiale: 

• material didactic adecvat și ușor de manipulat (carioci, jetoane, litere magnetice, etc.); 

• fișe de lucru diferențiate, rechizite școlare, jocuri de diferite tipuri; 

• povești terapeutice, jocuri cu litere / cifre / silabe / fructe / legume / corpul omenesc etc., 

cartonașe, materiale din natură; 

• fişe de lucru personalizate, atractive şi simple care să ajute la remedierea lacunelor;  

• fișe cu scheme de fixare; 

• mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

• mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, telefon); 

• cărți/reviste cu imagini; 

• resurse educaționale deschise. 

Umane: 

• profesor de sprijin, psiholog, consilier școlar, logoped. 

Evaluare 

• observarea sistematică a comportamentului; 

• fișe de observare a comportamentului, a progresului. 
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• evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

• autoevaluarea, dacă e cazul; 

• aprecieri verbale pozitive; 

• portofoliul elevului cu produsele activităților 

 

Părinți 

Idei de activități 

• discuții cu părinții elevilor cu dizabilități pentru cunoașterea concluziilor comisiei de 

profesioniști ce a stabilit diagnosticul și pentru a vedea în ce domeniu se desfășoară 

dizabilitatea copilului cât și de la analiza primelor rezultate ale copilului în contact cu limba 

străină (testul inițial, verificările orale, etc). 

• întocmirea unui plan de acțiune împreună cu părinții; 

• activități de informare în cadrul cărora părinții primesc informații de la persoanele autorizate 

- psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari și ateliere de lucru cu invitați de 

specialitate; 

• activități extracurriculare (ateliere de desen, de teatru, excursii, vizite de lucru); 

• ședințe cu părinții în cadrul cărora să fie prezentată situația elevului cu dizabilitate; 

• implicarea părinților în proiecte care au ca obiectiv diminuarea / eliminarea acțiunilor de 

bullying; 

• crearea unor grupuri de sprijin constituite din părinții elevilor cu dizabilități; 

• activități în clasă la care participă și părinții. 

Strategii de învățare 

• întâlniri, ședințe ; 

• dezbateri ; 

• ateliere de lucru cu specialiști; 

• activități de consiliere a părinților ; 

• activități extracurriculare: serbări, excursii, expoziții ; 

Resurse 

• materiale: prezentări digitale, pliante / reviste / afișe informative 

• umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

Evaluare 

• chestionare 

  

Cadre didactice  

Idei de activități 

• activități de predare – învățare – evaluare realizate în colaborare cu profesorul de sprijin, 

psihologul / consilierul școlar; 

• întocmirea unui plan de acțiune în colaborarea cu profesorul de sprijin / psihologul / 

consilierul școlar / părintele elevului;  

• întocmirea unui plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

• simpozioane / conferințe / cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea 

copiilor cu CES, Școala incluzivă); 
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• ateliere de lucru / mese rotunde în cadrul Comisiei metodice; 

• activități comune părinți – profesori - elevi (Copilul vostru-elevul nostru)  

• activități realizate în școală pentru a combate discriminarea și a promova toleranța și 

incluziunea. 

Strategii de învățare 

• lecții deschise; 

• ateliere de lucru; 

• dezbateri; 

• interasistențe; 

• activități de lucru în echipă; 

• activități extracurriculare. 

Resurse 

• materiale: cărți de specialitate, prezentări digitale, reviste, resurse educaționale deschise, 

jocuri, filme, povești terapeutice, fișe de lucru diferențiate, etc; 

➢ cadru normativ  

• Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învățare.  

• Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată 

în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 

dizabilități și/sau CES.  

• umane: profesor de sprijin, psiholog, consilier școlar, logoped, cadre didactice, părinți. 

Evaluare 

• chestionare; 

• portofolii cu produsele activităților; 

• procese verbale; 

• fișe psihopedagogice / de observare pentru progresul elevilor.  

 

Bibliografie și sitografie: 

Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor 

cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-

134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru 

Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a 

copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-

in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1 

https://www.proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-capacitatii-

institutionale-a-scolilor-defavorizate/educatia-copiilor-cu-cerinte-speciale-in-cadrul-invatamantului-

de-masa 

https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/educatia-elevilor-cu-nevoi-speciale 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Țibichi Nelu 

                                                          Liceul Pedagogic ″N.Iorga″ Botoșani 

 

       Copiii cu tulburări de spectru autist au nevoie de atenţie, răbdare şi dragoste ca toţi ceilalţi 

copii. Dificultăţile lor specifice de comunicare nu ȋi fac mai insensibili la iubire decât alţii. Copiii cu 

tulburări de spectru autist ȋşi manifestă adesea dragostea şi compasiunea faţă de persoanele 

apropiate şi au nevoie de prieteni, joacă şi socializare la fel ca toţi copiii. De altfel, cercetările arată 

că implicarea părinţilor şi a altor persoane apropiate ȋn terapia copiilor cu tulburări de spectru autist 

dă rezultate foarte bune, fapt care demonstrează că demersul terapeutic nu trebuie să se bazeze 

exclusiv pe specialişti. Terapia intensivă ȋncepută cât mai devreme (ideal la 1 an şi jumătate – doi), 

cu implicarea părinţilor şi a altor persoane semnificative din familie, poate reduce semnificativ 

simptomatologia cu tulburări de spectru autist. 

             Pentru un cadru didactic care are ȋn clasă un copil cu tulburări de spectru autist, munca este 

mult mai solicitantă, dar suntem datori cu toții să creăm spațiul, atmosfera și condițiile necesare 

pentru acești copii. 

Ea trebuie structurată pe segmente : 

1. Curriculum adaptat şi PIP 

2. Integrarea și relaționarea în cadrul colectivului clasei 

3. Părinții celorlalți copii din clasă. 

Curriculum adaptat și PIP 

          Aici este nevoie de o echipă multidisciplinară implicată și funcțională. Această echipă trebuie 

să fie compusă din profesorul de la clasă, profesorul consilier și profesorul de educație fizică. Primul 

se ocupă de partea cognitivă și împarte informațiile ori cele ce trebuiesc achiziționate, pe secvențe 

suportabile de către elev, al doilea va avea în vedere să integreze cognitivul cu relaționarea și 

emoționalul copilului, dar și să fie liantul dintre toți actorii implicați. Cel de-al treilea, va avea ca 

scop detensionarea/ relaxarea/stimularea atenției și a concentrării prin metode și tehnici specifice. 

Integrarea și relaționarea în cadrul colectivului clasei 

             S-a constatat că în clasa unde există un copil integrat cu CES, elevii sunt mai toleranți, 

înțeleg diversitatea, devin empatici, cu alte cuvinte capătă abilități sociale de mare folos în drumul 

lor prin viață. Crescând cu un asemenea copil, ceilalți fac economie de timp în a înțelege, accepta și 

funcționa în preajma unor persoane ,,altfel”. Restul clasei, are șansa deschiderii către inteligența 

socială, cea care ne netezește calea către statusurile dorite din societate, către inteligența emoțională 
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care stă la baza stimei de sine a individului. Încrederea în forțele proprii este temelia pe care se 

așează volumul de informații al unei persoane. Un individ care este ,,tobă de carte”, dar care este 

deficitar la inteligență socială și emoțională, cel mai probabil îi va fi greu să acceadă acolo unde-și 

dorește. 

Părinții celorlalți copii din clasă 

              Părinții celorlalți copii din clasă, sunt părinții care neavând contact în imediata lor apropiere 

cu ceea ce se numește TSA, nu știu aproape nimic despre asta. Nu știu care sunt cauzele acestei 

tulburări (și ele nu se cunosc încă, dar se știe că nu este ereditar și nici contagios), nu știu că se poate 

trata, nu știu că acești copii se pot integra mai târziu în societate și chiar cu succes (o dovedesc 

personalități contemporane nouă, care au suferit de așa ceva), nu știu că li se putea întâmpla și lor, nu 

știu că a devenit destul de frecventă și că singura soluție este să ne adaptăm, să ne instruim și să vrem 

a schimba lucrurile. Varianta în care ei și copiii lor, colegii de clasă ai elevului cu TSA, îl ignoră, 

ocolesc sau hărțuiesc mai târziu în clasele mari, nu este de folos nimănui, dimpotrivă. Persoanele cu 

diferite tulburări, cei fericiți, cei sănătoși, cei triști, cei de altă etnie, săracii și bogații vor fi mereu 

părți ale aceleași lumi, iar din această lume nu trebuie să lipsească înțelegerea, acceptarea și 

compasiunea. 

PLAN DE ACTIVITĂȚI PENTRU REALIZAREA UNUI MEDIU DE ÎNVĂȚARE INCLUZIV 

LA NIVELUL ȘCOLII 

Nr

. 

crt

. 

Grup țintă Obiective Idei de acțiuni 

(scurtă 

descriere) 

Strategii de învățare Resurse Evaluare 

1 Elevi din 

nivelul 

gimnazial 

+ 

 elevi cu 

dizabilităţi 

Responsabilizarea, 

dezvoltarea socială  

şi emoţională 

  Noul meu 

prieten – 

voluntariat  

Activități comune cu 

copii din casele 

sociale: vizite la 

muzeu, în parc 

urmate de discuții, 

realizarea unui 

concurs de desene cu 

tema,,Natura 

toamna’’. 

Cele mai reusite 

desene vor fi 

premiate. 

 

elevi, 

 profesori, 

diriginți, 

Temporale: 

3h/săptămână 

 

 Hârtie 

Culori 

Acuarele 

 

 

Mesajele 

transmise 

Produsele 

realizate în 

comun 

Numărul de 

activități 

comune 

Premiere 

desenelor 

cele mai 

reusite 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                               IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4758 

 

2 Elevi din 

ciclul 

gimnazial 

+ elevi cu 

dizabilităţi 

și 

cadrele 

 didactice 

Exersarea non 

discriminării, prin 

realizarea de echipe 

de proiect care vor 

promova 

incluziunea; 

Dezvoltarea 

abilităţilor 

personale 

  

  

Felicitări de 

Crăciun 

Schimb de 

felicitări între 

elevii unor şcoli 

partenere 

Elevii cu CES 

împreună cu 

profesorii de sprijin, 

sau elevii voluntari, 

din diferite clase, 

vor realiza felicitări 

pe care le vor oferi 

colegilor din alte 

şcoli; 

Şcolile partenere vor 

realiza standuri cu 

felicitările primite; 

Hârtie 

colorată; 

Foarfece; 

Markere 

colorate; 

Hârtie 

lucioasă; 

Sclipici; 

Standuri cu 

felicitări de 

Crăciun 

primite de 

la colegii 

din alte 

şcoli 
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INTEGRARE vs INCLUZIUNE 

 

                                                           Profesor consilier psiholog Alb Lucia Maria 

                                                                                         CJRAE Cluj 

 

 

Geneza preocupărilor privind educaţia copiilor care întâmpină dificultăţi de învăţare se găseşte chiar în Didactica Magna lui Comenius, dar 

substanţa acestei dimensiuni a şcolii se cristalizează începând cu secolul al XVIII-lea; cu toate acestea, abia în perioada interbelică, elevii care ce 

provoacă şi diversifică acest domeniu fac obiectul educaţiei remediale. 

Dezvoltarea şi reforma sistemelor de învăţământ de la sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70 înregistrează tendinţe evidente de apropiere a 

şcolarizării speciale pentru copiii cu deficienţe de şcoala obişnuită, accesibilă tuturor. Astfel se conturează, în istoria acestor preocupări, 

PERIOADA INTEGRĂRII (1970-1990). Mai multe studii din Franţa şi Marea Britanie arată că, în jurul anului 1970, aproximativ 50% dintre 

copiii din şcoala primară au dificultăţi de învăţare. În plus, prevederile legislative şcolare trebuie puse, în această perioadă, în acord cu drepturile 

omului, reglementate încă din 1948. De la structura aproape clasică a şcolii speciale s-au dezvoltat forme noi – clasele speciale, structurile de 

sprijin, centrele de resurse, create pentru a facilita integrarea copiilor cu deficienţe în şcolile obişnuite, elementul de bază constituindu-l cadrele 

didactice pregătite în mod elocvent. Cercetările axate pe educaţia integrată au relevat, până la urmă, că, din punctul de vedere al achiziţiilor 

intelectuale, nu pot fi identificate diferenţe semnificative între copiii integraţi şi cei care învaţă în şcoli speciale. 

După 1990, se vorbeşte, în contextul unor deplasări de accent, despre PERIOADA INCLUZIVĂ. De data aceasta, studiile sunt realizate de 

UNESCO şi fac parte dintr-o strategie mai amplă, ce vizează educaţia pentru toţi, nu doar pentru cei cu nevoi speciale, cetăţeni ai societăţii 

deschise. S-a constatat că, în afara celor cu deficienţe, există nenumărate categorii din populaţia şcolară care au nevoi speciale, fiind vulnerabile 

şi în pericol de a fi marginalizate. Educaţia cerinţelor speciale a început să devină o problemă a învăţământului general, sub denumirea de şcoală 

incluzivă (o singură şcoală pentru toţi).  

În lumina acestor precizări, se poate constata că între cei doi termeni –  

INTEGRARE / INCLUZIUNE – există asemănări şi deosebiri. 

De altfel, în vocabularul obişnuit, nu au accepţiuni referitoare la domeniul ştiinţelor educaţiei, în care tind să se specializeze. Aceste sensuri nu 

se regăsesc în dicţionarele explicative ale limbii române, dar fac obiectul lucrărilor de specialitate, mai noi sau mai vechi. 
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INTEGRARE 

(ASPECTE SPECIFICE) 

ASPECTE COMUNE A 

CELOR DOUĂ NOŢIUNI 

INCLUZIUNE 

(ASPECTE SPECIFICE) 

1.Asimilarea unui elev în 

educaţia de masă, unde acesta 

se adaptează (sau nu) 

politicilor, practicilor şi 

curriculum-ului existente în 

şcoala respectivă, în timp ce 

şcoala în sine rămâne în mare 

parte neschimbată; accentul 

nu este evident centrat pe 

schimbarea şcolii. 

Conform DEX, reprezintă 

reunirea, includerea, 

armonizarea într-un tot. 

 

Grupul ţintă este acelaşi, dar 

cu abordări diferite; 

Cadrul instituţionalizat; 

Existenţa unui curriculum; 

Şcoala pentru toţi; 

Reprezintă concepţii privitoare 

la scopurile şi obiectivele 

educaţiei. 

1.Accentul pe necesitatea ca 

sistemul educaţional şi şcolile 

să se schimbe şi să se adapteze 

pentru a răspunde nevoilor 

elevilor.  

Conform DEX, reprezintă o 

proprietate conform căreia orice 

element al unei mulţimi date 

aparţine şi altei mulţimi. Este 

sinonim cu înglobarea, 

cuprinderea 

 

2.Uneori poate apărea 

excluderea şi marginalizarea. 

 Adaptarea copilului la 

cerinţele şcolii 

Accentul în integrare este pe 

copil, pe individul supus 

procesului, nu pe mediul 

integrator. Are în vedere 

grupul. Copilul este 

considerat diferit şi trebuie 

integrat acestuia. 

2.Favorizează dezvoltarea 

personală în ritm propriu. 

Adaptarea şcolii la cerinţele 

copilului. 

Accentul este pe toate 

componentele sistemului, 

proiectând un nou tip de şcoală: 

comprehensivă (care să nu 

selecteze şi să nu excludă), 

deschisă, tolerantă, 

democratică, unitară în 
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Presupune reducerea 

diferenţelor dintre şcoala 

specială şi cea obişnuită. 

Pentru că sistemul şcolar 

rămâne neschimbat, 

progresele elevului sunt 

limitate. 

Nu include intervenţii asupra 

mediului, aşa încât nu are în 

vedere prevenirea excluderii 

şi a marginalizării. 

diversitatea sa naturală. Are în 

vedere pe fiecare copil în parte, 

considerat egal celorlalţi. 

Presupune adaptarea continuă 

la diversitatea de cerinţe 

educaţionale, la particularităţile 

de învăţare şi evoluţie ale 

fiecărui copil. 

3.Modalitate de realizare / 

atingere a normalizării. 

 

3.Orientarea şi concentrarea 

acţiunilor şcolii ca instituţie 

deschisă pentru toţi; 

Esenţa unui învăţământ 

comprehensiv real prin 

adaptarea şcolii la diversitatea 

copiilor dintr-o comunitate. 

4. Presupune: 

Focalizare pe elev / tânăr; 

      Examinarea elevului de 

către sp   specialişti; 

      Diagnosticul rezultatelor; 

      Programe pentru elevi; 

      Plasarea în programe  

      adecvate.      

Obiectivul este şcolarizarea 

normalizată a copiilor cu 

4. Presupune: 

      Focalizare pe clasă; 

      Examinarea elevului de 

către factori implicaţi în 

desfăşurarea  procesului 

instructiv educativ; 

      Crearea unui mediu 

adaptativ şi    a condiţiilor de 

sprijinire a elevilor în clasă; 

 Strategii pentru profesor;i 
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CES, consideraţi minoritari şi 

discriminaţi negativ 

 

 

 

 

 

 

Colaborare în rezolvarea 

problemelor; 

Obiectivul este adaptarea şcolii 

la cerinţele speciale ale tuturor 

copiilor, urmărind creşterea 

calităţii educaţiei şi a eficienţei 

acesteia. 

5.Pune accentul pe: 

      Nevoile „copiilor 

speciali”; 

      Recuperarea şi beneficiile    

subiecţilor cu cerinţe 

educative speciale; 

       Expertiză şi intervenţe  

 specializate. 

5.Pune accentul pe: 

      Drepturile şi beneficiciile  

      tuturor copiilor; 

      Predare – instruire pentru 

toţi; 

Suport informal şi expertiza 

cadrelor didactice specializate. 

6.ŞCOALA PENTRU 

TOŢI 

 

 

6.ŞCOALA PENTRU TOŢI 

ŞI PENTRU FIECARE 
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PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT 

I. DATE PERSONALE 

NUMELE ŞI PRENUMELE: XY 

ŞCOALA INTEGRATOARE:  

DATA NAŞTERII: X.X.2010 

CLASA INTEGRATOARE: a VI - a B 

CADRUL DIDACTIC/DIRIGINTE – profesor consilier și profesor limba și literatura română 

PROFESOR ITINERANT:  

INSTRUMENTE/MIJLOACE UTILIZATE CA PUNCT DE PLECARE ÎN ELABORAREA PEI: 

Programa şcolară pentru clasa a V-a în vigoare; 

Planificarea CDT la limba şi literatura română; 
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Curriculum adaptat al clasei a V-a; 

Rezultatele evaluării de identificare şi diagnosticare. 

METODE/INSTRUMENTE DE EVALUARE: teste pedagogice, observaţii curente, discuţii cu cadrele didactice de la clasă, chestionări, discuţii 

cu psihologul şcolar 

PERIOADA ÎN CARE ARE LOC INTERVENŢIA: OCTOMBRIE 2011-IUNIE 2012 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: limbaj şi comunicare, emoţional 

II. IDENTIFICAREA DIFICULTĂŢILOR 

Elevul prezintă dificultăţi în receptarea şi producerea mesajelor scrise şi orale, pe fond de deprindere de citire şi scriere bună. De obicei reţine 

doar 2-3 idei maxim, idei de la finalul textului, are carenţe în exprimare pe fondul emotivităţii, dar şi a faptului că nu se ocupă nimenie de ea 

acasă.  

NIVELUL DE DEBUT CONSTATAT/ POSIBILITĂŢI 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Citeşte în ritm propriu; 

Identifică secvenţele de dialog dintr-un text scurt; 

Alcătuieşte familia lexicală a unui cuvânt dat; 

E capabil să identifice elementele de lexic şi fonetică cerute; 

Identifică cuvinte cu înveliş sonor diferit, dar acelaşi înţeles, precum şi pe cele cu sens opus, integrându-le în enunţuri; 

Transformă propoziţiile simple în propoziţii dezvoltate, însă confundă părţile de vorbire şi de propoziţie studiate; 

Nu e capabil să se exprime coerent, cursiv, fluent; 

Informaţiile esenţiale dintr-un text mai amplu nu reuşeşte să le reţină; 

Identifică parţial informaţiile esenţiale dintr-un text mai lung; 

Atitudine liniştită, fire timidă, introvertit; 

Uşoare probleme de comportament, datorate scăderii stimei de sine şi neîncrederii în forţele proprii. 

 ADAPTAREA CURRICULARĂ 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral/ scris; 

Identificarea părţilor de vorbire, de propoziţie şi a categoriilor gramaticale învăţate; 

Redactarea şi expunerea orală a unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate 
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 EVALUARE RIGUROASĂ 

S-au formulat cinci ipoteze posibile care să explice dificultatea sesizată: 

1. există o dificultate de comprehensiune a textului citit; 

2. există probleme de memorie (retenţia informaţiilor); 

3. există o dificultate de structurare a materialului mai complex ca întindere, pe fondul unei capacităţi creative reduse; 

4. există lipsa exerciţiului de exprimare orală, pe fondul timidităţii, dar şi a stimei de sine scăzute; 

 

 Pentru verificarea ipotezei 1 s-a realizat testarea capacităţii de comprehensiune pornind de la propoziţii scurte, continuând apoi cu 

propoziţii dezvoltate şi texte scurte. După lecturarea propoziţiilor/ textelor s-au formulat întrebări care să verifice gradul de comprehensiune a 

conţinutului. Eleva nu a prezentat probleme, răspunzând corect la întrebările formulate. 

 Adiacent s-a răspuns şi la ipoteza 2, întrucât faptul că a reţinut informaţia vehiculată prin propoziţii/ textele scurte atestă faptul că nu are 

probleme mnezice. Suplimentar s-a aplicat proba Rey verbală, care presupune atât o probă de reproducere, cât şi una de reactualizare a unor 

cuvinte. Eleva nu a prezentat probleme nici la acest test. 

 S-a testat şi ipoteza 3. S-a constat prin testarea ipotezei 1 că în cazul unor texte scurte de 3-4 propoziţii, eleva reţine mesajul, fiind 

capabilă să reproducă esenţialul. De unde şi ideea că problema este la nivelul structurării materialelor mai complexe ca întindere şi conţinut. De-

a lungul activităţii didactice la clasă, am constatat în cazul elevei de faţă, capacitatea creativă redusă: formulează propoziţii relativ scurte, cu 

mesaj foarte simplist, cu uşoare nuanţe repetitive, stereotipe. 

Pentru verificarea ipotezei 4, eleva a fost provocată să reproducă mesajul unei cărţi preferate (verificarea s-a realizat în cadrul orelor de lectură 

prevăzute în planificare), dar am şi încercat constant, în special în orele de dirigenţie să o integrez în grup, să-i deschid alte orizonturi. Am 

constatat în reproducerea mesajului cărţii dificultate, în sensul formulării unor propoziţii scurte, cu omiterea ideilor esenţiale, fără coerenţă şi 

cursivitate. La orele de dirigenţie, am constatat la început refuzul elevei de a comunica, de a participa activ  în activităţile de grup propuse, lipsa 

atenţiei, a concentrării, dar şi respingerea acesteia de către grup. În timp, eleva dă semne că şi-a făcut prieteni, nu mai stă retrasă şi cere sprijin 

colegilor mai sârguincioşi, dar şi dascălilor. 
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 Prin urmare am defalcat problema pe conceptele necesare de achiziţionat prin programul de recuperare : 

Împărţirea textului pe fragmente; 

Extragerea ideii principale din fiecare fragment; 

Întocmirea unui plan de idei; 

Extragerea unui cuvânt cheie pentru fiecare idee, pentru a facilitat reactualizarea; 

Realizarea unei povestiri, prin legarea şi dezvoltarea ideilor din plan. 

STABILIREA ŢINTELOR DE ATINS 

Prin acest program se va urmări formarea  următoarelor deprinderi /capacităţi: 

de a împărţi textul pe fragmente; 

de a povesti pe scurt fiecare fragment şi de a extrage ideea principală; 

de a întocmi planul de idei; 

de a extrage un cuvânt cheie pentru fiecare idee; 

de a povesti textul, pornind de la planul de idei; 

de a realiza sarcini creative. 

 

STABILIREA OBIECTIVELOR ŞI ALEGEREA STRATEGIILOR DE PREDARE 

        OBIECTIVE  

      FORMULATE 

       STRATEGII DE   

          PREDARE 

        STRATEGII DE   

          EVALUARE  

1. să împartă textul în 

fragmente; 

-exerciţii de împărţire a 

textului în fragmente; 

-exerciţii  de 

corespondenţă idee – 

fragment; 

 să împartă un text în fragment;  

                     sau 

  să împartă în fragmente în funcţie de 

o idee formulată anterior de profesor; 

2. să extragă ideea 

principală dintr-un 

-exerciţii de povestire a 

fragmentului citit şi de 

 să contragă un fragment într-o idee 

pricipală; 
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fragment contragere a ideii 

principale; 

-exerciţii de formulare în 

propoziţii a mesajului 

desprins dintr-un 

fragment; 

 

 

 3. să întocmească un 

plan de idei 

-exerciţii de notare a 

ideilor principale într-un 

plan; 

-se poate folosi cu success 

metoda Cornell de luare a 

notiţelor, care merge pe 

aceleaşi elemente; 

 să ordoneze mai multe idei 

principale, după criteriul ordinii 

cronologice; 

4. să stabilească un 

cuvânt cheie pentru 

fiecare idee 

-exerciţii de contragere a 

ideii principale la un 

cuvânt / expresie cheie, 

care să organizeze 

informaţiile şi să faciliteze 

reactualizarea (ex: Daţi un 

titlu potrivit acestui 

fragment.) 

-se învaţă şi alte tehnici 

instrumentale de învăţare; 

 completarea unei fişe pentru un 

anumit text,  care cuprinde: 

TITLU 

(cuvânt 

cheie) 

IDEE 

PRINCIPALĂ 

REZUMAT 

   
 

5. să povestească textul 

cu şi fără ajutorul 

planului de idei 

-exerciţii de dezvoltare a 

fiecărei idei şi de legare a 

lor, într-o povestire 

coerentă; 

-povestirea textului după 

 metoda „schimbului de experinţă”:  

Va povesti unui coleg un text citit, care 

la rândul lui va povesti acelaşi text, 

notându-se elementele comune celor 

două povestiri, precum şi ce au omis cei 
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planul de idei formulat; 

- povestirea textului fără 

ajutorul planului de idei; 

doi din povestirile  lor; 

6. să realizeze sarcini 

creative 

-exerciţii de rescriere a 

unui mesaj sau a unei 

povestiri în diferite forme; 

-exerciţii de repovestire a 

unui text, prin modificarea 

finalului sau a cadrului de 

desfăşurare al acţiunii; 

-exerciţii de stimulare a 

abilităţii de a face predicţii 

pornind de la un număr 

redus de informaţii. 

 

 

 sarcină creativă: Construiţi o relatare 

de o pagină pe tema :”Cum mă văd 

ceilalţi”. 
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Plan remedial pentru elevii cu dificultăți de învățare 

Limba franceză-clasa a IX a profesională 

Fulger Diana 

Colegiul Economic Ion Ghica Tîrgoviște 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba franceza 

An școlar: 2020– 2021 

Pornind de la cunoașterea realității socio-economice individuale și de la evaluarea nivelului de performanțe cognitive ale elevilor, se vor 

avea în vedere următoarele aspecte în scopul remedierii deficiențelor de învățare: 

• Întocmirea programului de remediere lunar pe grupe de remediere; 

• Monitorizarea progresului școlar în urma testelor de evaluare; 

• Identificarea punctelor forte/slabe individuale; 

• Stabilirea priorităților de învățare
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Obiective operaționale Deficiențe 

semnalate 

(competențe 

generale/specifice) 

Activități 

remediale propuse 

Programu

l de 

remediere 

Numele 

elevilor 

care 

necesită 

remediere 

 

• înțelegerea mesajului 

oral sau scris; 

• înlănțuirea clară a 

ideilor în mesaje orale 

și scrise; 

• folosirea unor 

tehnici/strategii de 

lucru cu textul/cartea; 

 

• identificare 

informațiilor esențiale 

dintr-un mesaj 

oral/scris, în scopul 

înțelegerii sensului 

global al acestuia; 

 

Elevii citesc în limba 

franceză cu greutate, 

au vocabular sărac, 

lacunar,nu pot oferi 

răspunsuri scurte la 

întrebări simple pe 

marginea mesajelor 

audiate. 

 

Răspund greu, 

incorect din punct de 

vedere gramatical, 

monosilabic sau în 

propoziții 

incomplete. 

 

 

-Introducerea 

obligatorie a lecturii 

și ortografiei la ore; 

-Exerciții de 

încadrare corectă în 

pagină a textului; 

 

-Exerciții de scriere 

a cuvintelor și 

propozițiilor prin 

relatarea la timpul 

present/trecut, de a 

face o promisiune, 

de a cere o părere, 

de a exprima 

acordul/dezacordul. 

 

1 oră 

săptămânal 

(cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

dacă la 

sfârșitul 

perioadei 

programul

ui de 

intervenție 

nu se 

observă 

remedierea 

deficiențel

or 

semnalate) 
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• selectarea elementelor 

de lexic adecvate 

situațiilor de 

comunicare; 

 

 

 

 

 

 

 

• redactarea unor 

propoziții simple, în 

limba franceză, despre 

anumite 

teme:muzică,sport,pro

tecția 

animalelor,boli,viață 

 

Nu reușesc să redea 

oral sau în scris ideea 

principală a textelor 

(în limba franceză) 

auzite în clasă sau să 

povestească o 

întâmplare din viața 

personală ,să exprime 

acordul sau 

dezacordul,să accepte 

sau să refuze o 

ofertă,să relateze 

simplu la present sau 

trecut. 

 

Capacitate scăzută de 

organizare și 

coordonare a 

acțiunilor în 

conformitate cu 

comanda verbală. 

 

 

-Exerciții de 

fonetică și 

vocabular;erori de 

pronunție,intonație 

din mesaje 

simple,legături 

fonetice 

interzise,ritm,accent

uare, corelație 

imagine-cuvânt 

 

 

 

-Lectura expresivă a 

unor texte simple, 

demonstrarea 

înțelegerii prin 

participarea la 

discuții pe marginea 

lor și prin rezolvarea 
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sănătoasă,planuri de 

viitor. 

 

unor cerințe specific 

de dificultate medie; 

-Elevii selectați 

primesc săptămânal 

teme ce vizează 

înțelegerea 

vocabularului, 

asocierea dintre text 

și imagine, exerciții 

tip QCM ce vor fi 

tot timpul verificate 

și discutate cu elevii 

în vederea 

îmbunătățirii 

stadiului de 

pregătire. 
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STANDARDE MINIME DE EVALUARE 

PROGRAMĂ ADAPTATĂ – ELEV CES 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CL. a VI a  

Rață Lucica 

Școala Gimnazială ,,D.D.Pătrășcanu,, Tomești ,Jud. Iași 

Nr. Crt. Competențe specifice Standarde 

1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite  și 

implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte 

orale narative, monologate și dialogate 

S1.1.1. Să desprindă semnificația globală și 

semnificația unor informații din mesajul 

ascultat - cu sprijin și întrebări ajutătoare; 

1.2. Prezentarea unor informații , idei, sentimente și 

puncte de vedere în texte orale, participând la 

discuții pe diverse teme sau pornind de la textele 

citite/ascultate 

S1.2.1. Să elaboreze un text oral pornind de 

la un enunț dat/ de la o imagine dată, cu 

sprijin;   

1.3. Adecvarea comunicării nonverbale și paraverbale 

la o situație dată, evidențiind ideile și atitudinile, 

în situații de comunicare față-în-față sau mediată 

S1.3.1.Să participe la jocuri de rol, având 

la bază folosirea dialogului pe diverse 

teme; 

S1.3.2. Să mimeze o situație de 

comunicare/ o atitudine/ o emoție 

familiară; 

1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai 

mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și 

relevanța informației transmise și primite 

S 1.4.1. Să extragă o serie de informații 

dintr-un dialog – cu sprijin: Cine sunt 

persoanele care comunică? Ce anume 

transmit? etc 

2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din 

texte literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale 

S 2.1.1. Să solicite ajutor, punând întrebări 

pentru obținerea de informații clare și 

detaliate în vederea unor sarcini de 

înțelegere și de interpretare;  

 

2.2. Rezumarea unor texte, cu grade  diferite de 

dificultate 

S 2.2.1. Să extragă ideile principale și 

secundare dintr-un text , folosindu-se de 

întrebările auxiliare adresate de către 

profesor / de pe fișa de lucru; 

S 2.2.2. Să elaboreze un rezumat al unui 

text scurt/ mediu, folosind planul de idei 

principale și secundare – cu sprijin; 

2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și 

critice pe marginea unor texte diverse 

S 2.3.1. Să relateze diverse întâmplări 

personale; 

S 2.3.2. Să realizeze descrierea unei 

persoane din mediul familial/ descrierea 

propriei persoane; 

2.4. Manifestarea preocupării de a înțelege diverse 

tipuri de texte citite 

S 2.4.1.Să colecteze diferite informații din 

diverse surse – manual, documente, seriale 
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ori experiență proprie, pe o temă dată;  

2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului 

și a diversității materialelor citite 

S 2.5.1. Înregistrarea lecturilor făcute pe 

parcursul unui semestru; 

3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un 

subiect la alegere, având în vedere etapele 

procesului de scriere și structurile specifice, 

pentru a comunica idei și informații sau pentru a 

relata experiențe trăite sau imaginate 

S 3.1.1. Să rescrie un text după criterii date 

(de exemplu, corectând ortogramele scrise 

greșit); 

S 3.2.1. Să scrie enunțuri cu început dat; 

3.2. Redactarea, individual sau în echipă, a unui text 

complex 

S 3.2.1. Să transpună detalii dintr-un text 

într-un tabel dat, completându-l cu ajutorul  

profesorului; 

3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de 

comunicare 

S 3.3.1. Să își adapteze mesajul la situația 

și scopul de comunicare, prin selectarea 

unor cuvinte: cum comunicăm când 

mergem la magazin/ la cinema etc. 

3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind 

soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și 

discutate cu colegii 

S 3.4.1. Să identifice dificultățile de 

redactare a unui text: îmi este greu să scriu 

correct ortogramele? Să articulez 

cuvintele? Să pun semnele de punctuație? 

Să scriu cu literă mare? etc;  

4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice 

de bază ale limbii române standard, pentru 

exprimarea corectă a intenției comunicative 

S 4.1.1 Să realizeze acordul dintre predicat 

și subiect în alcătuirea propozițiilor; 

4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și 

semantice de bază, din limba română- standard, 

pentru exprimarea corectă a intenției 

comunicative  

S 4.2.1. Să utilizeze, în cadrul dialogului, 

cuvinte cu același înțeles – sinonime- cu 

ajutorul dicționarului de sinonime și/sau al 

profesorului; 

4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în 

realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru 

evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin 

raportare la normă, cu scopul corectării erorilor 

în comunicare 

S 4.3.1. Să realizeze, după modelul oferit 

de profesor, exerciții fonetice diverse; 

4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru 

monitorizarea corectitudinii comunicării, prin 

raportare la normă 

S 4.4.1. Să precizeze sinonimele, 

antonimele și omonimele unor cuvinte 

date, utilizând dicționarul de sinonime/ 

antonime/ omonime, acolo unde este cazul; 

4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea 

logică și competența lingvistică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții 

S 4.5.1. Să identifice greșelile de 

semantică, fonetică, ortografie și de 

punctuație, în diferite contexte, cu sprijin; 

5.1 Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și 

ale unor comunități entice de pe teritoriul 

României 

S 5.1.1. Să prezinte specificul local în 

spatiul tradițiilor românești: stil de viață, 

mâncaruri specifice și sărbători 

tradiționale; 

5.2. Analiza unor elemente comune identificate în 

cultura proprie și în cultura altor popoare 

S5.2.1. Să selecteze informații din 

materiale diverse ( orale, scrise, 

multimodale), prezentând valorile 

promovate în tradițiile și obiceiurile 
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diferitelor culturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    

      

4776 

 

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

Profesor Boruz Aurel 

Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru”, Caracal 

 

Moto: „Fiecare este diferit, dar împreună colorăm lumea” 

Educaţia integrată are drept scop includerea în structurile învăţământului de masă a copiilor 

cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor 

categorii de copii. 

Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a 

acestora care să-i apropie cât mai mult de copiii normali; a implementării unor programe cu caracter 

colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor 

funcţii menite să suplinească pe cele deficitare, crearea climatului afectiv în vederea formării 

motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare în special, asigurarea unui progres continuu 

în achiziţia comunicării, formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur,dar și 

dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze 

normalizarea deplină. 

Aşadar, este mereu necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca elevii cu CES să-

şi menţină participarea activă la un nivel optim pentru ca, în cadrul lecţiei, să nu intervină plictiseala, 

modificarea conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi anevoios, mai ales sub aspectul corelării 

instruirii cu restul elevilor clasei. 

Dificultățile școlare ale elevilor cu ADHD cuprind achiziționarea unui număr mic de 

cunoștințe, chiar dacă au potențial intelectual. Sunt incapabili să-și mențină atenția la sarcină, adesea 

uită sarcinile și de cele mai multe ori arată o atitudine pasivă în clasă. 

           Prin comportamentul lor, uneori impulsiv, tulbură activitatea normală a întregii clase. 

 

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități: 

1. Elev 

a) Activități propuse: 

- așezarea optimă a copilului în clasă: să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic; să nu 

fie agitație în jurul lui, ca să nu-i distragă atenția, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

- să aibă materiale didactice care îl ajută la învățare la îndemână, jocuri prin care să se poată  integra 

în colectiv: ,,Prinde-mă!”, Jocuri cu mingea; 

-conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

-activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu CES; 

-formularea cerințelor într-un mod accesibil; 

-alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

-organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare. 

b) Strategii de învățare: 

-tratarea  și învățarea diferențiată; 

-folosirea metodelor activ-participative și practice (jocul de rol, Scaunul preferat, Prinde mingea,  

Ciorchinele, Turul galeriei, R.A.I.); 
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-implicarea copilului în activități școlare și extrașcolare: lucrul în echipă, serbările școlare, 

concursurile, excursii tematice, vizite; 

c). Resurse materiale: Implicarea activă a imaginației elevilor în ceea ce învață pentru a se evita 

plictiseala: cărți, reviste cu imagini, material didactic concret-intuitiv, planșe tematice afișate 

permanent în clasă, fișe cu scheme de fixare a cunoștințelor, mijloace digitale- internet, ppt-uri; 

Resurse umane: colaborarea cu consilierul școlar, psiholog, profesor de sprijin 

d) Evaluare: 

-aprecieri verbale; recompensa copiilor și lauda să nu lipsească 

-fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

-evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații);Rezultate: folosirea învățării prin 

cooperare, implicarea copilului într-un grup de lucru dându-i o sarcină specifică, crește stima de sine 

a acestuia și capacitatea de interelaționare cu colegii; 

2.Părinți. 

a. Propuneri de activități 

-consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a 

cunoașterii mai bine a elevului; 

-activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari 

-activități comune părinți-elevi-profesori/diriginte- vizite, excursii, serbări, proiecte educative 

-lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță; 

-implicarea în proiecte cu ocazia sărbătorilor legale: Crăciunul, 1 Decembrie, 24 ianuarie, Paști; 

-implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying. 

b. Strategii de învățare: mese rotunde, workshop-uri, lectorate, expoziții pe diverse teme 

c. Resurse materiale: pliante/reviste/afișe informative, resurse digitale 

resurse umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

d. Evaluare: observarea sistematică, chestionare, de exp. ,,Calitățile copilului meu” portofolii cu 

produsele activității; 

3.Cadre didactice. 

a. Propuneri de activități: 

-plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă, descoperind noi tehnici de învățare pentru a veni 

în sprijinul copiilor cu deficiențe 

-simpozioane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES 

-colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

Focus grup; 

-Participarea la acțiuni de voluntariat în centre speciale; 

-activități comune părinți - profesori-elevi care să întărească parteneriatul școală-familie; 

-predarea în echipă cu  consilierul școlar; 

b. Strategii de învățare 

dezbateri, interasistențe, workshop-uri, lucru în echipă; 

c. Resurse materiale didactice adecvate, resurse digitale, listă cu lucrări de specialitate 

cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 /Ordin Nr.1985/2016); 

d. Evaluare: 

- caietul cadrului didactic/dirigintelui, chestionare, portofolii cu produsele activităților. 
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CURRICULUM ADAPTAT 

 

prof. Alina Lazea 

Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș, Bihor 

 

1. ARGUMENT 

Acest curriculum este adaptat elevilor cu cerinţe speciale, în vederea parcurgerii cât mai uşor 

a programei şcolare. 

Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor metode tradiţionale, dar şi moderne, activ-

participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, 

folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri. 

În acest scop, se pune accent pe implicaţiile limbii engleze în viaţa noastră. 

Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog al şcolii şi 

integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei pentru reuşita lor la finele clasei pregătitoare în 

reţeaua şcolară. 

  

2. BENEFICIAR: R. P. – clasa a II-a  

Progresul educativ al elevului depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o 

stabileşte cu doamna învățătoare, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. 

Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând 

raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup. 

Ora de limba engleză devine astfel importantă şi prin relaţia personală care se stabileşte între 

profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a determina dezvoltarea capacităţii de 

exprimare a propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ultimul rând, a propriei viziuni 

despre viaţă.  

 

OBIECTIVE CADRU: 

1. Dezvoltarea capacitaţii de receptare a mesajului oral la nivelul dezvoltării psiho-fizice; 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală după posibilităţile intelectuale și de limbaj;  

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului prin imagini, limitat la un nr. de cuvinte; 

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin desen 

 

A. Obiective de referinţă şi activităţi de învăţare 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

1.1.să înţeleagă mesaje orale scurte şi concrete 

 

jocuri de executare a unor comenzi scurte şi 

precise; 

ex. de asociere a cuvintelor cu imagini; 

jocuri de rol de tipul vorbitor –ascultător; 

ex. de pronunţare corectă a sunetelor; 

ex. de pronunţare clară şi corectă a cuvintelor la 

intuirea imaginilor; 

ex. de folosire a formulelor de salut, de 

prezentare,de adresare; 

1.3. să distingă sunetele din silabe din cuvinte; 

 

2.2. să se integreze în colectivul clasei 

manifestându-şi interesul de a comunica; 

 

3.1.să identifice un nr. limitat de  cuvinte;  
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3.2. să desprindă semnificaţia cuvintelor; 

 

ex. de adresare prin desen sau mimă unei persoane 

la alegerea sa;  

ex. de punere în corespondenţă a cuvintelor cu 

imaginile; 

ex. de exptimare a părerii prin alegere de imagini 

sau prin desene; 

4.1. să-şi poată exprima părerile oral (yes/no, 

good/bad) sau prin desen; 

 

 

B. Conţinuturile învăţării 

1. Formarea capacităţilor de citire după imagini în conformitate cu dezvoltarea şi progresul său 

intelectual: intuirea manualului. 

2. Formarea capacităţii de comunicare: comunicare cu accent pe cea orală şi cu material de sprijin; 

comunicare prin desen, mimică. 

3. Elemente de construcţie a comunicării: sunetul; cuvântul. 

 

PROIECTARE CURRICULARĂ ORIENTATIVĂ 

Nr. crt. UNITATEA DE 

ÎNVĂŢARE 

CONŢINUTURI 

1 Friends 

 

 

- exerciţii de intonaţie ; 

- descrieri cu support verbal sau vizual  

2 At School - răspunsuri la întrebări scurte; 

- exerciţii de corelare a unor cuvinte cu ortografia 

corespunzătoare (matching); 

- joc de rol; 

- exerciţii de intonaţie; 

-exerciţii de completare a informaţiei în scris sau 

oral; 

- descrieri cu suport vizual – imagini sau litere 

(cuvinte de sprijin) 

- exerciții de copiere 

- desen 

3 Let’s Play! 

4  Pet Show 

5 Lunchtime 

6 The Old House 

7 The Robot 

8 At the Beach 

9 Final revision - exerciţii de înţelegere globală de mesaje audiate, 

simple, scurte; 

- exerciţii de intonaţie/copiere ; 

- descrieri cu support vizual - litere  

  

6. STRATEGII DIDACTICE 

6.1. METODELE  pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un 

învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru. 

-metode clasice: dialogul; 

-metode de predare-învăţare: învăţământul diferenţiat; 

-metode active: jocul didactic, jocul de rol; 

-metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive. 
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6.2. MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ 

pentru elevii cu nevoi speciale, sunt considerate auxiliare pedagogice, i.e. materiale didactice; fişe de 

lucru adaptate. 

6.3. MATERIALELE didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea  elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale sunt: 

-materiale informativ-demonstrative: imagini, planşe, materiale audio-video; 

-materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: diagrame, brainstorming; 

-materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: teste cu răspunsuri adevărat/fals, cu răspunsuri 

da/nu. 
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PROGRAM DE REMEDIERE ŞCOLARĂ 

- adaptat elevilor cu C.E.S. - 

Prof. Remus Lazea  

Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”Beiuș, Bihor 

 

Obiectul remedierii: Educație muzicală  

Anul şcolar 2016-2017 

Elev: G. H. 

Clasa: a VII-a 

 

Resurse Materiale 

- manuale, planșe, fișe de lucru 

 

Perioada: octombrie 2016 - iunie 2017 

 

Obiective ale programului: 

1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale. 

2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale. 

3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical. 

4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice. 

 

Rezultate: 

La sfârșitul programului de remediere, elevul va putea: 

 - interpretarea vocală a unor cântece de diferite tipuri şi genuri, controlând schimbările de dinamică, 

timbru şi tempo 

- audierea diferitelor lucrări muzicale, identificând tipul şi genul de muzică 

- exprimarea interesului faţă de bogăţia şi varietatea folclorului muzical românesc, recunoscând în 

lucrările audiate specificul zonal 

- sesizarea specificului diferitelor tipuri de muzică (populară, uşoară, de operă) 

- cunoaşterea şi diferenţiere elementelor componente ale genurilor muzicale scenice 

- asocierea mesajului muzical receptat cu imagini vizuale 

 

 

INSTRUMENTE DE EVALUARE 

1. EVALUAREA ORALĂ 

 - interpretarea unui cântec studiat la clasă. 

2. EVALUAREA SCRISA 

 - transcrierea unor fragmente muzicale/portative 
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CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE REMEDIERE A DIFICULTĂȚILOR DE 

INTERPRETARE VOCALĂ LA EDUCAȚIE MUZICALĂ  

CLASA A VII-A 

Nr.crt. Denumirea activității propuse Termen 

1 Deprinderi specifice de cânt. 

 

Octombrie-Ianuarie 

2 Măsuri simple şi compuse Octombrie-Ianuarie 

3 Muzica populară românească: genuri; formaţii 

instrumentale şi interpreţi celebri de gen. 

 

Octombrie-Ianuarie 

4 Genuri ale folclorului ocazional: colinde şi 

cântece de stea. 

Decembrie 

5 Formaţii instrumentale: orchestra şi formaţiile 

de muzică uşoară, fanfara 

Ianuarie 

6 Elemente componente ale operei, operetei şi 

baletului: 

Februarie - Mai 

7 Audiţie muzicală – arii şi coruri celebre Februarie - Mai 

8      Mari interpreţi şi dirijori de muzică cultă.       Mai - Iunie 

9           Interpreţi celebri de muzică uşoară.      Mai - Iunie 
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Cerințe Educaționale Speciale 

 

Adriana Hamza 

Școala Gimnazială Grajduri 

 

  Pentru integrarea unui copil cu CES în cadrul grupului de copii sunt necesari parcurgerea 

unor pași și e imortantant să subiniem „Ce știam despre acest copil?” și „Ce ar trebui să mai știu?”. 

 

Ce știam… Ce ar trebui să mai știu… 

✓ Este unic; 

✓ Are drepturi; 

✓ Are șanse egale; 

✓ Are nevoie de sprijin; 

✓ Trebui să beneficieze de educație; 

✓ Poate învăța; 

✓ Tulburările; 

✓ Particularitățile specifice de învățare; 

✓ Legislația; 

✓ Planuri de intervenție; 

✓ Stilul abordat; 

✓ Scopurile/sarcinile/activitățile;  

 

 Este importantă structurarea informațile de bază  pentru a lucra cu acest copil. 

Planul va avea în vedere consultarea partenerilor/factorilor direct implicați în procesul de învățare, 

de la care putem obține informații concludente/ semnificative despre copilul cu CES. De asemenea 

acest plan va urmări și o evaluare a situațiilor de risc în cazul copilului cu CES. 

 Elaborarea unui plan de culegere a informațiilor legate de copii cu dizabilități și/sau CES, în 

general. 

Elaborarea acestui plan va urmări obținerea informațiilor legate de de copil/copii cu dizabilități și/sau 

CES, care să pună accent pe: 

- Date biografice și sociale semnificative (statut, climat afectiv, relația părinte-copil, relația 

dintre frați); 

- Dare medicale semnificative (boli din timpul copilăriei, starea actuală de sănătate); 

- Date psihologice semnificative (atenție, memorie, limbaj, gândire, afectivitate, imaginatie, 

motivație, temperament); 

- Date pedagogice semnificative (situația rezultatelor obținute, traseu educational, conduita din 

timpul activităților) dacă a mai fost inclus în sistem; 

- Particularități de vârstă ale subiectului; 

- Nevoile copilului; 

Ce am putea face pentru integrarea acestui copil? 

- Inițierea și aplicarea în familie și în grădiniță a unor măsuri de stimulare generală: senzorială, 

psihomotorie, de limbaj, în perioada vârstei preșcolare; 

- Pregătirea atentă a debutului punct de vedere emoțional; 

- Integrare individuală sau în grupuri restrânse; 
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- Organizarea grupei de copii pe centre de interes, în funcție de nivelul de dezvoltare al 

fiecăruia; 

- Promovarea interacțiunilor sociale; 

- Facilitarea dezvoltării socio-emoționale; 

- Existența protocoalelor de cooperare între unități integratoare și unități speciale; 

 Ce am recomanda, în funcție de ceea ce am afllat din propria experiență, pentru alți colegi?  

 

Activități propuse Resurse necesare Observații de care să se țină 

seama 

✓ Activități de 

mișcare; 

✓ Activități muzicale; 

 

 

 

✓ Activități de 

dezvoltare 

personală; 

✓ Activități de 

socializare; 

✓ Activități 

ludoterapeutice; 

✓ Activități senzoriale; 

✓ Activități de 

literație; 

- mingi, saltele, cercuri; 

 

- instrumente muzicale 

neconvenționale/ instrumente 

muzicale convenționale mici, 

surse muzicale de fundal; 

-cărți despre corpul uman, 

obiecte de igienă, obiecte 

casnice în minuatură; 

-vizite; 

 

-diferite obiecte mici care 

prezintă siguranță, siluete; 

-natura; 

-cărți specifice vârstei de 2 

ani; 

Implicarea/supravegherea/ 

încurajarea continuă a 

adultului; 
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CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE MINTALE MODERATE 

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

 
                                                                                                   Micu Anisoara                    

                                                                     Școala Gimnazială Nr.1 Râmnicu Sărat, jud.Buzău         

                                                                                                                           

I.Argument  

           MOTTO: 

,,Copii sunt cea mai valoroasa resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor.” 

         Educația copiilor cu CES este centrată pe dezvoltarea și compensarea capacităților individuale 

necesare practicării unui stil de viață independent, care să permită integrarea individului în societate 

și să ducă o viață utilă. 

      Copiii cu deficienţe mintale moderate se caracterizează  printr-o diversitate de forme de 

manifestare la nivel anatomo-fiziologic, comportamental, cognitiv, psihic şi social. Pentru a relaţiona 

cu lumea înconjurătoare, ei au nevoie adesea de mijloace alternative de exprimare şi comunicare. 

         Datorită complexităţii structurii limbajului şi rolului esenţial atât al procesului de comunicare, 

cât şi a expresivităţii limbajului, acestea din urmă pot afecta structura personalităţii, având implicaţii 

negative în plan școlar şi al relaţiilor interpersonale. Ca urmare, este  necesară  realizarea 

programelor pe discipline printr-o strategie educaţională adecvată particularităţilor individuale şi de 

vârstă,potenţialului psihofizic al fiecărui copil. Intervenţia compensatorie, ştiinţific proiectată şi 

desfăşurată sistematic, va determina progrese în dezvoltarea vocabularului şi în diminuarea 

frecvenţei tulburărilor de limbaj şi va influenţa pozitiv întreaga evoluţie personală, pregătind elevul 

pentru viitoarea integrare socială . 

      Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi obiectivele generale ale predării şi 

învăţării biologiei: trezirea interesului şi a curiozităţii ştiinţifice a elevului, înţelegerea unor fapte şi 

fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană.  

       În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile elevilor–de 

înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la mediul înconjurător, la 

organizarea generală a animalelor, cu accent pe aspectele ecologice, în vederea formării unui 

comportament adecvat. 

       Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de vedere ştiinţific 

despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor animale în diferite medii de viaţă, pornindu-

se de la aspecte concrete ale naturii, ceea ce favorizează observarea directă şi înţelegerea unor laturi 

mai vizibile a relaţiilor dintre vieţuitoare  şi mediu.  
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         Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi moderne, 

activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii 

materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri. 

      Activităţile de învăţare propuse în aceasta programă au un statut orientativ. Terapeutul nu e 

obligat să le parcurgă în întregime, având libertatea de a-şi alege acele activităţi de învăţare care 

corespund cel mai bine potenţialului psihologic al copiilor cu care lucrează sau de a folosi alte 

exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. 

       Prin strategiile abordate,se are în vedere și o buna colaborare cu psihologul școlii, cu profesorul 

de sprijin și integrare cât mai bună a elevului în colectivul clasei. 

   II.BENEFICIARI  

         Elevul din  clasa a VIII-a cu deficiențe mintale moderate este cuprins în şcoala de masă, 

respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Rm.Sarat, jud.Buzau 

Tipul de deficienţa/hándicap -Deficienţă de învăţare–C. S.– clasa a VIII-a D 

 

III. Obiective de referinţă şi activităţi de învăţare 

1.Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei, a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor 

biologice 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1.1 Să recunoască  componetele unui 

ecosistem si rolul părţilor componente. 

 exerciţii de observare si recunoastere pe planse si mulaje a 

alcătuirii unui ecosistem ; 

 exerciţii de observare a părţilor componente ale 

ecosistemului; 

 exerciţii de identificare a rolului părţilor componente ale 

ecosistemului. 

1.2 Să identifice plantele si  animale din 

diferite ecosisteme naturale si 

antropizate (terestru, acvatic, 

subpământean). 

 exerciţii de observare a plantelor si animalelor din diverse 

ecosisteme (observaţii în natură, imagini, filme); 

 exerciţii de clasificare a ecosistemelor; 

 exerciţii de identificare a diferitelor plante si animale in 

diferite ecosisteme); 

 exerciţii de comparare a unor tipuri de ecosisteme naturale 

si antropizate; 

 exerciţii – joc de recunoaştere a unor caracteristici de 

adaptare a unor animale la mediile de viaţă.  

 

1.3.Sa stabileasca relatii dintre 

vietuitoare si cum influenteaza factorilor 

de mediu activitatea acestora; 

exerciţii de identificarea a factorilor de mediu care 

influenteaza viata organismelor; 

 exerciţii de realizare realizarea unor modele de lanturi si 

retele trofice; 

 reprezentarea grafica a unor  piramide si retele trofice; 

 

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare în scopul rezolvării de probleme specifice 

biologiei 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

2.1.Sa utilizeze metode si mijloace adecvate 

studierii ecosistemelor 

 exerciţii de realizare a unor algoritmi de lucru 

pentru diferite tipuri de activităţi; 
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 exerciţii de observare a factorilor abiotici care 

influenţează  activitatea vietuitoarelor; 

-exercitii de utilizare a ustensilelor si aparaturii de 

laborator pentru determinarea factorilor abiotici; 

2.3.Sa interpreteze rezultatele 

experimentelor  

-exprimarea propriilor pareri; 

 

 

3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizând corect limbajul specific biologiei 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

3.1 Să utilizeze modalităţi diverse de 

înregistrare a informaţiilor. 

 exerciţii de utilizare a desenului pentru înregistrarea 

unor observaţii; 

 exerciţii de realizare a unor scheme ale desfăşurării 

unor  fenomene( bioritmuri, circuitul materiei in 

natura  etc.); 

 jocuri – concurs, dezbateri, comentarii pentru 

descoperirea de relaţii, fenomene, procese; 

 rubrica: „Ştiaţi că…”; 

 prezentare de portofolii tematice. 

3.2 Să exerseze utilizarea unor diverse 

surse de informare. 

 activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de 

informare: albume, atlase, reviste, filme 

documentare, internet, dicţionare etc.; 

 realizarea de portofolii pe teme date ( poluarea etc.); 

 utilizarea de soft educaţional.  

 

4.Formarea unor atitudini şi deprinderi referitoare la impactul biologiei asupra naturii şi a 

societăţii 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

4.1Să găsească soluţii la situaţii-problemă în 

relaţia omului cu mediul. 

 exerciţii de elaborare a  unui cod  de conduit 

eecologica pentru protejarea mediului inconjurator; 

 dezbateri, jocuri de rol şi simulări, analiza unor 

cazuri reale. 

4.2Să manifeste un comportament ecologic.  povestiri despre viaţa animalelor;  

 activităţi practice de aplicare a regulilor de protejare 

a  animalelor şi a mediului lor de viaţă; 

 rebusuri simple şi concursuri tematice sau de 

desene. 

 

IV.Continuturi 

Nr.crt. Unitatea de învățare Conținuturi 

 

1. 
Introducere 

 1.Medii de viaţă. Diversitatea lumii animale 

Elemente generale de etologie 
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  2. 

Organizarea materiei vii 

Niveluri de organizare a 

materiei vii 

 

Biotopul, 

Biocenoza.Ecosistemul 

 

 

 

 

2.Niveluri de organizare a materiei vii: individ, populație, specie  

3.Biotopul. 

4.Biocenoza. 

5.Ecosistemul: clasificare generală. 

6.Activitate practică de sinteză - studiul unui ecosistem. 

7.Ecosisteme naturale terestre. 

8. Ecosisteme naturale acvatice. 

9.Ecosisteme antropizate 

10.Evaluare sumativă(test sumativ, portofoliu, proiecte de grup) 

3. 
Factorii determinanţi  în 

rǎspândirea şi adaptarea la 

mediu a organismelor vii   

 

     - Factorii abiotici 

11. Interacţiunea  biotop-biocenozǎ  

12. Bioritmuri circadiene şi sezoniere 

13. Relaţiile interspecifice 

14. Relaţiile intraspecifice 

15. Comunicarea şi viaţa socială la animale 

16.Recapitulare semestrialǎ 

4. RELAŢII TROFICE ÎN 

ECOSISTEME 

1.Categorii trofice. 

2.Lanţuri trofice – reţele trofice. 

 3. Tipuri de lanţuri trofice 

 4.Niveluri şi piramide trofice. 

 5.Circuitul materiei  și energiei în ecosistem. 

 6.Recapitulare – relaţii trofice. 

 

 

      5. 

 

 

 

 

 6. 

 

 

ECHILIBRE SI 

DEZECHILIBRE ÎN 

ECOSISTEME 

 

 

EVOLUTIONISM 

  7.Poluare, supraexploatare 

  8.Introducerea de noi specii în ecosisteme, antropizarea 

9.Dezvoltare durabilă.Exploatarea raţională a resurselor naturale  

10.Colectarea selectivă a deşeurilor 

11.Parcuri şi rezervaţii naturale. 

  12 Unitatea şi diversitatea lumii vii.  

  13 Specia ca unitate a evoluţiei..Factori ai evoluţiei (ereditatea, 

variabilitatea, suprapopulaţia, lupta pentru existenţă, selecţia). 

 14. Recapitulare – evaluare 

 

 

 

V.Strategii didactice  

Metodele  pedagogice utilizate în educatia integrata sunt metode care promoveaza un învatamant 

personalizat cu ajutorul mijloacelor de învatamant pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.   

➢ Metode expozitive:informarea,povestirea,explicația,descrierea,instructajul,prelegerea. 

➢ Metode conversative:conversația,dezbaterea,problematizarea,invatarea prin descoperire; 

➢ Metode de explorare nemijlocită a realității:observația independentă,experimentul,studiul de 

caz 

➢ Metode de explorare indirecta  a realitatii:demonstrația,modelarea, algoritmizarea,  

➢ Metode de invatare prin cooperare:invatarea prin cooperare, jocu de rol, turul galeriilor 
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➢ Metode moderne de instruire: ghicitorile, ciorchinele,brainstorming, stiu , vreau să știu , am 

învățat; 

Mijloacele de învatare constituie o componenta principală a procesului de învățământ pentru elevii 

cu CES. Ele sunt considerate auxiliare pedagogice si se împart în material didactice și mijloace 

tehnice (calculatorul, videoproiectorul,tabletă). 

Materialele didactice folosite în predarea- învățarea -evaluarea elevilor cu cerințe educaționale sunt: 

➢ Material informativ-demonstrative:planșe,atlase,enciclopedii, jocuri, C,D-uri ,casete 

video; 

➢ Material de evaluare a rezultatelor învatarii:tipuri de teste,lecții în programul 

AEL,portofoliul; 

6.Competențe de învatare 

La sfarsitul studierii disciplinei,elevul va dobândi urmatoarele abilități si deprinderi: 

OBIECTIVE CADRU COMPETENTE DE INVATARE 

1.Cunoasterea si intelegerea terminologiei,a 

conceptelor si a principiilor specific știintelor 

biologice 

Recunoaste mediilor de viata, ecosistemelor din 

natura, cunoasterea relatiilor dintre vietuitoare si 

factorii de mediu; 

2.Dezvoltarea capacitatilor de 

explorare/investigare in scopul rezolvarii de 

probleme specifice biologiei 

Foloseste instrumentele,ustensilelor  si aparaturii de 

laborator; 

3.Dezvoltarea capacitatii de 

comunicare,utilizand corect limbajul specific 

biologiei 

Utilizeaza diverse surse de informare despre 

organismul uman(atlase,reviste,planse) 

Realizeaza experiente simple,respectand pasii unui 

algoritm de lucru; 

4.Formarea unor atitudini si deprinderi 

referitoare la impactul omului asupra naturii și 

societatii 

Realizeaza unui  cod ecologic care va duce la 

adoptarea unui comportament ecologic; 

 

Nota: 

Modalitati de evaluare:observarea sistematica a activitatii si a comportamentului elevului  

portofoliul, evaluare orala,evaluare scrisa. 
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PROIECT DEZBATERE 

TEMA: Toleranţa în rândul adolescenţilor 

„Quod licet Jovi,  non licet bovi" 

„What is permitted to one person or group, is not permitted to everyone." 

 

Prof. Mircea Cosmina Maria  

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul „Alba Iulia  

 

Activitatea propusă: Dezbaterea, având drept cerinţă esenţială desfăşurarea unei discuţii la care să 

participe toţi elevii, pe subiecte ca: necesitatea toleranţei în societatea actuală, limitele toleranţei, 

documente ONU, documente legislative privind drepturile omului, prezenţa unor stereotipuri în 

societate şi efectele lor asupra relaţiilor interumane, integrarea în colectiv a elevilor cu cerințe sau 

nevoi speciale. 

Context: Ziua Integrării şi a Toleranţei 

Motivaţia: acceptarea diversităţii, a drepturilor, a egalităţii de şanse în societatea contemporană şi în 

rândul adolescenţilor 

Termeni cheie: toleranţă, intoleranţă, respect, pace, conflict, politeţe, egalitate, șansă, rezolvare 

conflicte 

Participanţi: elevii incluşi în proiect şi câte un elev din clasele a IX-a şi a X-a  

Scop: integrarea în cadrul grupului a copiilor cu CES  

Coordonatorul activităţii: Prof. Mircea Cosmina  

OBIECTIVE  DE  REFERINŢĂ : 

- să conştientizeze faptul că fiecare om este o persoană; 

- să respecte  grupurile sociale din care face parte;  

să formuleze principii generale ale toleranţei 

OBIECTIVE  EDUCATIVE: 

- formarea unor deprinderi de muncă intelectuală; 

- dezvoltarea gândirii critice; 

- dezvoltarea deprinderilor de comunicare verbală, toleranţă şi respect; 

- dezvoltarea interacţiunii în cadrul grupului. 

Forme de organizare şi metodele de lucru: 

- Dezbaterea 

Studiul de caz, având drept punct de pornire manifestări de intoleranţă, discriminare sau excludere, 

situaţia în care s-au confruntat şi se confruntă persoanele sau categoriile de persoane supuse 

marginalizării, exemple de bune practici  
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FIŞA STUDIULUI DE CAZ 

Personalităţi neglijate şi neglijabile 

 

TEMA: Victima intoleranţei 

1. Descrierea cadrului şi a personajului 

2. Abordarea  cazului 

2.1.  Descrierea cazului 

2.2.  Natura problemei 

2.3.  Cauze 

2.4. Factorul declanşator 

2.5. Factorii favorizanţi 

2.6. Efect 

3. Elaborarea strategiilor de acţiune 

3.1. Stadiul problemei 

3.2.  Metode; Plan de acţiune 

3.3. Concluzii  

 

1. Descrierea cadrului şi a personajului 

Cadrul: Ne întrebăm deseori care sunt limitele toleranţei? Oare propria demnitate? Ori chiar 

propria identitate?... Toleranţa poate fi înţeleasă în diferite moduri: Poate fi adoptată în mod 

provizoriu sub forma unei concesii, ca manevră tactică. Poate reprezenta o acceptanţă sau o 

permisiune, ca formă a unui dezinteres. Adevărata toleranţă, în spirit umanist, înseamnă însă mai 

mult decât o simplă "suportare" în sensul originar, ea presupune respectul opiniei contrare şi este 

strâns legată de libertatea persoanei. Toţi putem fi victime ale efectelor negative pe care le are 

civilizaţia asupra noastră: ritmul de viaţă care depășește uneori posibilităţile noastre de a face faţă 

solicitărilor, poluarea etc. De asemenea, suntem victime potenţiale ale unor accidente de 

circulaţie, ale unor accidente de muncă, iar unii dintre noi ne autovictimizăm prin consumul 

exagerat de băuturi alcoolice, fumatul excesiv etc. Intoleranţa se poate manifesta fie implicit, prin 

excludere, prin refuzul dialogului, fie explicit, prin condamnare şi, în final, prin acţiuni violente. 

Toleranţa implică altceva decât o apreciere sănătoasă - ea implică "neutralitate", ceea ce 

înseamnă suspendarea oricărei judecăți. Nu înseamnă a fi neutri față de orice lucru, pentru că "nu 

există loc neutru în univers". În schimb, adevărata toleranță înseamnă să decidem să acceptăm 

anumite lucruri rele de dragul unui bine superior. Nu trebuie să aşteptăm ca numărul victimelor 

intoleranţei să atingă proporţii de masă sau ca elevilor cu cerințe speciale  să li se pună pe viață 

etichete pentru a reacţiona.În fiecare zi, în timp ce noi ne ducem viețile obișnuite, noii criminali 

ucid oameni fără apărare, ca pe o altă bandă rulantă a morţii, de o intoleranţă contra căreia nu 

poţi să iei atitudine fără riscul de a fi taxat drept intolerant la rândul tău. Undeva, în lume, chiar 

în acest moment, se înregistrează un caz de victimizare a cărui cauză este intoleranţa sau un caz 

de excludere socială, de marginalizare și limitare a accesului la educație. Si totuşi, undeva în 

lume, adolescenţa ia atitudine! Toleranţa este înainte de toate o datorie morală pe care trebuie să 

o avem faţă de semenii noştri, pentru a nu-i transforma în victime şi, ulterior, călăi sau în 

persoane care să simtă în fiecare zi a vieții lor că poartă stigmatul inutilității în societate. 
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Personajul: Raul, adolescent din urbea X, îşi croiește cu greu drumul printre semeni, se 

simte exclus, nu are curajul să se exprime, știe că dislexia îi accentuează timiditatea. Îşi iroseşte 

timpul fără folos întrucât are permanent sentimentul că  intoleranţa celor din jur, indiferenţa în 

faţa problemelor lui, observabile încă din fază incipientă, i-a șubrezit identitatea.  

2. Abordarea  cazului 

2.1. Descrierea cazului 

Multe trecem cu vederea în virtutea uzanţelor sau a obişnuinţei, nu este de mirare că nu ne 

mai salutăm ca odinioară....Zi de zi se aşază pe trotuar doi fii de părinţi tiran, doi copii din părinţi 

necunoscuţi, ochi prieteni se văd dintr-o dată duşmani şi sapă gropi adânci în asfalt, lăsând urme 

adânci pe obrazul nostru, al tuturora. 

Raul, 12 ani, este victima intoleranţei noastre şi călăul propriei identităţi. Odinioară, aflat în 

stare embrionară, nu-şi ceruse dreptul să se nască. Mai apoi, venind pe lume, a avut nenorocul 

de-a nu-şi cunoaşte mama, fiind abandonat încă de la naştere pentru că părea prea firav și se 

credea că nu va supraviețui, ori o asemenea dramă nu putea fi suportată de mamă. În plus, începe 

să vorbească târziu, învață greu cuvinte noi, iar în școala primară nu a beneficiat de programe 

eficiente de învățare diferențiată sau de sprijin de specialitate din partea factorilor educaționali. 

Drama existenţei sale a dobândit proporţii inimaginabile: rămas în grija bătrânului său tată, 

pensionat de boală şi răvăşit de plecarea soţiei, copilul a luat act de realitatea crudă a existenţei 

sale. Fără posibilități materiale care să-i asigure lui şi fiului său traiul decent, tatăl face cu greu 

faţă provocărilor de zi cu zi şi alege să se  refugieze în mrejele alcoolului. Violent şi mai tot 

timpul « înecat » în alcool, părintele îşi trimitea copilul pe străzi, spunându-i să-şi caute mama, 

iar dacă nu o găseşte e liber să plece şi el, conform proverbului călătorului îi şade mai bine cu 

drumul. Neglijat de tată, Raul – aflat la vârsta la care un individ îşi caută un suport moral pe care 

să-şi grefeze existenţa sau încăutarea de repere sociale și profesionale pe care să le urmeze încă 

de pe băncile școlii– a intrat rapid în graţiile unei bande. Școala îi apărea un mediu mult prea 

stresant și, deseori, îi accentua sentimentul de excludere pentru că nu era tolerat în rândul 

colegilor, fiind dislexic. Lucrurile au continuat aşa ani în şir...până când, hotărăşte să-şi 

abandoneze gaşca pentru un timp şi să-şi viziteze tatăl. Îi va spune că nu şi-a găsit mama, dar şi-a 

găsit şi el calea: vrea să continue școala, să găsească sprijin specializat care să-l ajute să 

depășească problemele cu care se confruntă. Sătul de peregrinări, se întorcea acum acasă pentru 

a-şi odihni sufletul, să urmeze o școală, ca s-o ia din nou de la capăt.  

 Şi-a găsit părintele neschimbat; au cinat împreună, au discutat până când au obosit. 

Încrâncenat, tatăl îşi acuză fiul că viaţa lui a fost distrusă prin naşterea lui, armonia familială a 

fost tulburată de venirea lui pe lume: o altă gură de hrănit, o nouă povară pe anii lui atât de 

puțini. În plus, tatăl îi reproșează lui Raul că nici la școală nu s-a afirmat suficient, nu s-a 

remarcat cu nimic spectaculos, iar toate programele de intervenție în care a fost inclus pentru a 

scăpa de dislexie au eșuat tot din cauza lui, acuzându-l că-i lipsește voința. În plus, îl avertizează 

că rezultatele la școală vor fi tot atât de slabe, iar colegii îl vor marginaliza la nesfârșit.  

 

2.2. Natura problemei: afectiv – emoţională 

2.3. Cauze: 

• Plecarea mamei 

• Stresul cotidian 
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• Tratamentul la care este supus din partea părintelui îi induce o stare de anxietate 

permanentă şi  tensiune constantă 

• Adolescenţa – vârsta vulnerabilităţii 

• Pierderea încrederii în sine 

• Răsturnarea sistemului de valori îi provoacă o criză de identitate 

2.4.  Factorul declanşator: nașterea prematură și greutatea scăzută la naștereâ 

2.5. Factorii favorizanţi: 

• Timiditatea, sentimentul că poartă un handicap 

• Absența unui program personalizat în școala primară 

• Sentimentul inutilităţii, autoizolarea 

• Nevoia imperativă de afecţiune 

2.6. Efect: dezvoltarea unei personalităţi dominate de complexe manifestată prin: 

• perfecţionism: e hotărât să-şi câştige stima de sine şi să se facă repede remarcat; 

nu-şi iartă greşelile care i-ar putea știrbi rolul în gaşcă 

• obstinaţie: este încăpăţânat, refuză să tolereze la nesfârşit acţiunile tatălui, convins 

că fuga de propria-i identitate e un act de laşitate 

• în relaţie cu ceilalţi: se autoizolează, este timid, lipsit de ambiție 

• nehotărâre şi suferinţă: are idealuri, dar se simte neputincios 

 

      3. Elaborarea strategiilor de acţiune 

 3.1.  Stadiul problemei 

Din perspectivă psihologică, pentru identificarea reală a stadiului problemei, se propune 

elaborarea strategiilor de acţiune, elaborarea unui proiect de intervenţie, aplicarea şi prognoza 

privind evoluţia ulterioară a unui astfel de caz. Din perspectiva educației și instruirii școlare, se 

impune elaborarea unui plan de intervenție personalizat care să-l ajute să depășească problemele 

și să dobândească abilități de comunicare și socializare.       

 3.2. Metode; Plan de intervenţie 

Adolescenţa ia atitudine! 

Este recomandabil: 

• să identificăm cauzele care-i menţin starea; 

• să-i arătăm că ne pasă, că-l acceptăm în rândul nostru chiar dacă n-a avut şansa să trăiască într-

un climat favorabil; 

• să-i ascultăm durerea, să-i oferim alternative; 

• să-i alcătuim un program de intervenție personalizat încă din primele ore ale studiilor liceale, 

pentru a diminua sau regla problemele cu care se confruntă.  

• să-i formăm stima de sine prin angrenarea în activităţi responsabile; 

• să-i oferim ajutor de specialitate pentru a-şi clădi un suport moral care să-l ajute să facă faţă 

frustrărilor; 

Nu este recomandabil: 

• să-l ironizăm şi să-l marginalizăm; 

• să îl compătimim; 

• să fie degrevat de responsabilităţi (plecând de la ideea că se confruntă cu o problemă, trebuie să 

fie protejat); 
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• să-i pretindem o schimbare rapidă, fără să intervenim cu sprijin specializat; 

• să credem că este vorba de rea voinţă; 

• să aşteptăm schimbări radicale şi rapide în timp scurt. 

3.3.  Concluzii 

S-a constatat că atunci când în viaţă apare un obstacol, aceasta se conjugă cu lumea sub 

impulsul fricii de a nu te prăbuşi. Dacă obstacolul este mai mic, îl învingem prin mania devenită 

agresivitate. Dacă însa nu-l putem depăşi, intră în acţiune frica şi atunci îl ocolim. Aşa cum frica 

înseamnă autodistrugere și sentimentul de inferioritate și inutilitate sapă răni adânci. Problema cu 

care se confruntă Raul nu este una ce nu se poate soluționa; din contră, aici intervine echipa care 

își canalizează toată priceperea în direcția integrării și valorizării potențialului de care elevul 

dispune.  

Activități premergătoare dezbaterii  

Distribuirea sarcinilor pe grupe de lucru 

Coordonarea grupelor 

Indicarea surselor 

Activitatea propriu-zisă: 

Etapa 1 – Descoperirea de către elevii invitaţi a temei dezbaterii prin rezolvarea rebusului 

didactic 

Etapa 2 – Alegerea cuvintelor care să exprime cel mai bine noţiunea de toleranţă 

Etapa 3 – Deschiderea discuției prin prezentarea unei situaţii problemă – Povestea lui Damon şi 

Pythias, se cere elevilor să formuleze deznodământul poveştii, să-l justifice 

Etapa 4 – Se prezintă deznodământul propriu-zis al poveştii şi  se solicită situarea elevilor în 

funcție de atitudinea faţă de personaje: 

Cu ce personaj din povestire te identifici cel mai mult? 

Damon : Am un prieten în care pot să am încredere că va fi alături de mine când voi avea nevoie 

de el. 

Pythias:  Sunt hotărât să fiu alături de prietenul meu oricând are nevoie de mine. 

Dionysus: Simt că nu am cunoscut niciodată o prietenie ca a lui Pythias şi Damon, însă mi-aş 

dori să am şi eu aşa ceva şi văd că e posibil. 

Niciuna dintre personajele prezentate: Mă simt mai mult aşa cum s-ar fi simţit Damon şi regele 

dacă Pythias nu s-ar fi întors. Prietenii întotdeauna m-au dezamăgit şi nici măcar nu sunt sigur că 

prietenia autentică este într-adevăr posibilă. 

Etapa 5 – activitate pe grupe pornind de la afirmația lui Voltaire care spunea că „ orice ins care 

persecută un alt om, pe fratele său, pentru că nu are aceeaşi părere ca a lui, este un monstru”. 

Se formulează întrebarea: Trebuie să fim toleranți cu acest individ pentru a-l scăpa de această 

etichetă ?  

Metode şi procedee:  

o Jocul de rol, având drept punct de pornire proverbul „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!” şi 

dictonul “Tratează-i întodeauna pe alţii aşa cum ţi-ar conveni să fii tratat tu însuți.”; 

o ipostazierea elevilor în situaţii de viaţă concretă; 

o Eseul „Traista cu umbre”; 

o Linia valorilor; 

o Brainstorming-ul.  
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Feed-back-ul activităţii: se realizează pe toată durata dezbaterii  

Evaluarea activităţii : chestionar, portofoliul grupelor 

CONCLUZII: Tematica propusă generează în rândul elevilor cunoştinţe, abilităţi, capacităţi şi 

atitudini. Cunoscând drepturile şi obligaţiile fiecărei fiinţe umane, elevii învaţă să se respecte 

reciproc, să-şi asume responsabilităţi, dar şi să promoveze calitatea în activitatea lor, libertatea şi 

demnitatea persoanei. Ceea ce părea a fi o problemă pe care grupul nu o putea tolera ( 

dificultatea lui Raul de a decoda și asambla corect cuvinte, citirea lentă, utilizarea slabă a 

cuvintelor, precaritate în înțelegerea a ceea ce citește și dificultate în exprimare/ comunicare) a 

devenit în urma programelor de intervenție personalizată și a dezbaterilor realizate în cercuri și în 

sala de clasă o modalitate de cunoaștere, intercunoaștere și sprijin reciproc. 
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Secvență de intruire diferențiată 

Adriana Anușcă 

Colegiul Național I.M.Clain, Blaj 

Numele şi prenumele beneficiarului/elevului: A.B.  

Clasa: a IV-a  

Diagnostic logopedic: dislexo-disgrafie 

Disciplina: Limba engleză  

Titlul lecției: Animals 

Tipul lecției: mixtă 

Materiale didactice: manualul, seturi de cuvinte, cartonașe cu imagini/cuvinte specifice lecției, 

planșa  

Strategii folosite în realizarea obiectivelor: explicaţia, demonstraţia, efectuarea prin imitaţie. 

 Metode şi instrumente folosite: explicația, exerciţiul, manualul, fişa de lucru, aprecieri stimulative.  

Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii de organizare spaţio-temporală pentru consolidarea direcţiei de 

citire şi scriere  

În clasă, împreună cu toți copiii se recitește lecția Animals predată în ora de curs precedentă. Textul 

este cunoscut, astfel că, recitindu-se textul, vom consolida abilitatea citirii în limba engleză, 

recunoașterii numelor animalelor și scrierii acestora în limba engleză. Manualul prezină animalele cu 

imagini și numele acestora. 

Ca exercițiu individual pentru copilul diagnosticat cu dislexo-disgrafie, acesta primește o fișă în care 

se află desenată o fermă cu animalele învățate, iar în stânga și dreapta desenului  sunt înșirate câte 

trei nume de animale – în stânga desenului sunt anumale domestice, în dreapta desenului sunt 

animale sălbatice. 

Profesorul îi cere elevului să citească cuvintele din stânga desenului, iar apoi cuvintele din dreapta 

desenului și să recunoască despre ce animal este vorba și să precizeze dacă este animal domestic sau 

animal sălbatic. Elevul citește ajutat de către profesor.  

Profesorul exemplifică/demonstrează de fiecare dată. 

A doua cerință este ca fiecare cuvânt să fie trecut în scris sub animalul corespunzător, începând cu 

cuvintele din partea stângă, iar apoi cu cele din partea dreaptă. 

Următoarea cerință: În fața clasei se află o planșă cu animale, iar pe catedră se află un set de 

cartonașe conținând cuvinte-animale. Elevilor clasei li se cere să aleagă un cuvânt de pe masă, să-l 

citească și să îl atașeze deasupral animalului corespunzător. Elevul cu dislexie-disgrafie va participa 
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și el la activitate, fiind îndrumat de către profesor, dacă întâmpină dificultăți în a găsi sau a citi 

cuvântul potrivit sau în a-l așeza în locul cerut. 

De fiecare dată, la îndeplinirea sarcinilor de lucru, elevul este apreciat și încurajat – atât în munca 

individuală cât și în munca alături de colegi. De altfel, toți elevii vor primi aprecierea profesorului  

pentru participarea activitate. 

Activitate de relaxare: La finalul sarcinilor, elevul va colora ferma de pe fișa individuală de lucru.  

Criterii de evaluare: organizarea spaţio-temporală, poziţiile spaţiale ale cuvintelor, identificarea și 

asocierea imagine-cuvânt scris, imagine-cuvânt citit, citire și scriere. 
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PROGRAMĂ ȘCOLARĂ ADAPTATĂ ELEVILOR CU CES 

 

           Prof.înv.primar: Neacșu Doina 

Școala Gimnazială Dragomirești, Dâmbovița 

 

ȘCOALA TREBUIE ADAPTATĂ LA COPII ȘI NU COPIII ADAPTAȚI ȘCOLILOR „ 

                                                                                            Alexander Sutherland 

 

DISCIPLINA:  Comunicare în limba română 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: an școlar 2020-2021 

CLASA: I 

 

1. COMPETENȚE GENERALE: 

                                        1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare 

cunoscute ; 

                                        2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de 

comunicare ; 

                                        3.Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte 

de comunicare cunoscute ;  

                                        4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare . 

 

 

NOT 

În cazul temelor pentru acasă, cerințele  vor fi simplificate la capacitatea de înțelegere a elevului 

(regăsită în programă de față)   

  

N

r. 

cr

t. 

Competențe 

specifice  

La sfârșitul clasei I  

elevul va fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomandă 

următoarele activități: 

Metode şi 

mijloace 

de  

realizare 

Metode 

şi 

instrum

ente de 

evaluare 

Observaţii 
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1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea semnificaţiei 

unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea unor informaţii 

variate dintr-un mesaj   

rostit cu  claritate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-utilizarea imaginilor pentru indicarea 

semnificaţiei  

unui mesaj audiat 

-oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce  

este vorba... (în acest fragment de poveste/ în  

acest text) ?” 

-formularea unor titluri potrivite textului audiat 

-executarea unor comenzi/ instrucţiuni/ reguli de  

joc prezentate de adulţi sau copii 

-jocuri de tipul: „Basme şi culoare”, „Scrisori  

desenate”, „Ce nu se potriveşte?” etc.  

-audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi  

indicaţii şi manifestarea unor reacţii  

corespunzătoare  

  

-identificarea personajelor/ personajului unui text 

audiat 

-oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: 

„Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce?” 

-identificarea enunţurilor adevărate/ false  

referitoare la textul audiat  

-completarea orală a unor enunţuri cu elemente  

din textul audiat 

-identificarea elementelor dintr-un text audiat care  

se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare  

textului 

-stabilirea de asemănări/ deosebiri între  

personajele şi/ sau întâmplările prezentate în  

Observație 

dirijata 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Activitate 

independenta 

 

Demonstrația 

Observația 

dirijata 

Exercițiul 

Observația 

dirijata 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

Observația 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

 

Evaluare 

orala, 

diferentiata 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

concret 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Pe parcursul 

tuturor 

activităților 

se recomandă 

observația 

sistematică a 

comportamen

tului 

comunicativ-

relațional 

 

Se va aloca 

timp în 

realizarea 

sarcinii date 

 

Pe parcursul 

tuturor 

activităților 

se recomandă 

ca cerințele 

solicitate să 

fie explicate 

elevilor  cât 

mai   clar 
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1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea unor sunete, 

silabe, cuvinte în  

enunţuri rostite cu claritate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exprimarea interesului pentru 

receptarea de mesaje orale, în 

contexte de comunicare  

cunoscute 

 

 

 

 

povestirile audiate  

-jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi 

personajul”,  

 

 

-jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se  

termină/ conţin un anumit sunet 

-numărători melodice însoţite de mişcare 

-despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea  

silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin  

simboluri/ semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din 

palme 

-rostirea cuvintelor pe silabe 

-identificarea unor cuvinte date după criterii  

precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final  

etc. 

-numărarea cuvintelor din propoziţii de 3-5 

cuvinte  

-stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din  

propoziţii de 3-5 cuvinte 

 

 

-activităţi de tipul „ştirile zilei” („Ce am făcut 

ieri”),  

în care copiii ascultă întâmplări/ evenimente  

povestite de copii sau adulţi  

-vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi  

dirijata 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

Observația 

dirijata 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

Observația 

dirijata 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Observația 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Evaluare 

prin teste 

adaptate 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

 

Evaluare 

diferențiata 

 

Orală, cu 

sprijin 

 

Evaluarea 

progresului 

 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 

material 

preponderent 

vizual 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 Formularea unor enunţuri 

proprii în diverse  situaţii de 

comunicare 

 

 

 

 

 

Transmiterea unor informaţii 

prin intermediul  

mesajelor simple 

 

 

 

 

 

 

 

Citirea unor cuvinte şi 

propoziţii scurte,  

filme pentru copii şi discutarea lor 

-conversaţii pe teme de interes pentru copii 

-discuţii pe marginea unor spectacole de teatru  

pentru copii, emisiuni radio-tv, filme etc 

 

 

-oferirea unor informaţii despre sine, despre 

familie,  

colegi, despre activităţile preferate etc., folosind  

enunţuri simple  

-exersarea unor formule de adresare, de solicitare,  

de mulţumire, adaptate interlocutorului 

-relatarea unor evenimente semnificative din viaţa  

proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei 

-formularea de enunţuri pe baza unei imagini/ 

suite  

de imagini sau folosind cuvinte date 

-formularea unor enunţuri simple, corecte, 

coerente,  

referitoare la activităţi desfăşurate  

-discuţii privind comportamentul personajelor 

-discuţii de grup, pe subiecte familiare 

-scurte descrieri (cel puţin trei trăsături) 

referitoare la  

personaje de desene animate/ benzi desenate/  

persoane cunoscute (părinţi, fraţi, surori, colegi) 

-descrieri/ prezentări elementare ale unor 

dirijata 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

Observația 

dirijata 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

Observația 

dirijata 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

elevului 

 

Orală, cu 

sprijin 

Orală, cu 

sprijin 

Fișe de 

lucru 

adaptate 

 

 

 

Orală, cu 

sprijin 

Fișe de 

lucru 

adaptate 

 

Orală, cu 

sprijin 

 

 

Se va aloca 

timp în 

realizarea 

sarcinii date 

 

Pe parcursul 

tuturor 

activităților 

se recomandă 

ca cerințele 

solicitate să 

fie explicate 

elevilor  cât 

mai   clar 
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3.3 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scrise cu litere de tipar sau de 

mână 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea mesajului unui 

scurt text care  

prezintă întâmplări, 

fenomene, evenimente  

familiar 

 

 

Identificarea semnificaţiei 

unor simboluri care transmit 

mesaje din universul familiar, 

care transmit mesaje simple  

 

 

Scrierea literelor de mână 

 

 

activităţi, jocuri cunoscute 

 

-intuirea unor cuvinte însoţite de imagini  

corespunzătoare 

-recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de  

mână 

-compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe,  

cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte 

-citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu  

literede tipar sau de mână 

-citirea în ritm propriu a unor enunţuri   

scurte 

 

-identificarea personajelor,locului şi timpului unei  

întâmplări prezentate în textul citit  

-recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului,  

timpului şi momentului evocat 

-formularea unor răspunsuri orale la întrebări  

despre conţinutul textului citit 

 

 

recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situaţii  

cotidiene: M –metrou, P-parcare, I -informaţii,  

intrare, ieşire, farmacie, trecere de pietoni,  

semafor etc.  

-punerea în corespondenţă a imaginilor cu  

mesajele orale/ scrise indicate 

 

 

Observația 

dirijata 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

Observația 

dirijata 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

Observația 

dirijata 

Explicația 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

 

Orala, cu 

sprijin 

Fișe de 

lucru 

adaptate 

 

 

 

Orală, cu 

sprijin 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

 

Orală, cu 

sprijin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va aloca 

timp în 

realizarea 

sarcinii date 

 

Pe parcursul 

tuturor 

activităților 

se recomandă 

ca cerințele 

solicitate să 

fie explicate 

elevilor  cât 

mai   clar 
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-exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a 

mâinii  

-modelarea din plastilină a contururilor unor 

litere;  

decorarea literelor de mână şi de tipar;  

-trasarea în duct continuu a literelor de mână  

(începând prin unirea punctelor care le compun)  

-executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte  

cu degetul pe blatul mesei, în aer, pe spatele  

colegului, pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu 

creta pe tablă, cu markerul pe coli mari  

-scrierea literelor de mână, folosind diverse  

instrumente de scris (creion, carioca, stilou,  

pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie velină,  

foaie liniată, tablă etc.) 

-copierea, transcrierea  literelor, silabelor,  

cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând  

distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi  

dintre cuvinte 

-exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a  

alineatelor, de păstrare a distanţei dintre cuvinte 

-scrierea după dictare a literelor, silabelor, 

cuvintelor.  

Demonstrația 

Exercițiul 

 

Observația 

dirijata 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

Observația 

dirijata 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

Fișe de 

lucru 

adaptate 

 

 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

 

Evaluare 

orala, 

diferențiată 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

concret 

 

 

 

 

Pe parcursul 

tuturor 

activităților 

se recomandă 

ca cerințele 

solicitate să 

fie explicate 

elevilor  cât 

mai   clar 
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PROGRAMĂ    ȘCOLARĂ    ADAPTATĂ    ELEVILOR    CU   CES 

 

 

DISCIPLINA:  Matematica și explorarea mediului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: an școlar 2020-2021 

CLASA: I 

COMPETENTE GENERALE: 

 
 

NOTA:    

În cazul temelor pentru acasa, cerintele  vor fi simplificate la capacitatea de înțelegere a elevului (regăsită în programa de față)   

 

Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

1.1 

 

 

 

 Scrierea, citirea şi 

formarea numerelor in 

concentrul 0-100 

 

-reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul 

numărătorii de poziţionare;  

- reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a 

numerelor din intervalul 0 - 100;  

Observația 

dirijata 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 1. Utilizarea numerelor în calcule elementare  
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul 
înconjurător  

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat  

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică  

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date  

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări   
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compararea numerelor in 

concentrul 0 -100 

 

 

 

 

 

 

- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 

10 beţişoare;  

- citirea numerelor de la 0 la 100;  

- scrierea numerelor de la 0 la 30, pe reţeaua 

caietului de matematică;(intai cu suport, sablon, 

apoi liber)  

- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un 

număr;  

- numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul 

apropiat  

- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în 

ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea 

limitelor intervalului (de la ...până la)  

- evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-

un număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu; 

Scrieţi cu verde cifra unităţilor);  

 

- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea 

elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor 

comune, punerea în corespondenţă;  

-identificarea numarului mai mare/ mai mic 

- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, 

utilizând semnele <, >, =;  

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

Observația 

dirijata 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

Observația 

dirijata 

Explicația 

Demonstrația 

Evaluare 

orala, 

diferențiată 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

concret 

 

 

 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

 

Evaluare 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 

material 

preponderent 

vizual 

 

 

 

 

 

 

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                                                            IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    
 

 

4806 

 

Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonarea numerelor în 

concentrul 0 - 100, folosind 

poziţionarea pe axa 

numerelor, estimări, 

aproximări  

 

 

 

Efectuarea de adunări şi 

scăderi, în scris, în 

concentrul 0- 100, 

recurgând frecvent la 

numărare  

 

 

 

 

 

- compararea a două numere naturale mai mici 

decât 100, atunci când acestea au acelaşi număr 

de zeci/de unităţi, cu ajutorul mulţimilor de 

obiecte sau al numărătorii de poziţionare;  

- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un 

şir (ex.: numerotarea clădirilor pe o stradă);  

- identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir 

dat;   

- ordonarea unor numere date, crescător sau 

descrescător 

- completarea unor serii numerice  

-identificarea numerelor lipsă de pe axa 

numerelor, în situaţia în care se dau două numere 

-  numarare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 10 în 

10), folosind ca suport intuitiv obiecte sau desene;  

- compunerea şi descompunerea numerelor în 

concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi 

numere;  

- jocuri de rol care solicită compunerea/ 

descompunerea numerelor din concentrul 0- 100 

(ex.: La piaţă, Facem ordine în bibliotecă etc.);  

- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o 

mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită 

Exercițiul 

 

Observația 

dirijată 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

Observația 

dirijata 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

Observația 

orală, 

diferențiată 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

concret 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Evaluare 

orală, 

diferențiată 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

 

 

 

 

 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 

material 

preponderent 
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de numărarea obiectelor;  

- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o 

mulţime dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot 

atâtea elemente”;  

- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu 

obiecte ;  

- evidentierea proprietăţilor adunării 

(comutativitate, element neutru), fără precizarea 

terminologiei;  

- rezolvarea de adunări şi scăderi în scris, fără 

trecere peste ordin, respectând aşezarea corectă a 

unităţilor şi zecilor, in plan concret-intuitiv, cu 

sprijin ;  

 

dirijata 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

 

concret 

 

 

 

 

 

 

vizual 
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarea şi mişcarea în 

spaţiu în raport cu 

repere/direcţii date folosind 

sintagme de tipul: în, pe, 

deasupra, dedesubt, lângă, 

în faţă, în spate, stânga, 

dreapta, orizontal, vertical, 

oblic , interior, exterior  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse 

obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu 

alte obiecte precizate;  

- jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în 

raport cu alte obiecte precizate (ex.: aşază 

creionul galben în stânga creionului roşu);  

- identificarea unor obiecte/persoane în funcţie de 

poziţia lor spaţială (Cine se află în faţa ta?)  

- realizarea unor desene simple, pe baza unor 

condiţii date (ex.: desenaţi un triunghi; la stânga 

acestuia desenaţi o steluţă; sub el desenaţi o linie 

orizontală);  

- identificarea poziţiei verticală, orizontală sau 

oblică a unor obiecte din realitatea imediată sau în  

cadrul unor desene (ex.: încercuieşte obiectele 

desenate în poziţie orizontală; colorează obiectele 

desenate în poziţie oblică;)  

- scrierea pe reţeaua de pătrăţele a caietului de 

matematică a liniuţelor orizontale, verticale, 

oblice;  

- jocuri care necesită orientarea în tabele şi 

folosirea cuvintelor „rând” şi „coloană 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

 

Evaluare 

orală, 

diferențiată 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

concret 

 

 

 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 

material 

preponderent 

vizual 
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

Recunoaşterea unor figuri 

şi corpuri geometrice în 

mediul apropiat şi în 

reprezentări plane 

accesibile (incluzând 

desene, reproduceri de 

artă, reprezentări 

schematice)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea de probleme 

prin observarea unor 

regularităţi din mediul 

apropiat  

 

 

 

- şabloanelor conturarea pe foaie velină a unor 

forme geometrice plane (pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor;  

- desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din caietul 

de matematică;  

- decorarea unor obiecte cu motive geometrice 

prin desen sau colaj;  

- realizarea unor colaje cu ajutorul formelor 

geometrice învăţate (case, castele, pomi, 

gărduleţe, roboţi etc.);  

- compunerea unui spaţiu plastic folosind ca 

forme doar pătrate sau doar cercuri etc. (ex.: un 

copac stilizat, doar din cercuri – mari, mici, 

medii);  

- decuparea pe contur a formelor geometrice 

plane de dimensiuni mari, realizate pe diverse 

suporturi (hârtie glasată, carton);  

 

 

-completarea de şiruri de obiecte ordonate, 

respectând reguli precizate;  

- realizarea/transcrierea unor modele repetitive - 

înşirarea mărgelelor, jucăriilor etc. respectând o 

anumită regulă;  

- identificarea unei zile/luni care lipseşte dintr-o 

serie dată (ex.: ianuarie,...., martie; joi,...sâmbătă);  

- verbalizarea modului de rezolvare a unor 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Evaluare 

orală, 

diferențiată 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

concret 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Evaluare 

orala, 

diferențiată 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 

material 

preponderent 

vizual 
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularea rezultatelor 

unor observaţii, folosind 

câţiva termeni ştiinţifici, 

reprezentări prin desene şi 

operatorii logici „şi”, „sau”, 

„nu”  

 

 

 

 

 

Identificarea unor 

consecinţe ale unor acţiuni, 

fenomene, procese simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - realizarea unui jurnal desenat referitor la viaţa 

unei plante/animal;  

- prezentarea unor fotografii/desene ale unor 

plante în diferite etape de dezvoltare ale acestora;  

 - formularea unei concluzii în urma unor 

observaţii repetate: ”Şi creionul, şi cartea, şi 

căţelul de pluş cad pe Pământ/sunt atrase de 

Pământ” sau ” Planta are nevoie de apă ca să 

trăiască” sau ”Sunetul încă se aude (deşi trece 

prin diferite  materiale)”  

 

 -realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele 

posibile  

- recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea 

unei plante verzi ca urmare a explorării 

fenomenului (lipsa de apă, lipsa luminii etc.);  

- recunoaşterea efectului forţei gravitaţionale 

asupra corpurilor de pe Pământ – căderea liberă;  

- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de 

lumină şi căldură şi importanţa acestuia în 

menţinerea vieţii;  

- identificarea unui şir de efecte ale unei pene de 

curent şi recunoaşterea nevoii de surse alternative 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Evaluare 

orală, 

diferențiată 

 

 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

concret 

 

 

 

 

 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 

material 

preponderent 

vizual 
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortarea şi clasificarea 

unor date din mediul 

apropiat pe baza a două 

criterii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea de probleme 

simple în care intervin 

operaţii de adunare sau 

scădere în concentrul 0-30, 

cu sprijin în obiecte, 

de energie;  

- identificarea efectelor pozitive/negative ale 

Soarelui asupra Pământului;  

- identificarea efectelor pozitive şi negative 

produse de precipitaţii;  

- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla 

dacă…?” ;  

- gruparea fotografiilor elevilor clasei după luna 

în care s-au născut şi zodie, gen etc.  

- înregistrarea schimbărilor meteorologice în 

calendarul naturii utilizând simboluri-desene 

:soare, nori, precipitaţii, vânt;  

- inregistrarea vremii şi a temperaturii (la prânz) 

timp de o săptămână;  

- ordonarea anotimpurilor pe o scală a 

preferinţelor (îmi place cel mai mult, îmi place 

mult, îmi place,îmi place puţin);  

  

 

- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii 

aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)  

- rezolvarea de probleme folosind obiecte 

concrete sau reprezentări simbolice  

 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Evaluare 

orală, 

diferențiată 

 

 

 

 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

concret 

 

 

 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 

material 

preponderent 

vizual 
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagini sau reprezentări 

schematice  

 

 

Utilizarea unor măsuri 

neconvenţionale pentru 

determinarea şi 

compararea capacităţilor şi 

a lungimilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rezolvarea unor probleme după imagini date  

 

 

 

- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale 

(pahare/sticluţe de plastic etc.) pentru măsurarea 

capacităţii;  

- măsurarea capacităţii unor vase folosind 

etaloane de forme şi mărimi diferite, urmată de 

consemnarea şi discutarea rezultatelor, cu 

folosirea expresiilor ”mai mult”, ”mai 

puţin”,”plin”, ”gol” etc.;  

- realizarea unei reţete culinare simple;  

- comparări de capacităţi de obiecte (de exemplu, 

de câte ori se cuprinde conţinutul unui recipient 

într-altul mai mare);  

- identificarea unor obiecte pe baza unor 

caracteristici privind capacitatea acestora (”plin”, 

”gol” etc.);  

- estimarea unor mărimi (Cam câţi paşi sunt de la 

uşă până la banca ta; În câte pahare pot vărsa 

sucul dintr-o sticlă de 2l?)  

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

 

 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Evaluare 

orală, 

diferențiată 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

 

 

 

 

 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 

material 

preponderent 
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea unor unităţi de 

măsură pentru 

determinarea şi 

compararea duratelor unor 

activităţi cotidiene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele 

săptămânii, în ordinea succesiunii lor în 

săptămână;  

- precizarea lunilor specifice unui anotimp;  

- identificarea datei unor evenimente din viaţa 

personală a copilului (ziua de naştere, prima zi de 

şcoală, prima zi a vacanţei de vară , Ziua 

Internaţională a copilului, Mărţişorul etc);  

- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi 

anotimpul în care acesta are loc (01.03.-

Mărţişorul-primăvara; 25.12-Crăciunul-iarna 

etc.);  

- completarea calendarului personal/ al clasei cu 

evenimente care au importanţă pentru copii;  

- prezentarea unor evenimente/întâmplări 

personale, utilizând denumirile zilelor săptămânii 

şi ale lunilor anului;  

- realizarea unui calendar personal, privind 

activităţile extraşcolare (luni-tenis, marţi-vizitarea 

unui muzeu, miercuri-efectuarea unui experiment: 

plantarea unei flori într-un ghiveci);  

- planificarea /repartizarea unor responsabilităţi 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

material 

concret 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

 

Evaluare 

orală, 

diferențiată 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

vizual 

 

 

 

 

 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unor schimburi 

echivalente valoric folosind 

reprezentări convenţionale 

standard şi nonstandard în 

probleme-joc simple de tip 

venituri-cheltuieli  

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea unităţilor de 

măsură uzuale pentru 

personale/de grup pe o perioadă determinată de 

timp;  

- identificarea mai multor tipuri de ceas (de 

perete, ceasul electronic, ceasul de mână);  

- evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre 

diferitele tipuri de ceasuri (ex.: ceasul electronic 

nu are ace indicatoare);  

  

- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 

50 lei, 100 lei  

- recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10 

bani, 50 de bani;  

- jocuri: Schimbul de cartonaşe (ex.: un cartonaş 

cu animale valorează cât două cu fotbalişti);  

- calcularea costurilor (şi a profitului, în cazul 

vânzării) unor obiecte confecţionate de copii;  

- adunarea şi scăderea în limitele 0-30, folosind 

bancnotele şi monedele învăţate;  

- jocuri de utilizare a banilor: La piaţă, La librărie, 

La chioşc;  

  

- identificarea şi utilizarea instrumentelor de 

măsură potrivite pentru efectuarea unor 

 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

Joc didactic 

desene, 

material 

concret 

Evaluarea 

progresului 

elevului 

Evaluare 

orală, 

diferențiată 

 

 

 

Evaluare 

orală cu 

sprijin pe 

imagini, 

desene, 

material 

concret 

material 

preponderent 

vizual 

 

 

Se vor 

simplifica 

cerințele 

exercițiilor 

 

Se vor evita 

solicitarile cu 

mai multe 

cerințe 

Solicitările 

cerute vor 

avea un grad 

de dificultate 

minim 

Se va utiliza 
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Nr. 

crt. 

Competente specifice  

La sfârșitul clasei I elevul va 

fi capabil: 

Activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei I se recomanda următoarele 

activități: 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Observaţii 

lungime, capacitate 

(centimetrul, litrul) şi a 

unor instrumente adecvate  

 

măsurători (rigla, vasul gradat);  

- completarea, până la egalizare, a lungimii/ 

capacităţii a două obiecte;  

  

 

material 

preponderent 

vizual 
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PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT  

PENTRU COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 
 (cf. AnexeiNr.15  laMetodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale,aprobată prinOrdinul comun al MMFPSPV/MS/MENCȘ nr. 1985/1305/5805/2016) 

 

Prof. Rusan Oana-Raluca 

Şcoala Gimnazială Nr.195,  Bucureşti 

Prof. Rusan Gabriel-Tiberiu 

Şcoala Gimnazială Nr. 36 “D. Ştiubei”, Constanƫa 

Numele şi prenumele elevului:                M.M. 
 

Mama:                                                                     M.M.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tata:                                                                        M.R.-A. 

Reprezentantul legal al copilului:                      

Data naşterii:                                                         ….2005 

Domiciliul:                                                             BUCURESTI, sector 3  

Unitatea de învăţământ la care este înscris:           S.G.  Nr…. 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. …., din ….2019 emis de CMBRAE 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat: Decembrie 2019- Iunie 2020 

Responsabilul de caz servicii educaţionale:           B.A 

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare):  
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SERVICII PSIHOEDUCAŢIONALE PENTRU COPILUL CU CES: M.M. 
 

 Tipul de 

serviciu/intervenţie 
Institutia responsabilă Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

Servicii educaţionale 

S. G. Nr…. 
 

• Receptarea mesajului oral in diferite 

situatii de comunicare; 

• Receptarea mesajului scris , din texte 

literare si nonliterare in scopuri diverse. 

• Identificarea unor date, mărimi și relații 

matematice, în contextul în care acestea 

apar 

• Utilizarea conceptelor și a algoritmilor 

specifici în diverse contexte matematice 

• Folosirea eficienta a timpului ca resursa  

pentru a obtine success in invatare. 

Decembrie 

2019 

 Diriginta  

B.A. 
TEL: ... 
Prof. romana 

R.O. 
Prof. matematica 

P.M. 
 

Servicii de asistenţă 

psihopedagogică prin 

cadrul didactic 

itinerant şi de sprijin 

Scoala Gimnaziala  

Speciala Nr. 5 
• Mentinerea elevului in invatamantul de 

masa pe toata durata ciclului gimnazial; 

• Optimizarea activitatii de invatare a 

elevului ; 

• Motivarea elevului pentru abordarea 

pozitiva a sarcinilor de invatare si 

finalizarea acestora; 

• Stimularea relationarii si comunicarii in 

cadrul grupului de elevi; 

• Optimizarea capacitatilor de invatare prin 

stimularea dezvoltarii proceselor atentiei 

,memoriei; 

• Cultivarea unei atitudini positive fata de 

activitatile scolare; 

Decembrie 

2019 

Pana la 

finalizarea 

ciclului 

gimnazial 

Prof. itinerant si de 

sprijin :  

G.S.  
Tel.: ... 
Adresa mail:... 
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 Tipul de 

serviciu/intervenţie 
Institutia responsabilă Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

• Implicarea familiei in activitatea de 

invatare a elevului. 

 

Măsuri de sprijin 

pentru educaţia 

incluzivă** 

 

Scoala Gimnaziala  

Speciala Nr. 5 

 

S.G.  Nr. …. 
 

• Informarea conducerii scolii de masa cu 

privire la educatia incluziva si necesitatile 

elevilor cu CES; 

• Consilierea elevilor clasei cu privire la 

educatia incluziva si necesitatile elevilor 

cu CES; 

• Consilierea parintilor in vederea 

informarii si responsabilizarii acestora; 

• Consilierea elevului in vederea combaterii 

violentei acestuia si ameliorarea 

comportamentelor negative; 

• Monitorizarea implementarii Planului de 

Servicii Individualizat in scopul 

identificarii dificultatilor cu care se 

confrunta elevul , si solutionarea acestora; 

 

Decembrie 

2019 

Pana la 

finalizarea 

ciclului 

gimnazial 

G.S.  
Prof. itinerant si de 

sprijin  

Tel.:... 
Adresa mail: 

... 

Diriginta  

B.A. 
TEL: ... 
Prof. romana 

R.O. 
Prof. matematica 

P.M. 

 

Responsabil de caz servicii psihoeducaţionale,                  

  

 Prof. G.S. 
___________________________ 

  *Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ special 

**Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ de masă 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                           IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    
 

4819 

 

Curriculum adaptat 

 

Trușcă Anca Maria 

Liceul Constantin Brâncoveanu, Horezu,Vâlcea 

 

Disciplina:Limba si literatura romana 

Numele elevilor:D.B/S.C 

Clasa –a 9-a 

 

Obiective cadru/ competențe generale: 

• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare al subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor 

structurilor gramaticale; 

• Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea 

diferitelor texte literare şi nonliterare 

• Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

 

Conținuturile învățării: 

5. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 

6. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii 

de comunicare monologată şi  dialogată 

7. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 

8. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în 

diferite contexte de realizare, cu  scopuri diverse 

 

 

Obiective cadru/ 

competențe generale 

Obiective de referință/ competențe specifice Activitatea de învățare 

pentru elevii cu CES Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat 

 

Dezvoltarea 

exprimării orale, 

înţelegerea şi 

utilizarea corectă a 

semnificaţiilor 

structurilor 

gramaticale 

 

1.1 utilizarea adecvată 

a achiziţiilor 

lingvistice în 

receptarea diverselor 

texte 

1.2. identificarea 

elementelor specifice 

din structura unor 

tipuri textuale studiate 

1.3 exprimarea orală 

sau în scris a propriilor 

1.5 exprimarea orală 

sau în scris a 

propriilor reacţii 

şi opinii privind  

textele receptate 

1.6 identificarea 

temei textelor 

propuse pentru 

studiu 

1.7 dezvoltarea 

capacității de a 

Receptarea mesajului 

oral în diferite situaţii de 

comunicare: 

- distingerea între 

informaţiile esenţiale şi 

cele de detaliu dintr-un 

mesaj oral, stabilind 

legături sau diferenţieri 

între informaţiile receptate 

din surse diverse 

- sesizarea sensului 
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reacţii şi opinii privind  

textele receptate  

2.2 identificarea temei 

textelor propuse 

pentru studiu 

2.3 compararea ideilor 

şi atitudinilor diferite 

în dezvoltarea 

aceleiaşi teme literare 

2.4 analizarea 

componentelor 

structurale şi expresive 

ale textelor literare 

studiate şi discutarea 

rolului acestora în 

tratarea temelor 

2.5 compararea 

trăsăturilor definitorii 

ale comunicării în 

texte ficţionale şi 

nonficţionale 

2.6 aplicarea 

conceptelor de 

specialitate  în analiza 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

 

rezuma un text 

literar 

1.8 identificarea 

anumitor structuri 

gramaticale care 

au rolul de a 

înfrumuseța un 

text – valori 

stilistice -  

unităţilor lexicale  noi în 

funcţie de context 

- utilizarea relaţiilor de 

sinonimie, de antonimie, 

de omonimie în 

organizarea mesajului oral 

- utilizarea categoriilor 

gramaticale învăţate, în 

diverse tipuri de propoziţii 

-înțelegerea și aplicarea 

corectă a informațiilor 

despre speciile literare 

studiate 

Folosirea 

modalităţilor de 

analiză tematică, 

structurală şi stilistică 

în receptarea 

diferitelor texte 

literare şi nonliterare 

 

 

 

1.1 utilizarea adecvată 

a achiziţiilor 

lingvistice în 

receptarea diverselor 

texte 

1.2. identificarea 

elementelor specifice 

din structura unor 

tipuri textuale studiate 

2.2 identificarea temei 

textelor propuse 

pentru studiu 

2.3 compararea ideilor 

şi atitudinilor diferite 

în dezvoltarea 

aceleiaşi teme literare 

1.2. identificarea 

elementelor specifice 

din structura unor 

tipuri textuale 

studiate 

1.3 exprimarea orală 

sau în scris a 

propriilor reacţii şi 

opinii privind  textele 

receptate  

2.5 compararea 

trăsăturilor definitorii 

ale comunicării în 

texte ficţionale şi 

nonficţionale 

3.2 identificarea 

Receptarea mesajului 

scris, din texte literare şi 

nonliterare, în scopuri 

diverse: 

- diferenţierea elementelor 

de ansamblu de cele de 

detaliu în cadrul textului 

citit 

- identificarea modurilor 

de expunere într-un text 

epic şi a procedeelor de 

expresivitate artistică într-

un text liric 

- sesizarea valorii 

expresive a unităţilor 

lexicale în textele citite 
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2.4 analizarea 

componentelor 

structurale şi expresive 

ale textelor literare 

studiate şi discutarea 

rolului acestora în 

tratarea temelor 

2.5 compararea 

trăsăturilor definitorii 

ale comunicării în 

texte ficţionale şi 

nonficţionale 

2.6 aplicarea 

conceptelor de 

specialitate  în analiza 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

3.2 identificarea 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

respectiv 

 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

respectiv 

 

Argumentarea în scris 

şi oral a unor opinii în 

diverse situaţii de 

comunicare 

 

 

1.4  redactarea unor 

texte diverse  

1.5 utilizarea corectă 

şi adecvată a formelor 

exprimării orale şi 

scrise în diverse 

situaţii de comunicare 

3.1 identificarea 

structurilor 

argumentative într-un 

text 

 2.6 aplicarea 

conceptelor de 

specialitate  în analiza 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

2.6 aplicarea 

conceptelor de 

specialitate  în analiza 

1.4  redactarea unor 

texte diverse  

1.5 utilizarea corectă 

şi adecvată a formelor 

exprimării orale şi 

scrise în diverse 

situaţii de comunicare 

3.2 identificarea 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

respectiv 

 

Utilizarea corectă şi 

adecvată a limbii 

române în producerea 

de mesaje scrise, în 

diferite contexte de 

realizare, cu scopuri 

diverse: 

- redactarea textelor cu 

destinaţii diverse 

- utilizarea unui lexic 

diversificat, recurgând la 

categoriile semantice 

studiate şi la mijloacele de 

îmbogăţire a 

vocabularului, pentru 

exprimarea nuanţată 

- înlănţuirea corectă a 

frazelor în textul redactat, 

utilizând correct semnele 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                           IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    
 

4822 

 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

3.2 identificarea 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

respectiv 

 

ortografice şi de 

punctuaţie 

- alcătuirea rezumatului 

unui text literar sau 

nonliterar 

 

Dezvoltarea   

expresivităţii şi 

creativităţii; 

 

 

1.3 exprimarea orală 

sau în scris a propriilor 

reacţii şi opinii privind  

textele receptate  

2.4 analizarea 

componentelor 

structurale şi expresive 

ale textelor literare 

studiate şi discutarea 

rolului acestora în 

tratarea temelor 

 

2.6 aplicarea 

conceptelor de 

specialitate  în analiza 

şi discutarea textelor 

literare studiate 

3.2 identificarea 

elementelor dintr-un 

text care confirmă sau 

infirmă o opinie 

privitoare la textul 

respectiv 

 

1.3 exprimarea orală 

sau în scris a 

propriilor reacţii şi 

opinii privind  textele 

receptate  

 

-exerciții de lectură 

expresivă 

-diverse exerciții de 

creativitate  

-realizarea unor postere cu 

informațiile învățate 

 

 

 

   

 

 

 

   

Modalități de evaluare: 

• Evaluarea orală şi scrisă  

• Aprecieri stimulative  
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• Evaluare cu mai multe reveniri 

• Probe scrise, fişe de lucru 

Criterii de evaluare: 

• Înţelegerea mesajelor 

•  Exprimarea clară şi corectă a cuvintelor 

• Lectura expresivă 

•  Formularea de răspunsuri la întrebări 

•  Identificarea unor figuri de stil și imagini artistice diferite (cu suport material) 

• Comunicarea expresivă prin realizarea unor discursuri argumentative scurte sau comentarii 

literare pe text după un plan dat 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajelor 

 

 

1.5. Să recepteze clar mesajele 

1.6. . Să cofirme prin replici adecvate 

înţelegerea mesajului 

1.7. . Să distingă corect sunetele şi silabele din 

cuvinte 

1.8. . Să prezinte interes pentru comunicare 

2. Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului 

 

 

2.1. Să valorifice propriile achiziţii de 

vocabular 

2.2. Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte 

şi expresii noi 

3. Formarea capacităţii de comunicare verbală 

 

 

3.1. Să pronunţe clar şi corect sunetele şi 

cuvintele 

3. 2. Să despartă corect în silabe cuvintele 

3.3. Să construiască enunţuri expresive  cu 

sens (minim 5-6 cuvinte) 

 

 

 

4. Formarea(dezvoltarea) capacităţii de 

receptare a mesajului scris (citirea) 

 

4.1Să se familiarizeze  cu unităţile lingvistice: 

propoziţie, cuvânt, silabă, sunet 

4.2. Să sesizeze legătura dintre text şi 

imaginile ce-l însoţesc 

8.1. 4.3. Să asocieze forma grafică a 

cuvântului cu sensul acestuia 

8.2. 4.4. Să citească corect în ritm propriu 

silabe, cuvinte şi diverse enunțuri mai  

scurte sau mai complicate  

5. Formarea(dezvoltarea) priceperilor şi 

deprinderilor de exprimare scrisă 

 

5.1 Să scrie corect semnele grafice 

5.2 Să scrie corect  din punct de vedere 

ortografic și ortoepic 

5.3. Să formuleze în scris  enunțuri mai  scurte 

sau mai ample,  pe baza unui suport concret 
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PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT  

PENTRU COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

 Popescu Gabriela Elisabeta  

Grădinița Clopoțel București  

Numele şi prenumele copilului/elevului:  

Mama:  

Tata: - 

Reprezentantul legal al copilului:  

Data naşterii:  

Domiciliul:  

Unitatea de învăţământ la care este înscris:  

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. ____din _________ emis de CJRAE ____________ 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat: realizat 20.09.2020 / revizuit  10.10.2020 

Responsabilul de caz servicii educationale: prof. ________________________________________ 

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare):  

- Integrarea în învățământul de masă, școlarizare în regim de zi ( extern )  cu adaptare curriculară; 

- Alocație de hrană și rechizite; 
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SERVICII PSIHOEDUCAŢIONALE PENTRU COPILUL CU CES: 

 Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Institutia 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

Servicii educaţionale 

 

 

       Întegrarea  în 

învățământul de masă cu 

adaptarea conținuturilor, 

a strategiilor didactice, a 

mijloacelor de 

învățământ conform 

tipului și gradului de 

dizabilitate a elevului 

(deficiență psihică 

funțională accentuată) în 

vederea atingerii 

nivelului posibil de 

dezvoltare și a facilitării 

integrării sociale 

 

 

Școala 

Gimnazială  

Rosiile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Crearea unui mediu educațional incluziv care să garanteze o 

bună integrare a elevului și atingerea finalităților educaționale 

propuse; 

▪ Oferirea de servicii educaționale de calitate, adaptate și 

individualizate; 

▪ Accesibilizarea curriculumului naţional în raport cu 

nevoile speciale ale elevului ; 

▪ Responsabilizarea tuturor cadrelor didactice din unitatea de 

învățământ privind educația copiilor cu cerințe speciale; 

▪ Sprijinirea elevului pentru a participa la activități 

educative formale și nonformale; 

▪ Prevenirea discriminării și a segregării în rândul 

cadrelor didactice și al copiilor; 

▪ Valorificarea maximă a potențialului copilului pentru 

atingerea nivelului posibil de dezvoltare individuală; 

▪ Cooperarea și comunicarea permanentă cu familia 

elevului ; 

 

 

 

 

 

 

 

După 

avizarea 

planului de 

servicii de 

către COSP  

 

 

 

 

 

 

01.10.2020-

14.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

care predau la 

clasă: 
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 Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Institutia 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

 

 

Asigurarea unei evaluări 

diferenţiate la toate 

disciplinele în funcţie de 

evoluţia proprie a 

copilului; 

 

 

Asigurarea adaptării 

specifice la evaluările 

naţionale, similare cu 

evaluările adaptate pe 

parcursul semestrelor - în 

conformitate cu legislaţia 

actuală privind evaluările 

naţionale şi în 

conformitate cu Statutul 

Elevului (Ordinul 

4742/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Programă adaptată la limba şi literatura română 

▪ Receptarea unor mesaje orale simple în contexte de 

comunicare cunoscute; 

▪ Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de 

comunicare; 

▪ Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații 

de comunicare; 

▪ Receptarea unei varietăți de mesaje scrise în diverse 

situații de comunicare; 

▪ Redactarea unor mesaje scrise simple, funcționale; 

▪ Formularea unor enunțuri proprii pe baza unui suport 

vizual; 

▪ Identificarea semnificației unor simboluri din mediul 

familiar; 

▪ Exprimarea interesului pentru audierea unor texte 

literare; 

▪ Scrierea literelor de tipar  

▪ Exprimarea unor idei și sentimente prin intermediul 

 limbajelor convenționale și neconvenționale; 

 

 

01.10.2020 

 

 

14.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Programă adaptată la matematică 

▪ Scrierea și citirea numerelor din concentrul 0 – 31; 

▪ Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 31; 

▪ Efectuarea de adunări și scăderi fără trecere peste 

ordin cu suport concret-intuitiv; 

▪ Rezolvarea de probleme care presupun o singură 

operaţie; 
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 Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Institutia 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice 

(sumă, diferență, +, -, = ); 

▪ Completarea unui șir logic cu termenii care lipsesc; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu 

repere/direcții folosind sintagme de tipul : în, pe, 

deasupra, dedesubt, în față, în spate, stânga, 

dreapta,etc. ) 

▪ Recunoașterea unor figuri și corpuri geometrice în 

mediul apropiat și reprezentări ale acestora; 

▪ Identificarea unor consecințe ale unor acțiuni; 

▪ Realizarea unor măsurători simple cu unități de 

măsură convenționale și neconvenționale; 

▪ Recunoașterea orelor fixe pe ceas; 

▪ Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind 

monede și bancnote; 

▪  

IV.Programă adaptată la dezvoltare personală 
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 Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Institutia 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Identificarea unor calități fizice și morale ale 

persoanelor; 

▪ Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană; 

▪ Manifestarea unor  atitudini pozitive față de finite și 

lucruri; 

▪ Relaționarea pozitivă; în grupuri mici, pentru 

rezolvarea unei sarcini de lucru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Programă adaptată la  muzică și mișcare 

▪ Receptarea unor cântece pentru copii; 

▪ Cântarea individuală, în grup sau în colectiv; 

▪ Acompanierea cântării folosind jucării muzicale sau 

percuția corporală; 

▪ Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin 

intermediul muzicii şi mişcării; 

▪ Îmbunătățirea coordonării motrice; 

 V.Programă adaptată la arte vizuale și abilități 

prectice 

▪ Receptarea unor mesaje comunicate prin imagini; 

▪ Utilizarea unor tehnici specifice artelor plastice pentru 

a exprima idei sentimente; 

▪ Realizarea unor creații funcționale utilizând diverse 

materiale; 

▪ Exprimarea opiniei față de un produs realizat sau de o 

creație plastică; 

 

XV.Programa adaptată la educaţie fizică şi sport 

▪ Utilizarea efectelor favorabile ale educaţiei fizice şi 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                           IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    
 

4829 

 

 Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Institutia 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice, 

pentru optimizarea stării de sănătate 

▪ Utilizarea achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi 

sportului în vederea propriei dezvoltări fizice 

armonioase şi a capacităţii motrice 

▪ Demonstrarea unui comportament adecvat regulilor 

specifice, pe parcursul organizării, practicării şi 

participării ca spectator la activităţile de educaţie 

fizică şi sport; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de asistenţă 

psihopedagogică prin 

cadrul didactic 

itinerant şi de sprijin 

 

ISJ  

CSEI 

▪ Desfăşurarea de activităţi de învăţare, stimulare, 

compensare şi recuperare cu elevul cu CES integrat în 

unitatea de învăţământ de masă, în colaborare cu 

celelalte cadre didactice care predau la clasă; 

▪ Realizarea unor materiale didactice, instrumente de 

lucru şi de evaluare specifice, în colaborare cu cadrele 

didactice de la clasa; 

 

Septembrie 

2020 

 

Iunie 

2021 

 

 

   Prof. de sprijin 

_______________ 

 

Servicii de consiliere şi 

orientare şcolară 

 

CȘAPP 

  

Școala 

__________ 

 

 

CJRAE  

 

Servicii oferite la cererea si  cu acceptul cadrelor 

didactice și al părinților: 

▪ colaborarea cu toate cadrele didactice din unitatea de 

învăţământ în care este înscris copilul/elevul în 

vederea realizării unei integrări şcolare eficiente şi a 

punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii 

individualizat; 

▪ realizarea adaptării curriculare în parteneriat cu 

După 

avizarea 

planului de 

servicii de 

către COSP 

 

 

Până la 

expirarea 

certificatului 

de orientare 

şcolară şi 

profesională 

 

Consilier şcolar 

______________ 
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 Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Institutia 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

 cadrele didactice de la grupă/clasă 

▪ monitorizarea aplicării programelor curriculare 

adaptate şi evaluarea, în parteneriat cu cadrele 

didactice de la clasă, rezultatele aplicării acestora 

▪ colaborarea cu SEOSP în vederea preluării 

informaţiilor privind evaluarea copilului şi elaborarea 

planului de servicii individualizat 

▪ participarea la activităţile educative şcolare şi 

extraşcolare din grupă/clasă în calitate de observator, 

consultant, coparticipant 

▪ realizarea evaluări periodice şi reproiectarea 

programul de intervenţie personalizat în funcţie de 

rezultatele obţinute 

▪ realizarea materialelor didactice, instrumentelor de 

lucru şi de evaluare specifice în colaborare cu cadrele 

didactice de la clasa în care sunt elevi cu CES 

▪ dizabilitatea copilului 

▪ consilierea individuală al copilului cu CES cu privire 

la dezvoltarea competenţelor sociale şi de comunicare, 

▪ facilitarea autocunoaşterii; 

▪ creşterea motivaţiei pentru frecventarea şcolii şi pentru 

învăţătură; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia SEOSP şi 

COSP 
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 Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Institutia 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

▪ metode și strategii de învăţare eficiente; 

▪ OSP 

Asigurare transport la 

unitatea de învăţământ 

 

 

▪ Nu este necesar;    

Măsuri de sprijin 

pentru educaţia 

incluzivă** 

 

 

           Conform Art. 63-65: 

Prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine: 

a) informarea părinţilor ai căror copii frecventează 

unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi 

incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES;  

b) informarea elevilor din unitatea de învăţământ cu 

privire la educaţia incluzivă şi incluziunea socială a 

copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, într-un limbaj adaptat 

vârstei şi, de preferinţă, utilizând educaţia de la egal la 

egal;  

c) informarea cadrelor didactice cu privire la educaţia 

incluzivă şi incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi 

şi/sau CES;  

d) informări şi campanii de conştientizare cu privire la 

acceptarea diversităţii, incluziunea socială a copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau CES desfăşurate la nivelul comunităţii 

Pregătirea pentru tranziţia de la pubertate la adolescenţă:  

a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei şi 

gradului de maturitate de către familie şi cadrele 

După 

avizarea 

planului de 

servicii de 

către COSP 

 

Până la 

expirarea 

certificatului 

de orientare 

şcolară şi 

profesională 

 

Responsabil de caz 

servicii 

psihoeducaţionale 

Prof.  

 



LUCRARILE CONFERINTEI INTERNATIONALE,,O SANSA PENTRU COPIII CU CES”                           IUNIE 2021                                                                  
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN ACTIVITĂȚI INOVATOARE    
 

4832 

 

 Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Institutia 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

didactice;  

b) educaţie pentru sănătate sub forma disciplinei 

opţionale sau oferită de alţi furnizori de servicii 

educaţionale, de sănătate sau sociale; 

c) consiliere din partea consilierului şcolar sau din 

partea altor furnizori de servicii educaţionale, de 

sănătate sau sociale; 

d) dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă în 

cadrul unor servicii sau cursuri. 
 

Integrarea socioprofesională: 

a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei, 

gradului de maturitate şi tipului dizabilităţii de către 

familie şi cadrele didactice; 

b) educaţie pentru sănătate sub forma disciplinei 

opţionale sau oferită de alţi furnizori de servicii 

educaţionale, de sănătate sau sociale; 

c) consiliere din partea consilierului şcolar sau din 

partea altor furnizori de servicii educaţionale, de 

sănătate sau sociale; 

d) dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă în 

cadrul unor servicii sau cursuri. 

e) evaluare şi consiliere vocaţională; 

f) orientare profesională/în carieră; 

g) sprijin şi consiliere pentru găsirea unui loc de muncă, 
angajare şi adaptare la cerinţele postului, inclusiv 
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 Tipul de 

serviciu/intervenţie 

Institutia 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordare a serviciului  

(date de contact) 

mediere pe piaţa muncii. 

 

 
 

Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

Anexă la Certificatul de orientare şcolară şi profesională nr. ......./ .................. 

 

 
Numele şi prenumele copilului/elevului 

.................................................................................……………………………………………………………….  

Data naşterii ....................................Domiciliul 

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

Mama ................................................................................................................. 

Tata .............................................................................................................. 

Reprezentantul legal al copilului 

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

Unitatea de învăţământ la care este 

înscris.................................................................................................................………………………….…………… 

……………………clasa……………….Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. ...............din ............................ emis de 

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

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat 

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

Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale 

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

Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr.1/2011cu modificările şi completările ulterioare): Copiii şi 

tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, beneficiază de asistenţă socială constând în 

asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru 
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copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

 

 

 

Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES: 
Tipul de 

servicii/intervenție 

Instituția 

responsabilă 

Obiective 

 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana responsabilă 

de acordarea 

serviciului (date de 

contact) 

Servicii educaționale      

Servicii de asistență 

psihopedagogică prin 

cadrul didactic itinerant 

și de sprijin 

     

Servicii de consiliere și 

orientare școlară prin 

consilier școlar /prof. 

diriginte/ prof. de 

specialitate din înv. 

profesional 

     

Servicii de terapie 

logopedică 

     

Asigurare transport la 

unitatea de învățământ 

     

Măsuri de sprijin pentru 

combaterea barierelor de 

atitudine  prin facilitator 

     

Măsuri de sprijin pentru 

educația incluzivă 

     

  

   

 

 


